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AssembléIa tladonal Constituinte e 737

§ 22 - Os Estados criarão, ~ cada ~lunlcíPio, Justiça
de Paz temporária, provada por~~~, eleito, com seu SIJ_

plente, junto e com mandato igual ao dos Vereadores, competente pera hab1.

neocec e celebração de ceseaentos, substituição de maglstrados exceto p.!
ra julgamentos def:lnitivos. e conciliação de partes, valendo a homologa_
ção como titulo executivo juoicíat", .

Constituinte VICTOO FONTANA

EMENDA lP07084·8
f"
f'lPlENÁRIO

Constituinte VICTORFONTANA

~ unON~n'''o.ç''o __,

EMENDA lP07081·3
I"
f'J

Emenda aditi\!<'!
Emenda modlflcal1va

Inclua-se no art. 316, o seguinte parágrafo

"§ 712 - As desallropr1ações para reforma agrária não a
tingirão propriedades com cobertura florestal econômica e ecoJcglcamente
repiesentetívee, desde que cumram sua função social, como definida 110 8,!,

tigo entertcr"

Dê-se ao~ do art J16, suprimIndo-se o § 2" e ren!;!.
merando os oerere, a seguinte redação

"Art. 318 _ ccrcete excíueaverente à União prorcver a
reforma. agrada em zonas prioritárias, pela desapropriação por interesse

social, da ptopnedade territonal rural improdutiva, necaante prévra e
justa indenização.

Para facilitar o acesso à justiça, e a prestação jurls_
dl.cIOllal rápida nada melhor que a eccezne concepção das Jul;;ados da P~e
nas causas, aliada a reativação de instituto provindo do Império, qU;

cI:1ou a Justiça de Paz, eletiva, estabelecendo que sem a reccocruecae
não se cmeçarãa nenhun processo (art. 161 e 162, da C. 1 de 2~/OJ/24).

Na vigente constituição os Ju!zes de Paz tem ccmetên
ela :restrita a habitação e celebraçoo de casamentos (art. 144, li ta, ~).

PLENAAIO

Constituinte VICTOO FOOANl\

Após desmatamento irresponsável que aCOl\l>~1 a colo"i

:ação de nossos Estados mais desenvolvidos, 8S indústrias que utilizam a
madeira comomatéria prima e tem caráter perroanente, promoveramo reflo

restamento, conseguindo cobertura florestal Que lhes garante o reeesserto
abastecimento As áreas que já ilij)lantaram essa racional exploração não
podem ser atingidas a pretexto de se fazer a rercrea 139!ária para a qual
sobramterras, o que falta é aplicar o seu Estatuto, como afirmou o saud:Q.

se Presidente 'rercrecc Neves.
~ necessário assegurar tranqul1dade ao produtor e empr.!:.

sas rurais> que atendem a função social da propriedade, asaequrandn empre

gos e renovando recursos naturais

§ 2e - (suprima-se)".

Justiflcação

A emenda torna a redação mais clara e suprimlndo o § 22

recotcce a ccrcetêrcta no seu devido lugar Ela é da União e não do Pn

neho-Hinist:ro Este pt:OO\O'I~ os atos e reoreecota aquela.

EMENDA lP07085·6
j!!

l:
r.r 1.~TD/....'TI'IUÇlo. __,

A criação de ~levado núnero de llUnic!pios no País. não

permite que emcada un se instaie una Comarca Entretanto, até lá ceve se

estender o braço da justiça, possibilitando que as partes resolvam
seus conflitos, sem as th.ficuldades de 10CCll00Ção e financeira Assim,

emenda arrplia a proposta prevendo que em~ lI\Jnic!pio haja umórg1:l0 de
prestação jurisdidonal.

De outra parte a interiorização das nossas Faculdades
de urrettc, cem a elevado número de profissionais ilf\U<'llroente habilitüdos,
já permite que se exija para o exercício das funçBes o dIPloma.!t!:.~

rel~~.

A concepção, a par dos demais beoerfcícs, descongestio
nando a justiça~, certamente pemu.tnra oecectar vocações para a ma
gistratura e carreiras afins tão necessárias a realização da justiça a
que todos tem drreí.to.

No projeto Afonso Arinos a matéria mereceu acolhida
(art. 95. rn.

Constituinte VICTOR FOOTANA

•• nO/.u.TJ' .... Ç.lO. --,

PlENAAIO

ConstituInte VICTOR FomANA

Emenda tnodificativa

EMENDA lP07088·1
\'l
['J

nArt. 312 - Aquele que, não sendo prcprietáno de illlÓ

ver, OClJPar Cl)'IlO seu, por cinco anos ininterruptos, de boa fe e semopos!
çãc, imóvel urbano, não Incjuído entre os bens públicos I com área ate

250 m2
• adquidr-Ihe-á a propriedade mediante sentença declaratória devi

damente banst:rita".

• Emenda modificativa

pê-se ao art. 312, a seguinte redação'PLENÁRIO

Emenda aoi tiva

Inclua-se nos Jpos>ções trensrtõrtes o .eg"lnte "ti-

I0>:

EMENDA lP07082·1
j!!

j!!

"Art~ _ São estáveis os atuais servidores da u,
rdãc, dos Estados. do Distrito Federal e dos l-lunicípios, da adm~nistração

direta e autárquica que, à data. da promulgação desta Constituição, con
telll, pelo menos. cinco anos de serviço tlúblico"

A emenda simplifica e torna mais precisa a receçuc, ex
c1uirn;loos parágrafos oesnecessârros. O primeiro é Incorporado ao texto

do artigo e o segunoo prevê hipótese, pouco provavel, do cenoo se repe
tir pelo mesmo requerente, isto porque se mantido o texto seria il1Útil,
pois outro fatllillar pooerre fazê-lo

Dê-Se ao art. Z;l7, 1 seguinte reoaczc,

ItAtt. 317 - ~ garantido o dnelto de propriedade de ~

ver rural, que deve cutnprlr sua fUhÇào social

f'>arãgrato único .. A funçd:o social da propriedade cutpr!

PLENÁRIO

Constituinte VICTOO FONTANAA estabilidade de servidores públicos, como de trabalh.!
dores emgeral. volta a debate na ocestãc da Constituinte Desde a Cons
tituição de 16/07134 se reconhece a establlido.de do ruocíonurao público,
depois de dez anos de efetivo exercício (art. 169)

A Constltuiçiío de 18/09/46, além de reconhecer a estab1.
Hdade dos funcionarios efetivos, nomeados see concurso, após cinco anos

de exercido (tlrt 18S, item 11), estendeu o benefício aos intel'lnos
(art~ 21 - Disp. Tr ) e exframsacrârfns , nas sesmas condIções

A Constituição de 24/01167t seguindo a tradição, também

declarou estáveis os servfccres da administração direta (art 177, § 2{;'),

nos tenros que a emendapropõe Ela decorre de justa reívtrdrceçãc de se!.
vldores de Santa Catarina CCCIO, de reste, patece-Ms ser desejo de todo o

Brasil. Proc18lOCl, igualmente, meu apolo à norma que não mais aWlite o rn
ueeesc no serviço público, sem corcursc de provas fi! títulos Entretanto,
reconheço o direito dos que, sem esta conotcão, foram admitidos a, pelo

menos, cinco anos, da data de prOCflJlgação da neva Constituição.

EMENDA lP07086-4
t=
l'l
r.r----------rcOT~/""."~~.~U> __,

Emenda supresS!va

Suprima-se o art. 360. 00 projeto.

Justificação

A supressão proposta atinge artigo qoe limita a partlc..!.
pação dos órgãos e empresas estatais. no custeio dos planos de orevroên
era s1JPletiva de seus empregados, às importãnc18s pagas pelos futuros ne
neficiários. A ecrea, pelo parágrafO ôotco, se estende à previdênclQ. par
lamentar.

da quando:

9) - ~ tàelonalrnente aproveitada,
b) - conserva os recursos naturers renováveis e preser.,

ve O melo nmbll:nte;

t:) - observa as disposições lega1s que regulam as reta
ç15esde trabalho; e

(O .. propitla O hem-estar dos proprietários e dos trab.!
Ihaõõtes que elela uepcnõen", •

Jt emenda torna claro que o direito de propriedade é man
~do, quantlo a função social é ct.rnprida. Suprime na letra a, e i~r6pri;

Iscianalincc-esc, quando a propriedade está "emcurso-de ser" aprove!
tade,

Na letra.E. substltul. a sugjetiva "rekaçãc justa de tra
balho" pela observação das díspcsfções legaIs que regulflm as relações de
trabalho.

PLENÁRIO
.........'olCo.."oio/lU'loou... lo ...,

Constituinte VICTOR FONTANA

EMENDA lP07089·9
t=
F

A situação n,!lo é diferente, no âl1TtIlto nacional. ers qce
a ~organização de tais entidades foi estrmueee pela precária previdenc1a

prestada pelo INPS e pela necessldade do trabalhador de empresas públicas

e sociedades de economia mista~ contribuir Dara obter melhores benefí
cios por ocasião da inatividade

o pedIdo me foI formuladl1 por diversas-- F'undações de Pre
vidência Privada~de Santa Catarina. às quats se vmculen mais de 20 ocXi
famíU.a.s.

"nl~lO/<ou",lo/IUI<•• ''''''

PLENAAIQ

Constituinte VICTOR FONTANA

"9. ~ não haverá prisil:o civil por dívida, salvo nos ca
sos de obriga~ão alirnentat e de deposi tá'rio infiel, inclusive de~ tributos
recolhidos ou descontados de terceiro".

daçdo:

Emenda l1ditIva

Dê-se a letra 9., do item XV, do art 12, a seguinte re_

A matéria, jã disciplinada pela Lei n2 6 435, de

15/07n7 e regulamentada pelo Decreto n'2 81 240, de 20/01178, deve con

tinuar a nível de legislação Drdinár1a não merecendo ser elevada a cate
goria constitucional Idêntlco...argurrento se aplica à previdência parIam!:.!!
tal' que, pelas suas peculinidades, não pode ser equiparada a outras espé
cies de previdência.

Emenda medificatlva

dação:

"Art. 193 - Os Estados criarão juizados especiais, pro
vidos por juízes togados, de investidura teflll)orárla, singulaJ;es ou colet,!
vos, para julgar peqJ.e.nas causas e inftações penais a que MO se comine

pena pnvativa de liberdade, medlante procedunento oral e sumaríssimo, P.2.
dendo a leI atribuir o julgamento do recurso a tUI"ll'as formadas por juízes

de primsira lnst§ncia e estabelecer a irrecorrlbllldade da decisão".

o projeto silr'plesmente proíbe a pr!sd:o civil Entretan
to as exceções previstas são Incl1spensavels e constam desde a constituI:
~o de 1946 (atL 141, § 3'2) Na caso de depositárro infleI se atl1:af\~ co
mo Lal quemrecebe e retelll tributos, nestes incluídos as contribuições s;
ciais para custeio de encargos previdenciários Assim se evita pratica c;

dlça de desviar descontos feitos nos pagamentos de trabalhadorC's, Queac-;;

bampreJudicüdos pela falta dos recolhimentos Quanto a obrigação alimell-:
tar a simples possibilidade de prisüo induz. 00 seu cu:npdrnento. Rl!lativa
mente ao depositário infiel a prisão é prevista como meio coercitivo p;lra

entrega de bcns detidos ou desviados ilegitirnElll1Bnte, estando PlevJsta no
Pr6prio C6dlgo Civil (art. 1287).

Constl tuinte VICTOR FONTANA

PLENÁRIO

Em::nda modificativa

--Art. ,,.., - •••••••••••••••••••• '" •••••••••••••••

Objetivando facilitar o acesso à Justiça e dar celerid~

de à prestação jurisdiclonal, formulei proposta cnanda, emcada tU'lici~

pio, Justiça de Paz temporária, j)ara resolver cfeflnrtlv51lente pequenos
conflitos. Esta proposição completa aquela. criando, emcada Conarca, Ju1.
lSdos especlaIs, com procedimento oral e processo sunarIssimo, em feitos

que se resolverão na pnmeira instância, ou eOOl recurso para turnl<ls de

jutzes-de priltleira instância, CatI decisão Irrecorrível.



738 • Assembléia Nacional Constituinte

Para isto os recursos são semre escassos, senda justo

exigir-se, dos que provocam os danos. a ContribulÇ1l0 para sua reparação•

A Comissão Arinos acolheu proposta do catartrense laerte Vieira criando a
contrIbuição que ora propomos. Aprovada a m(!sma. ceveser SlPrinurb o art 413

A emenda acrescenta ao § 2"'. do art 209, do projeto

que reproduz o texto vigente (art. 125, § 3D) - a ccmetêrcia para a Jus

tiça Estadual julgar as ações excrcprtetõraes intentadas pela União, suas
autarquias e eroresas públicas. nas ccearccs onde se situam os iMÓVais e~

propriarms, Quando não exista vara local do juizo federal, qu!? abrange os

da Justiça Agraria. A proposta abrevia o julgamento dos processos, C«'l b..!:,

refíeios para a reforma agr5ria.

que for parte instituição de prevâdêncda soelal e cujo objeto for benefí_

cio de natureza pecuniária e AS AçOEs EXPROPiUATliUAS INTENTADAS PELA U

NIAo, entidade autárquica ou empresa p~liÇ:(l. federal, semre que a ccrer
ca mo seja sede de vara do juízo federal; devenr:}a a recersc, que no caso

coub2r, ser interposto para o Tribunal Regional federal competente".

Emendaaditiva

PLENÁRIO

Conshtuinte VICTOR FONTANA

EMENDA lP07093-7
ê'
t:

É a.maneira de descongestionar a justiça, dinamizando-a

.e permitindo a conciliação das partes, atendendo aos fins SOCia15 da 1a1

PlENAAIO

IlJf)lantada pela Le! 02 7.244, de 7 de novembro de 1984,

ctVIl experiências anteriores inclusive no Estado de Santa Catarina, o JuI

zaoc de Pequenas causas poderá ganhar mais popularidade e conhecimento P.Q
blico, CtI1lPrindoimportante papel na prestação jurisdicional e realização

do bem ccnm.

Emenda modificatIva

Inclua-se no Titulo VIl! _ Da Ordemaccoêníce e Finan
cerre, Capítulo lI, o seguinte artigo

Já se encontra em andamento a interlotlzação coe órgaos
da Justiça Federal, eOOlO permitido pelo art. 124, da Constituição en
gol', reproduzido no art. 210 do projeto

Dê-se ao art '21 a seguinte redaçâm

"Art. )21 - O Poder Público poderá reconhecer aa brasi
leiro que, não sendo proprietário, ocupar por cinco (5) anos ln.l.nterrup_

tos, terras públicas e as tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua
famI.lia, a posse pac!fica de área. não excedente a 100 (cen) hectares, ex

pedindo-lhe titulo de dcnínío para registro imobiliário".

"Art. - ~ impenhorável a propriedade rural até o
limite de 100 (cem) hectares, mcjufda a SUa sede, explorada pelo traba

lhador que a cultive e nela resida e não possua outros l.rlIÓve1.s Neste ca

so, a garantia pelas obrigações llmitar-se_á à prcduçãn e ao seguro sgrí
cola obrigatoriamente implantado, na forma da lei Federal".

Medida multo importante, de proteção ao pequeno propri~

térac rural, foi concebida no art 334 do Prcjetc Afonso Ar1.nos· A impe

nhorabilidade das propriedades rurais até 100 (cem) hectares e de sua se
de.

Assim, onde e enquanto não existirem os Juízos Federais
cceoetentes, é de se arrpllar a exceção prevista no § 2'l, para se admitir

que a Justiça Estadual julgue as ações de desapropriação, onde o que se

discute é o valor da indenIzação a ser paga, ensejando melhor COndição de
defesa para o expropriado.

Os juízos federais das capitais dos Estados, vivem. em
perrados pelo enorme número de processos emandamento A situação se aqra
vará com as ações que rescttarãc da execução da reforma aqréria, Alémdes

tas, neles são ajuizadas as ações exproprlatórlas necessárias ~ra a cons
trução de rodovias, ferrovias e cutras obras publicas federais Oaí a con
veruêocte da modificação proposta. -

Inclua-se no art 408, o se9Ulnte item XII

PlENÁRIO

Constituinte VICTOR FONTANA

§ 12 - As decisões, nos dissídios coletivos, esgotadas

as instâncias conciliatórias e a negodação entre partes, poderão estabe
lecer normas e condições de trabalho

"Art. 218 - tcrcete à Justiça do Trabalho coocí.Har e

Julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregJdos e emreqaoo
res , Ircãusive da administração púb1J.ca "direta e indireta, e outras con

trovérsias crãcncas de relação do trabalho, regidas por legis1<lção esoe
crer, ou que decorram do cu.rprimento de suas prccrras sentenç~.

§ 2~ - Nas decisões a que se refere o parágrafo ante
rIor, a execução rar-se-é independentemente da PUblicação do acórdão, e a
suspensão liminar dela, quando autorazada em lei, será decidida en plená
rio pelo Tribt.Jnal Superior do Trabalho".

En'cndamodificativa

Dê-se ao art. 216 a seyuinte redação'

EMENDA lP07096-1
f'l
I"
~ ,u.."...".",., ~

PlENÁRID

Constituinte VICTOR FONTANA

Assim como a lei civil pratege os vencimentos dos servI
dores, as pensões, os mstnnentce e máquinas necessários ao exercício
das profissões. é de se preservar a única fonte de \ renda do hooIem de cem
PO, permitindo-lhe exercer sua atividade.

Emendamodificativa

Ampliamosa proposta ao tornar imperatJ.vo o dever da u
nião de implantar, na forma da lei, o~ agrícola CO'ilO çarantae CO'l"

plementar à orerecroa pela produção, para cobrir os encargos e obrigações

oriundas da própria exploração da propriedade Comesta garantia COMple
mentar se viab1.lizam os rtnencreeentcs necessérms

Todos sabemos das frustadas tentativas de estabelecer a
seguro agrícola. como previste no Estatuto da Terra. Se não é possível se

facultar a todos, pelo menos se ofereça aos pequenos a oportunidade de co
bertura de riscos que são incapazes de SUportar -

~----------"...",..,,"..,.,----------~

EMENDA lP07094-5
I"
f:J

E!renda aditiva

PLENÁRIO

Constituinte VICTOR FONTANA

Pela Emendaconatdtuc.ícnal n2 tü, de 09/11/1964 a área

FOl aunentada até cem (100) hectares A redação Foi mantida na ConsLJ.tul

ção de 1967 (art. 164) e no texto vigente (art 171)

A emenda arrplla o previsto no projeto, quando reconhece
o direito à aquisição e não só o de prererêrcre, para o Poder Públlctl, J!!
clufrdo o Estado, titular suas terras. De outra parte restringe drreato

a brasttearcs

A Constituiçdo de 1946 previa o aproveitamento de ter

ras pÚblicas, determinando que os Estados assegurariam aos pesserros d~

terras devolutas, prererêncía para aquisição ate 25 hectares (art 156,

§ 112).

EMEI'IDA lP07091·1
!!J
!!J

"Art. 406 - Incu:'lbe ao Poder Público: Dê-se ao item XIII, do 8rt 13, a seguinte redação:

XII - Concecre"r incentivos fiscais para progranas im;:Jla,!!
tados pela iniciativa privada para conservação, reprodução e renovação da

falSla e da flora".

nArt. 1;5 _ ••••••••••••••••••••••••••••

_ XIII - participação obrigatória nos lucros da empresa

que, para os efeifos fiscais, serão deduzidos da parte distr!buída e não

!ncluídos na remzeraçãc para nenhumefeito".

A presente emenda ccecreeeota a que apresentei ao art.

212, estabelecendo de forma clara e redação sintética, a ccccetêrcia da

Justiça do lrabalho.

o § 2U perrnlte a execuçãodo julgado, antes OU moepen
dentemente da publicação do acórdão. nos casos de drssfdícs cotettvcs,

J.lJltos particulares, ecologistas, técnicos e prcressc
res investem em programas beneficlaf'ldo flora e fauna brasileiras.

~ justo que O poder público os incentive, auxiliando-os

a manter e anopliar atividade tão benéfica

PLENÁRIO

Emendamodificativa

PlENÁRIO

gulntes:

art. 213 a 217.

Dê-se ao art. m a seguinte redação, suPrimindo-se os

"-Art. 212 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são os se-

~--------- .....,'~"'...,.
r

EMENDA lP07097-0
I"
I"

Prevista na Constituição de 1946 Iert; 157, IV), a par

tic~pação dos trabalhadores nos ,lucros das empresas não logrou ecrrcacac,

em especial pela ausência de lei reguladora que o texto eX1.gJu

A nossa proposta oresseoee uma crescente partrclPllção

do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa. facultando-se-Ihe

as mais variadas formas de integração.

sem afastar regulamentação posterior, o texto enseje i

mediata epãrcaçãc do cnrcroto, sendo que, de logo, se deixa claro que o

benefício não onera nem o empregador, seja pelos ônus F~scais ou decorre.!!
tes da legislação do trabalho, nem o empregada De outra parte permite

que os trabalhadores e empresarios oecicen qual é a melhor forma de parti
crpacãc

L';~'''~

rrm;;JRJ
Constituinte VICTOR FONTANA

EMENDA lP07092-9
['J

Emendaaditiva

O dispositivo se insere no esforço maior de concfjreçãc

QUe deverá reinar nas relações de trabalho. para um desenvolvlf'lento harm-ª.

nico e justo

I _ TribUnal Superior do Trabalho;

II _ tribunaIs Reg1.onais do Trabalho,

111 _ Juntas de Conciliação e Julgar"ento.

PlelÁRIO

Const1tu~nte VICTOR FONTANA

Acrescente-se 80 art 257, o seguinte item IV

1I1V _ contrlbuiÇão para eliminação ou controle de ativ.!.

dade poluente"

t prerertver incluir no eíste-a tdhutário a contribui

ção para defesa do meio ambiente, do que criar, no ait 413, um fundo de

resultados duvídosos:

o desenvolvimento indistrial, COO1 a espjceação do sub

solo e de ativídades que provocan o oeseconnmo ecológico e ccrcrceeten

o meio ambien~ ~~~ge do Poder Públlco providêoclas para ellllUnar ou co,!!

trolar as causa~ da poluição.

EMENDA lP07095-3
I"
I"

Emerlda medificah va

•{\é.\so .Ir
Dê-se ao § 2Q. do art. 209~gUinte redação

"§ 29: _ processar-se-ão e julgar-se-ão na Justiça Esta

dual. no foro do doodcílio dos segurados ou beneficiános, as causas em

§ lI.'! _ o Tribunal Superior do Trabalho sere ccroostc
de, no mInimo vInte e cinco Ministros, flQlI'elldos pelo PrCSldente da Repú~

bhca:

a) lJII quinto. pelo menos, dentre aovcçaccs, no eFetivo

exercício da profissão e nctérâc saber jurídico esoectmreecc, e neroros
do IUnistério Público do Trabalho, decora de aprovada a escolha pelo Sen,!

do Federal;
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais Regionais

do Trabalho, indicados em lista tríplice organizada pelo Tribunal.

§ 29: _ Os Tribunais Regionais do rrabajho serão compos

tos de: no mínimo sete e no máximoquinze juízes, nomeados pelo Presiden

te da República:

a) UlIquinto. dentre advogados e membrosdo Ministerio

Público do Trabalho, coot os requisitos do § 1\:1 deste artigo;
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JUSTIFJ:CAçAO

JUSTIFlCAçAo

Acrescenf:.e-se ao Art. 364 o inciso V.

m-----------lUT.'lU'T"'O.~i.o _,
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PLEN1\RIO DA CONSTITUINTE

parágrafo Onit::o - O tempo de serviço prestado ã
Justiça Eleitoral é oonsiderado penoso e relevante, devendo

contado até o limite de cinco anos, para todos os efeitos.

Os Juizes Eleitorais prestam um serviço rede
vante e desgastante- para o paIs, em alguns estados Já existe o
reconhecimento desse serviço, varianda apenas o perIodo, que não
é inferior a três anos, nem superior a oito.

:l:: necessário que haja uniformização no tratamen
to, Já que a função eleitoral_nunca é exclusiva, mas concomita;

te com a Judicatura comum, demandando mais dedicação e maior dis
ponibilidade para o serviço -

A classificação de serviço como relevante e pe
noso significa reconhecimento pelo trabalho realizado e servirã
para a promoção por merecimento.

JUSTIl'ICAr;Ao

JUSTIFlCAC1i.o

Considerando que grande paz-te do conedqenbe de tra

balhadores do Pais ingressa muito cedo na fOl:ça de trabalho e eendo

em vista a grande diversidade de atividades que exigem grandes e\:.
forças e provocam desgaste fisico e mental, Julgamos Justo que seja

reduzido o tempo de trabalho para 30 e 25 anos para homens 'e mulhe

res, respectivamente, para que possam, em pleno vigor, gozar os bene

fIcios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho. -

fl"7M;;;;"~
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'"Dê-se art. 379 do ~projeto a seguinte red~
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PLEN1UU"O DA CONSTITUINTE

PLENE.RIO DA CONSTITUINTE

ção:

Art. 379 - A União aplicará, anuaImenbe j nâc ll!~

nos de vinte e cinco por cento, e os l::stados, o Distrito Federal e

os Municipios trinta por cento, no mlnimo, das respectivas rece!
tas resultantes da arrecadação de impostos, inclusive as provenie.,!!
tes de transferências na tnanutenção e desenvolvimento do ensino.

A deficiência severa exige uma tecnologia edu

cacional diferente, que leva em éonta o tipo e o grau de deficiê;

ere, Ainda que considerâvel número de crianças, adolescentes e a
du1tos aej em portadores de deficiência, mas aptos, mediante;

educação especial, a integrarem-se no contexto social e produtivo

do País, as polit.t.cas de educação até agora não contemplaram devi
damente esta expressiva faixa populacional, o que a condena a uma

vida maginalizada e fora da força de trabalho, constituindo_se em

mais um peso para a Nação e clientela obrigatõria dos serviços da
Previdência Social.

v - Custeio, pelo Poder Público, de tratamento
reabilitador, da aquisição de equipamentos ortopédicos e outro ne
cessário â adaptação e â garantia de adequada qualidade de vãda

aos individuos portadores de deficiência f!sica, sensorial e men
tal.

se pretendemos reduzir o núnero atual. não cogitamos de

fixar U1lm!nimo, visto que a tendência será sespre de se atingir o Ijnu.te

do permissivo constitucional

EmPortugal, a Constituição de 25/D4n6 fixou o mínimo
de 2-40 e máximo de 250 Deputados na Jlssenbléia da Repúbllca (art. 151).

Reduz, por ser excessivo, o rôrerc atual de Deputados
Emconseqüência se alteram os núneros mínimos de representantes por unld~

de federada

A constituição Espanhola de 24/12n8 adotou o mínimo de
300 e o máldrro de em Deputados (art. 6B).

Na verdade, emun país coma nossa explosão demográfi_
ca, não é possível vincular o núnero de neecrcs da Câmara ao de hatiftan-,

tes ou de eleitores, este agora arrpliado com o voto dos analfabetos Nem
se deve deixar para a lei ordinária definir a expressão nunérica da rcpr~

seotação para evitar as normais tentações de maJoração e a maior faci!id,!
de emobtê-la.

Nossas Constituições anteriores estabeleciam o nLmero

de representantes por unidade federada, proporcionalmente à população UIlI

(1) para setenta mil (70000) habitantes, em 1891, um (1) para cento e

clnquenta mil (150.000) habitantes até o máximode vinte (20) I mais t.llll

para duzentos e cinqüenta mil (250.000) I em 1934 e 1946, pela Emenda Con~

tituciOl1al na 17, de 1!:l65, houve o aunento para trezentos mil <:300.000)
habitantes até vinte e cinco (25) Deputados e, a partir daí, um (1) para

cada quinhentos mil (500.000), senda que I em 1967, este último rõrerc foi
anpliada para hlJllmilhão <1.000.000>'

Corrige lcrproprledade técruca na referência de vsastema
distrital misto'; QUando o correto é "sistema elei toral nasto'' que inclui
a eleição pelo voto majoritário dlstrJ.tal e pelo prooorcronat

Ouço dizer, e no meu ~stado fui instado a rcrmüar esta

proposta, que a ertctêrcre, funcionalidade e representatividade da Câmara

temdeclinado, na medida em que se antllla o núnero de seus componentes.

Na eleição de 1970, quando tínhamos 94 865.000 habitan
tes e 28.966.114 eleitores, a Câmara ficou com~ representantes O tex-,

to em vigor (art. 39) foi aprovado pela Emenda n2 25/85, que fixou em~

o núnero de Deputados, que era de~, na redação dada pela Emenda Const,!
tucional 02 a, de 1977

Alémda óbvia sobrecarga de despesas, até a base física

fica tcnntuaoe, já agora com quatro anexos. sem contar o desejo, em boa
hora contido. de consttuir nova plenário, anexo de anexo, novas salas de
Comissões, escadas rolantes, etc

Una das formas de vencermos as di ficuldades eccrêeücc
-rmaoceíras emque vivemos, '8IlfIliando recursos para 1rrpresc1ndível e ur

gente apllcaçilo no ceeoc social, é Instaurarmos regime de austeridade e.!
flciência em. todos os setores da aôninistração pública

Apesar de todos os esforços dispendidos, cont!
nua vergonhosa a situação educacional no PaIs.

As pesquisas demonstram que permanecem elevados
os Indices de ant:llfabetismo e, ainda em 1982, 4.8 milhões de cria!!.
ças entre 7 e 14 anos não tinham acesso à escola.

Acreditamos que só inVestimentos maciços de re
cursos na área, poderá reverter este quadro.

PLENJiRIO DA CONSTITUINTE
..I1",.."",o:o;i.,, -,

Altere-se as redações das alíneas B. e ~ do l\rt. 88,

do capItulo VIII, Seção 11.

b) compulsoriamente, aos 65 (sessenta e cinco)

para o ho'1\ei.Il e aos 60 (sessenta) anos para a mulher;

Os elevados índices de renovação das Casas LegIslativas
.1ndlca'l a Insatisfação que refna no seio de nossos represeotaocs, Se isto

ocorre, nInguém se salvará ou se reelegerá aU'llE!ntando o nõserc de repre

sentantes, mais s1lll, pela confiabliidade coroorstaoa no ClIllprimento de
suas relevantes f'tJrw;ães. PLEN1\RIO DA CONSTITUINTE

fl;~:""-""]

r:r.;-;·~~ful

c) voluntariamente, após 30 (trinta) anos de servl:.
ce para homem e 25 (vinte e cinco) anos para a mu1hel:,

JUSTIFtCAçAO

A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições
Transitórias, de sorte a respeitar os atuais mandatos, oriundos das urnas
ele 15 de novembro de 1986

,,",o'''''''''''a<;io

Acrescente_se ao Art. 373, do CapItulo III, da EdE:

cação e Cultura o item V com a seguinte redação, renumerando-se os
seguintes:

v - A seleção para a investidura no ens í.no super!
or eeeâ feita através da avaliações do currlcu10s e notas;

Considerando que grande parte do contigente de tr~

balhadores do PaIs ingressa muito cedo na força de trabalho e tendo
em vista a grande diversidade de atividades que exigem grandes esfoE,

ccs e provocam desgasf:.e fIsico e mental, julgamos Justo que seje red.!:!

zido o tempo de trabalho para 30 e 25 anos para homens e mu1heres,re~

pectivamente, para que possam, em pleno vigor gozar os beneficios da

aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho.

JUSTIFICACAo

JUSTIFlCAÇAO

Altere-se a redação do Artigo 30B e acrescente
se o seguinte parágrafo:

§ ( ) - cabe ao Congresso Nacional apreciar e

autorizar todos os contratos com empresas que tenham participação

de capital estrangeil:os, para assegurar a defesa dos interesses
nacionais.

rry;;;;"=:J
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,~\

Art ......~ Art. lBS - ~ ••

e) têm direito a voto os hrasileiros maiores de deze~

seis anos, na data da ele.1.çào, alistados na forma da Le L,

JUSTIFlCAeJ'iO

Acrescente-se ao Art. 27, Capitulo v, Seção I, dos Dl:.

reitos Políticos, a alínea !!.'rcõ~a'~~gu&te redação.

o Jovem de hoje em dia ê bem informado,e, por isso

mesmo, pode e deve participar mais ativamente das grandes decisões

nacionais, inclusIve da escolha dos governadores e dos represe.!!

tantes do povo nas Casas Legislativas. Da! entendermos necessário

inserir_se no texto constitucional, a ser elaborado, dispositivo

que consigne a redução da idade de dezoito ( pre'IJista no texto !.
tua1) para dezesseis anos.

A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes aten

derá aos anseios de sugerimos que, até agora, têm sido excluídos,
indevidamente, do processo político nacional, notadamente os ).2

vens da faixa etária mencionada.

r.r---------- 'CllONU'''''<.çi.o

Acréscimo ao Art. 188 e modifica' o inciso I do
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a) com trinta anos de trabalho para o homem;

lber.

b) com. vinte e cinco anos de trabalho para a m.!:!.

Altere-se a~ redações da a1lnea ê, ? .e. do Art. 356,

capitulo II, Seção II..

A sugestão de Norma Constitucional de noese aut2.
ria encaminhada à COmissão de Sistematização e não acatada, a rep~

te: .. para a investidura no ensino superior a seleção será feita
através de avaliações dos curz.Icujos e notas."

A melhoria da qualidade de ensino permitirâ a s.!:!,

pressão do vestibular, tão desacreditado como critério de medida de
capacidade intelectual a nIvel de conhecimento.

Ao longo dos anos mOntou_se no Pais uma verdadeira

n indústria do vestibular", que, além de propiciar as incontáveis

fraudes comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorecida,
em detrimento da capacidade inteleétual, da vocação potencial e do
aproveitamento escolar.

Esta propositura visa modificar, desde os prime,!

ros anos de escolaridade, o vIcio que o Vestibular impõe às pess2

as: conhecimento imediatistas, sem consistência, falsa visão de
cultura e inversão dos valores que só são adquiridos com o correr 00s

anos de estudos. I

1\ nova metodologia de ensino deverá, obrigatori~

mente, preparar o educando para o terceiro grau e nunca submetê

10 ao aprendizado de provas de conteúdo meramente momentàneo e

que na Universidade sõ acabará formando péssimos e despreparados
profissionais.

rr;~~;"~
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Art. (308 ) - A pesquha mineral e o aproveito!
mento industrial dos bens minerais dependem, respectivamente, de

autorização federal e da assinatura, pela União, de contrato -de

lavra por tempo determinado, na forma da lei, com brasileiros
-accãeeaae de capital nacional maJoritariQ, autorizada a funcionar
como empresa de mineração.

A exploração e o apxcvej.Eamenbo de um bem min!!
ra1 não pode ser concedido por prazo indeterminado. tal como oco!,

re na sistemática atual, cujas concessões tornam o minerador, de
fato, o dono da Jazida, contrariando dispoJitivo constitucional
que assegura ã União a propriedade do sUb~olo e, conscquentcmc.!!
te, de suas riquezas.

Para resguardar a exploração racional dos nos

sos recursos minerais, procuramos vincular tais concessões ã fig.!:!
xe do contrato administrativo, com prazo detertninado.

Ao reesmc tempo, de forma a coibir quaisquer di~

torções e manter o controle da exploração desses recursos não renE?

viveis transferimos! ao Congresso Nacional a sua apreciação e autE,

rização, de forma a assegurar a defesa dos interesses naciona~.

i'LENtiRIO 01\ CONSTITUINTE

EMENDA lP07103-8
[!' Senador Constituinte IRAM SARAIVA
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x _ Todos os magistrados elegerão os órgão di
retivos dos tribunais a que pertençam e opinarão sobre o ore,!

mento.

Art. 191 - 0.0

I - Retirar as palavras: "eleger seus • órgãos

diretivos" •

comparando-se a pena disciplinar com a pena no d,!

reito criminal, nota-se que as penas leves sequer servem para efe,!

to de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo "Jus pers~

quendi e puniendi" após cinco anos de cumprimento da mesma. Da me~

ma forma se procede com efeito ã prescrição. Esta, contudo, nem

analisada no direito administrativo.

vinte e cinco anos - as mais diversas categorias sociais, a e..cemplo
de empregados domésticos, estudantes e pescadores autônomos.

A presente"Enenda" tem pOr finalidade corrigir esta situ

ação anacrõnica e injusta, atendendo a antiga reivindicação de duaa

categorias que, enbora numericamente expressivas e socialmente rele

vantes, não dispõe, até momento, de canais e meios eficazes de art!

culação de seus lé9itimos interesses Junto aos centros de decisã~
polItica

G';;'~
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EMENDA lP07118·6 ,..,, ,
cr==s;nadar Constituinte. IR1I.M S~RAI'TA

PLENARIO DA CONSTITUINTE

r;r •• f ...,O/ •• W'1t1 0/ . U.....' .. lo ,

r.r--- 1UTO/~ustl"o~q.l.

Dá nova redaçáo ao inciso II do Artigo 89 do..Ani:e-
~e~~~sti~ç~: -

Artigo 89 .

Inciso 11: proporcionais ao tempo de serviço, nos

demais casos, não podendo ser inferior

a oitenta por cento dos rendimentos,

fl-;~;~"~
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nceesceneen-se ao Art._2~6:

'L.d~I./C.MlS.iO/'U'COM"'.lO --'

PLEU!\RIO Dh COnSTITUINTe

IUTO/.~.n'llil;i;======:~:::~~~

Senador Constit:.ulllte IRNl SlüUI.IV1\.

§ 4.... - Considera-se relevante e penoso o exexcIc.ío
da função de Juiz do Trabalho por Juiz de Direito, contando-se o
tempo para todos QS el:eitos a.tê quatro anos

§ 39' - Onde não 110uver Junta de Conciliação e Jnlga
mento, os juizes de Direito exercerêc as funções de juí:>'es do Tr;
balho. -

EMENDA lP07115·1

I?
JUS'l'IFICAC1í,O

Não há razão para que o Poder Judiciário - seje

conduzido por uma minoria sem representação. Todos os membros

. dos poder Judiciário deverá ter a mesma oportunidade que os

dema:l.s órgãos para escolher seus membros diret.ores. Assim

acontece com o Senado,' com a Câmara e Assembléias de Deput.!
dos, com a Câmara de Vereadores , com o próprio Ministério P!!

blica e com a Ordem dos Advogados do Brasil.

O número de reprf3sentantes dessas entidades é
bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo estar-se-ia

estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos

poderes.

JlJSTIF:ICACl'i.o
JUSTIFICAeJiO

o seguinte item.

G~~:~
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PLEN1\RIO DA CONSTITUINTE

EMENDA lP07120·8 '"'N ~

l: Senador Constituinte IRAM SARAIVA

m-----------n..o'.hI......~.lo-_-_-- -~

§ 29 - As empresas nacionais terão preferência no

acesso a créditos públicos e no fornecimen

to de bens e serviços ao poder público." -

.. Art. 301 ... Será considerada empresa nacional

a pessoa juri.dica constituida e com

sede no PaIs, cujo controle. decis§.

rio e de capital esteja, em caráter
permanente" exclusivo e incondici.2.
Dal, sob a titularidade direta ou in
reta de brasileiros ou de entidades

de direito público interno.
§ 19 - •••

nê-ee ao Artigo 301 e ao seu parágrafo 29 do ot\cb&o

]?rojeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação. -

JUSTIFICAcAa

aposentados.

Tomando-se por base a atual Lei da Previdência

Soaial, verifica-se que nesta está previsto o piso referente a 75%

do salário e uma carência de 60 contribuições (cinco anos) e mais

1% por ano de serviço, até o limite de 95%,verifica-se que a aposen

tadoria proporcional deverá ser quantitativa, com um m,Í.n,imo de 80-;

dos rendimentos. Caso eeja adotada outra forma, referida aposentado

ria será inevitavelmente irrisório e preJUdicará o funcionário :;.
sua familia. Ninguém consegue sobreviver com 10 ou 20% dos re:ndi3nen

tos e isto acontecerá com o funcionário que tenha 5 ou 10 anos d;
serviço.

.EMENDA lP07119-4
f'l Senador Constituinte IRAl1 SARAIVA

f'l
Modifica redação dQ Art. 8~, § 29

§ 29 - A proibiçáo de acumular não se aplica aos

E: preciso levar em conta que o aposentado não

ocupa nenhum cargo e não exerce nenhuma função.
: O at.ual anteprojeto prevê três exceções para. o

caso dos aposentados, excetuando apenas o de ocupação de cargo por

: concurso público. Ora, Justamente os que mais precisam de um coE!
pIemento salarial é que estão impedidos, porgue os funcionários

não são todos formados em magistêrio. nem senadores, deputadas, v~

readores ou prefeitos e governadores. A exceção seria odiosa, l~

vando-se em conee que a maioria dos casos permitidos se x-eferem a

pessoas que Já têm contagem especial para se aposentar.professores

com 25 anos, deputados com oito ou quatro anos, vereadores, prefe!
tos e governadores com trinta anos.

fl-;~-;;;~
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Acrescente-se. ao Art. 12 do capItulo I,\Ç segui!!.

te alinea.

JUSTIFlCAÇAo

U. todo cidadão é parte legitima para propor ação
pública condenatória contra a União, ou o Estado, ou o Municlpio,
a fim de. compelir o réu a prestar moradia, alimentação, vestuário,
educação, assistencia medica e trabalho ao menor de 18 anos de ida

de-que se verifique não possuir, por si ou por seus responsãveis~

meios com que prover aqueles direitos.

o problema do menor é um escândalo que brada aos
céus. Não pode continuar. Urge resolvê-lo

Há duzentos anos vive a Humanidade o ciclo das
declarações formais de direitos". Há que pensar, com urgência~ no as
seguramento desses- direitos. -

Direito Sem ação não é direito: é reivindicação
de direito. O que confere efetividade ao direito é a existência de

de ação que converta em realidade. o. que torna efetivo um direito é
a possibilidade de obter uma sentença de juiz que o asseg~re, que
mande respeitá_lo, que ordene o seu atendimento.

Vamos criar, por via constitucional, o direito
de. ação, o direito de agir em favor ao menor comprovadamente abandc

nado, ccaprcvaaemenee carente de recursos e meios com que se prove;
dos direitos fundamentais da pessoa humana _ moradia, alimentaçáo ,
vestuário, eclucação, saúde, trabalho.

A Norma que sugerintos é auto-executável Após a
promulgação da Constituição, todo cidadáo poderá compelir judicial
mente o Poder Público - federal, estadual, municipal _ a cumprir c
seu dever para com o menor~ Recusemos desde logo o argumento de ar
dem administrativa e finance.ira, de- que não haverá dinheiro. Há,;
haverá, sim. Haverá dinheiro porque a ordem das prioridades se e s

tabeleceri de forma racional. O espectro das ecêes judicia.is _ mi

lhares de ações - obrigará os governos a ordenarem as suas pr&

prias- finanças, e a se aparelharem para cumprir as ordens jUdie!
ais que a eles serão dirigidas doravante.

Não se deve obrigar o povo a procurar a Justi ça
longe de sua residência. Se exclui-se da jusi.iça comum o ccnnecã

menta de matéria trabalhista, obrigará patrões e empregados a se
demandarem em locais distantes, já que não e tiste iJunta de Conci

liação em t.odas as cidades. Existem lugares distant.es das Junta;
a maf.s de duaentoa quilõmecros.

A cfasaar.Lcacãc do eervree em penoso e relevante
propiciará aos magistrado!; que exerçam tal atividade serem promo

vidos com maior rapidez em detrimento daqueles que somente gosta;;;
de trabalhar em varas especializadas.

A computação do tempo servirá para ensejar a promo
ção por antiguidade, o que já acontece em alguns estados quanbo
à Justiça Eleitoral.

PLENARIO DA CONSTITUINTE

.EMENDA lP07116·0
(l senador Constituinte IRAM~u;~IVA
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Acrescente-se ao"\..~tuiMos Direi tos Sociais I
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PLENAnIO DA CONSTITUINTE

.~lU"",/COMlllio/llll.O~''Ii~ -,

JUST:IFlCAC'\\O

Nada mais Justo do que conceder ã JU,ulher e
marido direitos iguais a pensão por morte.

Nos dias que correm, ambos os cônJuges contri
buera para a receita da fami.lia, e é necessário garantir que o Dl
val de vida dos filhos não será modificado no caso do falecime;;
t.o de qualquer um dos pais. -

JUSTIFICAÇ1!.Q

h] Os órgãos públicos e a empresas com mais de
100 (cem) funcionários obrigatoriamente empregarão no mínimo 5%
(cinco por cento) de portadores de deficii~ncia nos qu!,

dros, em funções compativeis com suas aptidões.

Inclua_se:

Nosso intento, com a presente proposta de NoE,.
ma Constitucional, é o de garantir acesso, aos portadores de de
ficienc;1a, no mercado de trabalho do País, acesso este sistematl
caraente obstaculizado pelo preconceito social, pela desinform;
çio e pela ignorância. ....

Na verdade, o cidadão portador de alguma defi
.cIência pode até ser mais produtivo que o individuo comum no d;

aempenho de funções compati.veis com a sua deficiência, pois ~
freqt1ente a Ocorrência do aguçamento de outras faculdades vicari
antes e compensatórias ao tipo de deficiência. J:: acbejamentie c;;

nhecida a elevação do poder discriminatório tátil nos cegos, da.
capacidade de concentração dos surdos, etc.

í l ,......,'- o , j. , CApITULO VII - Da .Fami1ia, do Menor e do Idoso.

"Art. - Em case de falecimento de um dos côn
juges, é assegurada ao cón)uge sob%:;

vivente ou a seus dependentes pensão

de valor não inferior ao da remunera

ção, cu dos vencimentos, ou dos Pt'~
ventos de aposentadoria do cônJug:;
falecido. n

.EMENDA lP07113·5
l!J Senador Constituinte IIWl SARAIVA

r.r Tnto/~UIT"'..;io ~

.EMENDA lP071l2~7

l!J Senador Constituinte IIWl SARAIVA

JUSTIFICACAo

Acrescente-se ao Art. 364, Capítulo 11, seção..g:. o ;1tem

V com. a seguinte redação:

Senador Constituinte IRAM SARAIVASARAIVA

Tlxr./lII....lUÇio- ~

Acrescente-se o pa:r;:ágrafo ao Art. 94:

EMENDA lP07117·8

I?
PLEN~RIO DA CONSTITUINTE

r.r TUTo/JuIT'rlClÇ~

E;:~;~

~iJ;J

Emenda que visa compatibilizar o esplrito da nOE

ma com a constante do Artigo 302, que admite a participação do cap!
tal estrangeiro em- caráter de complementariedade~

Parágrafo Onico - Qualc;uer pena administrativa não

poderá ultra.pa~sar a seis meses, exceto a excneeecêo,

JUSTlrICACAO

v _ Aposentadoria para as ôcnas-õe-easa e camponesas.

JUSTIFlCAC1\O
r.r nnO/lll'ST'.oclçlo

to preciso resguardar o direi to do servidor públ!

CO de se recompor administrativamente. "o sistema atual, algumas p~

nas duram a vida inteira, preJudicando também a. ef1ciêncla do serv,!
ço. Os. me$Woa forma que no- direito disciplina.r a ser elaborado deve
rá constar êxpressamente a du;ração das penas discip).inares, no tei
to constit.ucional deverá estar patente o tempo máximo da punibil,!
dade.

A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no sist~

ma de seguridade social, como direito inerente à sua condiçao de CQ

pat!cipe~ do processo de geração da riqueza nacional, tem sido adi1!.

da sem justificativa plausivel, a despeito dos notáveis avanços a.!

cançadoll pelA legislação previdenciaria brasileira, que vem iIfcorp~

rando gradativamente ao elenco de segurados em especial nos últimos

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se D nrUgo 360 e seu parágrafo ümec do

ProJetb de Constitulçlio.
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JUSTlFICArIVA

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

Sala das Sessões. em 03 de a.J"~ de 1987

Pej a nat\Jreza da matéria. a mesma deve ser trat~

da na âmbito da legislação ordInária e 1'1110 constar do texto

constitucional

JUSTlfICAÇ~O

Sala das. Sessões, as de C!J''I:I:<-\-o de 1961

No momento en que decidimos a nova Constituição, so

mos obrigados a refletir sobre os dueitos de um segmento so

cial' alta.mente representat.Ivo , não apenas em tenncs de quanti

dade. mas também. pela nova realidade da juventude l'rasIleira

que f;.em lotado constantemente pelas reformas eccraí e e transfo.!.

mações poHt.icas.

cem a evolução dos meios de coeurucação e a ccnae 

quente informação em todos os níveis. temos que o desenvolvimen.

to do poder de escolha tem se a[3rimorado, faz.endo com que o jo_

vem recebe maIor número de conexões estimulo-resposta.

Sala das sessões. em 03 de "'ó~·h de 1987

Achamos por bem 8 apresentação da ('Irf",pntf" Fmpnrl.q

estipulando a idade minima de 21 anos para a Assunção ao cargo
de Deputado Federal pela falta de vivência polItlco_administra_

t.Ive ,

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

JUSTIF'"ICATlVA

cidadãos maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políti
cos, pelo voto direto, secreto ~ proporcional, em cada Estado 1

Território e no Distrito Federal. na forma que a lei est.aberc 

cer ,

f=S:~~;:@]

fÇ;;~-mJ

EMENDA lP07122-4
l? CONSTITUINTE NAPHTALI ALVE-S-O-E-S-O-U-ZA-------,

['J PLENARlO

Cot-lSl!TUW,TE MAf'Hil\t.I ALIJES

EMENDA lP07129·1
l!J çonstl tuinte JOSE OUTRA

['J .LENARIO

'--==="--'=-'=-=- ...11 r;;;;~~"'~

&7~;7ã?J

rr;;;;;:~;]

~;;;7ã!J

EMENDA SUPRESSIVA

,~t....IIl,Co.... d.l.lIItO.....io-_-----..,
l:J PLENARIO

EMENDA lP07126-7
['J COllSIUl/lUIE NAPHIA, I ALVES OE SOUZAEI-lENDA SUPRESSIVA

SuprIma-se o § 29 do artigo 283. t.ransrormando

se o seu parágrafo 12 em parágrafo único

JU5TIF"tCATIIlA

Ó item lII, do artigo 328.1 do referido ProjeLo

já prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional -disporá. sobre

Q cr;:iD;n1%eçfio, o funcionamento e as éltrll:ulçõês du ê.,nQtI C;::ll _

traI do Brasil. Desta forma, entendemos que não solnevi"em m.2

t1vo§ para: manutenção deste parágrafo no texto constitucional.

Sala das Sessões. em o) .h ~014Q '''87-

Suprima-se os \ ~tens de 1 a VIl. do artigo 331\ I do

ptojeto de constituição.

JUSTIfICATIVA

Carta Magna.

EMENDA MODIFICATIVA

MOdifique_se a redação do artigo 295 do Projeto de ccnstrtoreac, pa
'ra a seguInte: -

ART. 295 - O nUlllerárlo correspondente às dotações desti

nadas 1:1 Câmara dos Deputados. ap Senado Federal, ao Tribunal de

Cantas da UnllIa e ao Poder JudIciárIo será entregue em duodécimo

até o vigésimo dia de cada mês, representando ue doze avos da res
pect1va despesa total fixada no orçamento fiscal de cada ano, Incku
slve créditos suplemeptares- e esnecãars , -

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
Sala das Sessões. em o] de ",&".HlI' de 1961 JUSTIfICATIVA

StJpriala_ss o Art. 414 e seus parágrafos do PIE..

Jeto ee ConstituJ.-çlio.

EMENDA lP07123-2
COHSHTUlNTE IU\PHTAL! ALVES Oe. SOUZA

EMENDA SUPRESSIVA

~~~'~~;=]

flW:;7;;J
CONSTITUINTE NAPHiALl ALYES DE SOUZA

Tlllo/.~ ......~l.

A nova redação proposta para o artigo 295 vIsa opera~ion.!

l1zar er.ícfenteeente sua apllcaçllo.

CO. a redação original, o Poder Executivo nno dIsporia,

na época, dos recursos rfnaneerree a serem entregues às entidades.

públicas nceeadae,
All!lD disso, .caso os -Estados pos5u!rem estes recursos. BI!.

tes ficaria.. sem ecv.íeentaçãc , em detrIllento da carência de outros
setores ou jovestimentos.

Na nova proposta, o prazo de entrega de recursos, regul!

ria o seu fluxo de rorea que nãe haveria a sua falta para aa entld,!
ees prJbHcaS nomeadas.

BlEHDA MODIFICATIVA/ADITIVA

EMENDA lP07130-S
t' Constituint. JOSE OUTRA

HodHlque_se a redaç!o do § 1Q do artigo :1"18 da projeto de const!

tulção, pare a seguinte

l7ü;~"~

_______~J (lj;;-i'~;ã7)
.~......./""'.do'l".t.....le- ,

l:ôJ PLENARIO
~:ct.86 - .•••.•• ~ .

c) Voluntariamente. após trinta anos de

servãçc para o homem e vinte e cinco

encs para a euroee •

JUSTIFICATIVO\.

E.MaNO'" MODIFICATIVA

aã-se ao item "c", do art.8B, a seguinte redaçtlo:H.IIo se Justifica o artIgo, primeiramente, ape

nas para uma fludança de uenoemaçâc , nere a finalidade é

eesse , por outro lado, sut>lrbi_se dos flmclonários púl'llcos o

que pertence ao ônus da própria União.

Sala das sessões. em o) JA ~~ ..,}4o 1~1"'r

JUST!FIC1I.l1\,P,

t:ONSTliUIHTE NAP1"l1ALI .ALVES DE SOUZA

EMENDA lP07124·1
~ CONSTlTUINIE NAPHIA! I ALVESDE SOUZA

t" fi ENARIO

'LE •• IU\I/U.'..loIl".~U'UU ..,

r;:;;'~;J

1'lõ}7;~mJ

O Projeto de constl tuição ell seu artJ.go 18a.item V,
jd reconhece a aposentadoria V'oluntária aos trinta anos de se!,
viço e a di rerençe proposta para mulheres se justl fica -pelo a

cúmulo de atividades, sendo exe:r:cida ol!o só no âmbito social

como também no doméstico.

Sala das sessões, em »s de ~~C~.... de 1987

"Art. 378 _•••

1'l _ Compete preferencialmente à União organ!

zar e oferecer o ensino superior, o ensino

técnico e agro-tél:olco de nível média".

JUSTIF'"ICATIV.A

EMENDA ADITIVA
r.r----------l..,.'~"'''''.~~O _,

A presente emenda visa cometer preferencialmente à União,

portanto sem excluir os Estados, o OF e os MunIcípios, a organizi!,
ç~o e oferecimento, também, do ensino técnico e agrao-técnico de
01"e1 médIo. de modo que esses dois segmentos da educaçlio bras!
leira possam responder positivamente aos anseios da nação

l:!"~-;;"'~

r;i'~;ã7]

EMENDA lP07131-3
l: Canst!tulnte Jose OUTRA
1TT" .UItÚlo/C•• ,I.lo/''''" •• "",lo ---,

fÇ~;:~;;]

(Çi"~;;;J

CONS1ITUlbfFE NAPHTALI Al.VES DE SOUZA

EMENDA lP07128·3
(!l CONSTITUINIE NAPHIAl! AI VES

EMENDA SUPRESSIVA

.di~pensável o artlgo, visto ser aatér Ia já

regulamentada no próprio projeto; especIficas inclusive, às vá

rias categorias tral;\alhadoras.

Suprima-se o Art. 472 do prqjeto de Constituição

JUSTlrICATIVA

Sala das Sessões, em 03 J.t "'"4°.-1" '''''tllo
Acrescente-se ao item I. do Art. 27 1 a seguinte al!.

EHENDA ADITIVA

Adite-se ao Art. 377 do projeto o seguinte Parágrafo untcc s

Art. 21 •• ' ••• ~ .

CONSTI1UINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~ lnl.I...."'It~iO -_--, JUSTIFICATIVA

"Ar!: 377 _ •••
I _ ••

11 - •••

PARJiGRAFO ONICO _ O dIsposto neste artigo se apl1ca

aQS Centros de Educação Tecnológico e às Escolas Técn!

cas do Sistema Federal de Ensino".

a)

Item l~- ; ..•..•..••• ~ ••.••••••.• ~~.~.

pr;~;;~W]

~.~~

~DA lP0712S·9 ,",~ ---,
CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

('l PLENARIO

r.r 'LEd..,/tll.. l1.l.'llIIt .... '.lo

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 97. a sesuinte redaç~o:

Art. 97 _ A Cãtllara Federal compõem-se de até Quatr.f!.

centos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre

e) ( facultado aos maiores de 16 ancs ;c di

reito ao voto, desde que esteja cursan

do o 2" grau colegial.

A semelhança dos objetivos que se busca atingir no CI3E!
po das cnfvers reeoes , a presente emenda visa dotar os Centros de
Educação Tecnológica e as Escolas Técnicas do Sistema Federal de

Ensino de autonomia didático ..cientIfica, administrativa, econôml

ca e financeira, como mecanismos nos estabelecimentos educacl~

nais antes eencãcnadcs ..
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso V do artigo 264 do projeto de constituição

cr;:~~;.-:J

(Çi;7;J

fl?':~;"':J

I ~·';ãPl

EMENDA lP07139-9
f Constituinte JQSE DUTRA

f'l PLENARIO

JUSTIFICATIVA

"Art. 87 - .,.
IV _ a de dois cargos privativos de méd í coa''

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA

"ART. 396 - O mercado interno integra o patrimônio nacio

nal, na forma que a lei estabelecer, de modo a viabill
zar o desenvol1vimento sócio-econômico, o bem estar da pu

puí.eçãc e a realização da autonomia tecnologica e CUlt-;;

ral da Nação -

Modifique-se a redação do artigo 396 do Projeto, pela seguinte'

JUSTIfICATIVA

§ 19 _ O Estado e as entidades da administração direta

e indireta privilegiarão, na forma da lei, a capacitação

científica e tecnol6gica nacional como critérios para a

concessão de incentivos, c:te compr~s e de acesso ao merca
do brasileiro e utilizarillo, preferencialmente, bens 

serviços ofertados por empresas nacionais

§ 2,g - A lei estabelecerá os limites de preservação do

mercado interno" •

r,r----------'u'n/wn""'.t~. _,

Com a adição da expressão'" NA fORMA QUE A LEI EXTABELE
CER". ao »ceput« do dispositivo em ques tac , após a palavra NACIÕ

NAL, pretendo remeter para a legislatç::lo ordinária o discipliname-;;

to do mercado interno como patrimônio nacional, tendo presente que ,

nesse. dispositivo, está embutida l!~cserva de mercado que, pela
sua complexidade, deve ser estudada de forma mais profunda, espeCial
mente no que diz respeito aos limites de preservação desse mercado.

No que pertlne ao § 1" (antigo par<1grafo único), aprese
te emenda visa, tão-scaente, colocar a expressão .. NA FORMA DA LEI "

após a palavra PRIVILEGIARlI.O, como eecanrsmc de abrangêncIa de tod
o restante do dispositivo sob análise:.

EMENDA ADITIVA

"1l./.ru11l!""M1o

Adite-se ao artigo 87 do projeto-, o seguinte inciso:

f'l PLENARIO

EMENDA lP07140-2
l: Constituinte JOSE DUTRA

I
responsável e atuante, não ga1ante seu objetivo Por isso há necess.!

dade de que s6mente os c.argos de dirigentes ou autoridades máximas
de cada órgão ou Entidade possam ser executados na regra geral est,!

belecida, ainda que não seja o desejáveL

~~~'..:J

51~~7ã7J

'''''O/''''"''''••;io _

"Fica instituída a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
AMAZONIA OCIDENTAL (SUDAMOC) por desmembramento da SUPERINTENDENCIA

DE DESENVOLVIHENTO DA AMAZONIA.

PARt\GRAfO l1NICO - Lei complementar estabelecerá a sua com

petência, área de atuação, fontes de recursos e incentivos que poderá
conceder, além de sua sede e estrutura de funcionamento".

A execução das multas administrativas por

setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos- pr6prios 6rgãos

de fiscalização e impo~.ição das mesmas, garantirá a agilidade do pr.!!.

cesso JudIcial e, como ccnsequêncfa, por um lado, o aumento da arr~

eadaçãp sem a defasagem inflacionár.ia da moeda, e por outro, ores
peito &a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocas!

cncu na punição e..na cobrança rápida e objetiva da multa conseqüente.

JUSTIfICATIVA

Adite-se ao Projeto, nas Disposições Transit6rias, o seguinte artigo:

"Art. 186 -. •
§ 21õ1 _ •••

§ )!i! _ Lei complementar de iniciativa do Presidente

da República disporá sobre a organizaçãO da Procuradoria-Geral da
un.í ãc e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes de fi;
callzação e imposição de muI tas administrativas".

EMENDA MODIfICATIVA

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o dispositivo sob enrc

que pode gerar sérios problemas e mesmo prejuízos irreparáveis para essas regiõe-;
LlJe desfrutam de incentivos fiscais e, por via de consequéncia, resultem prejudi
cados os seus objetivos fundamentais, que consistem na redução das disparidades

regionais a nivel de desenvolviMento econômico, com sérias repercussões no preces
so nacional de desenvolvimento -

A vista dessas colocações é que sugiro, com a presente emenda, a
inclusão, no texto sob enfoque, da expressão "RESSALVJ!OOS OS CCJtlE)IOOS PCRPRAZO
CERTO E SOOC!N)IÇAO" r comomecanismo de tranquilização aos empresários já radica

dos nessas áreas antes referidas e, ao mesmo tempo, submeter à avaliação do Pode;

Legislativo competente as ccrceesões de írcetãvcs ou outros benefícios fiscais

que se efetivarem na vigência da nova carta magn,.-

Modifique-se a redação do § 32 do artigo 186 do Projeto, para a s,!

guinte:

UTULO V _ DA ORGANIZAçno DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

CAP!TULO lU - DO GOVERNO
SECA0 V - DA PROCURADORIA GERAL DA UNIAO

t:;O PlEhARID

"' .uda'./c.lI.n.l./IUI<.W'nJ.

EMENDA lP07137.2-
l:J Consti tuinte JDSt: DUTRA

f!l, PLENARIO

EMENDA lP07136-4
(ICONSTITUINTE JOSt: DUTRA'

r.r------.L...I.wo/COW.l1lo/... I •••'"I1. ~

f1-;;;;~~".:J

1:õ3"fl;-;;;;]

f17~~~..:J

1:õV~~7ã!J

rr--;~~'~.:J

fÇj';B7ã7J

111'01:I\B1.. 'uth ~_-~

EI-lENDA MODIFICATIVA

1u,e/'l/1f1,...çi.

•~ul.,."..."o1./"~"",,"l:·

!!!!!h.0""!y' - DA ORGANIZAÇAO DO ESTAOO "Int-c1.u.<L -.A- l7Uir ~L~1L..
CAPI'ULº--!! _ OA UNIAO&, ltt.Ji']1. J~ «d s4" ~<...Ji. M<C<:lO

c;...AtA- f?'tl.(.."""""l-t.{l.(fo C&rn..o cece-cco )( IAo/'
~ ~.'t..VrUV771.lt.a.'l...k .kc;-JcG.'1

~ ,~u.lA,.'c.w"d.fIU'•• w",lo

~R=,IO,---- .

EMENDA SUPRESSIVA

o dispositivo ora atacado, ~ ven.í a, é, na essência,
matéria infra-constitucional. Por Isso, a meu sentir, deverá

ser remetida para a legislação complementar
Não bastasse isso, no mérito, entendo que seria cata~

trofico e absolutamente prejudicial ao povo brasileiro a quebra
do privilégio de que desfruta hoje, processualmente, a Fazenda

pública. com o qual lhe é permitido melhor defender os lnteres

ses do Erário Público, para que, com o produto desse trabalh~
num tempo maior. seja possivel, de um lado J a cobrança do impo~

to devido e, de outro, com ele, seja possível efetivar-se os iI!.

vestimentas reclamados pela Nação.

Modifique-se a redação do § ta do aJ;t!go 272 do erojeto de Const!

tufção para a seguinte:

" Art. 272 - •••
§- l!i! _ Os Estados e o Distrito Federal poderão inst.!

tuir UlD adicional ao imposto sobre a renda e

proventos de qualquer natureza, até o limite de

cinco por cento".

EMENDA lP07132-1
tJ Constituinte JOSE OUTRA

Além de tornar o dispositivo mais conciso e abrangente,

a nova redação proposta permitirá que os Estados instituam o ad!

clonal ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, ind,!

pendenteeente da Isenção eventualmente concedida pela unrãc , Além

disso permitirá que os Estados possam utilizar o adicional como

instrumento de politica fiscal local.

EMENDA lP07134-8
tJ CONSTJTUJNTE JOsE DUTRA

te PLENARI"'0'--- ·~'d.."'".'"'lo/1111... '"lio

f!l PLENARIO

EMENDA lP07133-0
t' constituinte JosE DUTRl\

Adit.e-se ao artigo 5~ do Projeto de Constituição, o seguinte inciso

"Art 54 _ Compete à União •

tlXIX - Drgani.lar, eenter e executar a Inspeção do Traba
lho, na forma que se dispuser em lei ou Convenção Internacional" -

JU3TIfICATIVA

A Inspeção do Trabalho é uma instituição de carácter mun

dial que constitui, na prática, uma das maiores garantias de apl1c;
cão das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída -

A atividade é regulamentada internacionalmente pela Con

vencãc n!i! 81 da Organização Internacional do Trabalho e pela ücnven

ção n!i! 12~ do mesmo organismo. A p r.Ime Lra se refere a trabalho d;

indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricultura (rural).

Praticamente a totalidade dos países do mundo acatem
referida Convenção nQ 8i e mesmo o Brasil já a ratificou, mas apr~

sentou denúncia, no ano de 15171, juetene ...te quando, no Governo do

Presidente Médici, foi ecuaecc., no foro internacional, por nãp cu~

prí-lQ

E necessário, para sanar tais problemas e para maior ga
rantia dos direitos trabalhistas, que a Inspeção do Trabalho seja fix;
da na Constituição. comoatividade normatizada I executada pela União. -

JUSTIFICATIVA

E sabido e ccnsabido a enorme extensão territorial que envolve a ju
risdição da SlDJ\M, no seu mister de promover o desenvolvimento da Amazônia Result;
quase impossível, UIl processo de fiscalização sobre todos os enoreencímentoe incen

tivados por essa importante agência de desenvolvimento

Abrangendo os Estados do Pará, Amazonas, Acre,Rondônia.Mato Grosso, e

Goiás, alem dos Territ6rios de Roraima e Amapá, a SUJ.!U.l tem se revelado incapaz de
promover o desenvolvimento de toda essa extensa área, menos por culpa da atual admi
ruetraçãc e mais pelos sérios problemas que a região encama. -

s: por essa razão que proponho a dícisão da SlIJ,Il,M, como a criação da

SlDJlMJC, para jurisdicionar o processo de desenvolvimento dos Estados do Amazonas •

Acre e Rondônia, além do território de Roraima, ficando com a Sl..1JNl os Estados do

Pará, parte do Maranhão, Mato Grosso e parte de Goiás, além do território do Amapá
Com essa providência haveria uma descentralização de comando, de po

der e de fiscalização e.~com certeza, os resultad;p; positivos seriam nuito maior:
con profundas repercussões no processo de deseny6lvimento daquela área

EMENDA lP07138-1
l:CONSUT!lTNIE JOSE OIIJRA

Embora respeite a posição assumida pelo eminente relator

quando procura excluir da possibilidade de acumulação a de dois

cargos privativos de .médico- -~ - ~ - ...~~-- - -~

Essa discordância se deve ao fato de ainda-hão possuir

"-'<"'!lPs, no nosso país, médicos suficientes para o atendimento ao p~
vo brasileiro, especialmente aos brasileiros situados no interior
dos Esatdos. ianto assim que milhares de munid.pios-, hoje, n:io

têm a presença de um profissional da medicina. E, por isso, o seu

povo padece diante da incerteza e da insegurança
No meu Estado, o Amazonas, por exemplo, nos quatros anos

pretéritos, só conseguimos levar médicos para o interior do Est.!

do, vindos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Nordeste, graças à

permissibilidade contida no inciso IV 99 da CQnstituição vigente.

Não fosse assim, milhares de amazonense teriam perdido a vida por

absoluta falta de assistência médica
Se prevalecer a posição assumida pelo eminente relator,

estabelecer-se-á o cécs no meu Estado,.)fá que todos os médicos que
trabalham hoje no interior do Amazonas possuem ou são detentores
de dois cargos.

Esse quadro deve se repetir em diversas unidades da Fe
deração E é exatamente por isso que proponho a presente EMEN

DA, na esperança de sensibilizar os meus ilustres pares para e;
se grave problema que poderá advir dessa proposta contida no Pr o
·jeto. -

JUSTIfICATIVA

o dispositivo em questão na forma em que está redacJ.onado, permite

aflorar a incerteza na mente dos empresários que efet.Ivaram investimentos nas re

giões do pais que proporcionam incentivos fiscais, na medida em que esses Incent.L

vos, quando da avaliação pelo Poder Legislativo competente, possam sofrer qual
quer arranhão. -

Modifique_se a redação do artigo 26~ do Projeto de Constituição,para

a seguinte.
"Art 269 _ Disposição legal que conceda insenção ou ou

ho beneficio fiscal, ressalvados os concedidos por prazo certo -;

sob condição, terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo com
petente, nos termos do disposto em lei complementar" -

fS~~'~·~

rrnv'~'ã7ii!J
fl.Cwl."I'nII.. oJ"I~"'w,,".Io

EMENDA MODIfICATIVA

~ _ DOS DIREITOS E LIBERDADES fUNDAMENTAIS

~ _ DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Modifique-se a redação da alinea "C" do inciso IV do artigo 12 do pr,2.

jeto de Constituição, para a seguinte

"Arl. 12 - .,.

IV - ••
b - o.,.
C _ -.;. livre o exercicio de qualquer profissão, o!!.

servadas as condições de capacidade técnica e outras que, em defesa

do evide~te interesse póblico, a lei estabelecer"

EMENDA lP07141·1
l!J CONSTITUINTE JOSt: DUTRA

r.r 1Ul./~UI1",<•• i.

Ho.difique-se a redação do inciso V do artigo 86 do Projeto de Consti
tuição, para a seguinte 

"Al't 86

IV -
v _ Os carnes em comissão ou runcões de confiança se

r ão exercidos privativamente por servidores ocupantes de cargos d-;

carreira técnica ou profissional, exceto os cargos de dirigentes m!

ximos de cada 6rgão ou Entidade"

JUSTIfICATIVA

1U'./~~'"tl<.ç;:. ~

Embora o texto proposto tivesse como ob

jetivo maior a profissionalizaç~o do servidor público, concretizand-;
antiga aspiraç~o da classe e tornando o serviço público respeitado

~ MODIfICATIVA

~ - DA DRGANIZAçno DO ESTADO

CAPtTULO VIII - DA ADMINISTRAÇAO

~ - DOS SERVIDORES PI1SLICDS CIVIS

flXM~·~'··:J

fF7~~JEJ

~ MODIFICATIVA

'LC~AO,./~,~,I,JO"U",w,"d. ..,

EMENDA lP07135·6
tJCONSTITUINTE JOSE DUTRA

f!J. PLENt\RIO
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EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

.urO/lo.fl,"'AIll0, _

cr;~;'''=:J

crw"oo-El

Não o farão, contudo, sem o meu protesto e a minha revoI

ta que serão cantados por mim. O chicote de minha palavra vai zu;

zlr no dorso de todos aqueles que se insurgirem contra o norte 
contra a Amazônia

Quem viver verá

A proibição à empresa privada nacional para atuar na m.!.

nereção nas áreas indígenas. sob supervisão do governo, me parece
absurda na medida em que, neste meSMO projeto (Art. 300, inciso
IV) se busca a "livre concorrência". Mas absurda ainda se torna

a Idéaa de colocar as receitas nacionais numa atividade de alto
:risco como é a mineração.

A Amazônia é conhecida como detentora de um vasto ocben

eial mineral e possui 19,6% de seu território envolvido por terra';

J.ndIgenas. Impedir o aprovei tamento dessas reservas pela empresa

nacional e so permitindo o aproveitamento delas pela União, quando

bem lhe anrover , signi fica condenar o Norte a cada dia ficar mais
pobre e as pcpujaçães ind!genas como verdadeiras mendigos, alem de
aumentar as disparidades econômicas r~ionais

E por tudo isso que desejo ver esse dispositivo suprimi
do do corpo do projeto, especialmente porque, a meu sentir, a m;

tét'ia nele contida é matéria infra-constitucional que deve ser r;
guIada pela legislatção ordinária. -

Por essas razões é que cone.teme os meus prezados pares

no sentido da aprovação desta emend*

~ENARIO

EMENDA lP07146-1
r:= Constituinte JosE: OUTRA

rrr----------nno'_fl.'"~io ___,

r.r •U ......,UIl" ...'.U••• II'.S1li

pr;.;~~"~

rr;;~';wJ

a edição de norma constitucional que proteja, amplamente, a empresa

nacional
Não pode. ~~' no caso var tente , o capital estra!!,

geira atuar senão em caráter ccmojemenrar ao desenvolvimento naciQ.

nal Nada tenho contra o capital estrangeiro, mas ele só deve atuar

como associado minoritário nos empreendimentos mineiros,como propo

nho através desta emenda, para que, desse modo, possa participar p~

cuniariamente na economia nacional, inclusive nacional.
Impõe-se , pois, como forma de emprestar maior abrangên

cia aos princiPios constitucionais, que a atividade de mineração s~

ja tratada uniformemente em todo o territóriO nacional, remetendo 
se para a lei complementar ou ordinária, a estabelecimento de no!,

mais circunstanciais recomendadas para cada caso
E exatamente por tudo isso que, através da presente ~

eende , procuro juntar os artigos 307 e 306 do projeto, numa s6 red!.

çãc , que se me apresenta como mais técnica, mais lógica e mais com
preensiva, além de eliminar o conflito ora existente com os artigos

52 e 302 e de adequá-lo às finalidades que consultam os interesses

da Nação.
Adernais, como mecanismo de preserveçãc das interesses das COlJ'Unid~

oes indígenas, proponho tamrém un parágrafo único, através do qual pretendo est!!
belecer que, 1"10 caso de autorizaçãO ou concessão, pete União,para exploração de
recursos minerais emterras indígenas dependerá re de audiência das popula
- ind! enas envolvidas -

Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo único do projeto.

r.r- -'--- TnIO"I/1."".~.O ____,

I
!EMENDA lP07144-5 --,
I [I Consti tuinte JOSE: DUTRA 'OIQ~

~~'~'~'=:J
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EMENDA lP07142-9
~ cmstltuinte JOsE OOTRA
r.r .u..._'cowlnlo'.l't.oM...lo ~

suprima-se o Artigo 3.50 e parágrafos do Projeto de Constituição.

TITUTLO IX _ DA ORDE:H SOCIAL

CAP!TULD Il _ DA SEGURIDADE: SOCIAL

SEçAO 1 - DA SMDE

A expressão qualificações é indefinida e discriminatória
Não deve, nempode haver discriminação no exercfcíc da prcrtssãc.por

indivIduas capacitaàos tecnicamente

O Brasil ratificou a Convençãoda on n" 111 de 1958, qt,Ie trata da
eliminação de todas as formas de oescríaíneção no emprego ou profissão

Desta forma· ~ expressã[lo "cbsen'aDas as cond1çíSes tia capacidade tá:nl
caq define com precisão, de modo claro, as limitações possíveis para a exercido

da atividade 00 tretan», ofício ou profIssão. •
A própria oeclaração dos Direitos do Hooiem assim define as limlta

ções individuais: tiA liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique -;

outrem Assim, o exerctcío dos direitos naturais de cada indlv!dua 56 tem por 11ml
tes "os que asseguram a05 outros membrosda sociedJlde o gozo desses direitos Ale!
só pode proibir os atos nocivos à Sociedade".

I
Portanto, é indispensável e insubstituivel a utilização

da expressão capacidade técnica para definir as limitaçêles em causa,

selll IHscriminação. não deixando qualquer dúvida para o legislador

ordlndrlo.

JUS11'fltf\I'l'1f\
EMENDA MODIFICATIVA

"Art. 391 - Em setores definidos em lei, nos quais a tec

nologia seja fator determinante de prOdução. serão cons L
oereoes t'lacionais as empresas que, além de at'enderen ao-;

requisitos definidos no artIgo 3Dl, estiverem sujeitas

ao controle tecnológico nacional em caráter permanente,
exclusivo e incondicional.
PARAGRAFO muco - E: considerado controle tecnológico

autonomia da empresa nacional em relação a fontes exte!.

nas da tecnologia de produtos ou de processo de prod!:!,

çãc , na forma que a lei estabelecer".

MOdifique_se a redação do artigo 397 do projeto, pela seguinte·

JUSTIFICATIVA

A modificação do redação do "capu t;" deste artigo, preten

(lIda através da presente emenda, consisté na definjção, através d;

lei ordinária, dos setores em que a tecnologia seja fator determ!.

nant e de proo:ução para definir a condição de ewpresa nacional, além
dos requisitos estabelecidos no artigo 301 do Projeto

Na que toca ao parágrafo único, esse dispositivo se

apresenta como altamente patriótico e encarne uma desmedida inte!!

çêc no sentido de preservar a empresa realmente nacional na área
de ciência e tecnologia. E procura atingir esse objetivo através

da definição do que é controle tecnológico nacional, com vistas à

definição real da empresa nacional.

Entendo, data venia, que esse dí spcs í t Ivc resulta intei

raeente divorciado ~o~ealidadeatual Não passo c:onceber~
por exemplo, que uma empresa, nesse campo, para ser nacional, t~

nha que "desenvolver, gerar, adquirir, absorver, transferir e va

r-Lar tecnologia de produto e de processo de produção" simultanei

mente, quando ainda estamos dando os primeiros passo's nesse campa
A inserção desse dispositivo na Nova Constituição signi

fica um golpe de morte em centenas de firmas nacionais que opera;
na área pa ciência e tecnologia e que, por esse dispositivo, de.!,

xariam de ser nacionais

Isso não me parece correto, já: que. além de ferir a
b1:io dos eõc tos bt:asi.l-ail:os dessas empresas, ainda Çloderla g,erar

neles o desânimo prejudicial ao futuro das mesmas e de nossa eco

ncata, Não bastasse isso, o dispositivo sob enfoque ainda coloc;

ria sob o manto de um terrivel vexame uma empresa nacional do per
te da EHBRAER que, por não "desenvolver , gerar, adquirir e tran;

ferir" concomitantemente "tecnologia de produto e de processo d;

produção" deixaria de 'Ser uma 'êmpresa nacional no que toca à ciên
era e tecnologia. Data venia não podemos permitir que isso aco-;;
teça, posta que ~trangedOr para a polItica industrial br;
slleira -

Estou convencido de que não é o caminho a ser seguida.

embora encerre muita patriotismo, é por demais drástico e cruel.

Por essa razão é que apreseny a presente emenda,

a qual l no § 2!i!, procuro estabelecer o controle tecnológico coo

siste na "autonomia da empresa nacional em relaçãO às fontes e~
ternas da tecnologia de produto ou de processo de procução". Com

isso, ao contrário da concomitância contida na redação original.
procuro estabelecer uma alternativa entre a tecnologia de produ
to e a tecnolog.l.a de pro~oduçãO, idéia essa que!'le pi

rece menos drástica e menos perigosa para as empresas que nili

tam no setor de que se trata. -

O controle tecnológica, na que se refere à tecnologia
de produto e de processo de produçãO, deve ser considerado, em
relação à atividade específica que a empresa se propi:ie executar.

Assim, como e praticada em nosso paIs e de forma cons!

grada, eM todo o mundo, não é necessário que um fabricante de
aeronaves, domina a tecnologia de p.roduto do p.rojeto das turb..!.

nas, dos equJ.pamentos eletrônicoS que utiliza, ou dos armaMentos

que o integram. Da mesma forma, o fabricante de televisores,ndo
tem qualquer envolvimento com a tecnologia de fabricaçd.o dos

semicondutores, clnescópios, sintonizadores, etc que adquire de

terceiros Também o fabricante de refrigeradores nã'o tem o con
trole da tecnologia de fabricação das unidades compressoras, te-;
mostátos, etc -

er='~;;;B=:J

r:;;;~7ã?J

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de

participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos

de previdência das entidades fechadas, por eles pabrccfcnaeas , e.§..
tabelecendo a paridade na contribuição de elf'pregados, estendendo
regra à previdência parlamentar.

Além de construir matéria cuja tratamento ext rapofa ecs
pr íncrcros que devem informar o texto constitucional, já se encon

tra ela disciplinada tanto pela Lei 6 435, de 15 07 77. e seu regul;;
menta, Decreto nO. 81 240 de 20.01.76, quanto pelo Decreto ns 93597,

de 21 11.86, em vias de ser alterado por iniciativa do próprio Po

der Executivo vaaando a aperfeiçoar os dispositivos nele citados -

ncrescente-se , ademais, que da maneira coma foi redigi
do, o texto atinge instituiçãO de mdí ecut.íveas propositos sociai;,
que lntegralham benefIcios secur í tér Ics , contemplam grandes mas

sas desprotegidas, gerám poupanças, abrem frentes de emprego e dí

namizam. a desenvolvimento econômico e social -
Não é demais lembrar que na manutenção da prevâcênc.ra

complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões de trabalhado
'res e ~epenóet'lte'5 'Ilssm::i.aüos, t'l~~ ~ equi.t'ati.\l~ limi\::á-ltl apersas e

de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor Públicos O Esta
do e suas empresas possuem a mesma nece;;(idade de retenção de mão

de obra especializada que o setor Privado, o que justifica a flexib.!.

lidade na concessão de benefícios. Caberá a legislação ordinaria

regulamentação da matéri~

Os dispositivos que pretendo ver suprmí dcs do corpo do

Projeto de que se trata, se apresentam em rota de colisão ccn o que
estabelece o Art. 300 do prefalado projeto,que busca "assegurar a

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social" ,já

que, ao proclamar o privilegio da União para desenvolver a pesqu.!.

sa, lavra ou exploraç.!lo de minérios e o aproveitamento dos pote!!

daIs de energia hidrãulica em terras J.ndígenas,~ guando .Q.

e.dglr E interesse nacional 1:~~~~ ~h!

~ ~~ para .Q.~~' na pratica condena e~

sas populações indígenas à miséria, à desgraça e à escravidão,

portanto ferindo o princípJ.o de justiça social buscado pelo dlSP.Q.

sitivo retromenclonado
o Artigo 427 e seus parágra fos, na -rorma em que se en

contra redacionado, na verdade, se destina a esterilizar a pesqu..!.

sa, a lavra ou exploração de mínéSíos e o aproveitamento dos p.!!

tenciais de energia hidráulica localizados nas terras indígenas

situadas na norte da paIs, com a finalidade clara e determinada
de anestesiar o desenvolvimento econômico dos Estadas do Amazonas'

e Rondônia e do Terrltóno de Roraima
Como homem da norte, represe9'tando o Amazonas na Asse!!!,

bléia Nacional Consbtuinte, impõ.e-se-me o dever de fazer a seguin
te pergunta. Que mal fez o Norte para o BrasJ.l para merecer ess;

castigo? Entendo que nenhum, pois em toda a nossa história temos

noS limitado a defender as riquezas brasileiras alI existentes e,
por isso, so ternos recebido o desprezo, o abandono e o desrespeito M

Nossa grande esperança repousa na Assembléia Naciollal CDTl..§.

tltuinte. mas, diante do dispositivo em questão, verificamos que
se pretende castigar ainda mais esse pedaço distante da territQ

rio brasile1ro.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP07145-3
f: constituinte JOSE: DUTRA

EM~NDA SUPRESSIVA

suprima-se, do Projeto. o artigo 427 e seus §§ 111 e 22.

~""O'_ _

r.r .u... ~,O/cou'..l~'.~.cQII'..iQ _,
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A proposição não discute o mérito da postura sistêmica do
artigo 350 e parágrafos do projeto, e nem manifesta preferência no

sentido de que o mesmo seja uni ficado ou integrado com relação aos
aspectos de saúde. A preocupação consiste em ver executado o mode

10 Que alcance a proteção global do trabalhador quanto aos seus d1
ferentes aspectos -

O Ministério do Trabalho por guardar uma exper Iêncãa que
já ultrapassa há meio século, melhor aparelhado se encontra para,

através de seus vário; organiSmos de Inspeção e fiscalização, ores
tar essa proteção. • -

A Inspeção do Trabalho rear Iaa a proteção da saúde e da
segurança da trabalhador através da açac integrada, englobam:10 sob

• tutela do trabalho, o registro profissIonal, a verificação das

jornadas. dos descansos obrigatórios, da proteção dos salários, dos

acordos e convenções coletivas e das decj.sões normativas; sob o as

pectc da saúde ocupacional, as ações dYhigJ.ene, de segurança e me

dlc1l'1a do trabalho, desde a mo-sento do exame técnico preliminar do

projeto empresarial até o momento de eliminar os r í sccs advindos

da atlvldade laboral, mantendo para isso constante vigilância do
parque emocesar.tat , com vistas à manutenção da segurança e saúde
do ttabalhador.

E notório sallentar que os diversos países sujeitos à

normatização da Organização Internacional do Trabalho (OlT) adotam
o sistema de execução de inspeção integrada, inclusive no campo da
saúde ocupacional, coe encargos alocados ao Ministério do 'r r aba
lho. -

• O desempenho da proteção do trabalhador sob O aspecto

da segurança e saúde ocupacional par parte do Ministério da Traba
lho não afasta e nem InIbe a participação de outros Ministérios en
volvidos com o problema da saúde, podendo oferecer eles seus sUbsI

dias técnicos e os resultados de suas pesquisas de base. ~

Em resumo, não importa a forma, mas sim o alcance do

objetivo final: A proteção Global do Trabalhador

A artigo 307 J na forma em que se encontra redacionado,

pettrli\.e Gue as emptesaoz. 'ast1':angeil:as 'afeti'Jôli\ "tl ap'ttl'Jeitôl'lVento

dos potenciais de energias hidráulica e a lavra de jazidas min~

rais", desde que essa ~tividade se desenvolva fora das IlFAIXAS DE

FRONTEIRAS" •

Essa atuação da empresa estrangeira'f que embora cons

ti tuíóa legalmente no país, com registro nacIona,1 e que pode ter

100% do capital social em poder de estrangeiros,l confllta com a

norma contida no artigo 302. que considera o capital estrangeiro

como AGENTE COMPLEMENTAR do desenvolvimery:o econômico nacional,
já que, fora das áreas de fronteira, ela/(eml'resa estrangeira) s~

ria Ullla concorrente em potencial da empresa nacionaL
Ademais, importa ainda sublinhar que esse conflito se

torna mais latente na Irnedida em que o artigo 52 considsra as fi re
cursos minerais do subsolo" coma bens da União e, por isso. mere6;

r.r- TEl16Non"...çl~-- __,

~ HoDIF'ICATIVA/SUPRESSIVA

Modifique-se a redação do art 307 do projeto, pela seguinte,supri

mlndo ...se o artigo 308: -

llArt. 307 - O aproveitamento dos poten~iais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais

sôaente poderão ser efetuadas por empresas nacionais, mediante aE.

torlzação ou concessão da União, na forma da lei, que regulara as
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em

faixa de fronteira ou em terras indigenas e não poderão ser trans

ferIdas sem prévIa anuência do poder concedente".
parágrafo tJnico _ A autorização ou concessão,pela União,

para 8 exploração de recursos minerais em terras illdlgenas depend!!.

rá sempre de anuência das populaçBes indigenas envolvidas".

JUSTIFICATIVA

,EMENDA lP07143-7
(:Constituinte aosr OUTRA
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EMENDA ADITIVA
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Inclua-se, nas Disposições Transltêrias do Projeto, o seguinte art.!.

gO) c ....... d4.., <:.~~'-

do terceiro milênio que se está aproximando Temos que pensar

Bra5!l como a futura grande potência mundial. Para isso entretanto

temos que pensar seriamente no redimensionamento das forças polIU_o

ces nacionais como mecanismo de equí Líbr í o do desenvotvmentc com

a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de estabilidade do pr..Q.

cesso democrático pelo qual lutamo~

de Manaus chega a 75%, em média, já que, em alguns sequentoe " desse

processo industrial já atingimos Indices de nacionalização mais aI

tos, como acontece nos televisores, com 98%, nos radios "ortáteis~
com 93% e nas motocicletas com 94%

O faturamento estimado da Zona franca de Manaus para o.
corrente ano de 1987 se si tua na faixa de US$ 4 ~ 922 541 000, 00 núm~

ro esse que é absolutamente significativo para o um projeto jovem

que completa a sua segunda decada de existência e vive com

próprios recursos, já que não recebe nenhuma importância do gove.!.
no federal para a sua manutenção.

No mais, importa sublinhar que, na composição de um produ

to fabricado na Zona F'ranca de Manaus, ~ termos de custos de ccmpo
nentes , para cada dolar importado do paIs são agregaoos mais três

dolares. No que pertlne ao faturamento global da atividade indus

trial, implica dizer que, para cada dolar importado do exterior~
são agregados, em valor, mais US$ 7,00

No setor comercial, a Zona Franca de Manaus,emprega cerca de

50 000 pessoas e o setor de turismo conseguiu atrair cerca de

240 000 turistas, nacionais estrangeiros, com resultados expressi
vos para a economia amazonense -

r;~~~"~
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EMENDA lP07148·8
[J Constituinte JOSI:. OUTRA

Em resumo~, a grande maioria das empresas, especialmen
te aquelas produtoras de bens finais, emprega normalmente tecno
10g1as sobre as quais não pode exercer controle tecno16g~co d;

forma com está redigido este paragrafo único, pois estas tecnc.tc
91a

5 de produto e de processo de fabrlcyçi:lo Já estão embutida".;

em eub-s í.s tenes tecnológicos, representados pelos componentes ou

sub conjuntos que adqt.Lre de terceiros.
Observa-se I diante de todas essas colocações. a compl!

xidade dessa questlIo sob eatudo , razão por que estou procurando
remeter o seu disclplinamento para a leI ordinaria, através da
qual se possa meditar melhor a respeito do sagrado interesse n~

c.ícnaã ,

Não se pode. data venia, acatar a redação proposta
Projeto, porque ela não passa de .transcrição, em parte, do texto

atual da lei de informática, na qual se exige que determInados s~

tores, tal como na micro eletrônica, tenha aqulio que se ccnveg

cionou chamar de ciclo completo de produção.

Isso n!!.o é possivel, para todos as setores do processo

industrial, consoante já resultou amplamente demonstra~

JUSTIF'ICATIVA
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~ SUBSTITUTIVA

Substitua-se a redação do artigo 97 do aseecrojeto, pela seguinte.

"A Câmara dos Deputados ccnpõe-ee de até quinhentos e

clnquenta representantes do povo,como mandato de quatro anos,eleJ,tos,

dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exe.rcIcio de seus d.!

reitos políticos, pelo sistema distrital misto, voto majoritário,d!

reto, secreto e proporcional, em cada Estado, no Distrito F'ederal e
nos Territ6rios, na forma que a lei estabelecer

§ 12 _ O número de Deputados, por Estado ou pelo Distr.!

to F'ederal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcional
mente à popufaçãc e à área Territorial de cada unidade da r ederação,

de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta ou menos de oito
Deputados

§ 22 _ Cada Territ6rio, exceto o de F'ernando de Noronha,

elegerá quatro Deputados".
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OSMIR LIMA

"Art. 97 - •• ,.

Constl tuição

Esta, em s.íe tese , é a nos sa Amazônia. Apesar de toda es

sa riqueza desenhada nesta modesta justificativa, somos um povo p-;;

bre , sofrido, humilhado e vItima das mais torpes injustiças. ...

Tudo isso, entretanto, decorre de enorme disparidade que

existe na divisão dos recursos públicos, especialmente daqueles

destinados a investimentos. Esses recursos, na sua maioria, sãc

canalizados para as reg Iões mais r-Ices do pa.I s , em detrimento da

Amazônia e do Nordeste. Por essa razão as nossas riquezas estão

dormindo no nosso solo. sem exploração, portanto sem nenhuma fina
Lfdade econômica. E por isso, continuamos sempre de "pires na mil:01l

implorando e m.endigando as migalhas que sobram do orçamento nacio
nal. Isso porque não pcsafecs força poUtlca capaz de pressiona;

o Governo Federal. a nos olhar com respei to que merecemos

Nllio é d1ficll demonstrar essa disparidade existente e!!.

tre as regiões mais ricas e AmazÔnia Basta tomarmos os números

de 1983 para vermos que, nesse ano, o PIB "per cap í ta'' de sao Paulo
era o dobro do BIP do oafs , isto é US$ 4.100 e do Rio de Janeiro

era 70% superior à média nacional, isto é, US$ :3 100. Com certeza,
nos últimos anos, esse quadro se agravo/posto que não nos foi pe,!,
mitido reduzir a diferença entãc ex.1stente. São Paulo e Rio de J,!
neiro, juntos, encanam 70% do produto industrial do care , 50% dos
serviços e 40% da população urbana, num processo de ccncentr-eçãc

econômica que é absolutamente prejudicial à regiões mais pobres e

absolutamente perigosa do ponto de vista social
Não somos, de forma alguma, contrários ao oesenvcfv ímeg

to dos E:stados de São Paulo e Rio de Janeiro ou de qualquer outro

Estado da reoereçsc , O que n6s pretendemos e queremos agora é que

a Nova constituição nos assegure os direitos indispensáveis para

que nós da Amazônia, também, possamos nos desenvolver Mas quer.=,

mos que o nosso desenvctvmentq se efetive puma velocidade muito
maior que a dos Estados ricos, 'justamente l1àra que possamos,

tempo não mui to distante, diminuir essas enorme.ª' disparid~.~ r,!
gionais e, com isso, possamos dar ao Brasil uma resposta muito mais

efetiva em termos de desenvolvimento nacionaL E temos toCto para

isso sõ nos está faltando os meios capazes de viablliz.ar
sagrada aspiração.

E imperioso portanto que, se estabeleça na Nova Const.!

tuí.ção a garantia de se transferir para a Amazônia, anualmente, P!
prazo de 30 anos, importância equivalente a 5% da receita do IR e
IPI, justamente para que, com esses recursos, seja possIvel a i!!!,

plantação de metas capazes de viabilizar a exploração das nossas

riquezas que dormem no nosso solo E, além disso, para permitir

a reat í aeçêc de obras ebsofut.qnente necessarias à consof Idacãc de

nosso processe de desenvolvimento.

11 § 12 _ •••• ~ •

,,§ 29 -O número de deputados, por Estado ou

pelo Distrito F'ederal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral,

prQPorcion:llmente à população, com os ajustes necessários para

que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de la (dez)

Deputados ...

Entendo. Senhores Constituintes, data venia, que não est~

mos reclamando nenhum absurdo. Estamos sim, reclamando, em nome do

futuro da região e do paIs, no mlnimo necessário para que possamos,

em tempo não muito distante, transformar o nosso sonho numa realidi!
de palpável.

Confiando no esplrito público e no patriotismo dos senh..Q.

res Constituintes que com certeza vêm na amazônla uma das grandes

esperanças nacionais, espero que a presente proposta receba a devI

da aprovação, para sua inserçlio no futuro texto conStituciono/

Esse investimento. respeitado o limite que caberá a cada

unidade federada da Amazônia legal, dev~er coordenado e orient.!!.,
do pela SUDAM, em absoluta sintonia com o programa de governo de c.!!

da Estado ou Território dessa região.
Com esta proposta se pretende não só restabelecer o que

se continha no artigo 199 da Constituição de 1946, que visava a ex~

cução do plano de valorização econômica da Amazônia, assegurando 3%

da renda tributária nacional, mas ampllá-lo para 5%, vez que a Am.!!.,

zônia, 40 anos depois", é completamente diferente e carece, portan

to, de maiores recursos para atingir o nLvel de desenvolvimento r,!

clamado pelos amazônidas.

Dá nova redação ao § 2U do art. 97 do projeto de

EHE::NDA MODIF'ICATIVA
r;r----------1Uta/.uIJ."C&iO•

EMENDA lP07149-G
!!J

JUSTIFICATIVA

A ninguém - é dado desconhecer que o desenvolvimento naci.Q.

nal resulta comprometido, em parte, como consequência das conden!
'leis disparidades que ~xistem, desde o nosso descobrimento, no pr~

cesso de desenvolvimento das várias regiões do país.

Esse tratamento diferenciado que o governo federal tem
dispensado às regiões que int.egram Q nosso pais, tem proporcionado

que o Sul e o leste experimentam um desenvolvimento acentuado, co
mo profundos reflexos positivos na nossa economia, enquanto que re
giões como a Amazõnia, com um potencial extraordinário de j-Lque

zas, permanece li margem de um desenvol~ento vigoroso, por absol~
ta falta de recursos destinados a investimentos nos seguimentos

mais importantes de sua economia.
NUa se pode negar que, durante o regime autoritário que

dominou a nação por vinte anos, o Governo F'ederal, graças à visão
do Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, acenou com uma

luz no fundo do túnel, indicando um rumo novo para o desenvolvI

menta da nneaôní.e
Aí está a SUDAM _ Superintendência de Desenvolvimento

da Amazônia, que não rendeu, até hoje, os efeitos desejados,

razão da imensidão da área sob sua jurisdição a, paralelamente,
em face de sua frágil estrutura de acompanhamento dos projetos

econômicos aprovados pelo seu Conselho de Administração, fato que

permitiu a prática de inumeros crimes contra a economia regional,

no outro "f'r cnt" nós encontramos a SUF'RAMA - Superintendência da
zona F'ranca de Manaus, que se ocupa mais do dese_nvolvimento da
Amazônia ocidental. que tem sido vítima de terríveis retaliações

praticadas contra ela pelo próprio Governo Federaã , com que resu.!.

teu charruscada a filosofia básica que norteou a sua criação atr.!!
véa do necre t o-t.e t nQ 28a, de fevereiro de 1967, portanto há vi!!.

te anos atrás.
Outros investimentos de menor porte foram feitos na Am!!,

z ân La pelo Governo F'ederal nos anos passados Tudo isso, entr!

tanto, é uma gota d'água no oceano diante da imensidão que envc L
ve a Amazônia, hoje com aproximadamente 16 milhões de habitantes,
com um vasto potencial, a saber .

No campo mineral a riqueza aneaôruca não fere essa I.!

nha de grandeza Possui um vasto man;rncial de MINE::RlO DE F'ERRO
na Serra dos Carajás, no Estado do pará, com aproximadamente lB b,!

Lhãe s de toneladas, o que representa a maior concentração mundial

desse minerio com alto teor, desfruta de um potencial de cerca de
4 bilhões de toneladas de BAUXITA, situada nos municípios de pari!

gominas e Carajás, significando uma das três maiores concentrações

mundiais nesse setor, é detentora de cerca de 1 bilhão de tonel.!!,
das de HINERIO DE COBRE no munic!pio de Carajás, representando

maior jazida do país, tem, de igual modo, a maior reserva de CASSl

TERITA do pais, situada no Rio pitinga, no Amazonas, e em Ron!:!.õ

nia, é detentora da segunda maior reserva de MAGANES do pais,

cerca de 100 milhões de toneladas, situada na Serra do Navio

Amapa e na Serra de Carajás no Estado do Pará; nas entranhas das

suas terras,guarda ainda,uma das maiores reservas de N!QUEL, com aprox.!
madamente 120 milhl:ies de toneladas, situada no Araguaia-Xingú, no
Estado do Pará e f.inalmente possui a maior reserva do mundo em NIQ.

810, com cerca ele :} bilhões de toneladas, situada no municipio de

São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas, para não falar nas
imensas reservas de OURO, ZINCO, CHUMBO, COBALTO, MOLIBIDENIO,
TUNGSTt:NIO, TÂNTALO, CAULIN, CALCAR10 E DIAMANTES, que se fazem

mais sentir no Territ6rio de Roraima.

Não fosse isso suficiente para retratar a importância

da AmazônIa, na ab.lEtl conjuntura econômico-financeira, paI:a dese~

volvimento do paIs, é válido ainda assinalar a recente descoberta
de PETROLEO no Amazonas, que, numa primeira estimativa, já se ch.=,
ga a uma reserva de aproximadamente 20 milhões de barris de éleo,

com uma vazão diár.ia de 950 barrís e 22 m~l metros cúbicos de gás

associado, alem de uma reserva de gás n,r..6 associado, situado no

Rio J7Jruá, no Amazonas, com. aproximadamente 20 bilhões de metros cQ

bicos
A ZONA F'RANCA DE MANAUS, situada na capital amazonense,

instituIda pelo Decreto-Lei n2 288, de 28 de fevereiro de 1967,

constitui-se, hoje, no mais poderoso mecanismo de desenvolvimento

colocado a serviço do Amazonas e da Amazõnia Ocidental Trata-se de

um projeto federal inteiramente vitorioso, nao s6 pelas suas reper.
cussões s6cio_econômicas a nivel de desenvolvimento regional e na

cional, mas, sobretudo, pela sua importância para a segurança naci,2,

nal
A expressão numérica desse importante projeto retrata,

com clareza meridiana, a sua importância para o desenvolvimento br,!!.
s1leiro no norte: são 395 projetos industriais implantados e 62

em il'lplantação, que proporcionam cerca de 70 000 empregos O Ind.!.

ce de nacionalização dos produtos lndustrializados oa Zona Franca

" A União aplicará anualmente, durante 30 anos consecuti

vos, para desenvolvimento da Amazônia, importância não

inferior a cinco por cento do produto da arrecadação dos

impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e

sobre produtos industrializados.

PARAGRAF'O UNICO - lei complementar, à vista da população

e do terrIt6rio, estabelecerá os percentuais desses r,!

cursos, que caberão a cada unidade federada, bem como a

forma de sua aplicação".

FY~~~~

[;]õ;"""j'~~m

No curso da hist6r.ia brasileira os Estados Federados m~

nos desenvolvidos e, por via de. consequência, menos populosos, têm
sido vItima de um profundo abandono, de um esquecimento premeditado

e de uma falta de respeito humilhante.
Isso tem acontecido, por parte de quase todos os gover

nos brasileiros, porque esses astadcs não possuem força política c,!

paz de sensibilizat oü de ptessionat o poáét cel"\tral 1"\0 sentido do
atingimento de determinadas metas ou do atendimento de determinadas

revindicaçi:ies que encarnam juntos a anseios e legItimas aspirações

desenvolvimentistas de seu povo

E é exatamente por isso que hoje se verifica, no pais ,

uea descomunal diferença no processo de desenvolvimento das suas ci!!.
co regiOes eccnemrces Resulta meridianamente cristalino o profundo
abismo econômí.co entre elas. anquento-o Sul e o Leste experimentam

um invejável processo de desenvolvimento, o Centro-Oeste,o Nordeste
e a. Amazônia de debatem no cadinho de suas dificuldades, de seus pr..Q.

blemas, de suas angustias e de sua quase desesperança, justamente p!.

que o poder central concentra a maior parte dos seus investimentos

exatamente nas regUles mais desenvofví.des ,
Só as migalhas do orçamel"\to 1"\8cional, só os restos de r!:,

cursos é que são canallzados para os Estados pobres e sem população
expressiva, daí nãc surgirem neles fatores de atração da populaçilo
para esses territ6rios, fato que agrava até os problemas já exrs ten

tes nos Estados desenvolvidos, já que para lá, em busca de um eIdor!!,

do inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas que fazem in

char mais ainda as grandes net rõocres , comprometendo de forma ace!!.

tuada o seu processo educacional, de assistência à saúde, de urbani~

mos, de seru tarãsmo, de lazer e de ofertas de trabalho.

Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas s..Q.

c.tefs que ex.istem hoje nas grandes metr6poles do paIs, onde as popu

lações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do sofrimen

to, os jovens, tangidos pela necessidades de comer, enveredam pelo

caminho do crime, as moças vendem o pr6prio corpo para satisfazerem

as suas necessidades de alimentação, moças e rapazes honestos se di

rigem para o caminho do t6xico e, por via de consequência, para 

crime, justamente por falta de ocupação e de trabalho.
Tudo isso acontece porque a ponstituição federal vigente,

assim como todas as anteriores, sempr1:! estabeleceram que a represent!!,
çDo do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser estabelecida" PRQ
PORCIONALMENTE A POPULAÇAQ DE CADA ESTAOO" (Art. 39, § 22}.Como se vê,

a população é o único critério estabelecido para fixação da represen

tação do Estado junto à Câmara dos Deputados Isso e absolutaMente in

justo para os Estados que possuem uma área territorial expressiva e
com uma popUlação rarefeita. E por ser injusto, não pode esse sistema

sér adotado na Constituição que estamos elaborando, especialmente po.!.

que se pretende, através dela, eliminar as mazelas que emperram o d~

senvolvimendos do paIs.
E é exatamente por essa razão que, como representante do

Amazonas nesta Assembléia Nacional Constituinte com certeza o Estado

mais atingidos por essa norma constitucional vigente, me atreví a .!!,

presentar PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual pretendo inserir

no novo texto constitucional a obrigatoriedade de a representação do
povo dos Estados junto à Câmara Baba do paIs ser fixada It PROPORCIQ
NALMENTE A POPULACAO E 1\ AREA TERRITORIAL DE CADA UNIDADE DA fEDER!!.

ÇAD, DE MODO QUE NENHUMA DELAS TENHA MAIS DE SESSENTA OU MENOS OE 0l
TO DEPUTADOS".

Com essa proposta, pretendo não só munir os Estados pobres

edespovoados de um maior peso poHtico junto ao Governo Central,mas,

sobretudo, estabelecer um maior equilIbrio no seio da federação, com

o objetivo fundamental de, com esse novo quadro pol!t1co, se poder

desenvolver harmonicamente o páis com a ocupação econômica especial.

mente da Amazônia, para que, depois disso, se possa alimentar a esp~

rança de solvermos a terrivel dIvida externa que nos atormenta e sol.!!,
pa as bases de qualquer Plano Econômico Y'lsando o desenvolvimento do
DaIs

Entendo que os meuS prezados colegas constituintes não

devem pensar apenas no Brasil de hoje. Temos que pensa-lo a ntvel
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JUSTIFICATIVA JUSTIF'ICAÇAO

Nosso pa!s apresenta contrastes r eqí cnaa s nrcrvn
dos. Enquanto alguMas regiões apresentam -ar tos índiceS de oesen

volvIMento eccnourcc e social. c t rmos niveis de produção e prod~

tiv!dade, busca constante de mejncr ía tecnologica, na produção ~

gricola, Industrial e de serviços, outras permanecem à margem I

com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industnalização
de suas matérias or ínae , cequena renda per caplta, e consequent~

mente baixo p~drão de vida de suas populações. .
Esse desnlvel ensej a como ccnseouencí.a mais visí

vel intensa migtac;ão Int erne , de reQloes pobres para regiões de

senvolvidas, trazendo para estas últimas inúmeros problemas de
natoreza eõc.ío-econcntca pela incapacidadtJ de to~al absorção da

POPlJlação '<advinda de c.rt r as regiões

PreciSa o país desenvolver-se de Forme mais har

mônica, investindo os recursos. gerados pelo es rorcc cs toda a

Nação de forma mais equí tat.Iva , buscando dessa forma eVJ.tar, a 
través do oferecimento de condições de renda e emprego - o desl~

causntc da população com a intensidade que se ver-I hcg. hoje

Os programa!> de televisão não poderão estar

isentos de controle para p;r:oteção de sociedade, especialmen
te no tocante a menores de idade. vez que pela natureza do
veIculo ser ía impossível aOS genitores ou respcnsãve í s que,

por certo I e na maioria, tr<1balham drutumamente , disporem de

tempo para eourdenae os t1.POS de p:rograma que acent ra , pela
televisão, aos seus lares

CONSTITUINTE W\NOEL MOREIRA

r.r--------"'..n"'''....'o--- ~

EMENOA HOOIF'ICATIVA

DISPOSITI\lO EHEMDJ\DD: Artigo 37), inciso VII

Altera o inciso VII, do artigo 373, do Capítulo IlI,

ela Educaçljo e Cultura, do Projeto de constituição, que passara a
ter a seguinte redação:

Incisa VII - auxílio suplementar na educação para
crianças de O (zero) até 6 (seis) anos de idade e para o ensino
fundamental, e crevés de programas de material didático-escolar
transporte, alil'lentação, assistência médico-odontológica, rarma;

cêutãce e psicológica

JUSTIFICI\CnO

EMENOf\ SUPRESSIVA

JUSTIF'lCAÇJtO

CotlSTITUINTE MANOEl MOREIRA

(D';STlTUINTE~ f.mEIM

JUSTIF'ICAÇAO

o controle à pesqvrsa Já esta contido no !tel'l VIII, do
artigo 347; o planejamento fam~liar deve ser- um dos objetivos da
assistência inteqral à saúde indt'ltdual e coletiva, ccnt.eemacc
na inciso II do artigo citado e, finolmente. a p.t"o.ib1.ção da

expforaçêo direta ou indireta por parte das empresas e cap~ta~s
de procedênc~a estrangeira Já se encontra no § 42 dO artigo 3"9

Em se tratando de elimlflar Qualquer desigualdade e

d.iscriminação na nessa sociedade, a que sUo sexuaã , como a dos
c:idadãos e cidadãs marginalizados por questâc de idade. não po

cfem deixar de ser eXPlicitados em qualquer definição de princ!
pios ou normas que tenham o propósito de conduzir OS setores t:pJe

Çom~õelS\ nos,só\ o't9'~n:5.:l.ação !-ocia1, fl'rint::i9altnente em um daqueles.

c:onsiderados. básicas como é O caso da educação.

JUSTIFlcncAO

Acrescente-se ao !tem VI. do artigo 372, do Projeto
de Constituição, a seguinte redação-

Art. '72 - ••••••.••••.•••..••••••••••••.•••. '"
VI - Superação das desLqua Ldades e discriminações re

gionais, sociais. étnacas , reU.giosas, sexuais. etárias e demais

(armas de discrim..{nação.

PLEN'/tRIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 3.53

Entendew.os que I este apoão técnico e financeiro é

Jndlspensável para a garantia da qualIdade do atendil'lento a crãaa
ça de zero até s81s anos de acace , contribuindo assilll para que o

cidadão brasileiro tenha urna condição de sobrevivência 11'.31.$ digna,
inclusive prevendo a ccnt í.numade de sua inserção no pr oce ssc

educacional

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 372. ítem VI

Suprima...se o paraqrafo Z!2. do. artiqo 353, do P:l:Oaeto
de Constituição

r.r-_~ uuo/""nl.IC.~;;~ ~

EMENDA lP07155·1
tJ
PJ

PLENAIUO

CONSrITUtNTE MANOEL MOREIIll\

Na totttl'd, <Sa Qli:n'a~ "~", i~i":t"tl l'S..! n't> 'iI"'t\.. 11, ns

direi tos de reunião e associação estão compreendidos na liber
dade de culto. -

Parece cristalina a intenção de que o dispositivo

8 suprimir objetiva regular a representação das associações

nas quais ficado incluid<JS as confissões ou denosdnacaes re

13.giosas. Todavia. a genérica definição de segmento social ou
cOllnmldade- de 3.nteresse. no caso rel1g10so. /IIot!varla o sentl

do comum e a possibilidade dr:.. uma única assocfaçãc religiosa

representar diversos seqmentos espiritualistas ou da Igreja

junto aos poderes públicos. o que seria desastroso em t côcs

ca. detalhes, pois hã que se considerar as diferentes cr í enta

ções teológicas. dogmáticas e doutrinárias de cada denomina ..
r,oã.o ou confIssão

üessar t e , propomos a supressão do dispositivo que

poderá acarretar restrições a liberdade de- culto estabelecida
em outras determinações.

Suprima-se [1 allnea "1", do inciso I;, art.17,

que tem a ssgulnte redação:

"Se mais de uma associação pretender represen
tar o mesm.o segmento social ou a mesma comuni

dade de interesses. somente uma texá direit;
a representação perante o poder Públ1.co,
forme a lei".

EMENDA lP07152·6
fíJ
f:J

Necessário se faz que a nova ConstituJ.ção estab~

leça mecanismos de representação polít1.ca que, se não resolverão
em definitivo os problemas acima enumerados, inic1.arãcl um proee2,

50 de melhor distribuição regional dos recursos nac1ona1s

Compreendemos que uma das majores causas desse •

desní.vel tenha sua origem na baixa representatividade POLITICA

das regiões desenVOl";das no contexto das grandes decIsões nacl,2,

nefs-
Oito Estados da r ececacêc , hoje, (ACRE, AMAZO 

NAS, RONDONIA, RIO GRANDE DO NORTE, ALAGOAS, SERGIPE, "'ATO GROS

SO, HATO GROSSO DO SOL, e mais o DISTRITO FEDERAL) e potencial 

mente - pela perspectiva de tornarem-se Estados - RORAIMA E AHAP1
têm uma r-epfesentatIv Idade inferior a lO(de~) depu t adns , cada ,

Esses Estados representam 4J,:l:(quarenta e três 1'0

cento) do Território Nacional. são potenc1almente r Iccs , mas ca
recem de mais representatividade. polí.tica, que arcncrcfcne eond,!
çõe~ estruturais para desenvolverem_se, pais são rePtescot<\t~os,

hoje'. por apenas 79 (se~a e nove) deput,\dos" um [lOuco maior'

que a representação do Estado de São Paurc ,
Embora tenha havido aJgum avanço nessa seorese-i

tatividade a consideramos ainda injusta e contrária ao prin::ipio
maJof Que deve reger as rejeçaes entre o ocoer PolíticO central,
e as diversas uedeecee da reeeeecêc ,

Hoje, no entanto, a il1stalação de BrasUia, a
jntet'iorlzação do desenvolvlment~, a descoberta de novas tecnolo
gias de exploração agrícola da cerrado, a- potencialidade de abe r

tura de mercados via Amazonia/Oceano .sacr rtcc , a imensa riqueza-;

natural do Norte/Nordeste do país, são considerações atuais que
devee ser levadas na devida conta par" correção de distorções sÉ.
cio", econômicas que cada vez mais aprofundam-se

Naturalmente que argumentos de repreaentat ívrde

de popular relativos ao número de habitantes das outras regiõe
são defensáveis sob alguns pontos de vista. Considet"amos no en 

tanto, que uma das causas de maior densidade populac!onal - aror
alguns aspectos, como clima, solo. dh>tància e faciUd<lde de a 
cessa ao mercado internacional _ são talUbém~ hislórics(l1enle, o

lIaior poder político de certas regiões, até compreensíveIs em de
terminados momentos da história eccnõeuca nacional. -

.E de bom alvitre saj Jsnter que pela saluração

das 9randes cidades localizadas àbvfaerente nos Estados mais de 
senvalvidos ela Fede-ra~ão, inicia-se un\a tflodificaç:~o na t~ndênc1.a

do fluxo migratório nacional As terras férteis do Norte com~

çam a atrair pessoas de todas as regiões do cars , citando co

mo exemplo, a quadrtlP1!cação da população do estado de Rondô 

nda em apenas IO(det) anos, o crescimento populacional de Mato

crcsso, o atual flulCO migratório para o Acre Necessário, por
tanto, que: ao ej.accceeacs a nova I:a'tta M.agna tent\a\ll.O'S- em 'lista
o país do futuro, sob pena de r Icarecs sempre a r-eboque dos

acontecImentos.

PlENMuo

CONsrITUWTE MANOEL MOREIRA

EMEN.OJl. MODIFICATIVA. ao artigo 91, da Seção II, do Capitulo VIII,

do Projeto de Const1.tuição
O "caput" tio artigo 91, da Projeta de Constituição passa a

ter a seguinte redaç~o

Art 91 _ O benefício de pensão por morte, do serv1.dor 1.na

tivo ou ativo, corresponderá à totalJ.dade dos proventos ou venci
mento~ gr<ltifJ.caç(5es e vantagens passoais do servidor falecido

JUSTIFICACAQ

No texto atual, não fica claro se se trata de morte de ser

vi.dor inativo ou de ativo Por essa razão, a nossa Jntenção é es

clarecer este primeiro ponto
O termo técnico "rel'luneração" compreende o vencinento,

gratificações e as vantagens do servidor Como está no texto, hij

ullla redundância, p01.S as gratlficações e as vantagens já estão in

aluídas na remunetação
E mister, pois, fazer uma compatibilização de linguagem, no

texto constitucional, no Que tange ao.art. 13, inc.1so V, art 86,
inciso IX, arts 90 e 91, noS quais a palavra"remuneraçãd' é usa
da indi!.tlntamente para caracterizar venc1.menta e p"r8 caracteri

zar o tado, isto é, vencimento, gartiflcaç1lio e vantagens
A palavra "vencimento" está tecnlcamente, correta no Art 15

incisos VI e ~I, na art 86, inciso UI, no art. 190,lnc1.so lI}.,

alínea "b", no art 472 e no art. "76, inciso 11. •
A introdução da palavra "proventos" é nec:essaria porque ne~

te instituto é próprio dos i(lativos e para que não haja interpre

tação etrônea quanta a um assunto de elevada importão.c:1 a•

Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistemati
zação da matéria.

=-__- lt~/'"~1.. ~t<I

PLENARIO

CONSTITU:INTE: MANOEL MOREIRJ\

Em cumprimento aoS princípios estabelecidos nos ar

tigos 372 e 373 e seus incJ.sos, visando clarea.r alguns aspectos
que deverão ser aprofundados na Lei de D1.retrizes e Bases. ou
outras afHls que a complementam, consideramo~ indispensável 1.n

cluir o atendimento educacJ.onal obrigatório à faixa de zero a

seis anos

JUSrIFICI\Ç1iO

,JUST1FICAfAO

EMENDA MOOIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Art1.go 373, inciso lir.

O inciso 111, do a1:t.~"a'O 30130, oQ'i;) t.'õ?ttul0 IU\ da Eou

cação e Cultura, passara a ter"a seguinte redação:

Art. 373 - •••. ••. • • . •••••
111 _ Atendimento gratuito em creches e pré_escolas pa

ra as crianças até 06 (seis) anos de idade

A inclusão da. palavtS "gratuito" Illantem coerêncla com
os outros ítens desse artigo, l'eferentes ao ensino fundamental,
à extensão aO nível médio, aoS portadoTes de deficiência e super

dotados e é condição para efet1.var-se tal direito Quanto ao ar

tigo "as" c:panças sua razão é obvia Sem ele o atendimento de

10 ou mil crianças j.á a't:e.ntitlyi-p. G dt'Woos.tQ~

..,.. .U1C{J~.11'..,.~.g

EMENDA lP071534
[Il

~

Acreditamos, firmemente, que o aumento do po

der político na discussão dos grandes temas e projetoS naclO 
naiS ajudarão o país em seu conjunto, em seu todo, pois ao fi

xaI' melhor o homem em Sua terra da ot:lgem. d1.tlÜnu1.rá. sensival

mente o constante crescimento dos problemas soc~ais de nossas
metrópoles _ algumas com previsão de chegada a curto prazo a

megalopoles - e centros mais industria1J.zados

Os caminhos de desenvolvimento abertos pelas'

estradas construJ.das nas duas úlbmas decadas, o grande aUllen

to da cap<lcidade de telecomunicações e de transporte aereo
pel'mitem-nos antever um pais mais hOmogêneo, desde q1Je condi 
çiles para tal sejam criadas e das QUólis a aprovação deste dis

positivo é um importante e decisivo ,passo

EMENDA SUPRES$IVA

N~ forma do Regimento Intern..o da A.N.C ,
prima-seno item .r, da. alínea "e", inciso t.H-e art 12, do

Projeto de Consbtuição a seguinte expressão'

IlQue não terão caráter de censura".

EMENDA lP07150·0
l!J DEPUTADO JOSÉ FERNANOES

l!J
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JUSTIFICAçnO

EMENDA ADITIVA

OISP9SITIVO EMENDADO: Artigo 199, Capítulo IV, Seção I

rncrua-se , in fine. o seguinte texto ao § 22 e acres
cente-se o § 4Q , ao artigo 199, do Projeto de constituição

Sendo as atividades notarial e registra I tão importan

tes, é necessérfc que uma lei federal seja editada, abordando 'a
forma que perlh!ta a regular atuação destas atividades em todo

território nacional
Para não se praticar injustiças neste interregno, nada

:i~a~ã~t~ ~iugz~~aáo~ ~~~~1~ã~~~~Nu~~;edição da lei em referência,

Art. 199 - ••••••••••••••••••••••• o"

§ lI:! _ ••••••• 0.0 •••• , ••• • ••••••••••••••

§ 21i1 _.. ••••••••• • • sendo que lei

federal regulamentará as remoções e promoções nas atxvfcaoes , ve

dada, até edição desta lei, qualquer nomeação e'ret ave no cargo de

titular
§ 3Q ~ •••••••••••••• •••••• ••••••••••••• ••• •

§ 4Q _ Fica assegurada aos substitutos das serventias

judiciais. das atividades notariais e registrais, a eFetivação no

cargo de titular, desde que .contem 05 anos nessa candição, cu 10

anos nessas atividades, de efetivo exercício, à data da instala
ção da Constituinte. e que na vacância estejam respondendo pelo

expediente do respectivo ofício

r=;~;~:=J

fITP3;::;ill.~uI.'o/C.~'lJli.I''''CO~ ...Ia

EMENDA MODIFICATIVA
o):SPOSITIVO EMENOJloD: Artigo 353, parágrafo j s

PLENARIO

Mas, além do trabalhador, destinatário natural de tQ

dos estes benefIcios, também a comunidade, notadamente a local!
z ada na periferia das cidades, se beneficia da ação destas ent!

caces Oe fato, são levados à comunidade em geral uma tentativa
de soluções viaveis para os problemas detectados. Dessa forma,

o povo em geral,em várias cidades brasileiras, é agraciado com
campanhas de vacinação, feiras e exposições, shows artísticos,
programações de esportes e sócio-educativas. junto a escolas,cl~

bes sociais e de serviços.

Di ficilmente outras instituições, ou mesmo o governo
teria condições de desenvolver atividades semelhantes sem cair

no vert1callsmo e no paternalismo que esvaziam o conteúdo educg

tivo e tendem ao fracasso no ato mesmo de sua efetuação
A extinção dessas entidades significaria interromper

o avanço sõcfo-cuf turat de inúmeras comunidades. E elas estão

presentes em todo o territ6rio nacional, inclusive no Distrito

Federal.

substitua-se no parágrafo 12, do artigo 35~, do

p$oJeto de Constituição, a expressl:io 11 fecundidade" pela expreseâ

"fertilidade".

JUSTIFICAC1tO

~ 'UlOlJu'T".. O(li.

EMENDA lP07163-1
tJ CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Harrtado o que d3.spõe o art. 93 do ProJeto de Cons
t1.tuiçâo da Com3.ssào de S3.stemat3.zacão, os parlamentos munacx

paa.s perderão elementos de mua'to valor. Já acostumados ao t.rat

da C03.sa pública. encerrando carreiras que podem ser ate pro

nuaaor-as e salutares ao eper-reaccenentc do r-egame democr-ât acc ,

Bm pequenos e médios mun3.cíp3.os bras3.1e3.ros, na sua

maacr-a.a , somente são rea~zadas uma ou duas sessões semanaa s na
câmara de Vereadores.

Em va.s te daaso , deve ser- perm3.t3.da a acumulação do

mandato de vereador com outro cargo. emprego ou função públ3.ca

Não podemos fugir- de satuecêes pecuã.aar-es , como ê a cb func3.onã

r-ao público e:le:l..to vereadoz.,quando se aabn que os subsíd3.os sã
em geral ansuracãerrecs , não permi1:J.ndo que se cons t i.tua em ún3.

JUSTIFICAÇÃO

VI - Excetua-se da vedação do i.tem

errtero.cr- o cargo de Secretár3.o Huru ca-.
peâ , desde que o uer-eador- se Lacenca.e d
exer-cIcao do mandato."

bito da admin3.stracão públ3.ca d3.retd

e 3.nd3.reta. ocupar cargo em ccms sâo

ou ecec.ter-, salvo raedaen'te concurso
público, emprego ou função.

EMENDA lP07161-5
t: VICTOR FACCIONI,

fC;~'~~:=J

(1;;-;;;-;;]
CONSTITUINTe MANOEL MOREIRA

'L<Wl.~/c,w"d.'.u.c.w, .. l:.

PLENItRro

EMENDA lP07158-5
f!l

JUSTIF rcAçno

EMENDA l10ITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199

Acrescente-se ao artigo 199, da Seção I, Capitulo IV,

do Projeto de Constituição, o parágrafo lI 9, com a seguinte reda

ção:
Art 199 - •••••••• ••••••••••••• ••••• •••• • ••••

§ li!:! _ Aos substitutos judiciais, notariais ou registrais

é assegurada, na vacêocfa do respectivo ofIcio, a efetivação no
cargo de titular, desde que contem cinco anos de eret.rvc exercícíc
na função ou que tenham vinte anos de atividade judicial, notarial

ou registra! à data da inslalação da Constituinte.

A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma

questão de equidade e isonomia. Com efeito, com a promulgação da

Emenda Constitucional nll 22/82. o arti-go 20a da Constituição Fe
deral veio fazer justiça â milhares de servidores que, exercendo'
suas atividades conc'Omitantemente com os seus titulares. vinham
de ser frequentemente relegados por injunções políticas, ce í ean
do-as a descoberto das responsabilidades administrativas, civis

e criminais que ao .longo de vários anos de labuta acresceram ao
potencial de suas pessoais responsa.bilidades. Referido .disposit!
vc , tardio no "nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira

restritiva, repetir o ~que ha muito ocorre .nas legislações de pa!

ees de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria Confiram-se,
a "S1l10, as legislações notariais argentinas e francesas, pc r

exeeptc , Isto posto, tendo em vista o caráter restritivo do
disposto no citado artigo 208, vimos propor a presente emenda

para que se faça justiça a milhares de outros funcionários que,
como é sabido, ingressam no serviço mediante concurso publico e

tem, portanto. como já tiveram tantos outros, direito ao acesso

na carre.í ra ,

CONSTITUINTE WINOEL MOREIRA

f1Y~~;'-::J

l'lQV';~7W

L;~;~---"]

J émI~MTIPLENARID
........I •••,nIo".-c... ,nlo

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

JUSTIFICAÇ~D

A exigência de uma 1.ei -complementarpara a instl tui

ç§o do Código de nerese do Consumidor não se coaduna com o inci
so V do -artigo 300 Que contempla a defesa do consumidor como
princIpio da ordem econômica. Na medida em que a defesa do cansu

m'idor é fundamento da ordem econômica, a instituição do Código

de Defesa do Consumidor por Lei Ordinária agilizaria o desdobra

eentc deste princípio.

EMENDA MODIFICAT1VA
DISPOSITIVO "EMENDADO: Alínea ftd". inciso IX. do artigo 17, do

projeto de Consti tuição.

Substitua-se na aj Inea "d'", do inciso IX. do ar

tigo 17. do Projeto de Constituição, a expressão "por lei com

plementar" pela expressão" por lei ordinária"

A fertilidade é uma pré-dfspcsIção à fecundação

e esta uea faculdade de produç'ãO

Nossa proposta de modificação do termo «recunôf

dade" para "fertilidade", implica na maior abrangência que o

úl~imo termo contempla.

A regulação da fecundidade se restringe à prccrãa

fecundação. enquanto que, a regulação da fertilidade, além de
abranger a fecundação, estará 8l1\pst'ando as pessoas não férteis
dando-lhes portanto oportunidades â informaçlSes e métodos cien
tíficos para atingirem através da fertilidade, a fecundaçl:io.

PLENARIO

EMENDA lP07165-8
I'l

~ 'U.'_/ce",.sIo/luoco-'l"lo

EMENDA lP07164-0
I'l

TÍTULO IV
CAPiTULO VIII
SEÇÃO III - art. 86 , XI - EMENDA ADITIVA

. ~Í' ~. p~~~. !i~~' d~' di~;~;~~' ~~. ~t~~' ix:' ~;~hum' ~e;~~d~~"
publioo per-ceber-a remuneração superior a 90% (noventa por cen
to) dos vencimentos..de f-linistro do Supremo Tribunal Federal.ex
eetuando-se desse conputo o eureacnar de que trata o i tem VIII.'

Tornou-se um modismo, no Serviço Público. a criação de

vantagens indiretas para determinadas oategorias de servidores, a

titulo de gratif'ioação. indenização e outros rÓtulos,que fazem com

que- a remuneração global suplante em muitas vezes o vencimento bá

sico, mas sem que haja um tratamento isonômico entre categorias,J1.!_

sim como entre cargos de carreiras do mesmo nivelo -ocoi-rc, normal _

mente. quando dc toeeadas vantagens indiretas benef'iciando um grupa

mento de servidores, a prática da extensão do beneficio a outras ca

tegorias funcionais, sem qualquer critéri-o técnico ou de eXigÕnCia

de pró-requisito, de vez que a Justif'icação mais repetitiva é aba.!.

xa remuneração .de servidores 'de alta qua1.1:f'icação profissional. •

Assim, a forma mais adequada de evitar-se a existência
de "marajás" no Serviço Público é insti tuir-se um teto de r-cmu-. I
ner-açâo , da 1'orma como pr-econf z ada na presente emenda, pois so

mente um mandamcnto da Lei "'aior poderá ser respeitado, cxtinSUin_\

do-se os excessos de remuneração automaticamente, diant(> da imuni

dade do preceito legal ao tão viscoso principio do "direito adqui

rido" que se tem consti tuido no excidio da despesa pública.

PlENARIO

"Art. B6

guinte ite:~rescente-se ao art. 86 do Projeto de constituição o se-

JUSTIFlCACÃO

EMENDA lP07162-3
[!!

L;~';;:J

flOV~:;;:JPLENaRro
'~~M..... /u"",,,,,,, •••,".I., ...,

~A lP07159-3 ..... ---,êC CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

'U'O/,u""IllO\lIo '~I'.I,"",'c.çlio

JUSTIFIC/\Ç~O

EMENDA MODIFICATIVA - Titulo V. Capitulo I, Seção IX, artigo 138,

do Projeto ce constituição.

Inclua-se no artigo !ll, do Projeto de Constitui

çfto, os seguintes Itens do art. 13;-'la meSlllo Projeto; U, UI,
VII, XV, XIX.

L;;;;~:=J

fITQJi~'i!W
.uoú.. o/C... '..IoI1 ....co........

PlENARIO

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo III

Dê-se a seguinte redação ao artigo 13B, do Projeto

de Constituição.

ITArt.138 _ O controle externo será exercido com a

participação do Tribunal de Contas da Uniã~ e compreenderá

Pelo destaque que as Cortes de Contas recebem no
substitutivo em questão, como órgãos fiscalizadores dos Três Po-

deres da República. estamos sugerindo a substituição da expres

são "auxílio" para "participação"

Desta forma, ficará evidente que a InstituIção con

tinuará co-participe do exercício do controle externo, ao lado
do Legislativo sem preJuIzo de sua ação efetiva na fiscallzação
das finanças públicas, e não como mero órgão auxiliar o que está

em choque com o próprio conteúdo da Seção em rccc ,

~ ,UTO/.Iu.",.cJ.Clio

EMENDA lP07166-6
f'l

A supressão dos artigos supracitados tem por escopo
manter em funcionamento entidades educacionais e de assistência
social, criadas exclusivamente para os trabalhadores, e custe
adas por contribuição das empresas, calculada sobre a folha de
salários.

Tais entidades, verdadeiras instl tuições nacionais,
existem há mais de 40 anos, e são adrnfnd s t r-ada s , com louvor e
eficiência, pela iniciativa privada Desta administração tri
par t It.e , também participam trabalhadores e Governo. representª

t Ivemente ,
Al~m disso suas contas são fiscalizad<ls pelo Poder

Público, através do Tribunal de Contas da União. Estas entida
des são SESC. SENAC, SESI e SENAI voltadas unicamente para a
formação profissional e o bem estar sccaaí do trabalhador bra
sileiro e sua família a quem são oferecidos assistência médica
e odontológica, ef Ieentaçãc , lazer. esportes, formação e aper

feiçoamento profissionais. desenvoivimento artístico e cultural,
educação para a saúde entre outros.

Esses bene rfc.ícs são colocados à disposição dos jovens
até os idosos, e a estes é dispensado trabalho social especial,

com o objetivo de valOl'izar estas pessoas --- idosos e aposenti:!:

dos - que constituelll UII dos setore~ -mais discriminados pela so

ciedade.

JUSTlFICI\Çllo

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADa: A.ttl.gos 336, Parágrafo ümcc do art 337,

de Capitulo r r , TItulo IX e os artigos lI87 e lIBS, do Titulo X do
Projeto de Constituição

Suprima-se do Projeto de Constituição.
a) o artigo 336. -

b) o parágrafo único do artigo 337_

c) o artigo lI87

d) o artigo 1188
nu""""."" l

Impr3.lOa-se ao art 93 do Projeto de Const3.tu3.ção

e seguant;e redação

l - tratando-se de mandato ele

t3.VO .fçderal ou estadual, ficará afastado de

seu cargo. emprego ou função.
11 _ anvcst adc no nandato de Pr-e

fea'to Hun3.c3.pal. sera afastado de seu car-go ,

emprego ou runcãc , sendo-lhe facultado optdl'

pela sua remuneração;
111 - anveetadc no mandato ce VCl'2o!1

dor:-~avendo compatib3.l3.dade de horár3.os 'P(>l"'_~
cebeeã as vantagens de seu cargo, emprego ou

funcão. sem preJuízo dos subsid3.oS a que faz ;
jus. Não havendo ccmpatuba.Lddade , apl3.car-st.- ~

a norma prevista no item I deste. avt a.go , ,

IV - em qualque::r caso que eX3.Ja j
o afas1.amento para o exel'eic~o do mandato aI - !
1:3.VC, seU tempo de serviço será contado pal'a

todos os efe3.tos legais, :
V - é vedado ao Vereador, no iim

"Art. 93 Ao serv3.dor públ3.cO
em excr-cIcao de nandato eaeeavc , apâ a.cam-e e

as d3.sposições seguintes
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JUSTIFICAC1iO

A categoria dos eacreçeocs domésticos deve ser
tratadas comas demais categorias de trabalhadores, muito embo

ra o caráter di ferenciado do empregador

Não se justlflca portanto tratamento diferencia
do quanto aos beneficios previdenciários como seguro deSer1jJregot
licença remunerada à gestantes e seguro contra acidente de tra
balho e direitos trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimâ

nio Individual e jornada de trabalho

A inclusão dos Itens referidos acima vem ccepa t r-,
blUzar o corpo do projeto

lENARID

HIENDA SUPIlCSSIVI\

DISPOSITIVO EHENDAOO Art 490

soprIna-se o J\rt 490. do Projeto de coost i tuação , 1couverv....12
se os' dell'~ls

"Art. ~72 - •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
I - .......•..•...•....................................

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - gratuidade do ensino público de pnme:lro e segundo
graus.

§ IR - o ensino superror , sunrstiradcs em es tabeIec Imen _
tos das redes oficial e privada. será pago.

§ 29 _ os Poderes Püblicos custearão os estudos daqueles

que comprovarem carência de recursos, sendo que os beneracaadcs

com o custeio obrigam-se a prestar serviços ao Estad~. 131'1 área
de sua formação. pelo prazo e na forma que a lei de f rru.r OI

JUSTIFICAC1iO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso XXV. do artigo 13, do

Projeto de Constituição.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EMENDA lP07167-4
f'

PlENARIO

rr;;,~;;0---:J

l§J~M±J

JUSlIF'ICAÇAO

Ao estabelecer qU~'fica declarada a crocrteccoc d2bmtn<:\ tl::.s t-i iee

ocupadas pelas corcrüdaoes rlef: '3 remanescentes dos qUllo.'fbo;, devenJo o es

tado enítar-Jhes os títulos respectivos", (1 tes-to do »rcjeto ccnstatucio-ai
esta enveredando por U'lI Canrlnll!l dlscrlmlnalórJo, crccroc verdaddlo<,; 9.Jt'tos

e praticando o apartnead no Brasil

O mcorte-rte, no país. é a l.ntcgr-çáCl ocs diferenles etruee que CQi';'

pãen o seu povo.sea díscraennsção da raça, cor, rellglãc. pOSJç;O sociat e

tudo o mars que cerecterrae os direitos e garonhas arcnvíccaas

Dnidir o país em terra dos Indics , terra dos negros. terra ocs brZ!!.
cos etc, é fraç,'llentar os aspectos polítl.cos e físicos da nac.íonaf.Idade bl":~

Jcãre, Daí a razêc de nossa proposta de e~nda scpressiva , visenco a qarar
tia do conservcção da nossa estrutura e identidade SOCIal.

JUSlIF'lCAÇAO

A cada dia cresce o número daqueles que desejan assegu _
rar um lugar em um dos cursos superiores Contudo, sob a a1ega
çãc de carência de recursos, os Poderes Públicos mcs t r am-ae ro

capazes de atender à demanda

ti. guisa de ilustração, c í taremos recente estudo efebcru
do por õrqãos do MEC. ccepcovencc que os alunos das esccfes of.!.

clais che <lm a ser até cinco vezes mois caros do que os das es-
colas particulares .- -- ----

levando-se em conta que muitos são aqueles que freqUentam

escolas oficiais. gratuitamente. e que têm recursos para pag~r.
concluímos que nos de rrontauçs , infelizmente. com um quadro dis

torcido da realidade. dí s t nr são que pretendemos sanar COM a pre
sente emenda.

EMENDA ADItIVA

DISPOSITIVO EJ.~AOO Art 376

JUSTIFICAÇAO

A "gratuidade" para os carentes seria relat1va. pois ap6s
a graduação deverão prestar serviços ao Estado. em área de sua

especialldade, como forma de ressarcir o Poder Público Com isto
pretence-ee, também. valorizar os estudos e conscientizar da im
portância da Educação, sendo, assim, de al):!ssimo varor rorma t L,
vo

preconraencs que aqueles que t ên recursos para pago r que

o façam, ainda que freqUentem escolas oficiais, e aqueles que s~

jam carentes e. portanto, impossibli tados de pagar que sejam cu.!
teados pelos Poderes Públicos. ainda que alunos de escolas PBIt.!.
cufares ,

Evitar-se-á, ainda. o dispêndio de vultosas verbos com o
sustentação de pesadas estruturas uruvere í t.ãr ras , geralmente, de

proveito quase nenhum. Com isto. poder-se-á. inclusive, aumentar

o número de vagas, democratizando, cada vez mais. o acesso

rY;,~'~O-J

rç;~~~FJ

Insira-se. no J\rtc 376, do projeto os Constltuição, a espresszo "ma-eãs e

esptrrtuaís", de modoque a redação do cttado ojspcsrtdvc le~l seja a seçnote

lEl.oNn... 'uçIo .

Art 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino funJ:r".ental, q',J as
segure'll a forrnc:ção ccnm e o respeftn aos valores ecrcíe, espiritu:lis, cultu

rais e artfstacos, e suas especrtãcrceces regionais

['J p

EMENDA lP07171·2
(:J ccns t í tumte ELICl RODRIGUES

o item pretende fiquem proibidas as ab.vidades

de intermediação remunerada de não-de-obra.

Sucede que, através. também. de intermediação
de mão-de-obra realizam-se diversos tipos de prestação de servi- r

çcs pela iniciativa privada. indispensáveis à d Inanu.zaçãu social
e econômica e com regulamentação legal. tais como: serviços de

limpeza e conservação de móveis e imóveis; vigilãnc~a e seguran
ça de bens. patrimônio e valores; manutenção de máquinas e equi
pamentos. transportes e cut r-cs ,

No tocante a prestação de serviços. verifica-se

que o único artigo do Projeto alusivo é o 305. limitando-se a
regulamentar à questão da prestação de serviços públicos.que de
verá ser diretamente pelo Estado ou por empresa privada. mediante
concorrência pública. logo. B prestação de serviços particulares
é livre. Assim. torna-se ill'perativa a exclusão do incis-o~ XXV do

artigo 13. s~b pena de restar evidente lacuna geradora de confl!

tos interpretativos.

......~"'I.<.. ,..lo/."KO~lt~1d

N A R I O

DEf()J\ ADITIVA

DlSFOSITIVO E/<E/'.'DIlOO. Ar!: J70

Inclua-se mais. no Art 370, do Projeto de constatuíçro, o sego.dnte disp~

sitlvo "toxicâ:t:ar.os e ejcoõietras ou outros desvios do cc-oorterento norr-eí ,

de modo que a red:.;ão do referido artig:J , passe a ser a sc.JJlnle.

Art ~;g..- Nen.'1untr.l~,Jto incidirá score as ení.Idedes sen.fins Jucrct.ãvcs ,

dedicados li pecoorsa oc ao enstro, habilitaçlIo, reabl.1Jtaçêlo e tretercntc de

Pessoas portadoras ele deflc).íncl.tl, tOXicê:n::"os, atcoélatres 0..1 c-ures e-s-tes
do co;np"lrtnrr~nl,o norrr..J.

Há que se levar em conta a mtegridade total do ser ht.rn:3"lO. na mírus-ra

ção da ensine.
Não basta cultl.var o corpo e a mente. e preCISO tornar-se o caráter do i!!.

divíduo e da nacio,,:tlic:!ad~)levünc:lO emconta os aspectos eSpIrItual!> e ecrots.ue

toman sólida a sua formação.
Estão aí, invadindo a privacidade do armente escolar, as drogn~ e a lit~

ratura permissiva, contribuindo para a deformação da juventud'.:! estudantil.

E mister alertar-lhes dJ;perigos que causam o uso, o 61co')l e os {;fl,Olp!!

ccntce, tanto para si prôprroa, CCJflC! para .0 bem da nacionalidadl'!

"Ensina a cr-Iança rc ca'flinho em que deve andar e até quando for velho I"l'~

ca se esquecerá dele" I (j U'II princIpio bíblico para o Cl'Jal dcvcros atentar e prs!'

ticar

A violência é outra coosequêrcía danosa do desrespeito aos valores norats

e espiritua~s da vida.

Cultura. ciência e tecnologia. sozinhos. nac pcoerêe resolver 05 proaâcraas

Internos ou íntimos do carplel<:o ser remsrc,
Não devemos, nem. pooeeos, descurar desses valores prmoroaars, cujo ab.nd.Q.

no tem leva::fn o rra.mdo de nossos ores a tão graves protúemss

SEN1\DOR CHAGAS RODRIGUES

PLEN1\RIO

Emenda Aditiva

Ao Preâmbulo:

Onde se lê:

" •••de que todos devem participar••• "

Leia-se:

ti ....de que todos devem participar. bell1 como na paz
e cooperação entre os povos••• ti

JUSTIFICACJi.o

O § 42 do Artigo 378- do Projeto de Constltuiç::lo do Rela_
tor da Comiss::lo de 51stematizaç::lo, passa a ter a seguinte reda _
çUo'

-Art. 378 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ In _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...••••••••.•
§ 22 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3Q - ••••••••••• ..-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ li!:! - Os sistemas de ensIno terão. obrigator~amente.que

oferecer bolsas de estudos oara os alunos carentes. na forma da
1131."

PLENÂRIO

Ao Preâmbulo:

Onde se lê:

Emenda '1odificativa

". •• reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembléia
Nacional Const.itu.inte••• "

A grandeza da pátria também reside na paz

na cooperação entre os povos.

O belicismo merece a repulsa expressa de

dos os democratas.

EMENDA lP07175·5
tJ SE"IIDOR CIlAGlIS RODRIGUeS

['J
'-......:::=:::..:==-::===- -'1 [7iID~.o~

.....~,.o•..~'M.o·..~ ~1 mirffi

f:lP~~:s;;=J

Fo;7'~;w)

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA lP07172·1

Existem, no país, inCtr.tras entidades que - aãén daquel<:5 deorceoes ao trl!

terentc r.Io dericiente - vêm pre3tündo U'I inestimável aervaço d= rc~peXd:;rio n
alc06latros, toxicômanos e cutros vIcias dzgrddant~s do cOll'J;.lOr~;7.eílto norraJ r~

ll'IanO, p<lra os Q',Jal .. o pod~r público prech:a dar o devido arJoiCr e :::'~íltivo

Estend<=r. portanto. os bencf IeIos do Art 370 a essas er.tld:.des l cstc.be

lecer Ul\ trat<::nellto igualitório em nossa Carta l-tlgnn

Investindo. SP.iTl fins lt:eralivos l na recuperação de seres hu:r..1.i'oO$

tes, estão "ando lnequlvoca deT.onstro~ão ti!! amor ao pr6xlIr.J, prO'r,:lVcr,do a el~

vtIção m:Jral. física e esp.iritl.nl dos corentcs e, consequenlerr.ente. cll fmr.ília
c l± soclcdd~.

JUSTlF' r c s r I VA

~ lP07169·1 .~.. ['l--P',','D".:O--'
~~inte ELIEL RODRIGUES ~

EHENDA AÓITIVA

DISPOSITIVO nlENDAOO' Art 363

Inclua-se no J\rt 363, do Projeto de Constituição. um p:'Irõ'!{;ra-fo
único, CO'll a sego,Jinte redaçdo:

Art 363 - ••

Parágrafo Ú1ico f.~recerão recO"'lhecl.mentõ. estílll.ll0 e tlpaio, int.lusive

• sLtbvençõ("~. do poder p'.JnHco cu da iniciativa privada. as instituIções 0'.1 entl

dadas particulares que, Se-,l fins lucralivos, presta.'il sen'iço~ do ass!~têncJO ~

elal, na recuperaçlio de doficientes ou supc~dotados. toxic&llanos. alc06loti.'ils,

e outros C(J'ldesvio- do cOOl;:mrtB1flentp....nlJW<ll.

JUSlIF'ICAÇAD

Os Poderes Públicos não podem desconhecer nem omitir a e

xistência de alunos carentes que FreqOentam as escolas parhclll;
res, em virtude da falta de vagas nas escolas ondais -

Se o Projeto de Constituiç::lo consagra a democratiz:aç~o I

do acesso às escolas, isto é dever do Estado. E uma das rorma-s I

de se colocar em prática esse preceito é o sistema de bolsas de

estudos -já tradicional_ e inserido em legislaçiJo anterior à pre
sente- Carta em elaboração. -

Leia-se:

" ••• invocando a proteção de Deus, reunidos en AsseE

bléia Nacional Constituinte ••• ti

,)USTIFICAC1\O

Não podemos afimar que estamos "sob a proteção

de Deus". Até ignpraltlos se mereccmos essa proteção.

Podemos sim, e devemos) invocar essa proteção.

Dê-se ao Inciso IV do Arti,go 372,do Projeto ae Constitu.!.

ção do Relator da Comissllo de Sistematização. nova redação. a
acrescentando-lhe' os § 12 e S 2s:!, passando a ter a seguinte rc

daçao'

flue/""'1'rlCt~.~ -,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "d" do inciso XV do art. 12. do

PrD"jeto de Constituição.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA fIY~~';0:J

flQU~'iiliJPLENltRIO

EMENDA lP07176-3
tJ

f:l-;;~':s;:J

(l-;'-7~ã!EJ
PU""""C...."'10/1... C.~'ulo -,

PlENARIO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIHA

EMENDA lP07173·9JUSTIF'"lCAÇAO

Trata-se de contemplar. COOl o Dpoio do poder público e d:J privaJ::t. <'s 105
tiiuiçiks que prestam o necessário e rclevante serviço de ütt.ndil"ento asslsten
elal, semefins lucralivos, a pes:õoJ.scareo-tes. cO'Jperanclo- no atendimento dos!l!:.
veres sociais equeles quI? nfio dispõem d~ mel.OS próprios paTa se sIJstentorE::il, nen

de acesso <lOS demais direitos sociais (ca:no bemcaracteriza o capul do citado
Art 363).

Parcce~nos justo esse tipo de incentivo e <lpoio,pelo valoI do serviço que
prestam. à rnJçãr;l brasileira, essos entida::lcs filanlrópicas



Assembléia NacionalConstituinte e 749

A marca regional está em toda a nossa vida poli tico-admInJ.!

trativa. Desde o elemento geo-económico, at.é o aspecto cultural, so

mos regionalJ.stas, sem perder a unidade naeional. Somos unos, na plu
ralJ.dade regional. I -

A instl.tuição do FEDERALISMO NACIONAL compatibIliza as nos

sas necessadedes polí.ti~admini~trat~vilse esbxueura o federalis

mo brasileiro, que, na prática, Já existe:

Trata-se de levar c-eenônenc da descentralização política

ao seu ponto êeamc, permitindo que - pel.a via constitucional -

Regiões tenham o STATUS que sempre mereceram. -

§ 19 - A lei. regulamentará o funcionamento do Parlamento Re
glonal e as atrJ.buJ.ções dos seus membros. -

§ 29 - Os Tribunais Regionais fUncionarão na sede da Re-
gião, de acordo com o que a lei eeeecnunee ,

A implementação do FEDERALISMO DAS REGIÕES, como o classif!,

ca o Professor PAULO BO"lAVIDES, pioneiro desta idéia, entre nós, re

presenta reconhecimento pela Assembléia Nacional Constituinte, do ve!

dadeJ.ro destino do nosso Federal1.smo.

§ 39 - Cada Região terá seu Est"ltuto, que conterá as compe
tências exclusivas, J.ntegrativas e complementares

JUSTIFICATIVA

~
Art 77" - A Federação. Brasileira compreende a união, ESLa

dos, Regiões, Municípios e o Distr1.to Federal.

§ 19 - A autonomia político-administrativa da Região é asse

gurada pelo euncí.cne-encc do Poder ExecutJ.vo, representado pelo Vice:

PresJ.dente regional e seus au ....iliares, pelo Parlamento Regional e pa
las Tribunais Reg:ionais

§ 29 - O Vice-Presidente da República para a Região serã

eleito no mesmo pleito de escolha do Presidente e Vice-Presidente da
República.

l-
Art. 7iJ - O Parlamento Regional secã escolhido pelos eleito

res da Região, no mesmo dia das eãexçêes para a Câmara e Para o Sena-.

do Federal. •

Como afirma o Professor Paulo Lopo Saraiva, no seu livro

"FEDERALISMO REGIONAL", "não se deve confundir Estado Federal, Estado

Unitário nescenta-aã.i.aeõc e Estado Regional. No prineiro, exast.e plurf!

lidade de ordenamentos constitucionais originárJ.os, ou seja , plurali

dade de titulares, de autonomia constitucional, pluralidade de pode

res ccnsta.t.uant.es no sentido de que existe o Poder constitui~te Cen

tral do Estado Federal e os Poderes Constituintes dos ast.aacs-uem

bras; no segundo, existe um único ordenameneo constitucional, isto é,
um só tJ.tular de autonomia constitucional, um só Poder ccnst.Leutnee e

um centro criador de leis forma~s; no terceiro, verifica-se a existê!!.

cia de um só ordenamento constitucional, um só Poder Constituinte, mas

uma pluralidade de fontes legislativas de J.dêntlca natureza, por seu

fundamento e pera eficácia Jurídica das leis promulgadas por eles me!,

mos. Tal pluralidade de fontes leglslativas surge ao mesmo tempo do

STATUS - ordenamento, do Poder Constituinte Nacional".

,
O Federalismo Regional, no Brasil, é um imperativo da pró

pria geografia brasilelra. Basta ver o mapa. do BrasIl, para constatar

que somos "U"l P1l.!S DE PAlsr::s", unfEa.cedc pela língua e ccnsot rdcdc p~

las lutas de antes e depo.La da Independência

rr;;L'~';0

PTM/;;fill

f1J;·~~;tJ

f'T;I;:7N

fC;;~';'~

~.~

Art. 108 - •••• •••••• • • ••• • •••••••

111 -

.U~•• lo/cauISl.OI.u•• a..,Is1o __,

PlENARID

EMENDA lP0718Q..l
tJ CO",titu!"t. JESUALDO CAVALCANTI

r.r TUTO/.UStl.'CIÇ1a

t..J;....r:,I~
DE-SE A SEGUINTE: REOAÇAO A AL!NEA 4-H-, DO ART. 108:

EMENDA lP07181-0
I:J CO",titu!"" JESUALDO CAVALCANTI

PLENÁR'i:·Õ·/ca~I.11a/l ...ca.,ulo-------__,

EMENDA SUPRrSSIVA

tI PLENÁRIO

Dispositivo a ser emendado: Art. 349 § 39

EMENDA lP07182-8 ..~.li} CONSTITUINTE LAVOISIER MAIJ\----------,

DE-SE A_SEGUINTE REDAÇAO AO ITEM IV DO AR!. 46.

IV - promover a defesa da ecologIa, do patrimônio

cultural brasileiro e dos direitos dos consumidores

JUSTIFICACAO

JUSTIFICACAO

=- lUT<l/.UI1I._;". --,

Mais importantes do que simples diretores do Banco Cen

tral, eis que dIspõem de mecanismos muito maIs amplos para influir

na economia do pais, são os presidentes do Banco Nacional de Desen
volvimento Econ8mico e Social (BNDES) e da caíxa Econõmica Federal

(CEF'). Da! a exclusão daqueles, optando. ao mesmo tempo I pela sujei

ção da escolha destes a prévia aprovação pelo Senado da República.

e) dos presidentes do Banco Central do Bra

sil, do Banco do Brasil S/Ar do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social e da CaIxa Econômica Federal, e deliberar so

bre a sua exoneração

Com a inclusão da defesa do patrimônio cultural brasi

leiro entre as atrIbuições do Defensor do Povo, pretende-se impe

dir que continuem sendo dilapidados e depredados os bens que, sendo

referenciaIs de nossa cultura e civilizaçAO, devem merecer especf

al proteção do Estado e da scc í eoade

Art 46 - ••••••••••••••••••••

PlENARIO

••• NU"/co~""1D/lua.ON'ulo -,

CONSTITUINTE I-IANOEL HDRElnA

O Projeto de ConstJ. tuIção em seu art 49, § 42,

repete inpropriedade da Carta I~agna de 1967 1 em detrimento da
autonomia dos Estados, ao pe rmf til' que a União legIsle sobre
a criação de municipios.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo rv, Capitulo I, artigo 49 e Capitulo

UI, artigo 57, do Projeto de Constituição

supr.íma-se o parágrafo 412 do artigo 49 e acrescente-se

inciso VI ao artigo 57, com a seguinte redação

"Art. 57 - Compete aos Estados.

I - ••••. .. • . . • ..•.••.•.•... .. .. ~ .
11 _ ••••••••• •••••••••••••••• ••••••••• •

111 - •• • ••••••••••••••••••••

IV - ••••••••• • ••••
V _ ••••••••••••••••••••••• ••• •• • •••

VI - legislar sobre:

a) criação I fusão, incorporação e desmembramento de mu

nicípios;

b) divisão de munIcIpIos em Distritos"

JUSTIrICAçAO

JUSTIFICACIW

TurD/.un"lC.ç10

Inclua-se na alínea "d", da Jncfsc XV, da
artigo 12 1 do Projeto de cons t í tuí.ção , a seguinte expressão

d) não haverá prIsão cIvIl, salvo a caso de

devedor InadImplente de obrIoação allmentar

No nosso entender, a supressão da prIsão

cIvIl por InadImplento de'obrIgação.BlImentar seria um retro

cesso da nova Constituição em relação à atual, uma vez que o

dIreito do alimentado, já ameaçado no quadro atual por estra

tagemas usados pelo alimentante _ como por exemplo o abandono

de empregos e a mudança de dcrn.ícIj.Los - estaria desta rcrna
constitucIonalmente desamparado

r,r-- rolfo,.u'''''..çh --,

SENADOR CHAGAS RODRIGUEs'

Emenda -Mocllflcatlva

___ .uTO,... , .......;1.

Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 205, do .eeeeprcjecc, a S!

guinte redação

ConstituJ.nte LAVOISIr:n M1\IA

"Art. 205- ~... • .

1- .

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer Tribunais, ressa.!

vercc o disposto no art. 201, item r, alínea "e", entre Tr!

bunal e ju{ze~ a ele nãosubordinados. e entre juizes subor

dinados e tribunais diversos"

xRegJ.onali2ar o poder, nesta perspectiva, significa atri-

buir às cojemvfdaâea localizadas a capacidade de decisão e nunca

prerrogativa de desagregação", no dizer do Já citado Professor PAULO

LOPO SARAIVA.

Suprima-se do Aattprojeto Constitucional o § 39 do Art. 349

JUSTIFICATIVA

De outra parte, vale ressaltar que o sa.eeema OnJ.co de Saúde

nas sociedades pós-industriais e altamente socializadas, como o Reino

Unido, revisa sempre a aplicação e busca mu1ta.pLí.car- as oportunidades
de atendimento da clientela.

A intervenção c a desapropriação ereeavadae pelo aeeaec , no

setor pravcac , const.auuem matéria de car.íter gera!., que. se aplica

: qualquer tipo de ata.ví.dade econômica

No nosso entender, a intervenção do Estado no domínio econ§.

: mico, no Bras1.l, tem sido feita, sempre, como forma sup Lc-renhaz- e não

: essencial.

, Na área de saúde, sem dúvida, esse tipo de tratamento, além

: de prejudJ.car a empresa privada, desfigura a própria f:l.1osofia da re

I forma sanitária.

O Estado deve manter a sua condição de norlt'ati2ador, planl:,

ficador e fiscali2ador, re~peitando a ãrucaecí.va privada e o dJ.reito

que tem o usuário de escolher o serviço de saúde que Ire ccnví.er ,

Caso se mantenha este -dispositivo conaaacuca.cnaL, o setor

de sáude, no Brasll, passará a 'viver sob um regime autorJ.tário, subo.!:

dinado aos caprichos e ao arbítriq..do poder público

Segundo informações dos órg.Qos e speca.aj.Laadcs , 74 milhões

de brasileiros são, atualmente, atendldos pela a.ní cí.at.í.va privada

Oeste modo, apenas 6':> (seis por cento) da popula.ção são

atendidas diretamente pela Previdencia Social
.u••• lD/eO~lIdG'.U••o."'1o .,

PlEN1\RID

Emenda Stmressiv.&

"
Ao' Art. 12 do Projeto de Constituição no ~ m letra "a".

tere-se-

loTodos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado"

Onde se lê.

JUSTIFICACAO

A emenda fundamentalmente suprime a referência ao Estado D Estado Democrá

tico de Direito é criação da Ordem Jurií::llca, e, especialmente/da Consl:ituIção.

Por.isso deve funcionar de acordo com a Constltulção e as leis

«redes são iguais perante a Constltuiçllo e as leis"

EMENDA lP07179-8
tJ
E?

Ao Arl '9
Dê-se ao Art a segulnte redação.

Art. 12• O Brasil é uma República Federativa e Parlamentar, fundada no

estado democrático de d1relto e no governo representativo, para a garan

tia e-e promoção da pessoa e da sociedade em eonvtvêncía oaéínce com

todos os povos

Os regimes soc.í.ej.a.scas absolutos, como o da União scvrêt.rce ,

têm procurado reformular o sistema de saúde, propiciando a pluralida.

de de ações. Ã va.sca disso e que propomos a supressão desse disposlt1;.
vo,

Constituinte LAVOISIER MAIA

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa da presente EnEnda será feita, oralmente, perante a

Comissãode Sistematização e o próprio Plenário da constituinte, con a aI!,

gação explícita da justeza de que a mesmase reveste

E~Ir::NDA MODIFICATIVA

JI
Os Artigos 71, 72 e seus parágrafos, do capitulo oi"""-; passa-

rão ~- ter a seguJ.nte redação

DAS RI:GIõr::S POLITICO-ADMINISTRATIVAS, DAS REGIÕJ::S METnOPOL.!

TANAS E DAS HICRORREGIõES

PLI:NJ\RIO

liA ~resentação judicial e a consultoria juridica dos I:stados e do

DistrIto Federal ccrpetem privaUvamente aos seus procuradores,

organizados em carreira, cem ingresso mediante concurso pÚblico de

provas e titulos, catpeUnd;:iheS;-ainda,~atitularidade da ação
penal nos crteee praticados contra bens e serv'iços de Interesse do

Estado".

.,,0 ss:
O paragraf'oA( do arUgo St" do projeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação

r,r-----------uorO/'UI"'... ;Ia _

ED~'''~~

rrm;iJEJ

CONSTITUINTr:: LAVOISIER M..\IA

ElVIENDA lP07183-6
tJ

A redação ora proposta se 1nsp1ra nos artigos 12 e 2º do Anteproj':lto da
comíssão Af.onso Arlnos, com alguns aciésclmos' que nos pernunmcs su

gerir. Incluímos o adjetivo Parlamentar, e acha;mos que além de "promo

ção da pessoa lO, deve ser expllmtada a da sociJdade •

Doutra parte o art. 19 ora emendado em seu pará

grafo uníco, diz I,que ' "todo o poder emana do povo e com êle é e
xercido" quando na realidade se o poder" emana do povo" e se a "so

beranIa é do povo " ( arts. '9, 2Q, I, e )9) o poder é exercldo pelo po

vo direta ou 1ndiretame~te e nunca, d ~l'com o povo" •

JUSTIFICACAO

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e é exercido pelos repre
sentantes do povo ou po~ este, d1retamente , nos termos desta Constitui

.'0
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JUSTIFICACÃO

A justificativa da presente Eirenda será feita cratnente, perante

a Canissão de Sisterntização e o próprio Plenário da Consti tuinte, ccn a al~

gaçãoexplic! ta da justeza de que a mesmase reveste

De outra parte, a assistência médica ccnplementar exerce, no ârrbito da S!
gur-Idade social, atividade "quase - ·públlca" ou auxiliar do Estado. una

vez que corrplementa a ação do poder público auxiliar no sentido de asse@!

rar- a todos os brasileiro!;; o direi to social, prevretc consta tucionalmente

cem dever do Estado, à saúde.

JUSTIFI CAçnO

Trata-se de matéria a ser tratada en lei cremá

ria, norma infra_constitucional que é. Não é possível i.nc Iu.í r na Con~

titução todas leis que formam o O~reito Positivo.

"Art 205 - •••••• •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••

1- .

1- • 0'0 0'0 .

b) nos cctees ccm.ms e de responsabilidade, os rrermros do Su~

rlor Tribunal de Justiça, dos Tribunais Superiores e 0$ do

Tribunal. de Contas da União, e os Chefes de IIissão Diplomát,!

ca de caráter permanente;"

a) nos crimes cem.ms e de responsabilidade, os Deserti:largadores

dos Tribunais de Justiça dos Estados, do DlstriYJ Federal e

Territórios, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e

do Distrito Federal, bem cem dos Tribunais Regionais f'e~

rais, dos Tribunais Regionais Eleitorats e do Trabalho e os

do Ministério PÚblico da União que ortcten perante Tri~

nals;"

pelo

]

tJ-;~~""~

ffi7;â7ã7J
CONSTITUINTE LAVOISIER HAIA

JUSTIFIC!\TIVA

<1.) f; a s aequzudo o da re í.t.c à inagem, lI'atorl.alJ..:.:tdo

direito de cespcsea a ofensas ou informações ancorreeus ,

PLENÂRIO

EMENDA lP07193·3

r:

EMCNDA I-lODIFICATIVA

Q Art. 12 do Pr-o j et.o Constitucional, em seu Item VI, letra
"a" passa a ter a aequa.nt;e redação.

o direito de imagem é uma das inovações das Constituições

modernas, corro as de Portugal e da Espanha Não basta assegurar lega!

mente o dl.rel.to de resposta. ná necessidade de garantir-se, também, O

DIREITO Ã IMAGEM, ou ae j a , a capacidade legal de coabt r a desvirtua

ção da drnaqam do lndJ.vlduo, através de nonfcaua esccaeas , faladas ou
eeâ eva.sadas ,

O direl.to de inagem será exercitado A PR];ORI Isto quer di

zer que, enquanto o pr1meLro é um direito xepreas.rvc , o segundo é pr!;.
vent.Lvc ,

~~;;:;,~

rrro!~~Jã7J
.~u...ef.o....ieflule.wllllie _,

A emenda, pois, busca explicitar no .texto constitucional tal. immidade,

eliminando a possibilidade de que o preceito seja contrariado pela legi~

lação ordinária. can o que se preserva a necessária estabilidade das 1'!:.

gras crdenaccras de tais instituições, exigência básica para os seus nor

mais funcionanentos

Vale o registro de que, consoante os ensinamentos do tributarista Ruy Ba!:
tese Nogueira, universalJriente. as entidades privadas de assistência e p~

vidência são "livres de ínccetce no interesse prioritário ela paz eoc.raj.",

dando cano exerctos a legislação da RepÚblica Federal Alemã, Suécia. Es~

dos Unidos. rléxico e Inglaterra,

No ârbfto da legislação ordinária brasileira, a NlglJlamenlação das enti~

ôes fechadas de previdência privada (Art 34. da Lei n~ 6 435/77) já def!

ne inequivocamente que tais instituições são cctorerentares ao sistema

oficial de previdência e assistência social. enquadrando-se suas ativid1!;

des na área de conpetência do Mi"AS

6 _

3 -

.-

5 - Assim, o caráter assistencial de tars entidades (previdência e assistência

médica ccecte-enteree privadas) é que as toma Immes à tributação, enten

dimento, por sinal. generalizado até a edição do Decreto-Lei ne 2.065/83.

f'l PWlÁRIo

EMENDA lP07189-5
fl se"""," MAURO IlEHEVlDES

e à letra "a". do 1nc1

l'Ar\; 201 - • •••• • •••• ••••• ••••• •• • •

Dê-se à letra "b'", do inciso I. do artigo 201

se l, do artigo 205, do .ar4beprojeto, a seguinte redação

JUSTIFICAÇÃo
~ llX'ef'u•• 'ftC:~ie

Constituinte LAVOIS];ER MAIA

EHENDA ADITIVA

VII - Referendum Popular

[!J-;iis"~

fIõi!'ósJ!7l

Disposi.tivo a ser emendado.

Art. 25, que terá o seguinte acréscimo.

CONSTITUINTE LAVÔIsi:~-=E-=-R-'-'-'-lA-=-'A-'---------'
EMENDA lP07194-1
tJ

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa da presente Emenda será feita, o~nte. perante a

canissão de Sistematização e o próprio Plenário da Constituinte, com a ale@.

ção explicita da justeza de que a nessa se reveste.

"Art. 449 - sãocriados, devendo ser instalados no prazo de seis ~

ses, a contar da prcmulgação desta GonstJ.tuição, Trib.!;!

nals Regionais Federais can sede nas capitais dos Es~

dos, a serem definidos em Lei ccrcierentes-, e no Distrl

to Federal."

Dê-se ao artigo 449 do aAteprojeto a seguinte redação:

'<I1.fJU.",..~ie

Dispositivo emendado: Alinea "C". do inciso 11. do artigo 265, passa a

eeJ;:' assim redigida

A justH1cativa da presente Drenela será rerta, cratneote, perante a

camssão de Sistematização e o próprio Plenário da Constituinte, ccna aleg~

ção explicita da justeza de que a mesnase reveste.

EJlENDA lP07187-9 -) fõl tx.: _j
~~.ure.-----_._--- . I: n'~ _
~o .ll• .I""'f.~.'•• ief.u.c.,., •• ie ~ [fõ3""i;J;J

JUSTIFICACÃO

~---------'''''''"''''"'',..-----------,

SUpr1ma-se o parágrafo primeiro. do artigo 205, do anteprojeto. I'eil!:!

rnerando-se os seguintes

A justificativa da presente Emenda será feita. crarnente, perante a

canissão de Sistematização e o próprio Plenário da Constituinte, cem a alegação

expl!cita da justeza de que se reveste.
Constitul.nte LAVOISIER HAIA

JUSTIFICATIVA

O Referendum Popular ã um dos mai.s utu Lí.zudos instrumentos

da democxacã.a semi-dl.reta pelos reg~mes pc'taea eoe ocidentais

O Referendum, como se sabe, poderá ser exezcaeedo a prior!.

ou a posteriori, nos casos de permissão ou aprovação Leq Ls Latiave ,

A soberania popular, também, se consohda através do REFEREtt

DUM, que ê como visto, una das maa.s expressivas formas de partie~p.i!

ção polítl.ca

Destarte, não se Justifica a exclusão do RI::FeRCNDUM no ele!!

co dos meios de concretização da scberani.a popular.

E':;;:;'~

rrooJ;~JWJ[!J Pmwllo

EMENDA lP07190-9
[J senador MAURO BENEVIDES

JUSTIFICACÃO

"a) patrbâ1lo. renda ou serviço dos par-tfdcn politicos. inclusiv~

ftniaI;oos. das entidades sindicais dos trabalhadores e das institui

çÕesde ~. de seguridade social e de previdência e assistência

Dlédica caJPlementar sem fins lucrativos. observados os requisitos .da

Lei; e"

1 _ A previdência corrplementar eespre desenpenhou inportantí ssima f\mção
ctar, carplementar ou st;lletiva dos dever-es do estado, é. fora de qualquer

dÚvida que as enl:idades fechadas de previdência privada e as aber-tas que

não tenham fins lucral:ivos desellpenl1<m ~ões do mais alto rntereese S:2

crer, vez que eneejea, tendo coro primado principio da eqüídade , a n~

tenção, quando da inatividade, de un nível de renda aproximado àquele con

quistado na fase laborativa dos enpregados.

JUSTIFICACÃO

Dê-se ao parágrafo único do artigo 220 e ao parágrafo único do artigo

221 do Ml;Qprojeto. a seguinte redação

A justificativa da presente Fmenda será feita, oralmente, perante a

Ccm1ssão de Sistematização e o próprio Pler?rio da Constituinte, com a aleg~

ção explicita da justeza de que se reveste

l:-;;~"'~

tb3J~~7ã7)

EMr:NDA HODU'ICATIVA

nu."'~fCO......Oflu.oew' ...(I ,

PLEN1'i.RIO

Constituinte LAVOISIER&"IAIlI.

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado perante a Just!

ça Eleitoral, no prazo de até um ano após a diplomação, instruída

ação eom provas conclusivas de abuso do poder eccnõrucc , corrupção ou

fraude e transgressões eleitorais.

O Art. 27 do ProJeto Constitucional, em seu Item IV, letra
"b" passa a ter a seguinte redação:

A ação destituinte do mandato de parlamentar inidôneo deve
ser um instrumento ã d!.sposição do eleitor, para res9uardar a ll.sura
e a eficiência da representação polItica.

O prazo de aea a meses torna-se exíguo, quando se sabe que o

recolhimento das provas cabais para o aJuizamento desta ação, o mais

das vezes, enfrenta os óbices da procrastinação.

Neste caso, é lícito eeeebejecex um lapso de tempo, que

responda a 1/4 (um quarto) do período do mandato parlamentar.

A participação popular nas decisões políticas deve

estimulada, mormente quando esta imphca na reposição da legit~nidape

do sufrágJ.o e o do voto, como no caso presente.

JUSTIFICATIVA

~~;;:;"'----:J

fÇi~~78iJ
llXlO,~~.,"'O.ç.O

nu•• 'efcOw'SliOf•••••w,ule " [fõ3""i~~78?l

(=1PlENARIO

IX - os crimes ccrneticlos a bordo de navios ou aeronaves."

JUSTIFICACÃO

A justificativa da presente emenda será feita. orah-ente , perante a

Comissão de Sistematização e o próprio Plenário da constituinte, cem a alega

ção da Justeza de, que se reveste.

Dê-se ao inciso IX. elo artigo 209, do ::m-lteprojeto, a seguinte redação

TU'~N""'",~~~ l
EMENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se a alínea "o" do inciso XV do arbgo 12.

EftIIENI)A lP07192-5 '" •• ----,
(=JÇONSTITUINTE VALMIR CAMPEIO I (=1- ;~~;'~~ :J

"Art. 209 - •• •••••••• • •••••

EMENDA lP07191-7
tJ senador MAURO BENEVIDES

rr;~;;;~~

rç;~~J87J
.uw•• 'Of•• wuief.ulc.w"de. _,

''Ar!; 2.;1 - ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo único _ O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente

e un dos dois desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao o.!;!

tro a Vice-Presidência e a Corregedoda Regional Eleitoral ao Juiz

Federal cceporentc do Tribunal "

"Art. 220 - • • •••••• • ••• • •••• •• •••• ••••• • •••• • ••

parágrafo único. O Tribunal Superior Ele:Ltoral elegerá seu Preside.!1

te e Vice-Presidente dentre os f.linistros do Supremo Tribunal Federal

e o CorregedoJ:' Eleitoral dentre os lolinistros do Superior Tribunalde

Justiça"

2 _ Este segrento da previdência é tanto mais necesoàrãc, quando se sabe que a

previdência social mantem apenas seguros m!n~5, tendentes, semente, a i!!!

pedir que os aposentados e pensionistas ccoeertuerée grupo social absol,!;!

tamente desvalido.

[!JPWlÁRIO

EMENDA lP07188-7
l:J senador ~1AURO BENEVIDES
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al ••

I - ..

Art 27-

"Art. 201 - •••• ••••••••••••• ••• •••• ••

1) os mandados de segurança e o "habeas data" contra atos

do Presidente da RepÚblica, do Prirreiro Ministro, das Me

sasda cânara. e do SenadO Federal, do Suprerro Tr-ibunal F~

deral. do Tribtmal. de Contas da União, ou de seus Preside!!

tes, do Procurador-Geral da RepÚblica, bem caro os icrpet~

dos pela União ccncra atos de govemos estaduais ou do Di,!!

trito Federal."

Dê-se ~â. letra "ill, do inciso r, 'do artigo 201 e à letra "b" , do inc,!

se I, do artigo 205, do anteprojeto, a seguinte redação:

1_ •••• • ••• •

~ T"TO/,uU"'.'Ç.iO

Se o D.Lre1A:o é eembêm linguagem, não se pode eômí, tir que o

texto ccnac.íuucacnaí, contenha palavras que não se adeqüem 3 ccmumca

ção brns í.Lea ra ,

A expressão MANDADO DE CONCnLTIZAÇÃO maru.fe s t.e , de modo cl~

ro, a RATIO e a MENS Lr:GIS, pois demonstra que a intenção do consti

cuant.e foi c.r.í ar um da.spcs i t avo constaeucaonat , capaz de amp.Lemerrt a r

a norma, ro tnr andc-ea do campo da ceu asâc

O termo "J.n)unção" provém do inglês aneri.caru.aado "n~Jlr..cl.·Io~"

e não reflete, para nós, a mesma signJ..fJ.caçâo do da z-ea cc anglo-s~'Cô

nico

Em sendo aSS:Lm, é maa.s oportuno e cOnveniento substituir a
palavra "amu-içâc'' por "concretização", 3 va s ca de ser meu s J.ntelJ.g!

vcj, para o povo o signifl.cado desse últ~mo vocábulo.

constã.cu.í nt,c LAVOISIER Il.AI;\

PLI::Nli.nI~<~··'O/C.~""~/U"'O~"''''--_._-----J ~·~87·8-;1

b) são facultativos o a La.atiament.o e o vot,o dos raia
res de ôcaesueaa anos de idade

~,

cJ{lcl~ \.?
A ~-a "b'VCío Art. 27, do ProJeto Cons t.Ltarcacnaj, passa a

ter a ::.cgUl.nte cecteção-

JUS'rIrrCAT:r:VA

I"'

A qucst.âc do voto volunl:drio apxcso nt.n , no OL8s1.1, dl.Ül=Ul

dados para sua adoção, em foice da nossa tradição em ter ccnees reec 12
galment.e o voto obrigatório.

Como afirma Italo Fl.tl:ipaldJ., "no Llrflsil, d campanha p1210

voto secreto Jâ se ani.caace , no Século passado, c esteve unida .a
plantação da Repâb Li.ca Meio sêcme contra o voto a descoberto, ' 3

sis Drasl.l aliou a campanha do voto secreto ao voto da mulher C!, fi

nalmente, quando íoi editado o Cód~go r:le~t.o=al de 1932, surgiu a

grêlnde conqu~stil. o vot.o paaaou de descoberto LI soc.rct,c e e},.ercit.clvel
pelas mulheres".

A partir de 1932, o al~~tame'lto e o voto passaram a ter

cdrdter obrigalório, com penal~':ação para os euaen tos aos pleitos e
leitorais.

Uma ect.ccepcc ta.va rãp~da Saibro a evolução do sufr5.gl.o, no mun

do, assegura-nos que a pxedomí.nâr-caa é p~rLl o Valo facull..tt.l.vo

Na Ant.iguidade Oriental, só votavam os "c~aadãos", com es.c Lusâo

dos escravos, das mulheres, dos menor-es e dos Lncapaaes , o voto ela,
sem d:ivida, um privilég~o

No mundo greco-romano, em geral ° voto era co.Le ta.vo , a eescobcj;

to e simbólico Em ne-ta, no entanto, ío~ instl.tu!do o voto LndLvz.dua.I,

oral ou escrito, a descoberto ou seccet,e , de acordo COM a matn.z JU~.!.

arca

EMENDA lP07198-4
l: Senador- llAURO BEI-U::VIDES

Dê-se ao artigo 207, do 'aAteproj~to, a seguinte redação

"Art 2m - Os Tribunais RegiOl'lais Federais ccepêem-ec de fuleee ~

cruLados na respectiva reglão e ncreaccs pelo Presidente

da República dentre brasa.Let.roa, maiores de tr-inta <mOS,

sendo"

JUSTIF1CAÇÃO

A justificativa da presente emenda ser-á reata, or-alrrente , perante a

Comissão de Sistematização e o propdo Plenário da Conata tuante , com a alegação

elq)ticlta da justeza de que se reveste

"Art. 205 - •••••• •••

1- .

b] os mandados de segurança e o "habeas data" contra atos de

Ministro de Estado, do presidente do Tribunal ou de

órgãos."

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa da presente Emendaserá feita, crarnente, perante a
Canissão de Sistematização e o próprio plenário da Constituinte, CQ11 a ale&.!

ção explicita da justeza de que a rnesna. se reveste.

EMENDA lP07200-0
tJ Senador I<\URO,E>IEIIIOES

o Art. 335 lo-"ssa a ter a seguinte redação

JUS~IFICAÇÃO

Dê-se a seguãnte re(lação no § ha do nrt180 49 do Proje

to de Constituição:

"§ 49 _ A criação, n inc::orpor;J.ç'ão, a fusão c o dcsmembr,a

mento de lIuniC{Pios, obedecidos o!" requtsãbca

previstos o~ lei conpãementnr e'itndUttl~ depen(~er~o de

consulta previn, nedinnte p~ebiscito, IlS poptü;l,ÇOCS di

retamente interessn!lns e da aprovação da Cnno.ra dos Ve

rendores dos Hunic!pios afetados Q se efetivnrão rncdian
te lei estadual".

Umdas indesej.!vr:is cnraeter!:::ticns do 'l10ViMonto militar
que enpnlnou a adMinistração pública en 6h e se institufOlon"llizou

através da edição da Carta de 67 tol, sun dúvld.l, :l c~nêralba_
ção que dentienrou por completo a Federação brnsilctra.

Entre os dispositivos que desrespeitnrnn a aut;Qnemia dos

Esta'10s existe W!l IJ.up o Projeto de Constituição det1ocr~hca que

estamos elaborando QC'o1heu inndvertidnr.tente no .seu saio (4 Q do a.r.

tieo 49) e que retira dos Est"lf1os.o dirlJ!to de 1~G'islnr sobre
criação de novos l-hm:l'c{pios.

g o que a pre'iente cl'lenda rtucr eliminar, restllur.mdo um

dos preC'eitos 'lue intecravam a Constitniç::ío denocr!ticd de J.9h.6.

p:rPWlÃRIo-----·~··í...,fOO.... i.O/.UICO.,..Io-----.

EMENDA 1P07204-2
crs;;;;;;~lAURO BENEVIDES

EMENDA lP07203-4
[:J Constituinte llAURO BEllEVlDES

PJ P 1 e n " r i o ,~t.",.f<o.,.. ioff"·."""o

"""""""".".======--==~

'.I.'.,"fOO.,.do'"~ICO."''''

supl'ima-se o parãgmfo segundo do artigo 204, do anteprojeto.

A justificativa da presente Emenda será felta, oralmente, perante a

COO1issão de Sistematização e o propl'io Plenário da Constituinte, cem a ale~

ção explicita da justeza de que a Iresma se reveste.

JUSTIFICAÇÃ.O

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa ela presente E'lnendaserá feita, oralmente, perante a

Ccmissão de sistemat:Lzação e o prÓpno Plenário da Consti tuinte, com a aleg~

ção explicita da justeza de Q'..le a mesma. se reveste.

Dê-se ao "caput" do artigo 204 e às letras "a" e "b", do § 1t do

mesm artigo do iõ.Rteprojeto, a seguinte redação.

"Art. 204 - O Super-ior- tl'ibunal de Justiça ccepôe-se de tr-inta e sers

14inistros

§ 1~ - • ••• •

a) - un terço, dentre JU1::'es da JustLça Federal, e un terço

dentre Juizes da Justiça Estadual ou do OlStn.to Fed,2.

raJ.. indicados emlista tríplice pelo Superior Trib!:

nal de Justlça,"

f'I PLENÁRIo
~ - TI'TO"U'I','O..çl~

Con'it.:LtuJ.ntc L1\VOISICR NAIA

Na época do r'ouuat í.snc, os barões conqm st.avc-n o poder poc rneao
da fidchd<ldc ao Prif-6ipe

I\a vaaê-ic í,a do l\bsolutis:o.o, o vo to f~cou e.n plana secundário, .1i
vista das co-idrçêcs con j unt.uza i s

O r.abe raã.ã smc do Século XVIII vai consagrar o surr.:igio como

diroito ccnat.Ltiucror-aj, c um ~nstrumt!nt.o de ü[J.rmaç5o do andav.fduo P,9.

rance o ast.aôc

Os dcucr'anadcz-c s nac.í.oneas e al~enígomu, !>50 acorües em aânu ta r

a vülidáde do vct,c íacul tativo

Como bem disse o senador 1\.[0'150 cemacrc , "o voto obr:Lgat.ór~o em

nada favorece e. prátJ.ca e o apeJ:"[e~çoamento da derrocracia-dlrc:Lto-de

ver, come def:Ll:1e Leon DuguJ.t, 5, aCJ.Ma de tudo, um et,c de ccnscaêncaa

para curnprirlento de U'II eevex e Lva eo O eleitor que cc'npa r eco 55 urnas

contra a vcnecee, apenas para rugir ao pagamento de nu..lt..t~ e oucrns

sanções que lhra são impostas, n50 está cumpr ando com um dever c Ivf.co

e nem pratico,"'ldo um aec do ccnacLêncaa , Sua t.cndênci a é vot.c.r no pri

meiro nome que lhe sUgerirem, de _um candidato quo n50 conhece, o que

fac.l.lita ü cabala na bocil. das urnas, promov:Ldil. pela I"obil~~aç":ío de

aliciadores de votos que o poder ccol1ômJ.co pro,:'t1cJ...t. Ou e~tão t voLu I
em branco ou anula o voto, o que e ..plico, a grcndc proporçao do~ votos'

ell1 branco c nulos em tcdo::l os pleito!>"

Nils democrilcias oCJ.denta.u" consol.~dadas ao longo dos sécu-

los, COl\\O os E!iLildos t>n:Ldos da lI.mérl.ca, a Inglu.t.err<1, arran,\u ~ d r~-I
lemanhll, o voto é facultativo, o qUe prop.tC.l.d ur.a rn<1J.Ol. 1,0t.LVõlÇ.:iO na

participação da vida públJ.ca e uma maiOr çonsciênc.La para inlervencão

nos negócJ.os !.Jolit.LCOS

O VCltO obugatôrio além de contr~buir para a insat.~s[açõo

frustração do corpo eleJ.toral, restringe o tt:l.re.Lt..o ã prJ.v8cJ.dauc, a-

lingindo o próprio cerne ela lJ.b~rddcle :Lndiv~C!ual. ~-

O Profl<!ssor Jozé Crctella Júnior, acerca do êlszunlo, lccJ.ona

"l~berdades p:blicas 'ião í<lculdades ce ãutodet.t!rrunação, ~nd:Lv:l.duais

ou colct.~va$, declaral:3as, rt!conh"'::.J.(].:ts e garantJ.C!as pelo estado, me

diante as qU<:i~S os res?~ctivos titulares escolhem modos de ag.Ll, den

tro dos limites Lraçados prcvidn.c'1t.c pelo poder p:ib1J.co"

O voto fi'cultativo consagra a lJ.berdade derlocráL~ci1 êe partJ.

cipüção ou não no procc~so elc.Ltoral, st!rve como inst.rumenlo êe edtlc~

ção político-partidâr~a, além de_ despertilr a MOlivação d...s qucstõez

fundaMenta.LS d4 sociedadc, nas fasc.s eleitorais.

Por e~tas razões, é que defendemo!> êl adoçdo do voto í..tcult.a-

tJ.vo, no Brüsil, certos de que, essa prát.ica va:L prodllz~r melhorc~

condições de IcgiLimação das possas representações polít.ic..ts

~. Tt.TOfJ"'T"'O'Ç"O_---__--__

EMEI'Í'f1A lP07197·6 ..... _
~TUINTI:: LIWOIStCR Ni\I!'t.

PLcNlüno

[=c'~~~'=i

tJua7'~;;;:?J

Art. 335 - Sobre a folha de salários não poêem incidir qualquer outro

tributo OUcontribuição que não os dsstinados à seguridade social e às enti~

des fechadas de preVLdência e assistência medica cooplementar, instiluidas na fo.!:

ma da lei.

JUSTIFICAÇÃO

CNCUDA ~IODlrICATIVA

D~Spositivo a ser emandado IncJ.so IV, do Art. 32 e ArL 36

do ProJet.o Constit.uc~onal

IV ~ pelo l>landildo de Concrel~zação.

A:r::t. 36 - conccder-se-á Handado de Concretização, obse.Lv.;ldo

o rJ.to processual do Nandado de segurançd, sempre que il falta de nOl

ma regulamentadora tornar J.nvJ.ãvel o Qxercíc~o dos ~dJ.reJ.tos e l~berd~

des con!ôt~tuC:Lona.Ls e das prerrogat:Lvas inerentes a nac.Londlü!aae, a

sobeL.il."1.ia do povo e à cidadania

JUSTIrICATIVA

Não tem sido muit.o favorável para nós a cópia, pura e sJ.m

ples, de dispositivos alie'1íyen<l.s

SuprilM-se o inciso IV, do artigo 201 do anteprojeto·

"Art. 201 - • .

1- ••••••• • ••••• ••••••• • .

11 - ••• ••••• •• ••••••••• ••• •

111 - .

JUSTIFICACÃO

A just.Lflcativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a

Comissão de Sistematização e o próprio Plenário da Constituinte, cem a ale&.!

ção explicita da justeza de que .a lreSITla se reveste.

I - Considerando-se que a or'dem social fundamenta-se no primado do trabalho,

em busca da justiça social (Art. 338). que a seguridade SOcial objetiva

assistir ao tKmem, scbretudo quando na inatividade, e que a previdêncIa

c:orrplementar, em atenção ao pr-incipio da eqUidade individu,ll, en=eja un

nível de bem-estar na inatividade equiva!Fnte ao desfrutado na fase I,!

borat1o.a, i~-se a manut.enção dessas entidades. observ~se os fins

a que se destinat'l

II - A considerar-se a folha de salários caro base exclusiva da se&1.'rldade 52

cial. cem expl~"sa proibição de incidência de "qualquer outro tl'1buto ou

contribuição", retirar-se-iam as entidades de previdênia e as:::.istência

cCJlIlllementar, nada obstante seus fins, deixando a seguridade social, res

trita ao poder pÚblico. cem as limitações que lhe são inerentes.
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"Art. 196 - '" •••••• 0.0 0.0 •••••• •• 0.0.. •• 0.0 • 0.0

Dê-se ao paragrafo 2Q , incisos I e II, do artigo 196, a seguinte re~

EMENDA 1P0720S·1
t: senador I/.AURO BENEVIDES

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEI'DADO • Art 29

_ Acrescente-se inCISO ao Art 29..

Pl.enârac

Deputado VIVALDO BARBOSA

r.------n
""' ''.. ' '''.''.--------,

através da aplicação nos diferentes eerceôcs de invest1mento, e cem ela

financie a sobrevida do aposentado no meSln:)nível de bem-estar até então

desfrutado

6 - A Previdência cooplen:entar nãose constitue, cem equtvccacerente se me,!!

clona, ru.:ma nordcní.a, nun privilégio ilicito, mas se trata de um direito

legÍtiIro, de im usurrutc de poupanças anteriores decorrentes de contr:.~

tos trabalhistas celebrados no abngo da lei, através de acordos e cc!l

veocões coletivas de trabalho.

tr~;;;:;'E~

lIT§oâ77J.~tol.'O/COWI"i.O/IUIOO."'10---==:=J(!J PwWuO

P\.tMi .. e/ •••,•• i<l/.u......,•• lo '--J

§ 111 _ ••••••••••• 0.0 " ••••••••••••••• 0.0 •••••• 0,0 ••

§ 2ll _ Ccnpete o encamiJ'lhaneIlto da prceceea-

I - no âsrblto federal. nele incluida a Justiça do Dlstrito Fe~

ral e Territórios, aos Presidentes do scprero TrlblJll31 Fed~

ra1 e dos Tribunais Superiores. cem a aprovação dos respect,!

vos Tribunais;

II - no ânbito estadual, ao Presidente do Tribunal de Justiça, cem

a aprovação do Trib\.Il'W.l.."

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa. da presente Einenda será feita, or-almente , perante a

Canlssão de SIsteMatização e o próprio Plenário da Constituinte, cem a alegação

expl!clta da justeza de Que a mesmase reveste.

EMENDA lP0720G-9
l:J senador MAURO BENEVIDES

f'J PwWuO

7 - O caráter facultativa da Previdência Ccaplementar é principio filosótico

universal no trato do parti.1h<lmentc dos riscos naturais da classe trace

,lhadora, sua transformação em obrigação para o enpregador- não se deve

constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas

sindicais, em cada caso.

B - fi,. crillÇã:J do Fundo de Garantia de PreVIdência Q:aplernentM" tem eno~ a1,

cance social. por pemitir o acesso a esse beneficio àqueles traba..1had:2.

res que laboran em esoresas pequenas e rOOdiasque nãopodem isoladarre!!

te patrocinar- una entidade fechada de previdência. atuarialmente viável

semente ac1ma de 1.0::0 (mil) funcionários, bem caro aos que trabalham em

enpresas grandes nãodesejosas de manterem esse beneficio por conside~

rem pesado encargo, no presente e, sobretudo, por temerem suas respon

sabilidades no futuro.

9 - A adninistragão do Fundo de Garantia da Previdência COITpler'lentar deverá

ser entregue a una instituição financeira gcvemetentaã , cem carpetê,!l

ete técnica na área etcarâai e na gestão de aeivce, cem alta credib111

dade popular e cem grande !1Únero de lojas em todos os estados brasllel

roe, duas Instituições curprem cennataverenre esses três requisi tos o

Banco do Brasil e a Caixa Ec:onêmica Federal, recaindo a preferencla so

bre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco Naci~

nal, da Habitação, que incorporool un carpetente grupo de atuários e pe.=!

Quisadores operacionais adequados a essa tarefa

" VI _ ~ obngatõrio a participação de,no mimmo 3/4 ( três quartos)

de brasileIros natos,sob pena do Iooererar-enro do pedido de

registro."

Justificativa

Não é admissIvel que a roreeção de PartIdos PoHtícos de brasi

leiros natural.Izadcs pela ação do quinQtJêmo ccostatuctcnet , Tal fOm.Jl.!!.

çãc poderia ensejar a formação de verceoearcs Partidos abéníglnas Assim.

evrttrs-se umcerto temperamento, de lOOdo a indicat proporciOl"lalidade que

preserve essas pessoas JurídIcas de níreirc Público.

r.r 1Enol....Tl'~,O ____.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao inciso IX, do artigo 188, do anteprojeto, a seguinte ~ orSPOSIHVO EMENOADO: Àrt l7.VI •ê-

"Art. 188 - •••••• ••• ••••••• • ••••••••••

IX - As decisões adininistrativas dos Tribunais serão notavacas

e identificados os votantes."
rLl •• lUClf.~.,.I'o/IUI.~~I~I.,, ...,

"' 1 ••1e/.ull"O«ÇAO ----,

_ Substitua-se a expressão inicial da a.l Inea .!!. do inciso VI do

artigo 17," Aos sindicatos e às asscctçêcs dem geral •• ", p!.
la " As pessoas físicas e jurldicas.estas quando sediadas no

Brasil

...101.U' .. " •• ç,O --,

JUSTIFICAÇÃO

Dispositivo errendadc Art, 359 e seu parágrafo único do MkproJeto.

EJ.EMJA ADITIVA

DIsPOSITIVO EJl,Et{)AOO: Art 17tlI,E.

A faculdade de requerer e peticionar aos Poderes P.Q

bllcos não pode se restringir aos sindicatos e essccfeçoes , sob

pena de serem excluídos da esfera do direito público subjetivo

à informação estatal _ bem jurídico ,tutelado pela faculdade de.!

crita - um sem número de pessoas estranhas a tais entidades

DlJUSJIFICATI\.!'l !I

EMENDA lP07213-1
l!J oeputado VIVALDO BARBOSA

fJ Plenario

Deve-se dar plena eficácia ao dever jurldico de,os meios de coront

ceçãc.auxrlfaren o Estado na socialização da rnromaçêo.fntrccuan-oo asa.!!

ção em caso da recusa a propagação destes designos

.JJSTIfICATIVA

eEND/l. ADITIVA

DIsPOSITI\U EIJENDADO: Art l7,VI,~

- ncrecente-se ao final da alinea Ê. do inciso VI ao art 17 ,0 seçnnre

"••• sob pena de responsabilidade cívil,penal e eenrnrstrar.íva "

r.r 'UTOI.U.T"(•• Ç."

EMENDA lP07209-3
(!l Depurado VIVALDO BARBOSA

l'l Plenário

fl P:;~:~E J
t!ô3"-;'oã;?J

Art. 359 - O eretema de seguridade social ccecreence etnda a prevj<jêrnaa

ccnplefl)(lnt<U' facultativa, ofertadora de planos de benericios adicionais custe.!!

dos. sob o regime financeiro de capitalizaçoo, por contr-rbuíçjio da ewpregadores,

de enpregados e de profissionais autõoor;:os, a ser operada paraiererenre nedtonte

autorização do poder público por

I - f\.Indos Fechados, administr'OOos sem :fins lucrativos por entidades

de previdência privada patrocinadas pelos errpregadores, e

A justificativa da presente Esrenda será feita, oralmente, perante

a "Canissão de Sistematização e o Próprio Plenário da Constituinte, cem a al~

gação explicitada justeza de que a mesmase reveste.

"•••••".....,O''"..,.,..,·_~- I

EMENDA lP07207-7
p:rse~;~'"'··_------- - -

II - Fundo Aberto, actninistrado sen fins lucrativos por instituição f.!,

nanceira govemanental.

parágrafo Único - Para o fim de que trata o inciso II deste artigo, fica

instib.1ido o Fundo de üar-antaa ela Previõência Cor'pler'lentar, integrante do Fundo

Nacional' de Seguridade Social, ao qual pOderão aderir todas as ercresec e traba

lhadores vinculados à Previdência sociaL

E.'EWAADITIVA

DISPOSITIVO ElJEMJADO Art. l2,XItI.

n a- Os' bens de uso particular, subordinados aos designas de seu h~

lar são msucettvets de eeseoroprtaçao quando não forem categorb.:.!!.

dos como~meios de produção ou meios necessários à exaeocãc de pr2,

l:Iramasde oeeeovcjvmentc social ..

- Acrcscente-seãô-rinal da aHnea E.do Inciso II do Art 17 o seguInte:

or.. salvo para garantir o currprimento dos prIncipias ConstItUC10

nais e legais que lhes são peculíares "

.lJSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Plenáriln

Pep' ,tEdo YIVA! QO BARBOSA

E':;;':J
fIõJ7~.0D

Deputado VIVALDO BAR80SA

- Inclua-se no Art 12,VII,~ , a expressão "fonr.al ou infcrl"'almente",apôs

"informaçoes" e acrescente-se ao fInal da alínea: " responsablhzando-se

penalm~nte o infrator, na forma da lei"

JUSTIFICATIVA

o nnteprcjetc, ao introduzir nornas aplicáveis às essocteçõea.rêo
pode vir impor total abst inêncía estatal eM relação às mesmas posto que,

destarte, ar-se-re remover a poss~bilidade de o Estado fazer comrtr a P~

pria Const1 tuição.

EMENDA ADITIVA

DIsPOSITIVO EMEt-IDADO: Arrt 12,VII,!

Aausência de sanção pIevista no dispositivo cQnstituclonal dificul

tar1a a efetividade da normaemapreço. Oec;sarte, deve a regra contida ne~

sa alínea tooten:pJar as hIpóteses de reaHzação jnrormal da atlvidBd= prol
blda

Plenario

EMENDA lP07214-0
l"

r,r----------"'..""""".".-------------,

_ S\.4lrima.se a aHnea Ê.do inciso II do Art 27 •

A condiç~ de inegibilldade de que trata a alinea já está defineda

na ilJ.fnea aoterJor,q.sando trata dOs casos de elegibilidade,sendo desnes

cessária sua repetiçlio.Por isto a supressão da alInea

justificativa

A categoria utIlizada ( bens de uso partícualr ) tem acepção extr~

rramente sobjetrva, podendo encontrar área de interseçao com os ditos " bens

que constituem eetcs de produçãn ",quando a clausula Impedrt Iva de oesacrc 
priaç~o deverá ser exciurec, em homenagem ao interesse público e SOCIal que

norteia o proJeto

f,r..e,'()A suPRESSIVA

DIsPOSITIVO EMENDAOO • Art 27,I!.

.JJSTlFlCATIVA

r.r rLu..'oIce ..'u'oLSuIC~I"SI..-- _,

EMENDA lP07210-7
(!l

1 - A previdência Social, atendendo ao prmclptc da adequação social, crer-ta

un seguro mlníec cap<ilZ de impedir que os aposentados e pensaonfataa

ccosertuen em um contingente marginal e deaval ídc Contrariamente, a F't'!:.

vidência COI'plementar, seguindo o principio de eqUidade indiVIdual, ense

ja un rdvet de bem-estar na inatividade c~vel ao desfrutado

rase laborativa.

5 _ O salário do empregado está assim COJl1Osto de duas parcelas, arvas desPE12

ditbS pelo empregador ao tempo da colabora;âo do ~mpregado e anlbas con~

bilizadas pelo regime de cooçetência de exercicio ccrr.o custo do produto

ou serviço A prirreira é aquela parcela entregul.!·diretamente ao traba1h!:!

dor para cobrir seus gastos correntes. A segulda é aquela entregue à en

tidade de previdência ceaPlemantar para que a aàn1nistre e faça crescer,

2 - A previdência cc-ciereotar- é, assim, un dtrei to trabalhista e una nece!:>sl

dada incontornável paro. o profissional qualificado, no atual estágio de

desenvolvinento ela econania e do processo de tll"'banização do Pais.

3 - As contribuições pagas pelo segurado são, Sem scmbra de düvidaS, poup13!!,

ças previdenciárias voluntárias suas, uma vez que está trocando éonsurrc

certo no presente poI' COf'lSL1lTl:) incerto no futuro. As contribuições pagas

pelo patrocinador são também poupanças preVidenciárias do segurado, posto

que equivalem ao salário diferldCl que seu contrato de emprego detennlna.

4 - O erpregador, por e>.aUrir a c.;pacidade prod>Jti va de toda a vida úttl do

enpregado, deve-lhe os recursos para sua sobrevivêncla na fase inativa

que lhe proporcionem UM padrão de vida ccmpativel cem aquele flUIdo !Jalo

er.pregado ao longo de seu periodo produtivo.
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.:usTIF1C1\T1VA

• ".~. ccvemecor e V~ce_Governüdor de Estado e nistrrto Fede

ral 11

PlENÁRIO

Deputado VIVALDO BARBOSA

6 _ Por rtm, preceitos constitucionais devem ser reservados para a definição

de princ1piOS, e nãopara a explicitação de procedirrentos, os quais

riam tratados em lei ordinária

(Cz$ 235 bilhões) para processo de trwestãnento e desenvolvimento eco

nêmico da nação.

5 - CuIpre destacar que o montante de Cz$ 235 bilhÕes acima aludido não deve

ser ccepareec com o total do crçarrentc do INPS por serem concei tos :fina::!

cerres regionalmente di:ferentes. A Previdência Social trabalha sob o re&!

me financeiro de repartição simples, isto é, sob orçerrento anual, cuida!!,

do para que as receitas de contribuições do exercício cubram as despesas

previdenciárias e administrativas desse reSlTO exercício, já a Previdência

ccrcreeenter-, que opera sob o regime :financeiro de capi talização, reúne

:fundos que nãose destinam a cobrir apenas as despesas do exercício co!:

rente, mas constituem una. reserva de riqueza necessária à cobertura dos

beneficios futuros já conquistados pelos segurados

~~;""=::J

flMi~ig7IJJ
'LU'~IO,~~,,,...of'"'C~~I.. io

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 17, II '!!.

Acrescente-se ao final da alínea h do Inc i eo II do Art 17,0

seguinte

no limite de seus objetivos sociais e na forma de

seus estafutos "

fl Plenario

EMENDA lP07219-1
fl Deputado VIVALDO BARBOSA~~;""':J

lli/;~'WJ

Acrescente-se à al Inea b do inciso In 50 art 27 o seguinte.

EMENDA ADITIVA

DIsPOSITIVO EMENDADO Art 27,III,!!

EMENDA lP07215-8
fl
rrr------ .~t~•• ,O/CUI1do/.UI•• K'•• I •• ,

JUSTIFICATIVA

teve-se emprestar maior ê1mph.tude à regra de elegibIlIdade priv!

tiva de brasileiros natos,por imperativo de segurança do Estado e da polí

t Ice nacional GIDEL DANTAS

l\rt ••• A unf ão e os Estados consignar:::io obr~galor1a

mente, em seus respectivos crcemcntcs , e nos
11mi tes fixados em lei, recursos financeiros a

serem aplicados na educação para o t râns rt.o ,

nas reciclagens dos condutores de ve IcuIos c
nas ca-rpanhas, euucat Ivas de t rãnsa tc

seguinte:

PlENÁR!O

""O/'"'''''''~.''

.nctuu-so no Capítulo das disposições teens i tõrras o

A legitimação das associações para representar seus

f!llados,sem embargo de constituir um avanço, merece maior co.!],

tenção no âmbito de erat Ivrdade ,d9 ~orma,de ,maneHa a jungir
tal atividade ao conteúdo dos objetivos sociais, segundo o de

vido processe estatutário, prevenindo as s am excessos de mandi!.

to~~;""'=::J

I t8!O?J?!j

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E'~ENOADO Art 62

EMENDA lP07216-G
fl Deputado VIVALDO BARBOSA

['l Plenário

_ Acrescente-se inciso ao Art 62 do Affi:-eprojeto'

" VI _ ~ assegurado a um conjunto de cidadãos que represen
te - 5% (cinco por cento) do eleitorado muni c apa I re

querer a realização de plebIscito,organizado 'pela

Justiça Eleitoral,para decidir sobre a permanência'
de leis ou atos do Executivo Municipal Se a maioria'

dos eleHores do município se manifestar ccnt r-er râ 

mente no plebiscito,a lei ou ato \lcará sem efeito

IIlGUSTIFiICATIVAlf,

A democracia representativa deve ser intercalada com

a democracia direta Em mui tos países isto e uma prat ica D!.

vemos introduzi-la a partir dos Municípios

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA AITIVA

DISPOSITIVO Et-lENDADO: Art 66.

Acrescente-se alínea ao inciso IV do ar t 66.

" a) A lei ou ato do executivo municipal de efeitos urttaní!

t rccs que importe em alteração na paisagem ou no pa~r.!.

mônLc tu s t dr rcn.nc meio ambiênte,provoque poluição,deE.

locamento da população,sobrecarga da infraestrutura u!.
bano,somente produzirá seus efeitos se obtiverem mai o

ria dos votos em "referendum popular" crparu aecc pela'

Cãmar~a Hiniclpal,não obr í çatorrc aos eleitores inscri
tos no MuniCípio .

~ 'nl~'~.fl"C.~i~ ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO O€NOADO Após o Art 59

_ Acrescente-se artigo apõs o Art 59,renumerando-se os oerers
Ir Art 59 j( _ As nssenotére Legislativas Estaduais terão,dentre outras,as

seguintes atr-Ibuições

I -censvrar o desempenho dos secretarrcs de Estado,duige..!:!,

tes de õrgãos,autarqulas,el"presas públ1cas e de empresas de '
e~onOfiIl'; mista e integrantes da magistratura
-. a)A moção de censura pelo Legislativo importa,se aprovada,

na scbstrtuiçãc do titular pelo Chefe do r-eccnvc"
b)A moção somente poderá ser apresentada sers meses epos a

.r:omeação .
II - controlar a execução erça-nentar-ra.dnnlus íve as dotações

para o JUdiciário,com a atribuição de liberar parcelas do or

çamento,em cada trteestre.meorente prestação de contas dos ga1

tos cio trimestre enteracr
II~ -estabelecer a oortçetcrredede do ru-cronarento das Com11

sees em caráter permanente, rflcultando-~e .a setores crqaru zados
da sociedade a delas participarem com enreatc a voz

lV -rrscetrzar os~ gastos púbhcos,lnclusl~eos' do juorciarfc,

é organizar serviços de auditoria para esta finahdade

V- homologar as oecasões Judiciais que decrdan sobre a res

ponsabilidade C1V1lou criminal de magistrados e membrosdo M,!,

rustérrc Publ1co Por decisão de d01S terços dos S€US meeoroa.ee

Assembléias Legislativas poderão reexammar a decisão judicial

I!:JI]5TlFIICATlVA.l

EniJora a nova Constituição havere de reconhecer a autonomia do Estado

para organizarem rrvrerente as suas instituições, os legislahvos est adaars
deverão assrml.lar as novas etrabuíções que se espera que o Legislahvo venha

adotar no Brasil nos novos tempos da oeeccracta
As atribuições <QJi previstas têm sua natureza e objetivos evroercra 

ecs em seu ercociaoc e drspensam just Irrcatrvas esoecfracaa.

Art.. Leu. complementar definirá os cr-Ltôr-ics u:lsi

cos para o plano nacional de trânsito

JUST IFI~

O automóvel, na soc i edade br-as j Le í r a , a nos se no<; ,

apr-esente como um exemp Lo de uma tecnologia avançada que

sendo ut r Laz ada por pessoas aanda despreparadas para ccte usu fruh
do modo correto e satxs ratõrrc E essa convicçd:o ea i s se sol~

dI fica quando verificamos que em sua qt-ande maioria, os aciden

tes de veículos t êm como causa o ccnpor teaent.o inadequatlo do

çvaaoor que se torna, assim, o responsável maior pela morte d-a

pessoas e de danos mat e r rars sem conta
O trânsito t ên s rdc um dos r esoonsave t e pela manlfc~

ração da vt c í ênc ra nas grandes cidades

O elevado número de acidentes de trânsito registrado no
Brasil, reflete o comportamenlo inadequado dEI população p01S que
a imperícia e a 1mprudêncJ.il são respcns ãve i s por mais 70~ desses '
ac roent es

O lrânsito, fator determinante de mur t os males da cru

do automável, impõe que (I brasileiro se prepare adequadamente para
enlendê-J o P har-eona za r c an com ele ur-a legislaçãn eprop r í ada s s '

nossas realidades atuaa s e futuras, orientando e epo r anoc as tru c r
e t ivas , as pesquisas, as soluções e os projetos de nossa insl~lui-=-
ções

A Educaçân deve ser dada simultaneamente a todos os que
pa r t a Lhar- do s í s t ena va é r.i o de uma ccnoru.oauc , para que se garanta

a todos, e de parte de todos, ainda que tecr ícanente , o mesmo C01'l_

parlamento adequado a mesma atitude favorável à obtenção de
um ace i t éveI grau de f Iu i dez e segurança.

Se por un lado ccnsequmcs atingir dentro de nossas '

possibilidades um consideravel avanço na fluidez, o mcsoo não oco!,
reu CO'll a segurança, pois ainda são altos os índices de ec rdentes ,

apesar dos esforços da Engenharia e do sct rc renentc

O grande desafio continua sendo o Homem, eccnt.e princi
pal e ma i s Frág11 do sistema v Lar Lc , Surge eni ao , a necessidade oc

se oeeencedear um sér rc lrabnlho de educação de t râns i to , para se

alcançar um nivela~lento dos componentes do binÔMio nUIL't:7/S'G'-"l'~';I\.

Constituinte GIDEL DANTAS

lIJaUS:liIF1[CAT7vAIllfij

~'E' necessário levar a " referer1dum popular" os temas ru,!!
damentais e controvert1dos que afetam a vida das comunidades

Conttlbui para a democracia e faz a população responsab..!.

lizar~se pelas questões que lhe afetam Suprima-se o artigo 360 e o seu parágrafo úniCO

EMENDA lP07223-9
fl

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

pr;;~~;:CLJ

tÇj'~mJ

EMENDA lP07218-2
f'l Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EtlENDADO Art 65,"caput"

- Acrescente-se ao art 6$,1r caput",0 seguinte.

11 • observados os limites fixados pelas AssembleHIS Legis-
lativas Estaduais"

JUSTIFICAÇÃO

1 - O preceito contido neste artigo se revela não eqUitativo quando cCfllJaraoo

com o que diSpÕe o relatório para o servidor público civil e militar,

aos quais se assegura aposentaâDI'l.a integral sem qualquer contribuição

do s.egurado.

. ....
2 - Igualmente, aeride-se o principio da eqUidade quando se detennina que os

segurados da Previdência Social não contf'lbuam com 50;{ dos recursos que

se f'ezem necessários para o custeio dos seus beneficios, ura vez que, ao

lado da contribuição do e~regador e do empregado, há un conjunto nurer.2.

50 de outras f'ontes de recursos, caro as já vlgentes contribuições da

união, as decorrentes da exploração de concurso de prognósticos e ainda

as recém-criadas contribuições sobre o patrim3nto liquido das pessoas f1,

sicas e sobre os prêmios de seguros privados

ó16'
DispoSit1VO Emendado' Artigo -276-; inciso II alínea "b"

Arbgo iJlf
11 -

a)

b) Os templos de qualquer culto e suas dependêlÍclas

adjacentes, indispensáveis ao pleno exercício das abvldades

espirituais e sociais

JUSTIFICATIVA

As sasas paroqUiais, escolas, os ambulator10$ med1COs

FunCionam próxinos aos tel'lplos e não têm sido imunes da tr1bu-

tação.

IdI'JUSliJ:FiICATIVmH

E bom que se estabeleçam parâmetros pelas Assembléias

Legislativas para se evitar situações abusivás em materia de
remuneração

3 - Ademais, sendo a contribuição do empregador U'l salário diferido legll'lI~

mente conquistados em carrpanhas sindicais anteriores, sua redução cont~

ria ao espíri to progressi ta de maiores avanços soclais que deve presidir

a :feitura desta nova carta constitucional.
4 _ A disciplln:'!. contidQ;.no artigo sob :re:ferencia desesl:n.1I:urar1a e ate mesro

inViabillzarla tIII setor de atividades cooposto hoje por mais de 150 enti

dades que se constituem em expressivos investlClores institucionais no c~

OOio econêmico do pais, contribuindo com poupanças significativas

EMLNDA HODIrICl\'l'IVA

DISPOSITIVO EUEHDlIDO. ARTIGO 476, INC.J.SOS II E IV



754 • Assembléia Nacional Constituinte

Emenda Modificativa

JUSTU"ICAÇ7\O

Ao art. 12, III, letl:a "d";

nê-se à letra "d" a seguJ.nte redação:

A redação ora proposta paxece-ctoa abragente e

se l.nspl.ra também no art. 11 do AnteprOJeto da Conissão

Afonso 1\rinos.

Ao art. 12, XV, alínea "dI<:

OI1de se lê;

dI não haverá prisão civil

Acrescente-se.

" •••• por dívJ.da, multa ou custas, salvo nos casos de obr.l.gação

alimentar e de depoa a tiáxa.c infiel, i"lclUsJ.ve de trJ.butos rec2

lh.l.dos ou descontados de terceiro.

El\Iendn. 1\d.l.tiva

trução cr~minal será contradJ.tórJ.a, observada a lei anterioX", no

rnãe t xvo ao crame e à pena, salvo quando agravar a s.l.tuação do

cêc", {art. 153, § 161. A nova. Lea , portanto, não deverá ter

efeito retroativo, salvo quando favorecer o réu ou o condenade ,

eM açiio penal.

EMENDA lP07233-6
flc'----.:S::C:::U:::AD~D:::R~C::II:::AG:::A:::s~n:::D:::D:::RI:::G:::UE:::S:_ ~J cry;·I~~·~
f:J PLI::Nl'i:RIO ru..""" ,U1oJIU -------'J CEi.~~ii:1-

•• u •• ,., ~,.U••••, ,
PLENÂRIO

d) a lei punirá COfl'O crime inafiançável qualquer d Laca ãmí,

nação atcnlatána aos direitos hUIl'atlos, especa.aí.eenee as d:l.;

criminaçõcs em razão de nascaraente , famíl.l.a, raça, cor, s;

xo , trabalho, profissão, religião, conv:l.cçâo ccHbí.ca ou f:l.

losófica, defic.l.enc.l.a física ou mental e qua~quer partic:;
laridade ou ccndd eâo social -

EMENDA lP07228-0
fl

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa evitar ampliaçêícs da benofíeJ.o'.. Já

ccnceôaôce- !"t?:la <:it\H\l Consti\.uiçlio e consü'ilrüdm> ao konqo dos ,mos

de pÕc-gucrri'l,
Com esta proposta, desejamos J.tilpedir que se cOlfot.am lllll1:::

eaças ao se eo.apnrtrr os que rce Jnont,e da dc<;locaran p.;lr,l o Te, l J <J

de opcrnções ncccpcu e os que aqua, permaneceram e rcccbccco mil::.. 5o

de ücfcsn do U t.or.:t!.

l\.rt 476 11.0 civil, ax-coabaecnce da Se;urda GllCl xa l1undi

Dl, que tenha pnr-ta.cIpvdo C!1eLivarrcnle em opcraçóGs bél5cas da ro!:

ça EhPcrlJ.l"ionãria DrasJ.leira, da jtar-a.nha , da Forçil Aérea Brds:llci

ra, da r-larinha ucrccnec ou de rcrcu do 1:xércilo, são ccrcaceceos cc

f>clJuintcs chreilos:

rI - aposentadoria com proventos integrais aos vrnec e

c.inco anos de scrvacc efetivo, se funcionário p~blico da ad-ur.Ls 

t:r~ça:o djreLa cu indireta 0\1 coner-abuant,e da pxeví.dênca.a aocaaL, .9.

lélll de outros beneficios salnriais que a 101 dispuser;

IV - m::sLstênci.l médJ.ca, hospitalnr c cductlcion.:::l,

carente ele xccurncs s e

o Art~90 476 e seus incisos :tI e IV do ProJeto de ccnct.I«

luição pilSSo::l1l ter as seguintes ceaeções ,

JUSTIFICAÇAo

......"'«."..."~,,•••,.-----
1'LEN];:RIO

Sr:NI\DOR CIIAGAS RODRIGUr:S

PLENÂRIO

As exceções ao pr a.nc Ipdo ôeven constar do novo texto

pois Já figuram na Carta constitucional V.l.gente - ti 17 do art.

153 - e foram ampliadas no Anteprojeto da Comissão Afonso Ar1

nos {art. 35l •

..........,""".----
EnI::UD1\ HQDlrlCATIV1\

DISPOSITIVO E.fCfWADO: ARTIGO 12, Il':CISO VIII, ALl~Eh ~

A alínea! do inc1';o VlrI do l\rtJ.go 12 do !'J.oJC't:. de
Constituição passa ter a seguJ.nte ceençãc ,

Art 12 ••••••••• ••••••• •••••••• •• • ••••••

VIII - ••••••••••••••••••••••••••••••

a) J:: asscJl..rado a to::!os o «cesso às :l.ef",:l.ê.1C",õ,S \:;! a n

I"orMaçõe::: que a cada um digôl':/ respeito, e o ccr-nccat-ecec dos fin;

a que se dc..stinam, se;)un essas reg.l.stradas por ont.a dadea particu

lares ou públJcas, ancâuaavc as polici;:l.is c nil.l.t.a:l.cs, se-ice e- a>

gIvel a eceecçãc e atual.l.2.i1ç'ão eca dadce , et.revês, de proceasc JU

dicial ou .ndrol.nJ.stratiyo s.l.gilo3o. O acesso li .. l.nforr.-~õ=s f-J.o

duzid;JS pcacs NJ.n1stérios lhlitares será :rcg.l.do por lcgislaçclo or
din5.ria especIfica. -

Emenda SUDressiva

110 art. 12, III, letra "e".

Suprimam-se as palavras a part.:l.r de "LncLusa.ve" até "allnt,e.

mento!1

JUS'l'IFIClIÇJ\O

Dasta da aer que "o homem e a mulher s50 iguais

em direitos e obrigaçõe$". 11 parte final, cuje supressão se

pede, parece-nos desnecessária.

EMENDA lP07234-4
f'l SEUADDR CIIAGAS RDDRIGULS

\:J PL~NKRI0

Emenda Aditiva

11.0art. 12, xv, acrescento-se a seguinte alínea

O condenado por hcnacIdIc doloso perderá 25% tvant,c e c rrico por

cento) de seus bens em favor dos herdeiros e dependentes do a~

sass inedc ,

JUSTIFIClICi\O

••• e concederá aSSistência especial aos ôe rãcteru.ce físl

cos e mentais, principalnente aos órfãos.

o preceito além de eex Justo - meSMO porque a va da hunana

não tem preço _ eVitará. sen dÚv.l.da,nuit:i1s Fortes, principallle!!.

te as "contratadas" con os "p.l.stole.l.ros profiss.l.OnilJ.s".

EMENDA lP07235-2 J 1'17,'D"O""-----'
ltJ_.:SC="=A=.DO=R:...::C'=.IA::G'::'S:...::RO::D.::R=.IG::U.::"=.' - C·' _J

'u.........o.M'.sl./IU••• M'I1••' ~ ~~.,.~

f'J .LE",~R10 J U''J:'I

er;;~~'" :::=J
tEf'tjillPLENMIO

scrmOOR CIIAGAS RODRIGUES

êcrescent.ecsee

rmenãa aditiva

1\0 <.1rt. 12, III, allnea "i",

EMENDA 1P07230-1
tJ
r.r----.,--- r .....,.'•••,.I ... ' .......,.tl.

As Forç'ilS Arm<l.das possuem urr sistema de avnlidç:;:o do
lDérito de seu pessoal mi1:l.tar.

as.se sistema, apó.. a ut.ilização ao longo de v ir ao .. êJ.

nos, Já es t.ã con:>i1<Jr<ido e pelT.l.l.ta que o P::'ocosso do sc rcçsc para
õlCOf:"SO a poaboa e yracluaçõcs superiores, bel, cone a .l.ndicdç5o pa

ra a ocupüçno de ccrt.ae com1.~sõe~, sea a cada v cz nlais ar,r.l. ~or<lda

c Mais Justll.

Por outro lado, não cabe de modo geral às FOJ.Ç,1.S i\Tl"il-

~as o ürmazenamento de dados de pessoal civil cstr<lnho ii.s r'OU"il!>

Singul<lrc~ •

JUSTIFIC1I.Ci\o

Portanto, o espírito desta enenda é r:lant.e:l. o proce~so

de avaliação das Forças Armadas resguarê.ado dest<l. .l.1'Oposição conrõt.1:.

lucion<1J., l~as suje1.to 5s regras estabelacida.s pel.a leS.l.~1açãCl conl

plcnentar" específica.

JUS'l'IFICAC1i.Q

Não basta "prevenl.r a defl.cl.ência". Impõe-se

prestação de 3ssistêncl.a. espeCJ.al aos defic.l.entes.

emenda nodificativa~

AO art. 13, I, alinea "a".

Dê-se a seguinte redação, supr.l.mindo-se a alIncd "d":

a) ocorrêncJ.a de Justa caUsa, ou motivo relevante de nature. a

administratl.v<l, econõm.l.ca ou técnl.ca.

JUSTIFICACJi.o ","

c) os filhos têm os mesmos direitos e obrigaÇJ5es, qualquer

que seJa a natureza da filiação ~;~~"':::=J

CF7':~

SENADOR CHAGAS RODRICUES

JUSTIFICACJ'i.o

o que se deve combater é a despedida arbJ.trár.l.a ou l.i'lot!.

vada. Havendo Justa causa" ou Motl.VO razoável, a dispensa pode

-ocorrer. 1\ estabil..l.dade absoluta tem sido repel.l.tl'" até t"'esno por

trabalhadores. A nova redação da a1Itleil "a", l.lI1põe a supressão

da alinea "d", po::::, coerenc:ia.

PLEN1i.RIO

EMENDA 1P07236·1
['J

TUfO/lU••"'"..i. ---,

nc ......'e •• 'I ...,.ulo .....lo ,

PLEN1i.RIO

Emenda modificativa

Ao art. 12, V, alínea "c"

Dê-se a seguinte redação à alínea:

••••u fe o1••"" .
l:'Lt::.':Í\RIO

IJ1C1ua-sc no Artigo 95 do ProJeto de Com::lJ.tuição

naguintB § 40;>;

Art 95 •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••

§ <:0;> s50 c).tcns.l.VOS <,os servidoreS pÚr..licos rJ.lJ.la 

res o constül'le do~ .l.nCiS05 VII e VII: do Artigo 86 e do Art- 'Jo

EMENDA ADITIVA

O!SPOSI'l'IVO t:1.E"'1DÃDO: l\RTICO 95

91.

1I.peL.ar dta ser reconhecer a C) iE>lência de gr.:tTldes dJ.f~

renças c-nt:te as <,.atcgori<.s c.e ser"'l-dores CiVH. e ti'1.li\.arcs, e~ta

propo!>t.;:I possui un grande alcance social. vinco pai", at.e'1der art

t.!g<1S aspirações dos servidores públicos roil.l.tarm..

Os "filhos legit1rnos", d v.) não se incluem entre

os "filhos naturais". NO Magistério de Pedro Nunes, Jos&

Náufel, Cunha Gonçalves e outros Jurl.stas, a chaltlada "f.l.ll.~

ção natural" á/por natureza) ".l.legItma". Assim,substituimos

as expressões; "fLlhos naturais, leqi.timos ou não".

A nova redação ora suger.l.da se inspl.ra no art.

29, da Lei n9 883 de 2-1.10.49.

Emenda modificativa

Ao art. 13, IV.

Dê-se ao inciso a segUinte redação:

IV - salãrio mínimo capaz de satisfazer as SU,;l$ necessid~

des normais e as de sua famílJ.a.

JUSTIFICAc!io

PLENÁRIO

Emenda Modificativa

Senador CHAGAS RODRIGUr:S

EMENDA 1P07232-8
l: SENADOR CHAGAS RODRIGUeS

'.I••~IO'CQWIUio'.JI••", ..i. ___,

&;~~"':::=J

['J3i;';;:;J:j

o texto ora sugerido se inspira no inciso I, do

art.. 165 da Carta Vigente, que repete o inCisO I do art.157

da ConstJ..tuição de 1946. Parece-nos mais abrallgente e mais

Justo que o constante do ProJeto. O texto ernelldado e:uge s~

lário mínimo "capaz de atender às necessidlldes vitais bás!

cas" dos trabalhadores e de sua familia, enquanto o

texto sugerJ.do refere-se a salár.l.o míniMO capa0': de satisf~

zer as "necessJ.dades norna1.S dos trabalhadores e de sua f~

mllia".

AO art 12 I, "a";

Dê-se à alínea "a" t a seguinte redação:

a) Todos têm direito ã vida. A personalidade civil começa

do nascimento <:0"\ vida mas a leJ. põe a salvo desde a cbn-
cepção os direitos do nascituro.

Emenda AdJ.tiva

Ao art. 12, XV, alínea "c.".
Acrescente-se;
" ••• sa~vo quando favorecer o réu ou condenado, em açiio penal".

r~u."...' •• M.. oie/."••••,. ... ,

5;~~"~

fB7;':yq
JUSTIFICAÇM JUSTIFICACJ\O

A redação ora proposta é mais abrangente e está

de acordo com o art. 49 do Cód.l.go Civil.

o princípio de irretroatividade das le:l.s não deve ser aE.

soluto. A çarta Constitucional vigente Já estabelece que "a in~

El!Ientla ttodificntiva

AO art. 13, XIII.

Dê-se ao inciso a seguinte redação;
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~l •
XII - integração do trabalhador na v.i da e no desenvolvinento da

empresa, com pilrLicipação obrigatória nos lucros e , o-,cepciona.!

mente, na gest5.o, segundo for es tnbe Lec ado 811 Lea ,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP07241-7
li! RUV NEOEl

.u~..o/eou'..~ol.u••• wl..~O

PJU.""cVu.o

rr;;;~~"" --:J
f:Jri;;:@

Art. .56 - Suprima-se o artigo .56
I - suprma-se o inciso I

11 - supr rna-se o inciso 11.

III - Suprima-se o mcr so III
IV - Suprima-se o inciso IV
Parágrafo ÚnJ.Co - Suprima-se o paré qr e ro único

A "part~cipação obrigat.ón.a nos lucros" Já flgura na Con.§.

titUição de 1946, e a paz tiac r.paç âc "excepca.ona Imente na gestão"

das empresas está p.reva s t-u na Carta ccns t.Ltucaona j, de 1967, e

continua em pleno vigor No t.emc , ser-La lnadrussível que Lque r r.!:.
eeccessc , O texto proposto xepz-oduaj poas , o vlgente,cOM o acrés

cimo da palavra "obrlgatória'i que, como ncnc a.cnedo, Já figurava

na Const.l.tulção âe 1946. Trata-se de redação mais abrangente

mais democrática que a constante do ProJeto ora emendado.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO ARTIGO j s ,

Art.12 -O ür as i I e uma nação fundada no Estado Democra
t a.co de DireIto, que va sa a garantia e a promoção da pessoa
e a construção de uma sociedade Lavr e , justa, soberana e s,2
lidária, segundo sua índole e de t e rrru naçãc

JUSTIFICAÇP.O

JUSTIfICAÇAO

Com o objetivo de c(;lntnbuirnos pata um texto
coos c.r rccrcoar mais er xu tc e, por considerarmos a presen
te matéria legislativa regulamentatórla como de competên
cia da Constituição Estadual, propomos a supressão do ar
t.tga 56, seus incisos: I Il III IV e seu parágtafo único.

O sentido abstrato das palavras e o emprego delas em d~

das situações tem gerado déb i aa interpretações, por vez os
tnorõcr ras , não só por equívocos que redundam em prejulzo,
mas t anbén alguns conflitos que serian facilmente evitados
não f''Jra a Lerprôpr-Ie formulaçdo do enunc í aoo

Portanto, observando maLor clareza propomos a presente

emenda, mais enxuta e menos propensa a induZIr equívocos

EMENDA 1P07246·8
f'J RUV N(OEl

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 51

Inclua-se no Art

tuição:
Art • .57 .

r;:.~;":J

f:ÇJ":-z:JJ

.57 do Projeto de cons t í -

Emcml1a
1l.0 art 13,

ncreecent.e-ec o seguinte anc rso
Vedação de prescr~ção no curso da relação de emprego

~U5'rIPICfiÇi\O

Não é Justo que corra o prazo pr-e acz-a.cLona L enquanto

tCJa em vigor o contrato de trabalho. O p r r.nc Lp.ro é irrccusável.

1\ I:cdação ore sugerida é a mesma que se encontra no l\ntcproJe\..o
da Comissão Afonso Ar~l1os, 110 art. 343, anc í so XVII.

EMENDA lP07242-5
li! RUV NEOEl

t'J.t~ " , "" ".-------,

EME'ffOI\ SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~IENOAOO : ARTIGO .54

suprimam-se as alíneas "d" e"g" do rnc i so XXIII

JUSTlfICAÇAO

Entendemos como desnecessárias a manutenção
das alíneas supracitadas, uma vez que as mesmas já se e,!!
contram inseridas nas alíneas "a", "b", "c" e "ov , do I!!

CJ.50 XII do Art 54.

1 - ••••

11 -. "
lI! - ...

IV - ••••
ParlÍgrafo ünrcc - IÕ mat é r f a de competência

dos Estados a legislação regulamentadora das t.o t e r í as Estaduais

JUSTIF:ICAÇAO

Visto que as Loterias astaoums sofrem

por rorça- da legislação em vigor, total Interferência por parte
do poder publico federal, ees t r-Inq í nec a sua ação (emf s s ãn e pr!:
miaçãol, e, subtralndo- através da chamada cobrança de "Taxa 'Lo

térica" _ expressivos reclJrsos dos Estados
PROPUGNAI~OS, a t r aves da presente emenda a

ditiva, ao Capitulo III _ 005 ESTADOS fEOERADOS - no Art.57,con_

ferir. aos.Estados, ,a competência de legIslar sobre Lot.erlas Es
taduais, que viabilizem a nermenênc ía dos recursos ea r eadc s que,

bem aóministrados, contribuirão para amenizar os respectivos pr2

Emenda 1I.ditJ.va

Ao art 17 ~ 11, alínea "e".
Onde se lê

"o) Ninguém poderá ser compelido a assocaar-ese ou a permanecer
associ.edo'' •

Leia-;,e:

e] Ninguém poderá ser conpeLado a. assccree-se , a permanecer as
sociado ou a retJ.rar_se de uma assoc1ação.

JUSTI['lCl\ç1í.o

~ '?J.o.~ " ""' ,,.

EMEi'llA S~ESSIVA

OlSPOSITIVQ EI>:E:NOADO' Artigo 54

scprrae-se do Projeto de ConstItuIção.
rrcíscs XX, XXI C XXII, do ArtIgo 54

EMENDA SUPRESSIYA
DISPOSITIVO EMENDADO. ArtIgo 57.

Suprima-se do Projeto de constituição'

Inciso V, do Art. .57
o proJeto faz rereeêncue expressa a duas hipótescS J1gno

ranilo a terceira que integra a liberdade ou o dire1to da pessoa
em face de uma assoc:.J.açáo JUSTIFICAÇAO

JUSTIflCAÇAO

Entendemos como desnecessános a manutenção dos tnct-,

scs eoprecrtaoce, uma vez que o inciso XII, alíneas "a", "b'", "c" e "d"

precedentes, cont~lam integralmente o eramcrado dos arcfscs que ora sei i

cHamos sejam supr.leudcs , para proporcrcner maior clareza e concisão ao Pr2

.recc de ConstItu.fção

Entendemos que o enuncf eoc do Inciso V,
do Art 57, do Capitulo 111 - DOS ES1ADOS FEDEiUI,0PS - é mat é 

r i a de- conce têncra das ccnst í tuações Estadual!>, cabeocc-Jhes ,

em z-azãc do exposto, legislação regula'llentatórla

PLENÂRIO

S~Nl\.DOR CIIl\Gl\.S RODRIGUeS tJ-P;:,~~'"'-=:J

cç;-;'~;AJ

lP07248-4EMEI'IDA
EMENDA lP07244-1
li! RUV "EOELEII,ENDA I>IODlnr.ATIVA

DISPOSITIVO CII,ENDADO ARTIGO 88

EMENDA lP07240-9
t::=!!!!Y:.-"'"E'-"'OE'"-" --'l :.;:;~;.::=J
te:=: ?..v...."cLW; ....,.,,,. ,......"...,.. ] ='-;-;;'8731

Modl r.tqce-ee no Projeto de constituIção
Alweas "u'' e "c", der art 88

a)

b) ccnpc.í sõr ra-icntc , aos setenta anos, !>=:= eooos
os sexos,

c) vc iuntar rae-ente , "após trinta anos de :<:::I!.ÇO, para
ambos os sexos, não, porém, antes dos c roquen..e anos ce idade.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 54

SuprIma-se do Pt:oJcto de C.onstituição
ALínea "d'", do inCISO XXIV. do nr t 54

Emenda modificacJ.va

Ao art. 17, IV, alínea Uh":

Dê-se ã alínQa, a aequ t.nt;e r:edaçáo

1I.s organJ.zacões sindica.is podem es êabeLecer reaecõcs COm

crçeruaacõce sandí.caí.s estrange1t'as e fi1iar-sG a organ1;;

z açêcs s Lnda caLs internacionais

JUSTIFICAÇJ\O

JUSTIF'ICAÇAO'

EMENDA SUPRESSlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 56 e Seus Incisos. I II II IV
e seu § único.

PLENJ\RIQ

o texto enendado cog:Lta apenas de "relações" I sem

cogitar de filiação. O novo te..:to é mais abran'1cnte e tos-:
talece a lut4 Lncernecacnet dos trabalhado.l:'es por me.1hÇ)res

ccnai.cões de vida e da trabalho.

EMENDA lP07249-2
t: ~ SEN1\OOR CHAGAS RODRIGUES

f'J

so j Im tamcs a supressão da alínea rc t eoc í ,

tada, v.rs tc que o enuncl~do da alínea "e", precedente, .rnco rpo ra
o seu conteúdo de maneira clara e insofismavel

EMENDA lP07245-0
r RUV "E DEL

t

r

i} Propugnamos, co base no Art 12, a.l Ine a "e", do
CapItulo I - Dos ní re t tcs rncnv.í ooe i e , Inciso lII, por coerência
e ccnccrdêoct a interna do Projeto de cons t.Ltuaçãc , ig~':ls c r i t é

rios no estabelec!mento do tempo legalmente pr-ev í s tu ccr LeL,
para aposentadoria do homem e da mulher. ,

No çené r Lcc do cIclo de vrda humana (e epesenteoor Ie
.ccmoui sõr í a dac Lde çener í camenre), e de conhec1mento cl!õntiflcO

que a mulher sofre menos os efeitos deletérios da esclerose se

nil Portanto não vemos razões para for~ar a mulher a uma apo aen
tadoria cinco anos antes cacceru Que se determIna ao sexo mascu-.
Hno

2) Impondo o limite de .50 (c1nqUenta) anos de Idade

., Para a aposentadoria voluntária r.n t eq r a I procuramos Impedir

uma pIe tora exagerada de servldOJ:es públicos cJ.vis aposentados
Evi.amos, assIm, ônus excessivo ao serviço públICO em sustentar
uma sociedáde de inativos e induzimo-los ao gozo dos períodos de
Licença Prêmio f:lz~ndo com que 9s servidores não os computem em
dobro, oa ânsla de conquistar aposentadoria precoce ficando, P2
rém, ressalvados os caso_ de trabalho insalubre, etc

JUSTIFICAÇAO
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"'odifique-se no Projeto de Constituição, o pará

grafo único do artigo 65

Art 65 - •
parágrafo único - O limite de remuneração dos ve r ee

dores será fixado na constituição de cada Estado Federado. não

podendo ser superior a 60% da remuneração do Prefeito Municipal.

JUSTIFICAÇAO

E de conhecimento geral, n...s meios polí.ticos, a rce
quente ingercncia do legislativo local, .quando este é composto

preponderantemente pelas bancadas de oposição a... partido do che
fe do executivo local, 'la administração muna c Lpa L, na medida em

que eque Ie legisla e nor-macLz a a sua reeuneraçac , não raramente

substancialmente superior a remuneração do prefeito, exercendo

desta forma, pressão econômica sobre a política de ação do p reret
to, visto que a remuneração ..ambém é estabelecida por aquele. -

Portanto, pretende-se com a presente emenda , estabele
cer um piso máximo dos edis municipais, bem como permitir ao ch·ere

do executivo, maior liberdade de ação.

JUSTIFICATIVA

F-;~~'~"=:J

rb3;',;'2]nuu<>rcG"'.llo/.u.cO........

Pl.EIJ~il'.:;l

RUY NEOEL

Entendemos que o termo"em caso excepcionais".

originalmente proposto, não contribui para a clareza do tex

to constitucional, visto ser uma definição extremamente vaga

O próprio 1brigo. no e.umc í aco original do pre

sente Projeto de Constituição, determina que a destinação de

Recursos PúblIcos para as escolas confessionais, rilantrõp~

cas e comunItárias, regulamentar-se-á por lei complementar que,

por sua vez, somente estabelecer-se-á dentro de limites esta

belecidos por esta Constituiçã...
Com a presente emenda rica o Estado instrumentado

para elaborar, implementar e corrIgir una política educacIo

nal que contemple, de acordo com as peculiaridades e especifi

cidades regionais, o direito de todos à educação e, dentro des
se preceito. o direito de cada indivíduo procurar, para s í , a
orientação educacional que mais se aproxime de seus anseios e

aspirações.

EMENDA lP07257·3
tJ

p;~;"'~

fI&~"'7W

EMENDA MODIF'lCATIVA

DISPOSITIVO EI~ENDADO:Artigo 65 _ Parágrafo único

EMENDA lP07253-1

I: RUY NEDEI

RUY NEDEL

JUSTIFICAÇ1iQ

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Artigo 317

Modifique-se no Projeto de Constituição,
a ,allnea "a". do Artigo 317.

Parágrafo nmcc - ••• •• • ••••

a) é racionalmente aproveitado,

A transmissão, por Morte, não deve estar euje í.ea

"a tribut.os proporcionais ao valor do quinnão" nemai s dis

50, o iM.posto não deve incidir sobre a pequena propr:tedade:

A nova redação se a j us t.a aos princípios da Justiça fl.scal e
da Justiça social.

JUSTrf"ICAçP.O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349
Modifique-se no Projeto de Constituição, o Art 3119

§ 21:1.

Somos pela supressão da expressão "ou es- ....

tá em curso de ser". que possibilita, em razão co sua abstração

- vaga e indefinida - múltiplas Interpretações, que poderá ser

utilizada para fraudar e burlar a legislação a ser aprovada, re

metendo, como marco referencial, a dúbia expressão constante n;

alínea "a", originalmente present-e no Projeto de Constituição
cre emendado.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENOADO: Artigo 61

Art. 349 - •••

§ 19 •••
§ 22 O setor privado de prestação de serviços de

saúde poderá participar de forma ccmpae-eentar na assistênc!.a

à saúde da população, sob as condições estabelecidas en eco
t.ra to de direito público, assegurando-se p r-e re r ênc La às entl

caces filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos

§ 3'
§ 42 •••

Suprima-se do Projeto de Constituição:

Artico 61. JUSTIFICAÇno

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 322

Modifique-se no Projeto de Constituição O

Artigo 322.

Artigo 322 - Os beneficiários da distribu
ição de lotes pela Reforma Agrária receberão titulo de ~om:nio:

gravado com cláusula de InalienabIlidade pelo prazo de vinte a
nos, permitida a transferência SOMente em casos de sucessão he
reditária.

,JUSTIFICAÇ}lO

Consideramos injusto a permanência do Artigo

ret.-ccf tedc , visto que o mandato ao executivo municipal

ou estadual, obtido em pleIto universal direto e sob es 
crutineo secreto, "carate r í aa-cse por uma delegação de re
presentação popular e eeecceée.rce , cuja posse é "lssegur,!.

da legitimamente por lei Assim sendo, e. desde que con

vidado a assumir cargo ou função na administração públi

ca deireta Ou indireta, de maior abrangência, deverá ser

facultado. ao prefeito ou governador, a licença no exec~

t.ivo municipal ou estadual, sem que incorra em perda de

mandato legitimamente conferido pelo voto popular.

A presente emnda garante a participação. plural e

democrática, de entidades cooperativas na área da saúde, ba

~eada na livre adesão da aoc Ledade e estabelecidas sob contr,!

to de Direito Público, sem fins lucrativos.
A sua colaboração na prestação de serviços na área

da saúde proporciona a necessária cobertura na assistência a

população O descaso e a omissão no reconhecimento ao prese~te

preceito implicará no fechamento de entidades como as UNI!-1ED's

do Brasil que tantos e tão qualificados serviços tem prestado a

sociedade br<:aslleira Partindo-se da premissa que SA\JDE é prior.!,

• • f.02

dade, conservarmos as entidades que as garantem é dever Maior

e. esta, por sua vez, precede aquela.

JUSTIFICAÇAO:

JUSTIFICAÇAO'

rr;;;~;'~

p-0i":;rhl

Art 92 - ••••••• : ••••••••

parágrafo único - A greve do Servidor PCblico sE.

mente poderá ser decretada após escrutínio secreto da cateçcrIa.

JUSTIFICAÇ~O

Entendemos como justo e democrático o direito do

Servidor Público à greve.

Não obstante, buscando Justamente gorantlr a ig~

a Ldade e liberdade de expressão - sen coerção, pressão ou

constrangimento, proporros a co rsujva à categoria, através de

Assembléia Ge:.al _ que é c órgão dej íberat rvo de o rre í tc -.

q.rc manifcstar-se.á por neio do sufrágiJ m ret.c e secreto,

salvaguardando-se, assim. o dd r-eLtio individual de cada asso-

caadc , deflagar ou não, o movimento paredista .
Nós temos notado muitos episódios QU~ ccusa'» pro

blemas. às vezes. até de ins'tabilJ.ade, de animosidade muí t.c in
tensa dentro de um serviço público, onde a orceccüc é ret t a por

lideranças sindicais que sabem que o tempo da reeleição even

tual está muito próximo, então, eles precisam promover uma agi

tação para 5erem lembrados, para garantirem a sua função e <l: sua

liderança nos cargos. Nós temos visto tembem, às vezes, greves

de enreosrdaces , de ccnsequênc res sérias para d administração

públlca, se ja nurucapat , estadual ou federal. onde u-a grupinho

numa assembléia decide, qe renc i a e põe um grupo Para vala r quem

eventualmente se posicionar contra, e BO, 90 ou 95, às vezes
do rco.li1dro de funcionários públicos nac coeperccee à as s enbLé La
porque não está corrccndandc com a idéia da greve e a greve se

deflagra.
A epureção com o voto secreto elimina o patrulhamento

O voto secreto aumenta a Liberdade e aumentando a liberdade se

torna mais democrático O voto secreto no serviço público. seja

estadual. municipal ou federal, ..eja de um setor de um t~inisterio,

de UM Estado ou de uma região. ele tem a vantagem de fazer com

que o poder público possa realizar a sua autccrIt rce , porque se

porventura, uma greve no serviço público e decretada por 90% dos

seus funcionários que votaram pela greve secretamente. sem patru-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EIIENOADD: ARTIGO 92.

Inclua-se no Art. 92 do ercjutc de Constituição:

EMENDA 1P07258-1
l:J RUY NEDEl

pt.EIJA~(O

"'fOfJU'f""'~.O

EIIENDA MODIF'lCATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381

JUST::i:FICATlVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Parágrafos 22 e 3li! do Artigo 55

ArL 55 - •.

§ 19 - •

§ 22 _ sue Indí.sooo íve rs para outros fins as t er rus

devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações dJ ecr ímíoatõ

r í es , necessárias à proteção dos ecoss í stenae naturais.

§ 39 _ As ccost r toaçees estaduais o rspceão sobre a

iniciativa legislativa popuLar- e o referendo às leis no Estado

e no Hunicípio.

Art. 381 _ As verbas públicas serão de s t Lnadas

às escolas públiras, podendo, nas condições da lei. se r en

dIrIgidas às escolas confessionais, filantrópicas e comu

nitárias. desde que:
I - ............••...•..•.
11- ••••••••••••••••••••••••

Com o objetivo de contribuirmos para um texto ccns

titucl.onal mais enxuto, apresentamos:
_ emenda supcesarva dos paragrafos 22 e 3!l. do nr t 55. origi

nalmente proposto, por considerarmos matéria legislativa regul,!

ment ..1;ón<J de competêncl.a das Constituições C"staduais;

_ Emenda supressiva do Art. 56, também por considerarmo'> matéria

legislativa regulamentatória de ccnpe tênc í a dos estados, lOseri!!

do, contudo, o seu parágrafo único, como § 29 da presente emenda

substitutiva.
_ emenda supressiva dp Art. 58, incorporando-o como § 3 2 da pre-

sente emenda substitutiva
Cônscios de que assim procedendo pautamos por maior

objetIvidade, clareza e ccnca suo , desnecessárIo se faz a Lunqarmcs

a presente JU5TIrICl\çI10.

G.:::.=J
ffi0"M:fJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EIIENDADO' Artigo 265

roctua-se no Projeto de Constituição, ar t

265, Inciso I I, a ar Inca "e".

Art 265: .•

I - '" ...••....
11 _ ••••••••

a) •••••••• "'~'" •

b) • ••••• •• ••• • ••••••

c I
d) ••••• • ••••••

e) o sistema cooperativo, assim entendido

todo ato praticado entre o associado a a cooperativa ou entre

associações cooperativas co-irmãs, na prestação de se rvtçcs
ou atividades urbanas e/ou rurais que constituam o seu objeto

scct ar

A autonomia. Livre acmí.m s t caçãc e acesso

aos incentivos rf sca Ls governamentais e condição 5INE QUA

NON para a eficiência e eficácia do sistema cooperativo, na

na representação dos interesses dos cooperados e um aliado

maior do estado na função promovedora de ceseovc rvreeo tc so

cial junto à comunidade. bem como junto a outros segmento;

da sociedade brasileira.

A inco;poraç:io da presente emenda ao tex
to constitucional garanti rã. não só a isenção de tributos! co
mo assegurará às sociedades cooperativas a liberdade de ccoa-.

tituição, registro e atuação em todos os ramos da atividade

humana

Entendemos o prazo de dez anos, estabele

cido pelo Art.322, à constar comocláusula de inalienabilidade

aos beneficiários de lotes a seren distribuídos para Reforma A_

grária. substancialmente exíguo e, em razão de sua exiguidade ,
pass!vel de servir aos interesses dos e sp eeuLado re s imobiliários

EMENDA lP07252-2
l:J RUY NEDEl



Assembléia NacionalConstituinte e 757

DISI'OS!lIVOS EHENDADOS

JUSTIFICATIVA

INSTl TUTO RI:GIOl\AL DE PASTORAL DE f.L\TO GROSSO

COhSELHO DE IGReJAS PARA EDUCAÇÃO RELIGIOSA

ASSOCIAÇÃO IhTERCOI>:FESSlOl\AL DE EDUCAÇÃO DI: CURITIBA

com ssAo DE SISTEMATI ZACA!?

EMENDA POPULAR 'Il'l PE-4, DE 1.987

"Normat i za a Educação ReLag i.csa"

Enudades responaâveas

- Assoc~ação Inte r-confes s i onaj de Educação de CUIltl
ba ,

- Conselho de IgreJas paTa Eu.ucação Re~1.&1.osa.

- Ins t i tu to Regaon aj de Pastoral de Nato Grosso.

AUTOR'

Relator Const~tulnte BERNARDO CABRAL

Vlsa a presente emenda InclUIr no texto constl tUC.lonal a

garantIa da educação relJ.glosa, no enSIno de l'l e 2'l graus ,como el~

mento Integrante da oferta currlcular, respeltadas a pluralidade cu!
tllral c a hherdade rehgJ.osa.

A proposta. subscnta por 66.637 eIeltores e apresentada p~

las entldades aSSOCl.atlvas aCIma mcnc~onadas, atende. segundo as lU

formações prestadas pela Secretaru de<;ta Coml.ssào. às e >o.gênCl8s
regImentaIS (art. Z4 do RIANC) para sua regular tramItação.

Diante do exposto reservando-me para a apreclação de- mén to

na ocasião própna. meu parecer é no sentIdo de que esta Comissão
se manIfeste pelo Tecebllllento da Emenda Popular n9 PE-4.

Sala de Reuniões, em :23~/1'.p
~k/',.=2'S
~~~i"llERNl\RDOCÃBRAL

Relator

ferta curr-rcut ar , r-espez t andc a p j ur-a Ic.dndc cultural e a I abe r dade

HADAI.r:\;A DOS SA\TOS e outros (66 637 subsc r r tores)

A AssembléIa Nacrona I ccns t atumte deve estabelecer as

bases de uma SOCIedade denocrjit i ca t xvre , p Iur-a Li s t.a , par t i c rpa t r

va , onde todos go aea de IgUaIS da.re i tcs , sem qualquer t rpo de dIS
crmtnecâc e ° Estado scj a o Instrumento a servacc desta SOCIedade.

Para que essa aocacdade seJa possível, cabe ao Estado pr!

oc~par-se cem a educação de qua Ladade que abr-a nj a a todas as dlmc!!.

sões do Ser Humano E a drncns âo rcj i glosa cui t iva no Ser Humano

as razões Intanaa e t ranscedcnt.aas , fortalece o caráter do c rda dâo ,

desenvolve o seu espírito de par-e rc ipacâc , oferece cr atdr-a cs

para a segurança de seus Juízos c aprofunda as motlvações para sua
eutênt rca cad adema , 1

Considerando que a educação de qua'l adade cnvor ve a opção
clara pelo processo par-txcapat rvo e pelo descnvotvmen eo dos vare

res da Pessoa Humana, da cultura, da hJ.stóna e comllRldadcs. alémdo

Justo respe i t;o â pluralldade de formas de VIda. de concepções de ho

mcm, de orgem aaçâo sóclo-político-rellgloso-cultural e que a rell:

gaos adade , como t endêncaa Inata de toda Pessoa Humana é urna das ca

'rac te r Is r i cas fundamen t aa s do PO\'O bres i r ea rc , propomos que se afl!

me o da rc i to â Educação ReLzg r.os a na escola, na forMulação acama •

ENTIDADES RESPONSÁ\EIS.

Sugere-se a unlforml'2:<lção dos t.e ra-rs, ptlV.!:.

leg10, p r op r r c dade e exclu"lvldade. que possuem a mesmu nllt~

r e e a Juridlca. sob a de ncraa na ç âc de "d r r e a t c de eXC1U'llVldiide"
A proteção li outras c cc aç ée e andu s t r r a r s

que n:io s e j am 1nVI.!IlçÕe5 (por exemplo, o "so!t...-a r e") tatnb5m lll.!::

rece amparo constltuc1onal. que cstar1a prcv1sto no t(.xto o1"n

5ugCt"ldo.
A exprl.!ssiio "nome de emp.t'(.sa" é ma15 <ldequ2.

da do que "nome comerclal", o qual, n rq;or, desabrll;a
nomes d<1s l'rôpr1a5 pessoas Jurid1l:aS de dlrclto c1v1.1.

A lel bra511elra proteGe, além das marcas.

os "slnills e exprc<;são de prop"lganda", tudo sob a deslf?;n1çiio

genêrlc:l de slgnos dlStln.tJ.VOS.

g 1nd1Spl.!T1-sã ..el del.Tar cLaro que o
constltuclonal sugl.!t"ldo est"iã "nsl'lt"ado no pr1ncíplo dI.! que
também o dlrelto dI.! excluslvldnde sobre a proprledade lndu~

trl.al está condlClonado a uma relevante funç-ão sOl:lal

ferenC13 de t e cn o Logt a , 1'015 conflltarn com regras cc ns ag r ada s

por Tr n t ndos e Convenções (conto, por c xe mp l c , a Convenção da

Ulll1io de P3rls)

A nossa proposta v r s a e l j mr nu r lllterpr(.t~

ções passivels de ocorrer em um t e x t o con s t r ru e c c na I mar s Il:!!
1'10, facultando ã Le a, Ordlnârla a normal1.znção e s pe cLf ace de

o Projeto de cen s er tu r çjio aprovado pela COIIU5S.:io

de s r v t.cm-rcr auç iic , tal como s ubmc t r dc au l'l ...n:irlu da "S~l!!!!

b1;;:I..::I 113c:l.o\\'\1 Con"lt:l.tulntc. al'fe;scnta l'roblcmas r010\la\\lCS

para a ç o Lf r r cu b r aa e Le i r a de r ee pr i e daac. Lndus cr i n I de tron!.

JUSTlFICACÃO

1) Bu p r amr r- (I parágrafo 20 do é r t r.gc 395,

2) Sup r r rm r as Alíneas.!! a 1. do 10C1.50 I{I do Artl-g,o 12,

3) Dar ã Alíne.a c do 10«:1.50 Xl d c .\rtl.\!.o 12 a ae gu t n t c re...daçáo.

" a te}, dl..sporâ sobre. dLTe.Lto de. u s.c Lu s t.v r d ade r.s 1.1\'1cn

çõo:; e crLações a ndus er aa cs , nos nomes de emp r e s a a , 'Os truE.

C1S c outros s r gno s d r s t i n c i vc s t e n dc em v r s t a o r u ee r o s sc

s oc a a I do País e o seu de ac nvo Lvt men t c tLcnolób1cO e eC('Il~

mr ce"

Título lI{ - na Ordenl So e r a L - cap I tu Lo IV - Da CLênCLil e 1e.s

no Lo g i a - Artl1,o 395 - par5graCo 29

rf co rc Ir - Dos ü i r c i r os c Llbo:..dade func.: ure n cc e e,

Capítulo I - Dos ü i r o i ec s j nd a v s d u a a s - ArtIgo 12-1uCl':(\ \1 

Alínells oS 11 1.

PLENARIO

EMENDA 1P07263-8
l:J t:rnrrAOO F""""'seo O.O<:ENES

f'J PLE"'1JUO

Ihanentn de "a" ou "b" é porque aquele setor pub Li.cc es t a e ret rve-l
Mente descumprindo algo importante dentro do se t or s oc í aL MiJ5 se

a greve foi imposta por 5m~. 52~" ou 54~~. t anucs- ai o próprio po

der público J8 podera negociar com as Lada r anças com outros argu
mentos, e se por pouco não for oecrc teda a greve, o orcnr í c poder

público podera Sl:: rectc rar e resolver problemas i nternos dentro
do seu Quadro funcional par a que mais adfante não ocrooa um movi ;

mento como este

Art '14G_~

I - supri~~

lL: 5upri.!:.ld...Q

_______"""".o"".o'"------------,

Justificativa

Considerando a emenda 1P06170-9 de '27-07_87,

que inslitui o presidencialismo Considerando ainda Que a
sua aprovação implicará na revogaçdo do sistell'a parlamenta_

rista. Considerando confiar no alto espírilo dos doutos me!:!
bros da Comissão de Slstematizaçf:io atraves do sábio relator,

o constituinte Bern(lrdo Cabral, em aprovar esta proposiçdO

roi que achamos por bem}por J.ntennédlo desta)"efetuar urna

modificaçDo nos artigos 443 e 444, assim como suprimlmos o

parágrafo único do artlgo 4f14 e os artigos 445 e seus pará
grafos, c o artigo 446 e seus incisos para uma melhor aÓQ_

quação ao sistema presidencialista

Dê-se aos er t rçes 4/13 e t..44. das m eccs í-.

ções transitarias, do titulo X, deste projeto de cons t i tvr
ção , a eequí nt,c redação e supr ína-s e do ne emc titulo, os se

guintas dispositJ.vos o pa raqrafo único do artigo 44(.. c

artigo 44.5 e seus paragrafos, e Q er t a ço 4/,6 e seus mc í sc-

Art '143 - O Pt-e s í dence da aeoutn i ce e o
Presidente do Supremo Tribunal Federal or es tarao , em ses
são solene do Congresso Nacional, na data da sua pr-cmut çeção ,

c cnprorü sso de oer-ento Deus e o povo bres í re í r;o aanter , de

fender c cumpr í.r esta constituição

Art 4'.4 _ O sistema de governo que esta

Constituição instituir, e ent rm é em v rqor , na data de sua

puui Icacão , c somente será emendado! _través do voto ravcrn

vel de dois terços do Congresso Nacional

J'arágra fo Úm cl!.~!:!.!!.!..~lE9.

~rt.~~--3uprinido

§ 1" _ suprimido

§ :'Q _ suprimido

Emenda supressiva

Dispositivo emendado artigo 479 do Projeto da
COnstituição

EMENDA 1P07265-4
tJ Constltulnte NILSON GIBS~~··

tJ l'1.ENÁ?lO

f'S=;;;'~

ffi';:'.L:lJ
SUprima-se do ProJeto o artigo 479

JUSTIFICAÇÃO

A Canpanha em defesa dos dlreltos da crlança na Constltu_

inte. que aS ComIssões Nacional e I:stnduals lcvara'll ã frente, chega,
hOJe. aqUI no Congresso NaCIonal. 80 seu ponto mtllS alto.

Durante 10 (dez) meses. cm todas as UnIdades da federação.

fol. reallzado um trabalho de mobl.hzacão e de elaboração de propos _

tas para a Constltuinte. na área da cn.ança e do adolescente.

As propostas Já foram entregues a Vossa Excelênc"la, Sr.

Prcs~dente. no dIa 23 de ahnl. E nós t~vemos a alcgna de consta~

tar. nos Rclatórlos das Subcomlssõcs, que os Constl.tulntes fOTllm se.!!.
sível.s a lIlUlt.as das sugest.ões que lhes encamInhamos

Nosso tJ:abaJ.ho teve mais um importante obJetiVO'ünpliar

e aprofundar o debate sobre a situação de vida e desenvolvimento das
crianças e seus direitos na socitldade Trata-se de uma campanha que

procu10u gerar mais consciência social sobre a criança e mais cor._
promissa polftico com a nossa .1nfância e adolescência.

Um exemplo dessa campanha é o AbAIXO-ASSINADO, que per

correu todos os: Estados. os >rerritórios e o Distn:to Federal e co

lheu U/>I MILHAO E DUZENTAS MIL ASSIUATURAS em defesa dos direi '.:c.!;. d~

criança na nova Constituição. Ele é dirigido aos Const~tuintes ex

pressando a confiança de que a nova Constituição do pais est.abeleça

as responsabilidades e competência do- Estado e da própria sociedaãe

na realização, para todas as cr~anças e adolescentes àe nosso paIs,
dos direitos ã vida, ã saúde. a uma fami.lia, a Ur,l nome, ã educaçãc
desde o nascimento. ao lazer, à moradia digna. à alirnentétcão, ã se
gurança social e- afetiva,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência es

sas ass!naturas, que dizem mU.l.to mals do que um nome dizem conprE

misso de quem assina. di~em atitudes de crianças. Jovens e adult.os.
dizem alerta para a sociedade. dizem e>.igência e confi<inça nos Con,!

tituintes.

Ef.IENDA N°

POPULAR

........-ri/til:;, iÇ.l--
Acrescenta art~go ao\~o \11. da FamílIa, do "Ienor l'

do Idoso. do Projeto de Constltuiç-áo da ComIssão de Slstem:ltIzaçáo.

com a seguinte redação

"Art. _ Toda crIança tem dlrclto ã \1~~, a um nOMe. aE.

ma farnílla, ã educação. ã saúde. ao lazer, ã morad13, ã al:1.1nentaçâo,

ã segurança soclal c afeth'3 ..

JUSTIFICATI\A

Art. 479 - Os atua1s Professores ~

juntos IV, do qU30ro d3S lnstituições de Enslno

SUperior do Slstema Federal de Ens..r.o PL:bl!co,

ficam clasSlhcados <lO nivel de Professo:, Titular
e passam a consbtuir q.Jadros suplellentares com
todos os direitos e ventagens da carreira, sendo

extintos estes cargos à nedida que vagare:;",

JUSTICAçno

"Parágrafo úm.co - A éducação rell.glosa será garantlda p~

lo Estado no enSIno de 19 e 29 graus, corno elemento inte~rante da o

ffilo se trata de matéria constl.tucfO"1al, ainda que
inserida em Disposições transitórias Como já se disse, "um dos traços sallentes
da publicística politica, proveniente seja de que parte for do al!nhamento cons_

titucional, é a lamenlaçll:o a respeito do prcvalecimento dos interesses lnch-vi
duais de grupo sobre os interesses gerais e a denuncia do "parUcularis::\O" (a cE.,
tegoria do "particulaTlsmo'~ atravessa toda a História do pensamento político com

s~nal negativo, sob as duas formas concretas da "facção" e da "corpor<lçi::o") "

Nl.m sentido. reproc;;z1rnos o pensarrento da IINOES

_ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DOCENTES 00 ENSINO SUPERIOR' 11_. a manutenção do art.

479 do Projeto de ConstitulçiJo significa a vit6ria do corporativlsro arraizado

sobre os pdncípios mais basilares de construção de urra polItica universitária

pública e democrática".

Por outro lado, defender><os a incorporaçil,'J, ela
princIpio do concurso público de provas e títulos para acesso à cond1çâo de pr,2

fessor titular, dentre outros mobvos, pela preocupação de constante melhCTla

do ensino, da extensão e da peSQUisa, à nível universitário, -que a medida e.,ce.;:
ra

EMENDA N9

POPULAR

31& :li'-
O Parágrafo úmco do arUgo l.Hó, Capítulo +r, da Educação

e Cultura. do Projeto dç Con<;tltUlção da ComIssão de Sistematlzaç;;o.

passa (J ter- a segUInte redaçiio:

EMENDA 1P07264-6
l: rlADALtNA DOS SANTOS e OU;~~~

fJ );J.IENDA POPULAR _ p~~~jt~;O~"h/"""'''''dO

f) é asse!lurodo a todos a proteçfio 00 sossego

público a parta das 22 00 horaS. na fOrll',a da lei

~.stificativa·

Acrescente-se ao inciso IV, do artigo 12, do
cap!lulo I, do título lI, do presente projeto de constitui

ção, a alínea f I com a seguinte redaçêio

esta emenda visa proteger tm dlrelto que ultll":tl 

mente vem !ocndo cada vez mais violado e que nas constilu.!.
çõcs de várioc; países, principalmente os europeus, Estados

Unidos c Canddá, jc:i protegem com rigor o sossego público
No.... Brasil este direi to e bastante violndo e

ninguém tc.m n coragem de rec] amar visto que não há nenhum

respaldo legal para os ofendldos recorreref'T Colocando-<;e ,

porém, um dispositivo na constltuiçclo que discipline estes
abusos estaremos dando- um passo bastante positivo para 1"e
parar este dano Que durante décadas vem se agravando com

sérios- prejuL~os para o povo, especialmente para a clll~se

trabalhuoora qL1e precisa descansar das fadigas cotldiaml5

At. 12 ,... •••••••• ••••••• • ••••

IV •• •••• • •• ,. •• •

- -I l~ ~~;':~f! J
_==:-. 01 li! O;·~·8/~;oJ

A jusllflcatlvél da presente Emenda será feita, ornJ';:!nte, ,):l"'ltl_... a

ccmissão d~ Sh.l:ematlza;ão e o próprio PlenárIo d"J. ConsLiUll" e ........ 1 .. ~l~

gação expliclta da justeza de que a IMsma !le reveste.

EJ: : ---- """"'""'."d,,,_"., ..," - 0 __0- _o
L-..:..p1.0 Um IO

EMENDA lP07261-11Il-s~;lildr,~i;uHÕ D~wru~ .u.oo --- --
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"O setor pr-Lt ado de prestação de s c r "lÇOS de saúde- pode'
pa t t r ca par- de forma conplenentar na as s rs tênc i e ã saúde
da população. sob as ccndi çôcs es t abe Icc i das e-n contrato
de d i r-ca t o público. tendo prc rcrênc i a c t i atace nto c spe
c r a I as crrt i dedc s f'a Lan t r ôp acas e as sem Ia ns Lucra t i.vos

Ac r os ccn te -e c ao Pr-cj c tc de Ccns t i t m ç âc (da Cornls5.10 de Sl:-t ..i'l!
tl:.ação) o segUlnte te ...to ccmp t cne n t.n r ao § =1' do a r t t go 5.t9

O oue j us t.a f t cn o cncanu nh-me nto de nossa proposta Li gada
a ârce da saiidc , está Iund-tmcn t adc no tcx to da Palestra profenda
pe Lc Prcs rdcnt;c da U\.l'lFD no BR.\SIL - na Subcoms s âo de Sáude. S~
gur r dnde e ~lCIO \nblcnte. a saber:

"O coope r-rt rvrsnc tnr-b êm, como dou t r i na dcmoc t â t t ca , besca
da na t avrc adcsjio , na soc Lcd-tde de pessoal c não de cap i t a I per
nu t e qu" s c j arn cr i a dcs r ns t r umcntos , que t cnh-un ccnarçõcs de coe'='
ba r os cxcccs scs ca r-ac rc r-r aados pela hIpe r-t rc Er a do Lstado/canre
s a c, ao mesmo tempo, r mped i r' que o mer-c-m ta Lr smo muj t mnc i ona I
anvada maus a nossa cconomra , estabelecendo vc Icul os cotcm a t re
tas. a tr-avés de uma êes nacaqnat i aaçêc das nossas r rquc aas ,

EspecIÍlcamcntc na área da saúde. nós temes con.h çêcs ,
g roças ao que iã tem no ar-rs i t , congr cg-mdo cerca de í ü 000 pro
fiSSIonais na área da saúde, que n t cndem cerca de i mt Lhde s de
usuârros - ter uma opção pn rn cqueLns p repes tns r-cp re s.e n t ad-rs pe
la mcd r c r na Labc r-aI e pela mcd ac Lna COM iiru mc de lucros", -

r'"

*CONSTITUINTE SUBSCRITOR:

EMENDA lP07267·1
L-I\~~\~l~~L;~~~--_·g,c.-----

P PLE~~----'-'''"'''-"''''''''''''''''---------- - ---.J L!Jcq!~; /~<J

!T --- ------------ "".""",,. ,,------- -

ac rce ce ntc-sc ao Prc j c tc ile ccns r i rurçâc (da ComSS30 \1" Sa s t oan
tl:aç;io) dmdo o s cgu irrte te-c to ao r r em l L, j e tr as b e c do a r r I
go 17 -

Consoa nt,c rc daç âc do pa6grafo 29 do a r t ago 304. f i cou es
tnhe j ccr da no r na cons t t tucr ona I de não mte rv cnçâc do Estado 
nas <oc i cd-adc s ccopci a t i vas , c Isto 1.mpõc. que na declaração dos
Direitos Co Lc t Lr ns , flgure aquela nc r na ade na r s , as cccper-i t i c as
b r-ns I í c i rns , b i s tcr i cancnte , s cmp re sc tr eram de r "'<;1 -ida 1 n t e r-Fer ên
c i a c controle do Estado c es t âc a e vr g i r j rbc r dade de cons t i uu c
çâo , Lav r e -idm m s t r aç.ic c autccont ro í c

b) " \ão ::-c!.â c xr g r da -utc r-r cnç âc e s t a t a I p'113 a fundlç:io de as
soc i eç oca e ~!....s2.cpcratl\ as".

c} .. r: vedada a mtc r rcrêncr a do Estado no Iunc i on-mento éns as
ecca ac ões c das coopclatt\'lS".

* Item v, artigo 24 do Reg.1.mento Interno da Assen.blé.1.a Nac.1.onal Cons

tituinte.

São os brasileiros, Senhor Presidente, que falüt'l por

essas folhas. são eles que chegam à Vossa E:l..celência e à const.a-.

tuinle. E nós temos o dever de dl.zer a todos eles que sua confi.en

ça aportou na Constituinte E esta ccnsta.tu.í.nce saberã OU\'.1.r o cla

mor de todas as crianças e de quem lutü por elas: melhores dias V.1.

râo, maior respeito à dignidade da cxaanca e do adolescente haverã,

maior compromisso do Estado e meror cobrança e part1cipação da So

ciedade na defesa dos direitos fundanentais dessa c r aanea e desse

adolescente.

.ENTIDADE RESPOtlSl\VEL:

CO:IIssAo NACIOnAL CRIANÇA E CONSTITUINTE

Comissão da Sistematização~

1 - Arquive-se 11 proposta de emenda oferec.1.da, de acordo
com as informações da Secretaria,

2 _ Dê-se ciência ã entidade ant.ercsseõa

Item v , ar t r go 24 do kegament o Interno da As s emb Iê ru 'eac i cnar (.0"l~11
t.a t mnte ,

Na coleta dessas assinaturas houve fatos emocionantes:

crianças que ainda não saba.am escrever i mas sabiam de suas neceasr

dades e dircdtos, queriam marcar a folha com seus dedos coâoraâos de

tinta; crianças que mandavan cartinhas Junto com a folha de abaixo

assinado, expxeas ando muito mais do que o texto que encabeçava a f,2.

lha de assinaturas. Houve Jovens e adultos que aaa'rem ~ rua, às pr~

ças, às calçadas para conversar com as pessoas que passavam e envc.t

ve-las nessa luta em defesa da criança -

~~"'-vv
Const::z.tU.l.hte AFONSO AR}1-l'OS

Prcs.l.dente (

EMENDA lP07266·2
['J CO"S."'"INrE JOSC GENO!ND

['J PLE"~RIO

EHE~DA N'i' J
"odHiea a LIncaa do ::::L::. artigo 12. CapitUlo I (Oos Di

reitos Individual.Sl, Titulo 11 (Dos Dire.1.tos e L1berdades Fu.,darenais),

do Regimento Interno da Asser'!blêia Nacional Const.1.tu1.nte, forma

que se segue

"Iv - A LIDI:RDAOI:

1 1:: vedade a censura ou supressão., total ou parcial .. a "E.

pct;iculos públicos, a programas de telecomunicação, e a toca e q\.al_

quer Manifestação cultural ou artísLica".

JUSTIFICATIVA

Durante 21 anos nós, artistas, têcnicos, Junto com as de_

mais formas polit.1.cas da sociedade brasileira, lutaMOS contra o re~i_

me autor.1.tár.1.o. Durante 21 anos, lutamos para que exista liberdade no

Brasil.
LIDERDAD\:: para escolhermos nossos governantes e represe.!!

tantes.
LIBERDADE para organizarmos os Sindicatos, os Partidos PO

liticos e Entidades de Classe.
LIDERDADI: para os artistas criarem suas obra'!, para discu_

tirem o HO}lI:~1. e a realidade bras.1.leira, sem a ancaça da CEl"SUM, seja

ela polit.1.ca ou moral.

COr'! grande alarde comunicaram que os tempos sOr'!brlos dai

CENSURA hav1.am lJi:lssado. Acrcditanos p fomos à luta Porém, pouco -a

pouco, filmes, canções, peças teatrais voltarem a ser censuradas. Del

novo tOJ;-aram para si o direito de decidir o que pode.,os ou não ver,

ler ou OUI/ir ]\ CULTURA voltou a ser caso de polic.1.êl De novo no'> an!:./
açam de t..1.rar a LIBERDADI: de cr1.ar, de cr.1.ticar, de d1scutir. 'lOdOS!
nós, art.1.stas e técnicos, tell'OS direito ao trabalho, qUG é um d.1.rcito

constituc1onal.
No DIA INTERrmCIo!~AL DO TEATRO fo.,os à rua ped1r a solida

riedade de toda a soc.1.edace bras1lcira para por f.1.m ã censura. 11 li-I
berdade é essencial para que o Bras.1.l se transforne na l::ação domocrã-,

t.1.ca que queremos.
Considerando a existência de censura a obras de artE< nOI

Brasil, além da proib.1.çâo de cerca de soa (quinhentas) nan.1.festaões aEI

t!.stic<l.s, no periodo da "I~ova Repúbl.1.ca", o povo brasilc.1.ro Un.1.U-se
visando mudar tal contG>.to na nova Carta Hagna. Isso porque hOJe pro.!.

bem a CULTURA, aManhã, os cidadãos não poderão escolher seu de5t~no,

nem os Part.1.d05 Politicos eY.1.stir no Pais, re.1.nando o arbítr.1.o e o a~

toritarismo, contra os quais lutall'os.
Enfim, por ent.endermos gue o acesso à infor-'lação, à obra

de arte, a!:l livre exarcíc.1.o da criat.1.vidade é d1reito inal1.enável do

ser humano, e que, cono lrabalhadores e produtores cultura.1.s, devemos

ter a garantia de c)tercer con dign1dade a nossa prof.1.ssão, imperat1va

se faz a extinção da CENSUR1~.

EMENDA lP07268·9
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-r------··-- -------- ----....,.,""..,----------- ... -
\cre'<:cC'nt.e-se 'lO PrOjeto de Const1tU1ç~0 (da Conlssne \1(,' 51::-'(,"~l!.

tl:aç:io) o scgUlnte te-'\t.o ao altlgo 265. ltl:'m.w- letI'1 e}

ARf 265 - r teclado ã UU1JO. aos Est.a.,]os. ao D15tl1.i.o 1 ed(,lal e
aos NUnl cípJOS

I -
li - Instltulr JJ11f'o<;t.os soblc:
nJ
bJ
c) -
d) -
e) - o ato coopcratl\o. aS<;1m consulcrado ~.quelc platl"::ldo

entre o '1ssocla,lo e a cooreratl.\a ou entre coopel ato!,
\'as assocl.:ulas. na reall;:'lçãc \lc :::er\i~os. 0l)c.l;>ções
ou atl\l.dades que \.onst.ltllarn sC'u objeto :::OClal.

Os alos pratlcados entre as cooperntl\'lS e <:.~us -:>s<:o
ciados ou entre cOOpclatl\aS assocl.ldas S30 dcnOillln'1ÕOS atos ct!
opCrall\·os. A sua il'lunldal1C' constando do te).to constl\llClOnal ,
apen'ls lIá '1anter o que acont.e--ee atllalll"ente. de nodo que as co
opcrntl,as não precls<lrâo repetlr. perlodlC.lmcnte seus esforc;os
Junto a no\os t1.tlll"llC'S da P.sta da ra:cnda ou rccorr~.am ao Ju
dlCJáll0 para I1c.JIonstrar a lntn.bu1.abJ.1ld ..ulc téclllca de t<llS atos
ASSIm. qUõlnto ao llnposto de renda. se oS atos cooperatl\OS fos
sem tllbut.í\ClS b'lst<irla a coopclat1.v-a agropecuárIa aUôlC'ntar õ
\'a10r a ser pa~o '0 prodtltor. eVl t.:mdo o retorno sobre o qual
"pollerla" InCldir o llõlpClStO \a de constll'\o. -:>erla <;uflC:lente dlE.
tlibtllr os bens por preço l.tnor. SUpll'r.lndo o letorno Qt tllto no
Ir\l. a il'lulIlda.le Il=io t'l1mimn rã o nont mte a ser arrC'\"" ·do pelo
r:.ta<10, pOIS a cooperatIva dO \emkr a plodução do .IS"'OCI.ldo ,
pag.lrá o \;Jlor lntegr1.1 do imposto, lmclu<;l\C o cOlleSpOI1<lcnte
'10 'ltreg.,ldo pela coorC'~,J.tt\;J. ;50 lnCHhndo o 1r'l ...obre: os .ltOS
...oo»(r'1\1.\os. a ';;ltU'lÇ.lO fI'" Ira conlo se '1cha .ltu;J'rlenle ....on[or
ne dl'.po::.to na J('l ro.llplt;>hlentar nl' 24, de i de j'lIH.IIO de 19,5.

EMENDA 1P07269· 7
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r
::r--k-;~~It;:;~ f'rOJct~~n·é~;;~';l~~;lÇão (d;C;;n~;5--tio - d;; Sl .. t('li<i ·1

tl:.ação) o scgu1ut.e te>..to do artlgo 5=~ -

'Rf 324 - 'Os assC'n,m,cnto<; do plano l.actohal de l~fo .'3 ng::i113
de pre- ferêncla tel ão un centro Ul bano 1,10101110 de ...0..0
d1dntles comun1. t5r1..:Is essenclalS em forna r'e aglO\ 11"s
c tel'o a part l.c1.pação das co ore ra t 1., as d~sde o as
sentalllentos doe; agrl.cultores. ass1.st(;ncl<J téC1l1ca I:r~

dltícla. organlz.ação da produção. sUa cOIi~rclall:.lç;IÕ.
d1.str1.bulção e lndus1.nah:ação • -

____________ .uuou... ·.:.·u__ - ------

r
Acrescente-se ao p rc j e tc de cons t r t.uLç âc (da com s s-ic de Sl:>tC'U1!,

t r znç-ic) o sc gtn ncc r ex te ao palágrafo ãru co de art. ':;-6

"PI';.R.~GRAIO O\ICO: O cns i no re t Lgrcso , s em d i s t Lnçjio de crcdc , c
o cns mc do ccope r-a t av i smo e do <'SSOCic1tl.l1SnO

consti rua r.io ai s cap i mes racut t31.1\ :-5' ,

o mov rme nt.c coopelat.1.'lsta. na sua concepção
moderna 1:01:10 sisterra sÓclo-eCOnÔllI1Co. contanuo apenas COM 143 :mos
de c>"lstcncla. ,'CM atuando em todes os contlnentes. tendo-se «\'1.
UC'IlC101t!O cor.lo um lJ'stru~ento eflcc1: de or'!;an\:aç50 de~oct'<ttll;a 
da socledade. uma fOrlna adequada de du;t.nbUlção da renda c uma
alternatl\-a efIciente na busca do equilíbrio C'ntre o social c o
economlCO.

Dlante dos:;'lS c!\Hlênclas. os go\crnos das malS
d1.versas tendcnc1.as polít1cas tem aberto espaços oara o Slst.ema
cooperat1.\'1sta. ln:>er1ndo-o na p'róprl;J constltUll;aO col'\o. por
eÀcnp10 Iugos1áv1a. Tc:hccoslo,âqUla, Itãha. Cspanha. URSS. Crê
Cl.d e Portugal. Incga\c1nente. o coop«ratÍ\-lsl~O se- C-or-stltUl nã
l'IC'lhor fOll"a de atcn.de'r aos anseios nalS pr-ofun\ics do nomen, que
~ão a 19uald1.de e "li liberdade.

O coopcratl.\'ISrl0 € um Il'o\-imento 3utogcstJonário.
no exercíclo pleno da cuhdalll.01 onile. f.ela O1l111l:ação de scus prin
cípios nortendores. gera as c:ondl.ções neccssar!as para a formação
d~ pesso.:J~ que: p'lssam a lnteragU" u"'as COM as outras. prat.1c3ndo
a aJud.1 Illutua

Cons'lderr.ntlo os \01lorC's e>,T;raordln=ir1.0S de demo
ClaCla. solidnrie\1.:lde. ci\j ..mo e jllstlça sOLial. lnCOrpOl'ldos pe
10 cooper.atll'ISI'IO c 'l's!'oCHI1Í'lsno, pleltc:ul10s que este <;l"ltcma
seja C'IlS1ntIclo. na tcolla c na pliit1.cn. como e>"lgêncl1. l.on.;;tltucio
nal. -

EMENDA lP07272·7
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1-menda \·odl(lcat1.\a

\l~àlfit1lle~se_o .Irt. 169 do ProJC'to da COllstltlllÇão (da COl:llssão Ge
Slstelrnll: Iça0) con o segUInte te:\to

ART 469 ~ At6 a r(.gu!alõlentaçào da autoTlz1.ç"ão a que '>C' r~ferer o
::.tem I do 'utlgO 518 e o 3rtlgo 32~, o Banco C~ntral do
Bras11 pro\ldcnC:1arií no scnt1.do de serem atr,bUld'1S às
coopcrit1.\aS de créd1to as .,csr.as condIções de fun"'lona
mento c opcracionalld3de d;J<; lnstltulÇõ~S bancárla5. 
respcit'1das suas pccu11arHlades

JUSrIFIC·\Tl\A

A ;tutorl:açj"o de fUnc.1.on1l'1cnto (las lnst1 tUlções flnan
ce1las outOISOU a f01culdnile dli! prat1car oper'l,;ões normalS do ccnér
CIO banc5T10. SCT\'lÇOS especlals c a 'lJmlnlstraçào de prodL.tos C's
peclflCoS fllcrecem tlat'mento dlfC'renclado. caso a faso. pelo Ranco
Central do Brasll

As coopelatnas de clédlto são lnstltlllçÕeS flnanceiras
<;ob o controle do Banco Central c nOlll''1tlzaç,o do Conselho \lonet.â
llO l\aclollal. Ostenta'!' característlcas d1\er5as dos bancos, já I",es
no por scren socIT!dadcs de pessoas c não de capl tal -

A operaclonallzação de certos produtos 1.nerentes ã atl
\ldade bancárla será. pelo 1.e>.to constJ.tuclonal proposto. faculta
da às coop(.rat1\'aS de crédito. obedeCIda a satlsfação de requlsitos
sc.,..cthantes, atendendo-se às tSuas cond1.çôes peculIares d.:J forl'l'1çio
e estrutura

Título IV. Cap VIII. Seção II -1
Suprim;J-se o art.1.go 84

JUSTrfrC/\TIV,\:

As d.1.SpOSlções contldas no art::z.go 84 do Projeto longe de 1epre

sentar um avanço no processo de rac1onalizacão p1.Ulatlna do $e1\l

ço, representa, 1.sso s1.m, um retrocesso Conf.1.gura-se, por outro

lado. como uma manlUl"a rad1c011 de ver as ncd.1.das que porventura

pOderla'll contribu1r p'ara sanear a quc.st50 Por e),emp10. onde f1ca

o pessoal (parentes) quo- sejam adm:Lt.1.dos por concurso pÚbll.::o?

ENTIDADE RI::SPONS1WtL:
SINDIC1\'l'O DOS ARTISTAS E TECNICQS EH ESPETAcULOS DE DIVL'R

sOr.s NO ESTADO DI: Slio PAULO

Co.,issdo de Sistemati2ação:

1. Indefiro a proposta de er'!enda oferec1da, de acordo com as

informações da Secretaria

2. Dê-se cicncia à entidade interessada

~~
Const.1.tuinte JI.Fo:rc:;o Mt

pre91dente

tm 1986. a OCB - Organ.1.:::ação das Coopelatllas Br-<lS11ei j

1''15, ao enc<lllnnhar ao D1.gnísslmo :>Ilnlstro de I:stàdo da Refo1ma ê
do Desenvolnmento _'gláno. Plotocolo de Intenção, algllffientoll da
SegUInte fOllM

". A coop~1"atl,a encontra-se por sua n~ture:.a. lntl
mamente relaClOn.lda aos objetl\os de llll'a refolMa agrana Por se
tratar de uma organlZaç1.0 composta, na malorla. por pequenos produ
tores. a cooper;J t1.la es tã a fe1 ta ao tra to de prob 1~J7'a::. que, c.ot f
d.lanamentc, os atlngem Reune condlções nortanto. de selecion'1r-e
tlclnal falllílus de trabalhadores S(.ffi terra quc pCSSllCllJ elelado po
tencial para Integrar-se aos projetos. de a.cQmpdnhar o seu JcstrnpS:
nho, ajustando-as nos 'lSpe:ctos tccnlCOS e SOC1.a1, de admtnlstrar o
\ISO dos ln\est1mentos SOCl<J1.S de liSO conuM; de prono\(.r o beneflc1
lTl~nto dos 1nsumos e ser' iços de lnteresse conum_

Ao real1zar talS funções, a cooperat'l,a redu: ur'l .. t1.ca
mcnte os custos sOClalS en\'oh'ldos no procC'sso de lefolma .:Igrâna7
a par de aUI1entar a sua eflclt:nci1. Ao mesmo ten,po. dlmlnul o pra
lO pala emancipa.. ão dos beneflclános. lntegrando-os a uma atlvtdã
de econômlca por seus própnos melOSo -

Acresce a estas l-nntap.cns. o fato de ,ãrl.ls cooperatl
''1S h'1\(rem. recconternente. tlescnvo1'ldo. com sUCesso. 1l1port.:Jn\es
trabalhos de l1SSentlm'cnto em reglões t.rat.!Jclona1.s e de rrontC'lnt,

~~fl~~~~::~~ ~:aq~~r:~l~~~~~n~~~ ~~~ur~~~e~~~~~~ ~~s~~~r.l~~~~~l~~~:
so ;. terra e fortalecer 'lS estruturas de partlclpaçao <;oelal". -
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PLe1AAIO

candidato 445 000 

270.000 

110000 

45000

Votos em branco •••• 80.000

Votos nulos -lQ..QQQ... -
Total de votantes 1.000.000-

o principio Já vigorou na Constituição de
(art. 47) e sobre ele escreveu o MJ.nistro Edgar Costa:

Vamos. COM un exeecrc prático, evidenciar a procedência

da emenda, analizando os resultados de uma eleição nejccaterte,

"44,5%

,,",,"
4,5%

."_5_"_
ioos

liAexigênc~a de maioria absoluta de votos contribuirá, ou
trossim, para uma atuação neas cuidada e elevada dos partidos polit1cos~

na escolha dos candJ.datos, buscando o fortalecimento próprio".

E, esclarecia o ex-Presidente da Tribunal scceraor Eleito

ral que a maacrfa absoluta era "calculada sobre a totalIdade dos sufrauícs

~ aracrcneoos os votos em branco" (A legislação Eleitoral~
ra -"pg 313).

'U'O"US1I1'.A~i.O ----.

Não pode ser de outra raneara Os votos en branco, quer

sejam de recusa aos candidatos ou de protesto, são není resteções válidas e

quem não conseqoar maioria, inclUlndo estes votos, não tem maioria absolu

ta. Os que compareceram a eleição e votara-s em branco Mãopodem deixar de

ter seu voto consideraec. Jlinda mars quando se sabe que, quanto piores

candidatos, maior é o né-erc de votos em branco.

Estes são contados e válIdos para determinação do quocie.!!

te eleitoral. pelo qual se calcula o número de lugares que cabem a cada
partido nas etecçõee proporcionais (Cod Er art. 106, parágrafo Lnico)

"core os votos em branco podem ser válIdos para a eleição

proporcional e invábdos para a maJoritária?

Emendanodificahva_sl.pressiva

Dê~se ao § 42, do art 118, a seguinte redação

cabe amda lembrar que a razão maior da exigência da mai..Q.

ria absoluta se traduz em representatividade e legitimidade Inotscutfveas,

asseguradoras do apoio para os atos da futura administração.

SUprima-se a letra.2, do art 88

EmendasupreSSlva

Se a proposta pretende reduzir o número excessivo de ser

vidores públicos, o carnlnho não é este. Emverdade estaria'll estimulados a

deixar as reparhções públicas os funcionarios melhor capacüados, pois
são os que tem melhOr perspect~va de ganho na abvJ.dade prlvada Havena

tm nivelamento por baixo e altamente preJudic~al ao serviço púol.tco Só t,!;,

remos U'la máqulna administratlva efJ.c~ente quando houver correta seleção,

treinamento, acesso, estabilidade e remuneração justa.

PlENÁRIO

De acordo com o projete, retfrsncco os vot9s em branco e

nulos (130000 votos), teríamos 870 COO votos dados aos candidatos

O candidato A f~ maioria de votos em relação aos demais

(270.000 + 11O~OOO'" 45.000 = 425 000). e estaria eleito em 12 escrutínio.

O dispositivo prevê aposentadoria vcjuntérfa do servidor

após "dez anos de trabalho", con proventos oroccrcrcoais Em primeiro lu

gar a redação e tsorecíse. neverra referir a dez anos de serviço publico

e, ainda, explicltar em que esfera administrativa ou se é no cargo, para e

v.,ttar que quem Já conta COfl'l dez ar-os de servrço , faça cor-curso para um cal

go bem remunerado e tão logo seJa nomeado requeira a apose(ltadoua

Em conclusão. ou se exige a maioria absoluta COll'O era de

ve ser cdiculada e Obtida. ou se admite eleição por maiona simples O que

não é possível é carl'cJflar ou deturpar ccncaí tos já consagrados na legisla

ção eleitoral.

Ilopllcando-se a emenda e deduzindo-se do total os votos n..!:!,

los, teríamos 950.000 votos válidos, e a maioria ecscrure seria de 4'75 001

votos, não alcançados pelo mais votado, o que provocaria o 22 turno de e

leição.

EMENDA 1P07280-8
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PLENAAIO-

Dê-se ao art 106, a seguinte redação

.~••.l~,.,.....,I./IU'CO."'1.o

Emendamodificativa

PLENÁRIO

1) [lê-se ao art 152, a segulnte redação.

"Art. 152 - É elegível para Presidente da República o br,!

slleiro nato, mafor de tnnta e cinco anos e no exercício dos direitos pc

lihcos, CO'll mandato de cinco anos"

2) Suprima-se o art. 154

Ao art; 152 acrescentamos a duração do mandato presiden

cial, suprimindo-se o art 154, por desncessáno A vedação de reelelsão

já consta do art. 27, rtcn lI, letra.f:.

Não se compreende que a medida que se ecrente lnjusti fica
darnente o nônecc de Deputados (aoreseoter emenda para reduzir), se reduz;

o quOfUll para as dellberações Será para estimular as ecsêrcree nas ses

sões e CCIlIlssões? Ou para demonstrar que leis podem ou devem ser aprecia
das por menor número de representantes?

O iníc~o do mandato ocorre no término do antenor e sendo

este já f~xado (art 458), não pode o § 12, do art 154, dlspor de forma

conflitante.

o fim do mandato decorre do período de duração, sendo po,!,
tanto determinado Dizer, no § 212, Que o Presidente deixa, il"lprorrooavel

mente nas funções, na dia em que terminar o seu período e que a reeerr-ele..!
to lhe sucede ~ lmedlato, e declarar o óbvio mais do que ululante

[lê-se ao § 12, do art 153, a segUlnte redação

A norma. que a emenda adota, consta de quase todas as

constituições de países democráticos, como ocorre na ItálIa (art; 64), aé

xico (art. 63); Suiça (art 87); Jlrgentina (art. 56) e Estadas Unidos da
América (art I - seção 5).

O projeto no seu art. 115, § 12, item I, atrabuí às Coml~

sões, a competência de discutir e votar projetos de lei, dispensando a co:!!.

petêrcfa do plenário Mais ena razão para não se reduzir o quorum das Co

missões que, pelo art 106, podem aprovar projetes com "maioria dos votos

presentes" (stcj , desde que representem "um quinto do total dos membros".

Assim, nas ccntssões compostas de ~ membros, um projete pode ser aprovado

com1 votos. E na Câmara dos Deputados, com 1187 membros, um orcjetc pode
ser aprovado cem 2!!. votos ravcraveís,

Emendamodiflcatlva

,~!•••,OI=O....AOI.u.<o., ...O ..,

PLENÁRIO

Assim, se a presença é de metade mais um dos rres-bros e as

decisões se adotam por maioria se pode aprovar netéraas COM a~ parte

dos integrantes de uma Casa

"Art. 106 _ Salvo dlSPOS1Ção ccostftucioner en cootrémo,
as deliberações de cada Câmara e de suas coeussões serão tomadas por maro

ria de votos, presente a eatorca de seus renoros"

A emenda manténa nossa traoacãc ccostatuctcnej , provanda

do Império e constante de todas as nossas ccnstaturçaes, que exíqe para as

deliberações das Casas do Congresso Nacronaã a presença da naacraa absolu

ta de seus eeeoros, salvo quando estabelece quorum qualihcado

EmendaModlficativa-supr~ssiva

EMENDA lP07277-8
f'J Constituinte VICTOR FONTANA

l:

EMENDA lP07278-6
f: Constituinte VICTOR FONTANA

EMENDA lP07276-0
f'l Constituinte VICTOR FONTANA

~~~'''~

P®~:WJ

p;;,~'''''~

fÇ/'~'07J

'~Ul.'O/CO~,"I'~"U"OW"'~

.L ....'O/~O....;.OI.U•• O•• , •• O _.,
Plenãno

nDeputado f1jELSON Jon HI

Inclua-se onde o::l\loornas Dis9=lSl~s 'l'ran:n.tõrias do ProJeto de Constitmcão

Art.l.go - Os Juízes togados de l.nvestl.dura ll.rnl.tada no tem

po em exercíclo ã data da promulgação desta Con~
tl.tul.çào fl.cam establ.ll.zados nos respectl.vos cargos, passando a com:

por quadro em cxtl.nção, mantidas a competêncl.a. as restrl.çôcs e as

prerrogatl.vas da leglslação a que se achavam submet1dos. salvo as lne
rentes ã transltor1edade da lnvestidura. -

Parágrafo ú1'!.J.co - A aposentadol"l.a dos Juízes de qUe trata o artigo

regular-se-á pelas normas frl;:adds para os denals

1: a 'J.nocu~cJ"lde da drspcs rcêc , que nro i bc apenas ccucra eacôcs de

pa r en t e s cn órgiio subo r-dana doa ã au tor adadc con t ra ten t o " qacr

d r ae r que pode nomear parentes para outros órgd"os?

Por 'tUDO 1550. o n-cIho r será que o <I1SPOSH:.1\'O SCJ<l SUIH rmado

do PIOJcto com o quc , estamos certos, <I digna Assci'lblé13 xac i ona I
Cons t.a turn tc não dcaxa râ de concordar

JUSTIF'ICAçAQ

Na história da orgamzação do legislativo em nossa SOCle

dade, algumas coisas. pode se dizer, permaneceram como consenso.

O bical"leralisl"lo foJ. defendido em nossa pr.ímea.ra Consti

tuição ( 1824), no período Imperial, manhdo em quase todas as Constituições

da República

Todavia, se na aparência pooe-cs encontrar semelhanças,

sabemos que na essência desse poder ocorreram bastantes cuferenças , ou melhor.

aospteren-se novas bases de dominação e, por sua vez, as necessidades da clas

se dominante forçaram um repensar no poder dos Senadores

Calcado nesse arglPTlento e embasado na tustérfa ccnst i-

tucional de nesse país, poderemos perceber que propor rmdí f'acaçôes para o

mandato dos Senadores não se trata de golpe e nem mesmo de fiS10loglSmo,

contrario Mas vejesos a história consti tuciona1.

Em1824, na primeira ConstitUlção do nosso Estado Nacio-o.

ner, Constituiçdo outorgada pelo lmperador, o Legislativo organizado no bl 3

meralismo dava aos Senadores a vitaliciedade atreves do Art. 40, e assim man

tl:PJe-se até a RE'públ1ca.

Com o advento da República e, por sua vez. com a refor

rrulação da Constituição, os Senadores perderam através do Art. 31 sua vita11
ctecaoe pois, poJ.' esse artigo, o mandato dos mesmos fica_va reduzido;, a 5' a

nos. Mudou-se o critério de proporcionalidade do número de Senadores através

do Art. 30.
Após o "golpe de 30" ascendeu ao poder uma nova facção

de classe, tendo no comando a nascente burguesia industrial aliada aos seto

res da "classe média" Essa mudança de poder exfqru rercreofaçãc constituc.io

nal Novamente, no bojo das mudanças, o mandato dos Senadores caia para a a

nos, através do Art. 85'. e o número de Senadores por unidade Federativa caia'

para 2 A ascensão do Estado autoritario de caráter fascista, em

37. outorgou uma nova carta, na qual o poder Legislativo mantinha a Câmara
dos neccteocs e os Senadores davam lugar, pelo Art. sn.ece ccnserneírcs,
CO'l1 o mandato de 6 anos

A queda do fascismo e do nazismo na Europa repercu-

tiu em nossa sociedade, com a retomada da democratização Una nova Constitui-'

ção amarrava os Ideér.ícs democratizantes O Art. 60 §2 fixava o mandato dos

senadores em 8 anos
Novamente o legislatlvo, com o golpe de 64, comandado

pelos setores reacionários, sofreu mais um terrível golpe Jlpós perder suas '

prerrogativas o Con,9resso viu nascer a f~gura do Senador Biônico, que serviu

para sustentar o poder reacionario instalado no Estado bresflerro

EnrIm, a história nos derronstra a oscilação que sofreu

o mandato de Senador, rõs diversos períodos constitucionais. Defender o bica

meralismo é um dever, pois nossa História Já perpetuou esse sistema Para mo

dificá-lo, seria necessario uma ll'odificação s-ars radical da sccieoeoe.
Todavia, não se justlfica, hoje, o mandato dos Senadores

diferir-se do mandato dos necctaoce, pais a'llbos representam llt'l rromento con-
juntural da sociedade, e a reforcrula.ção do legislativo deve ocorrer em sin-

cronia, pcssrbt.ntenoc aos cidadãos reformular nossa estrutura de poder

xeste sentldo, pr:Jponho trandato de 4 anos para o Senado,
respaldado no pnncípio de igualdade do Poder legislabvo, sem dfscr ímma- •

ções e pr Iva Ieqfos

A sociedade espera que os nobres Senadores demonstrem pa

triotismo e sensibilidade, abnndo mão d~ mandato de 8 anos para, em 195'O,dar

se início a lJIT'a nova fase de orgaOlzação do nosso Poder

T1TULO V

CAP. 1- 00 LEGISLATIVO

SEÇAO 1- DO CONGRESSO NACIONAL

Propõe-se I"odificação na redação do ART.~8.§1º. reduzindo
o mandato de Senador, para quatro(4) anos

A nova redação:

ART 98.

§11:!- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão tres::3,

Senadores, COM mandato de quatro(4) anos, salvo dissolução do seneooreoerai

f'J PLENARIO

EMENDA lP07275-1
f?

EMENDA lP07274-3
f'J MAGUITO VILELA

..,-- .urO/JOSr'r'cAc
1o

,

Juízes estaduaH

JUstl.flcatlva

~ A extlnção pura e sl.mplcs dos cargos dos Juí:cs ten
porarJ.os atualmente provldos, sobre afrontar o dlre,1to adqulr::.do das
respectlvos tltulares, lI'lpll.carl.a drástlca redução nUll'éTJ.ca dos qua
dros JudlCantes ora en atl.vldade nos Estados, con repercussões alta
mente negatlvas sobre o rendl.mento das atJ.vldades fOrenses 0'1 aeral
Esse l.nCOnVenlonte SerHI. apenas levemente atenuado se os atual; ocu
pantes dos cargos fossem apenas neles mantl.dos pelo pra:::o remanescen
te de sua lnvestJ.dura, pOl.S dJ.fJ.cl.lmente poderJ.lIm os Estados g<lran ::
t~r cor'! presteza o prOvl.mento, em número sufJ.clente ~ hâbl.l dos cal'
gos de Juízes vltalícJ.os neccssârl.os ã reposl.ção O dl.SPOSltl\O pro=
posto assegura tran:nção mehos traumátlca e tempo necessáno a que
cada Estado, aJustando-se ã nova reall.dadc, rcestruture e <lll'plle o
quadro ~os Juízes VltalícJ.OS sem o rlSCO de grave retardamento na
prestaçao JUr~sdlclonal Já o dl.sposto no parágrafo destlna-sc a su
pr~r a ..atual ~ natural lnex~stêncl<1. de regras sobre aposentadol1a
dos JUlzes ate agora temporarl.os.

II§ 12 _ Será proclanado ele.J.to o candldato q'.Je obtiver a

maioria absoluta dos votos válidos, computados os em branco"

[l parágrafo acima introduz a regra da maioria absoluta,
para a ele~çdo maJontária de Presidente da Republica, aplicavel tambe'Q p.!
ra as eleições de Governadores (art. 60) e Prefeltos (art 64) Entretanto

ao fazé-lo descaracteriza o conceito de maioria absoluta, p01S esta só e

xiste quando o candidato obtePl a metade mais 1, dos votos vall.dos Cotl'outa

dos e não maioria dos votos "não computados os ~ branco e os nulos", C01lO

pretende o projeto.

,,§ 49 - Não será objeto de del1beração a proposta de emen
da tendente a aboln a Federação ou a Republica" -

A emenda repõe a nossa tradição consbtucional, quanto a
forma de organização do Estado e de Governo, suprimindo os der13is itens

Antes de analizarmos as SUPressões, deveref1'os -êol"siderar

que pelo projeto se exige, para a aprovação de emendas constituc1onais,

dois turnos de discussão e votação e, em cada uma, dois~ dos votos
de cada~ das Casas (art. 118, § 212)
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Colocadas tais drHcul.dades para a alteração do texto, ne
Murl'a proteção maior é preclso para Icpedrr as -ootrtcecõee de qual.quer

dispositivo Seria dar por suspeito e inconfiavel o próprio Congresso Na
cional, senda absurda a tuoõtese

Se a emenda preserva a Federação e a Repúbllca é porque
se trata de opção nacional de organização, que 50 pelo poder ccnata.tuínte
origmário S~ cerntte alterar

o Congresso Nacional, em seu funcíonaee-uc normal, oetée
o poder constituinte derivado que autoriza qcatqcer modlflcação outra na
Lei Haiar

Não e possível conciliar exercício crrvativo, con a exce

ção de "conrlança direta", írcnuroc a de "entadede'' indefinida

o que ceracteraza o cargo em contssãc e a função de confi

ança é o âavre preenchimento e a livre exoneração, podendo ocorrer co"! a

escolha de um servidor publico ou de pessoa alheia aos quadros tuncronars

se existem eventuais abusos a lei é que deve corrigi-los, reocernoe o nÚ'1\e

ro desses cargos, jan.ais atropelando o cnrexto de escolha que é fator de
bom ou mau oeee-cereo de administração e de apuração de responsabilldades.

EMENDA lP07287-S
['J CON5T, cose GENOINO

c:c=== PlENI\RIO .,,~,.'O'e.w'.d.'""_eM""O

Dê-se ao § IIQ, do Art jJ; a seguinte redação.

h§ 49 _ Os r equ i s Lt c s para a criação, a incorpor~

ção, a fusão c o desl'lelrbranento de lIunicipios serão

estabelecIdos por lei cc aní er-eo tar estadual Que ~nc1u.:.

rá, dentre eles, a consulta à população rotere s s ace"

As alíneas 5uprimldas se refere-r a processo e sasteea de
votação, divisão de poderes e a direitos e garantias individuais e só se
rão alteradas se o povo, por seus legítlnos representantes, aSS1n desejar

JUSTIFICATIVA

Direitos e çeraotres rrdivrdoaís podem ser ampllados ou
suprinidos, segundo os estagios de desenvolvimento social e nacional Tor

ná-las intocáveis e irrpedu as transformações e o eoerretçcaeentc das ins
tituições = TUt~'J"$T",~,;;:O- ---,

Não pode prevalecer a sistemática adotada pelo Projeto

de Constituição com relação à criação, mcorncrecãc , fusão ou oes

memb r amer-t o de Municípl.os

Reservar para a lei complenentar federal o disc1plin~

mento da mat é r ra é comprometer enormenente a autonorua dos Estados

EMENDA lP07281·6

fl Con,"'",n', VICTOR FO"TA'lA

PLENÁRIO

er';;;OO~

Q4J~;Jã!J

Dê-se ao caput do art. 60, a segumte redação

"Art 60 - O Governador do Estado será efertc até noven
E dias antes do temo do mandato de seu antecessor. aplicadas as

do art 153, com mandato de quatro anos"

A presente Emenda visa devolver aos Estados a conpeté!).

ca e pe ru dispor sobre a oe tér í.a , que é de seu interesse exclusivo.

I;MENDA lP07288-3
tJ CON5T JOSI=: GENOINO fC';;T"~

f:fu~flJ
'1..~••lO'••W...t.,.l.O.OM'.,to "]

~N..::A.:.R.:.IO=-- --,
A e-eroe compatibiliza os prazos de eleições, esteceieceq

do sua reerrzecão até noventa días antes do termo do marqetc, como se ado

ta para o Presadente da Repwbllca (art 153) e para os Prefeitos (art. 64)

8r.enda supress1va-modiflcativa

1) Supri'lla-se o art. 85j

2) Dê-se ao~ do art; 86, a seguinte redação:

"Art. 86 - aplica-se aos serviocres públlcos civis da u
nião, dos Estados, do Distnto recerat , dos Terntórios e dos ~lunicípios o

disposto nesta seção, especialmente as non-as sequmtes

De outra parte nanda aplicar a eteiçãc de Governador

eaíorta absoluta, trcnundc a regra constante do § 3"', do art 153, enqua!!

to o projeto, ecnvcceoerente, so mandava aplicar a dos §§ 1º e 22

Excluimos a data da posse paI' desnecessária, pois se

mandato é por tempo certo e o térmmc de um jâ é estabelecido, o Infere do

outro está fixado.

Incluir no artigo 54 - Compete à União, novo

mc.í.sc s

_ ürqaru z ar , manter e executar a Inspeção do 'r r ab a l hn ç

na forma que se dispuser em lei ou Convenção Internacional

JUSTIFICATIVA.

11 Inspeção da Trabalho e uma instituição de carãct er mund1al

que ccns t í t.u r , na prática, uma das maac r e s garantias de aplicação'

das Le r s de proteção ao trabalho, se adequadanente cons t r tut oa

A atividade é regulanentada an t e r nac Lcna Imen t e pela CcnvençE:o

nQ 81 da üeqam z eçãc rnternac acoar do trabalho e pela Convenção nº

129 do ne sr-c or qaru smo A primeira se refere a trabalho na 1'1dustn3

e comércio e a segunda, a trabalho na agricultura (rural)

Pt-e t Lcamerrt e a totalidade dos países do mundo eco t an a referl

da ccnveocao nn 31 e mesmo o Brasil Já a ratificou, mas apresentou"
denúncia, no ano de 1971, justeoente quando, no Governo do s res i den

te Neda c L, foi acusado, no foro rnternac í onat , por não cur-prí-lo

t: necessário, para sanar tais p r cb Lemps e para marcr g-:lrontHI

dos da r e í t o s trabalhistas, que a Inspeção do Trabalho seja fIxada no

Conslituição, como atividade normalizada e executada pela União

Dê-se ao art 64, a seguwte redação:

Emenda mod1flcatlva

PLENÁRIO

"Art 64 - O Prefeito será e.leat;o até noventa d.as antes

do temo do c-ar-dato de seu antecessor. aplicadas as normas do art 153,

ccn mandato de quatro anos

EMENDA lP0728S-9
I? Con,titú,n'e VICIORFONTANA

PLEf\ÁFUO

A nova redação dada ao caput do art. 86 vrsa, e-n pr Imef-,

rc lugar, defc-ar claro que os prmcfpros gerais estabelecidos na Seção, se

aplicam aos servidores publlcos, e-n todas as esferas acnírustrat ívas

o art 85 deve ser suprim1do A matéria deve ser reç.üaoe
no Estatuto dos servrocres púhlicos.

A remissão reata ao~~ está eouvccace, ou no nénerc
do artígo, ou no conteúdo. Em qualquer hipótese deve ser eliminada.

r.r------""'''"'"..,'',.======~~~

EMENDA 1P07282·4
I? Con''''u!n'. VICTOR FONIANA

l"

Emendasupressiva

Suprill'a-se o art 127 do projeto

o texto pretende que o projeto que receber parecer centrá
rio, na coeüssão de merito, seja tido como rejertaoc -

Parágrafo üruco _ consaderar-se-é eleito o candidato a Vl

ce-srereí.to, em virtude da eleição do candidato a Prefea.to com ele reqra

tradc"

A emenda manda aerrcar as ekerções de srerertoa, per mal~

ria absoluta, inclusive a regra do art 153, § 32, visto oce o projeto só

manda sortear os §§ 1Q e 2~.

EMENDA 1P07289-1
JosE CE""'H'" E 0"""5 CO:,SlITUINIES00 PI (v'd' ve",o) er"~;·~

tJ EM!:JIDA Di:: PLENi!.RIO .U~"~/<.W" .. ol.~."W"'Ã<l ~ 1:JN';i!SJ

SUbStitUl o Paragrafo únIco do Art. ja, por

A matéria é Indí scutfvejeente de natureza recnrentaj N~o

deve ser incluída no texto constltucional, orfterrc porque~ esta

reduzindo o quorum de deliberação das duas Casas e de suas Co.'11SSÕeS (art;

106), permitindo rejeição de projetos por minoria, o que não é ecertevei
Aliás estou formulando emenda reretave-eote a êste dí spusa t ívc

De outra parte fixa emquatro anos os mandatos dos Prefed,

tos que o projeto não estabeleceu. Entretanto, se cetemuna que as elei

ções dos Prefertcs são simultâneas em todo o País (art. 62, item I), os
mandatos tem que ser iguais Para isto, só fixando sua duração no texto f~

deral

parágrafo ún1CO Todo poder deve ser expressão do PO\O, e será

exercrco por delegaçdo e participação popular dIreta Sua organização tem por

fim a elimlnaçdo das des1gualdades sociais, e assegurar a todos urra vida dig

na, llvre e fellz.

.,JUSTIFICATIVA

EM segundo lugar há Comissões que fuocronam em turmas, e
matérias cujo r-érj.to está afeto a nais de e-a CO'llissao Se tais cmssões
forem esclarecidas na texto, quInhentas artIgos não serão suf'rcrentes

EMENDA 1P07283-2
I? Con,titu!nte VICIORFONTANA

nu.l.'oI<OW'UO'""ICO~'UÃ.'-- -'
PLENÁRIO

er;~~"~

rç;=j'~,;;;J

EMENDA lP07286-7
-c.=.~OSCGêNÕI:NC°=--"'_'·· ~ tJ-"~';"-J

A. recaczodo parágrafo únIco orig1nal, cuja subshtuiçZo é aGU1

proposta, ao estabelecer que "todo o poder e-are do povo e cem ele é exerc.cc''

expressa Ul".8 concepção na qual o poder seria alg::l outorgado, delcgaC:.J pelo PS!.

vc, e>ercrcc cem ele, c-as externo e acima do próprio povo A vtsso avançada de

democracIa deve buscar que o podar seJa expressão do povo, por l'"cio da repr~

senlação d~rãtica ou da partic1ps.çdO popul::.r daeta, de tal manalra que a
população se constltua no granda ,$ujeito político dos assuntes pu:>lio::os, e n~o

simples o~jeto de un poder que se pretende apenas bem eyerc1do por U1"3 elite

especial, situada fora e por sobre o povo.

r;r----------TlI,O""'''''''M;••'- ---,
Modificar- o 1nci'0 V do artigo 85.

Emendamod1ficativa

Dê-se ao ite'll V, do art. 86, a seguinte redação:

~'n - Independe de concurso o exercício de cargo em CO'lllS-

são ou função de cenfiança declarados, em lei, de livre nomeação e exoner~

ção"

v _ Os cargos em COMissão ou furll;õas de confiança serão exe,.!:

cidos privativanente por servidores ocupilntes de cargo de carrelra '

tccn1ca ou profissional, exceto os cargos de dirigentes máximos de_Cf!

da órgão ou Entldade

EMENDA IP07290-S
JOSI: GENOUIO E OEHAIS CONSTITUINTES DO PT (v1de verso) tJ-··;;··~

fITYW~·.~llJ

JUSTIFICATIVA. Ad1ciona novo Artlgo as D1SpoS1ções Transitonas'

Art Fica revogada a la1 nº 7170/83 (le1 d::! SegJrança Nac1S!.

nal).

O projeto corretanente exige que o 1I"lgresso no serviço p~

blico se faça sempre por concurso público de provas ,(art 86, ltem 11) E~

tretanto quer l"udar a conceituação tecnica de cargo em emissão e da fun_

ção de confiança, pretendendo que seja'll "prlvat1var;ente exercldos por ser

vidor ocupante de cargo de carreira técnica ou proríssional, exceto os da
confiança direta da autoridade ll'áxima de cada~ ou entldade"

Embora o texto proposto tl.vesse como objetl.vo mal.or a pr2.
fissionalização do servidor público, concretizando antiga aspira;ão

da classe e tornando o serviço público respeitado, responsavel e

atuante, não garante seu objetivo Por Isso há necessldi3:de de Que

soml"!nte os cargos de dirigentes ou autondades máximas de cada órgão

ou Entidade possam ser excetuados na regra geral estabelecida, ain

da que não seja o desejável

JUSTIFICATIVA

Trata-se de revogar UlT3 lei oriunda da dltadura m1htar e estlJl

matl::!ada et'l toda a soc1edade CO:l'.D arbltrária e ant1da.l'.ocratlca, a ponto de sua

aplicação sofrer restrições incluslve por parte de lroportdntes lid~ranças e

forças do prõpno sltuaciOl11sl'"o
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JUSTIFICATIVA

Defesa
L"~~;~

[IT"õI:;~ãmJ

JUSTIfICAÇÁO

ri Lc.L Compf.eme.ntali. r:U...6 upunalLã 4 c1L.<.aç.iio de. E.6tado.6

vê-óe a õe9U.<..'tte Jtedttç.ão no pa'Lâglta6o lj{l. do a-ltt 49

do PILOjc.to de. COllót.<.tu-tç.ão

E 1LOJtn de eJ1óc.j4ILmOJ 0& bc.nc.6Iuo.6 da f..(.bell.dade e da

pILoteçâo b!l.n.!..<.lulLa aos que, lLc.gulalL ou .<.Jtltc.9utalLmente. eL:.tc.õ pOlL

não te.Jtc.m outlLd m(llLC.<.lLa. JLeóolve.lLam V--t,.VClL em no.s&o Pa.[-6

tJ PLE"ARIO

EMENDA 1P07298·1
fl Veputud, SIQUElRA CA/lPOS

L';~~'~

p:ç;~8!"ã7J
.~t ... Dl<c~.. oio,.""<O~....O ....,

çãc tambemexcepcioner, de guerra. com o país sujeito a ser sibado mtatermen
te ou jã sob cerco -

Trata-se de retornar a essa origem E de recusar a concepção
reacionária em roce da qual se atribui ao Estado, e em especial as Forças Ar.
macas, scpercoceres arbitrarias e pctacaatescce em sdtuações de disputas s.2
ciais e polítlcas maas agudas

A correlação de forças atual na sociedade e desfavoravel aos ce
barxc A leglslação crcmãraa já estacute um conjunto de restrações Ieqai s e

de prâtaces repressivas "ncmaas" do estado contra o povo Pretender, a.len d11

50. ellbutlr na consttturçãc uma reserva extra de arbítrio e vrciêocre, czpaz
de instaurar "legalrr-ente" U'lI autêrrtaco sstaoc Poj rcaal, sob o rótulo de Estado

de Sítio. s.lgmfica colocar a vida política do País sob a églde da ameaça e da
chantagem,

AcJLc.&cen.tc-~c. a ~eglu.'lte. letlta "z" ao .{..tem IV. dI! art

17 do PItOjcto de cOII~.tau-tç.âo

f:J PLENARIO

EMENDA 1P0729G·4
t' Vep.tudo SlQUErRA CA/lPOS

L'~~"'=:J

rr;;;~'ffil

Suprime todo o Capítulo I do Título VI, que trata do Estado de

o ~tado de Defesa serra a manutenção na nova carta das tíed..das

de Emargênda e do Estada de Emerg&ncla da atual constatuiçêc düatonal-f'l11~

tar, apenas Juntados sobre outro nomee com pequenas alterações tere dlSPOS~

tivas excepcronaas foram Introduzidos na constutvição brasileira pela oitad~

ra, lnexJ.sbndo no texto sd 1946, que previa apenas o Estado de Siba A aht~

de diante deles e inseparável da atltude em relação ao reqn-e de GIl e seu pa
pel tustõrrcc retrógrado -

Essas cbaraoas "salvaguardas do Estado" atribuem a estes poc~

rcs repressivos absolutos sercre que surjen srtueçêc de intensas disputas so

dais e pnl It.Icas , e o faz com o claro sentido de manutenção conservacora c;
status quo. utillzandose. para tanto. de valores ideologiCos qenérfccs e rr.ale~

veis - "ordem publica" e "paz social" _ aoeotéveis a var-ras sítuecões

O Livre ocscnvctvíeento da luta política e a solução das cr.íses

pela via da disputa aberta entre as forças soclers é o caminho que favorece a

afirrnaçJ:o das vontades e dos direitos das maroraas , o que, por sua vez. repr.!:.
senta a realização prst.rce da autêntica oerccrecre

---- m"'''''''''',', ----,

JOS~ GE/I.'OIt\O E DEIIAIS C0"15TITUINTES Da PT (vide verso)

r;r-----_.Lr"••'M<o""dols"'.o", •• 1<I

EMENDA lP07291-3

EM.::t-.'l)A D: PLENil.RlO

" O~ empu..gadoL. de umtt emplte.Jtt .{..tlteglLttltâo um me.~mo .&.(.!!.

d.(.cato, COltL.t.<.tuldo poli. ltantO de pJl.oduçiio ou at.{..l.-tdade.'

da. emplLe<!.o., .6o.lvo 0.6 de eategolt.<.tt d.<.6e4el1c-tada ou. de

pIL06.t..6.6õe.6 Jtegulamclltada<!.. que '<'11.tegILaILdo o~ ~CU6 1te.6-

pec.t.<.vo.6 L.-tnd-tcttto"s".

va. 60!l.ma como e..stâ o JLeáeIL.{..do paltágJta1o. JLep!l.e.1entd

um xecu», 110 que tdl1Be. ti bUfoCa. de. L:.otuç.ão do p!l.abte.md da Ite.d.t..v~

.6ão teli.JL.<.toJL.<.at do Pa.[L:. N0.660 compJtomJ..1.60. cnqua.lto etabo';.aIILC.6

a 6u..tulLa COllót.<.tU.(.ÇdO e. ádc.t.utali. O atc.ltd.c.mell.to da.6 1Le..<..v.<.ncÍ-tca 

ç.õe.6 ma.<..<!. jU!ttaL:. do Povo blLMde.,(,!l.o.

ErrendaAdll1va _ a constar nas ursocsrçees Transitonas

Art. Faca extmto o serviço Nacaonal de rnrormecões JUSTIFICAÇÃO

JUSTl FI~

Ác.JLe.Jcen..tc-.6e. a .6cgtt-tnte lc.t:l.!1 "C" c c <..tc.m IIJ, dI)

altt 27. do rlõ.ojeto de. COll&t.{..tU-tÇ-d(l

U E pCl!.md.<..do o lLCg.{..6tILO de um calld<.detto Pd!l.lt do ~J ca:!:.

go.& et.e.U:voJ r:46e!l.entc.<!.. /la I'Ic&m« C.{.1tCUI16C1t'.çãt<"

L';~'~'~

rç;~Mã?J
••••••.ofC.~....I01."..O·,··... Õ

[:J P""ARIO

EMENDA lP07299·9
r Ver.tudo SIQUEIRA CAlIPOS

E:(.{...6tem o.tual.mente no BlLa.6.{..t 68 p1;.o~-tó.6âc-6 !l.c.gutorrc.llt,Ü

da.!. cú.ta6 cú.6e4ellc-tCldM. Ve.6de 1956 que ttU..L:. c.a..tegO!l.-ta6 vem L:. C

oILgau.<.zandc com pa.t!·...<..mô'H..o e d.{..6p06.(.t.l..VO~ .de deóe..sll, c.-6pe.c<.al.me.I,te.

cm ccuveuçêee , e dU.6Zd.{.oL:. C.Ot.e..t.<.VO.6

A C.o.te.golUa de p'l.OpClgapcú..st(l~. c cndc dc acs l.'.{.(ljlt'l-t.'!l:. e

vende doace p'LIle-<..sta.6, pOI:. exemplo. e xe acc em geILltt. 1tulçõe.s de

L:.eILv.<..ço cXtCltllO c ItdO hub04diltado a holLâ'l..<..o Vute..6 p!l.o6.l..l:.l:..{.01la.<.L:.

óão c.obll.adoL:. ve1c.ulo"s pli.ÔpUO.6, ILOUp'l."s e.JpeulU.L:.. boa apalLé:llc.<.a e.

ve/L.6a..t.-tl<.dade são d.<..6eJLclttcl. de. óunc.'<"ol1ltJL'<"OL:. bUILOCJtãt.(.co~, dc

uclt..(.tultâIÚOL:.. pOJL exemplo, qu;:>.. não L:.C dulocam /10 exc!l.cZUO de

JUSTIF'ICATIVA

Trata-se de extinguir um org;:o que asscnuu o caráter de un c~

nal de interferência do Poder ~l...litar sobre o eresroente oe Repúbllca e se co,:!
figuroJ COTO U1l aparelho de vigl1ânCl<l. espionagem e controle idawlog ...co co E1
tado E1l relação aos cidadãos. caracterazaroo-se CO'110 orqarusro de PC!iC16 paI';

tica
Em funç!:ío de fornecer 80 Presrdente dados ínrcrserrvos, pode:'d

ser criado. pelo Executivo, um serviço escecrerraeoc, lje caráter c.rv.ll , ad1l!
nistratlvo e de aseessore-ento, se-n qualquer conotação militar O,Jpoj Icaal,

Art 247. As Forças Aimadas destlnal1-se à defesa da pátna

suprirre. no art 247, a expressão "e à garantia dos
constlluclonals, da lel e da ordem", ficando, então

poderes Veve óe.1t c01l6.<.deJLado tambéM que.. dU'La:n.te. md-t,5 de tUtt

ta allo"s, cCLtC.gOJ!.-tM como eL:.,5a:~, conõtlLtu../tam pat1l..{.môtu.o.6 vai'<'C60Õ'

conlO colân.(.a de Óé!l.'{o.~1 -li-tõtema de a.6L:..(.óté:ltC.{.CL odoltto.cõg.<.ca e a~

,6,{..6tênc.<..a mécú.ca. Uma lLcat.<.dade que não pode ~e!l. .!.upJL.<.m.{..da da

noite paJLa: o cka.

L,{,rn.<..taIL o lteg.(..6.t.lLo pa1La um ca!i.go elct-<.l.o exe.c.ut.{..l.(' e.

out!l.O le.gJ..~lat,{,vo não tc.m ~e.'lt<.d(] Se.Il..{.et melhclt. c.a.!.o nete I'cósa·

mol. adotalL o que. eóta. emcnda ,sugelte, não pe!i.l".{.t.<.ll., Itcg,/,.,st'L(, dc

dua.!. c.alld-tdatuJr.aó pa.ll.a uma L:.Ó PCó-60Cl

A pltevateceJL tal. JLedar;ão,68 catcgolt.{.a-li dc.(.xam de c.x.<..!

.t..<..1t, cauóando um dILMt.<..CO plLeju1.zo ao mz.{..o .6J..lld.{..cat e. c'!'pcc,d.{.ca-

EMENDA lP07297·2
r Ver.tudo SI QUEIRA CA"POS

L;'~';~-]

QV~';mJ

49

Incluam-se >:to art.57 o ~I.~m VI c alí,a<:l.S "<;I" e "b" com a

redação aba~..co, supr~mln'::o-$e. C'õl cO,WCc!Uâ.1C~;:l, o § 42 elo art.

PR('!JI~'rO nr: COH&l·ITurç:i.o ( Dl, COlI!<;:S;-,O DI: SrS'l'r\1A'l'IZlIÇ"iio)

Il~~

---------""" "",,----

EC. ----'

EMENDA lP07300-6'
FJ Con~I.J.t.u~nte Gr~so"J ;;;'~CO'[\~------~

L';~'~~

rr;;~Wl!J
•• t ....,O/.o~"•• D'"" •• O..,..06

f: PlEIIARJO

A destlnaç~o constltucion<ll das Forças Arfl'ad:i.s deve ser exclus,!.
V8l'1ente a defesa do país CO'1tra eventual inlfillg:t externo. se'll qualquer funçdO

de n3tureza polítlca que leve a lhes atribuir mgerênel\l rcg,Jlar 03S deClsões
de governo ou que possa fornecer prete...tos lcg:i1s para .1Oterverçõas e golpes

mil.1lares
Neste scnl1do. a redação origlnal do artlgo atribui às Forças

Armadas U1la miS5JO C8 <Írbilro supre~o e tutor da sociedz.de em relação ao que

possa arbitrar.<.rertc ser entendldo por "garantia dos poderes constitUClonals.
da lei e da oruem" Em no nc df!sta forlr'Jlaçcio generica e .lndefmlda. passível
umaoção mllitdr de s"ntido golplsta, a qJal poderá invocar a propn~ Const,!,

tUlçõO para tenlar se lc.gltlmar. Daí a necessldade desta alteração ora propo1

tn,

JUSTIFIfATIVA

"Art.. 57. CO'ilpetc <.loe r$'Cndos

JUSTIFICATIVA

Art 2º. no caput. lnclulI o termo "De:r.ocratlca" na denominação
do país. que fica sendo então "l1epublica Federativa Deroocratica do Brasil"

Trata-se de valorizar na propna deno1Jlin:;çlio do país as liber.

dades polítleas e os dneltos derrocrátlcos como esser.ci:ns ao avanço da SOC1~

dade

Dc:.-de a pr;:..,c~rd Carta ConntJ I.l c~onal coube a02 Es1.c.clos

as prerrogal~vas da or'Jdn1.::açâo po:!...{t...co-adlil~n:!.s1.rat~va, por'1111,

com o o.dvento dos Atos Inst~Luc~or,a~s 1.<.11 prerl.ogat~va fo~ C<IS-

vr- leg.l.fllo:r socr':!.

n) cr~ação, fu~ão, J-::;:orporo.ç~o c óe~membrCtment..o de:

t-lun~cíp~os, e

b) d~v~s~o cc ,1L.n~c{~~o::. em D~::.:tr.l.t..os."

A oportun~do.de d~ rcstaLel~ccT ti ro:1aral~smo c a autono

m~D. dos Est::tdos [":tra lcg~<;la::, .:là;;\~n...'>trdr e govcrn;:Jr dnr-se-d

através da nove; Carta Const~t..c~onal

sad<l.

_ F.<..ca. atll.-tbu1.da a I1ltc.<..ol1a,t-tdade bll.aó-tlu 

JLa a todo.6 0.6 c.ó.tJLangc..<.JLo.& que. <!.c. e.ltCOll 

.t.JLe.m há maU. de do.(.ó al1O.6 .-t.n.<.nte!l.JLupto.6 no raZó, nr~

A<t;,

mo que. «JtegulalLmentc..

§ 10 _ FaJLá jUó ao belteÓZc..{..o dCh..te all.-U.go. (] '<'l1teILc.!

L:.ado que JLe.qul!.JLelt a ntttulLa,t.<.zaçàc, junto

õlLgào conrpetel1te.. dent1l.o de um ano.

AcJte.&cc.ntc-óe. iió d-t&po.!..(.r;õ~ t'l.a'(6.{tÕ'l..{..r.~ do p'Lojeto

de Con.st.<..tu.{.ç.ão o L:. egu.{..l1te·r-";;'-J
rr;;~:fi}]

-XIS&: GEr,OII\O E DE~IAIS CONSTlTUINTES 00 PT (vide verso)

r;r--------,- .~.~.",O/cO~....O,.".CO~I••l.O

EMENDA 1P07294-8

EMENDA 1P07295-G
.JJS!: GENOlND [ DEMAIS COf~5TITUINTES DO PT (vide verso)

§ 2Q - No pli.azo pll.ev.(.óto ItO S 10. não pode./tã óM. p'LMO

o e.ótli.angc..<..!Lo, com Jtc.6.(..dêllc<.a 5'<'X4 /lO PaZ~

que po.&óua documentoó de. .<..dell.t.<.6-tcaçào pe66 oal., ex.r:~

doL:. pOIL govelLJ1o eótltangc-<..'Lo '~

o Projeto de ConstltU.l.Ç'tio at..uol ~mpcdc, § 42 do ort 49,

a aut.onon~a dos Cstados e Crl.U d1.fJ.culdades na red:!.vJ.são terrJ.

tor:l.al, para a decepçdo de todos os D~strJ.tos Bras~lc1.ros pro!!

tos para se elllanc~par, condenando-os à estagnação ~nst~tucJ.O

nal

r;r lul0o
un'

.. c.;lC !USTIFICAÇÁO

Substitua-se o íte"ll I. do arhgo 13. relativo à garal1tia de emprego.

r;r nuO/."ST"C.~;:O------_---_,

Sobre os casos de decretaçd:o do Estado de Sítlo

Suprime o inciso I do art 237. onde consta "I - COf";Cç~O g=ave
de repercussão naelonal ou fatos que COMProve'il <l ineficacia da medida to."ada

de Estado de Defesa".

JUSTIrICATIVA

A JLc.dação do caput do altt 19, contemp!a, com jfL!..ti.-

ça, OL:. l!.L:.tlLangUJLo.6 c.om pCILmanênC<.a 1l.egu.lnJL no PaXó, mM c.oqu~

c.c aquetc.ó que. .(.lLJtegtU:aJtme.nte. já. c.6..tão .tltteglLado.6 ao »OL:.óo povo

EMENDA lP07301·4
pó' CC'JSTITUIN'TE RICfo.'\DO IZ.úR

r.T .......IO'.~"'....O/I" •• O., •• IO

pr;;'~"~

1?Li~~ffiJ

o Estado de Sítio. CO'l\O a propna d=:nc:ninação indicd.. foi ong,!,

nalmente um d.lSPOSlbvD constltt.!clonal extraordinario prensto para U'na situ.§.

O" deAaS.(.oó da: d.i.óZul Il.c.at.<.dade bJta.L:..<.lUJLa pJLec.<.óanr

.6c.1i. ennJte.ntado.6 e vc.nc..(.do.&. I'
pelo seguinte. suprimidas as letras lia", "b", "c" e "d".

I _ Garantia do dlteito 2:l trabalhsdor rredlante relação de emprego
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Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

·~·"·PLENA~íÕ··C""'.o--:------,

JUSTIFICAÇJtO

Questão fundanental para o País, que supõe a solução!

dequada de muJ.tos de seus crônicos e cruciais problemas. e a fJ.x~

ção do hO'llem à terra, livrando-o do êxodo forçado e descontrolado
aos grandes centros urbanos, a maioria destes em decorrência da

queles, com J.l'1ensos obstáculos ao dese"lvolVJ.mento econôMico e ao

bem estar do conJunto da sociedade, o fortaleciMento Da comunidades

locais, a partir da autonomJ.a municipal, te'll muito a ver com a sup~

ração dos desafios acil'1a apontados.

O alcance soc~al da medida proposta é de inegável J.mpor 
tância e vem de encontro aos anseios de varias CO'llunidades que já I

se encontram em condJ.ções de ascenderem a lIlunJ.cípJ.os.

Sendo o BrasJ.I UM Pais de dimensões contJ.nenta~s, cujos
Estados apresental'1 caracterlsticas próprias, COI'1 aspectos sócio-ec.,2

nõmJ.coS e culturais heterogêneos, nada Mais coerente Q e se dê a c!,

da Estado da Federação o dueito de organizaç~o de se~ território,

Suprima-se o Artigo 37S do Projeto de constituição do R~

lator üa Comissão de Sistematização.

Na reorgam.zação Ela...·socJ.edade brasileira, cabe aos i

lustres CDnstil:u~ntes restabelecer, na sua plenitude, a federal1li
ll'0 desfigurado durante o perIodo autoutárJ.o.

O constante no dispositivo enfocado é por demei s clarol

e evidente, razão pela qual torna-se dispensável sua inserção I

na Certa I~agna.

Embora esse dispositivo não conste en Cartas anteriores

nunca se VJ.U alg~ém prc rb rr aos indígenas se manifestarem em t!:!,

pi ou, aos brasileiros e mesmo eatnenqerrcs , se expressarem em

lIngue portuguesa

JUSTIFICAÇJtO

Nesse sentJ.do, mister se faz devolver aos Estados a i_
niciativa de gerir, autononamente, as matérias que contribuam pa
ra a unJ.dade nacional E entre essas matérias, está a organização
politico-adllimstratIva do Estado.

A Justiça se insere entre os intrumentos prioritários pa
ra a h;:rrmonia e equiHb'tio de qualquer soci.edade e\lolutda. Tanto

isto é verdade que se inclui na triade dos Poderes da Repúblical

brasileira.

As Cartas Constitucionais inscreveram a independência e a
ncrecrun dos poderes para- que os mesmos possam exercer suas 3_

trlbuiçi:les e competências com exação e livre de ingerênclas ind.!:,

sejévef s ,

A Suprema corte, para atingir as finalidades e a sua nis

são contitucional, deve ter garantidas as condições necessánasl

para o exercício de suas atribuições, e imune de interferênciasl

que prejudiquem a sua ação.

I:: inadmissível, poIs, que se pretenda que algu'll de seus I
membros seJa indicsdo por outro poder, no caso o Legislativo, u
na vez que isso se configuraria na intronissão de um poder no o,!!

tro e que, portanto, interesses pol!t1cos entrariam em jogo, com

inegáveis prejuízos ao bom desempenho do Supremo Tribunal Fede 

ral.
pior ainda, é a organização de 11statrípl1ce pelo pr6prio

Supremo Tribunal Federal, pOJ.s é orgaOJ.smo suspeito para fazê-lo

Suprimam-se os Incisos I, II e III do § 112. do Artigo 200,

do Projeto de constItutçãc do Relator da cceuasão de sistematiz!,
ção , e a palavra "sendo" do § 12 do mesmo Artigo, e acrescente 

se a expressão "indicados pelo PresidentE! da República" no "co. 

put" do mesmo Artigo, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 200 _ O Supremo Tribunal Federal ccnpõe-se de deze~

zels Ihnistros, escolhidos dentre brasileiros, com mais de trin

ta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. de notável

saber Jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Presidente'da

República.
§. 12 _ Após audiência pública e aprovaçâo pelo Senado da

República. por voto de dois terços de seus membras. 05 Ministros 

serão nomeados. pelo Presidente da República.
§- 22 _ O provimento de cada vaga observará o critério do

seu preenchimento lnicia1."

Dê-se.ao § 42, do Artigo 49, do projeto de constituição

do Relator da CO'I\J.ssão de Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 49 - ••••• • ••••••••••••••••••••••••••

$ 19 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 21;1 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3· •. .............•••..• . ..•.......•

§ 42 - Lei estadual estabelecerá requisitos mínimos de

populaçdo, ele~ tores, aspectos sõcio-econâmJ.cos, necessidades re
gionais e a forma de consulta prévia às populações diretamente in
teressados, para a criação de novos municípios. bem como a sua dI

visão em distntos."

n'fo"~'f1..c.;io- ---,

JUSTIFICACRQ

EMENDA lP07308-1

EMENDA lP07306-S

~ ~llto""""lu;lo
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EMENDA lP07307·3
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EMENDA lP07305·7 ..... -----,
~E HARIA TUiU 00 VALLE OUADRQS

~~É';;~~;:j'; ....·...."

D §12 do art 197 do p r-nja un , originariamente, assinala

que a at ua Ldz açân dos varcres dar-se-á na data da apresentação dos
pnecat.ôr rcs judJ.c~áhoS, et.é lI:! de julho

O correto li que a atualização, em vez de oco~rer na d~
ta da apresentaçf:lo do precntóno, ocorra na data do efetivo depós.!
to, ou seJa, o favorec~do levantará a importância totãl e devida
mente corngJ.da.

Os precatórlos, comumente, a~nda que se refiraf1l à con

verSdO cm OTN, são pagos pelo valor nomlnnl Há, aSSlm, em cadeJ.a,
ur~a SLJ:lC lntcrm~n;;jvel de precatóJ:los visando à atualização do re
manescente não pago -

De outra parte, os sucessivos precatórios exigem traba
lho complei"lcntar dos Juizes, advogados, do IUnistério Público e dos
serv~ços auY11J.ares do 6rgão judi_ciário, a par do fato de que a de

mora no pagSl~ento implica incidência de Juros moratórios, em detn

menlo das pessoas jurIdicas de dHeltu público devedoras

A questdo da expedição do requisJ. tór~o sem a conversão

e/1 OTN, é inconcebível num PaIs como. o nosso, assolado pelo estJ.gma

da inflação, atJ.ngindo, faz pouco, o patal'1ar~d~30% ao mês. Portan

to, não tem sentido requlsitar apenas em cruzado~em possibJ.ll

daLle de atua1.lzação, se o Poder públJ.co paga, às vezes, após Clnc-;;
anos, ü conlc::r da data da requlsição

Apenas para ilustrar o efe~to que a inflação desempenha,
o salário raínil"lo de 1982 era de Cr$ 16 808 e hoje o mesmo saláno l'1i

nHIO está flxado em Cr$ 1 970 000 ou Cz$ 1.970,00 Houve tJma desval-;;

rnaçao de m81S de 1 000%, sem consJ.derar, conforme noticia a lmpre;

sa cspE:cia1J.zada, que o salário mIn~mo perdeu o valor aquisJ.t~vo ne;
se período E isso que ocorrerá com o requisitório, se expedido ape=
na ... pelo valor nomJ.nal, ou seJa, sem atualizaçd:o.

A atualização é fundamental, mesmo porque o Estado é en

tidõ:lde criada para a defesa do interesse púbhco D dlrelto é lnstru
mental, bem como a busca da Just.lça é seu conteúdo fund<Jmental, 

repnraçdo do dUl'~to lesado

Pela 6tJ.ca da le1 orçamentária, a doutrina moderna n;Io

dpfcnde_ q_ri..fI.Q..r1smo do cgu~11bno nbseluto, Mesmo nos oaí:>es de eco_

nomia estável e, mUJ.to menos, num país de galopante inflação cemo

o nosso W;:o poderia ser de outra forma, já que os preços aumentam,

assJ.m COtrtJ os salanos e proventos, os contratos públicos j todos
corrigidos, enfatJ.zando-se que a receita maior resulta de tributos
atualJ.:!':ados, que tomam. como bnse de calculo o Momento da exteriori

:Z9ção da capacJ.dade contububva, ou seJa, o -valor da renda, da pr.Q.

prledade, do faturamento, etc
Em suma, os poderes públicos tên a receita corrigida e

querem pagar os débJ.tos pelos valores .no'ninais, sem correção alguma

no r.lOmento do depósJ.to dos valores

Observe-se também que P os 'requisi t6~ios são cumpndos ,

em médla, ailás cinco anos a ~cantar da expedição Trata-se de proce
d~/Ilento injusto ao credor, Que receberá o valor nominal irrlsório ,
cm termos práticos, s~gnificando, ademais, o esvazJ.amento da pr6

pria eficácia da execução, o que não se coaduna com o escopo do pr.,2

cesso voltado à efltlvidade da jurl!,!dJ.çã:o.. . r

Além do mais, o pagaMento nOl'1J.nal e em cascata vir.la

contrariar o objetivo primordJ.al do processo, "que é ándar para
a frente", sendo que, mant~da a sistemátJ.ca atual, tal processo não
flndará jamais, causando ureparáveis prejuízos ao credor e princi

palrlente ao devedo:::.

JUSTIfIC!'\TIVn

t::4EHOA ADITIVA: O §'I:! do art '~7 terá a seguinte reda!!.ão:

projeto: ArL 197 t §lC.

o>r ~---_11.'e'.~~1'r~.~i.o- __.

RÉ obrigat'ÓdCl a Incjustro , no orçamento das en
t Idades de direito público, de verba necessã ':'
ria ao paçaeentc dos seus débitos ccns tantes ce
precat.õr tos JudiciáriOS, apresentados até 12
de julho O pagamento far-se-á, obrioetoriamen
te, até o final do exercIc í c seguinte, atuã1J.':'
zanco-se o valor na data do dep6sito em' JuIzo."

I
JUSTIFICACM I

o dr s po s r t rvc cua a supressão ora se propõe v i c l a o pr mcfp t c da 10SO I
nom a. d t s cr-nm nando entre empresas e empregados da Adm1 n t stração Pü i
~Jl c~il~E~~a~~t~~ ~~l ~~~j ~ t~O~e oc~~~t;i~~~:: ~u~s ;~;~~~~l~: 1gs ~~~~g~ I
mas empr-ajatf c i c e obr i qe c i one t das duas áreas da e ccnomi a braS1le1-1
r-a

tr e ee -s e de metêr-r e d rs c r p l mada tanto pela LCl 6435, de 15 07 77 •
e seu r-equl ament.o , Decreto no Bl.240 de 20 01 78, quanto pelo Decre
to no 93 597, de 21.11 86, agora alterado pelo Decreto na 94 6<18 de I
14.07 &7. por rm c i e t rva do prõpno Poder txecut r vc v t s e ndo eper re i-,
çoar os dr spos r t tvos nele cr-t adcs ,

I:ão e dena r s lembrar que as contr-r bu r çôes para a Pr-ev t dênc t a Supl e t r
v» ofe r-ec r da por essas ent rdade s e de t e r-mtnan te a t ue r t a I não podendõ

~~~r~;~~t~r~~p~~~il~~n~ ~~e 1 ~~~~~~~~~~ r u~s r~l~~~~s~~e~:~~d~~ ~~c ~~~~! I
massas des or-c teç r de s a l ãn de f e r t r- os ans e i os de bem estar e segurar. I
ça fUtUI a da classe trabalhadora -

nt.ua tnenvc ex t s t en no ar as r I 180 Ertt t da de s Fechadas de Pr-e v r dênc i a pi i
vada , nan t r da por cerca de 700 empresas, tnccrpcr-endc um ccnt msente"
de 7 mrl hfic s de as s oc i ados e seus dcper-dente s • Este contingente. pc
las suas ccr-e c ter-f s t i ces SOClalS. ccns t t tu i segmento c es tec ado da sõ
c t e dade brasllell a que 1negiivelll'ente ccn t r t bu r para a formação da 0 7

p tn i ac püb l t ca nac i oue t

lHio nos e s eque r possível adrm t t r- que nossos ccns t.t tu t nt.cs Lcç r t i me 
nen te 01e1toS pelo votc do povo hr-as r l e t r-n, sobretudo dos trabalhado
res oc s e j cm pr rvã-j cs dessa conqur s ta

Iupõe-e c fl01S por absoluta 1ncompôtltlllldõde a supressão do art 360
c seu rarãgrafo UnHO do Projeto da cons t i tum re apresentado pela Co
nns s ê c de Sj s t ena t t zaç âc , -

môreras

r:~~'''~

~';Y0J

rFL"'~

lITõo/~tmJ

SUPRII:A':'sUtírÂfn 360 E .sEU PÊR)';GRAFO G-:ucõl
DA SEÇM li, CAPITULO II 00 PROJETO DA CONS I
TnUINTE -

As nícrc.pecueras e médias er-presas , responsáveis por

JUSTIFiCATIVA

Nem mesmo a Organização Internacional de Trabalho. 1:-

través de corwenç30 n g • 47,de 1935, logrou, junto aos países me!!!

bros, alcançar a implantação de jornada de 40 (quarenta) horas '

semanais.

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se o ~JlC1S0 "b", do {tem V (a man1ícstação colcti 

va), do Artigo 17, pelo SCgl.l.1ntc; suprimudQ--se as letras "c", "d", "c". "{"c

"C", do II'csrro {tem V.

b) reconheeil"ento do dJ.rc1to de greve, í~cando seu exercício

depcn:lente da ll'anutenção dos servJ.ços essenC1aJ.s à cOJnunJ.dadc.

tecnológico

A irr-::>]antaçso da est:lbilidade, que por certo atingiria desde logo

os contratos de trabatro em curso, criaria dHiculdades para a implementação_

da evoluções tecnológicas, er-a vez que nem toda a mão-de-obra exi~

tente poderá ser considerada apta para o novo perfil profissional exíqrdo ,

A estabilidade tomaré o processe de admissão muito mais seletivo,

prever-cc-se que as empresas adotarão cr.rtérãcs rígidos para a avaliação do po

tencial do trabalhador antes tia contratação de:flniti'la.

una peque-ia rotatividade é saudável e necessária ao aprmcrementc do

ambiente profissional.

Deve-se avaliar a flõelhor alternativa do ponto de vista social possi

bilitar à empresa a eliminção de excessos, inconvenientes ao andamento de suas'

ahvidades ou a qarar-t.Ia de encreqce, a qualquer preço, com riscos de comprome

ter a viabilidade do esoreercteentc.

O sistema da estabilidade sempre foi facllmente contornado e na ver

dade, mcsm â êpcce em que ele vigorava, o empregado dificilmente atingia

A Breve não dene, nem pode ser I.'econhee~da eOlro d1re1to abs.!?

luto, Trata-se de um dJ.rc~to relatJ.vo em qualquer outra parte do /1undo.

Por outro lado, o limite constitucional de 48 (quaren

ta e oito)horas semanais poderá, no futuro,ser reduzido pela lei

ordinária. Porém, o inverso,ou seja, o l~mite constitucional de

40 (quarenta)horas tornar-se-ia inflexivel e, isto mesmo, capa:z.

de criar problemas para a econo"lla do País.

JUSfIFICATIVA

decênio legal

O err.pregado ora prejudicado pela estabilidade, pois Hlnitava as suas

aspirações de progresso à segurança no emprego e, assim, ccorcreave-se com a s.!.

tuaç'5o por vezes medíocre no quadro da empresa, em vez de se lançar ao serceco"

de trabalho onde p~derla conquistar maiores setertos e cargos de mais alta nn

portân'cia hier.irquica.

Demais dJ.sso o excreic10 desse dJ.reJ.to dc.ve ser regulado pela

lcg1slação anhtH'ir1a.

IIDuração de trabalho não superio: a ~8 (quarenta

oito)horas semanais e niio excedente a a (oito) horas diá!"ias,com

intervalo para repouso e alimentação".

acníssões , rrcerao inibidas de se tnetaíare- e crescerem, instituindo-se

processo de abertura e rechamentc de empresas

Novos Investmentos serão dezestirr...rlados, principalmente em polos

inDustriais, onde são empregados Lr'I sem_nú,'llero de obreiros oriundos do meio r.,!:!

ral en bc.nefício das atividades industriais e, estágio crescente de avanço

Substitua-se o item XV, do Art. 13, relativo à doração

do trabalho, pej,c neguinte:

o et".prego estável, tal como previsto no projeto, revela-se inócuo •

porqcencc, a estabilidade no e'mreqo não resiste às grandes crises econômicas.

por UTl lado, 8 , por outro, quando o País vive a plenitude do equilíbrio econõ

suco, essa garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura.

longe de garantir o e....pregado. o projeto, se mantido, trará graves

prejuízos ao Pais CQ.'I\O um todo.

r

EMENDA lP07302·2
lI' CQNSTI'rU1NTE RICARDO IZAR

EMENDA 1P07303-1
Et:~C;rITllT\TCJ!Iç.lliraJZJl!ln --,
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JUSTIFICAÇJ:l.O

rrr-----------U..O/.u..';'••~.•--------__~

"Art. _ As aulas de religião deverão constar obrigato_

r-Ianente dos curr.iculos do ensino FundamentaL"

I

cr;~~:Si>]

l'S4! oãJEJI

EP~7:;u

f:T04!"~ã!ã7J
,~'"1.,O/.ONIII •• f."•• OWI •••O

PLENI1RIO

.~UUIO,C.WIU.OftU.co ..,•• lo -,

PLENI1RIO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

Consti tuinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIHA

JUSTIFICAÇJ:lO

E de se louvar a proteção à família e à sociedade, supr.!.

minr:fo-se programas e espetáculos incHativos da violência.
Todavia, ainda mais do que o incitamento à violência, no!

cessãr tc se faz a supressão dos atentativos à .ecraf , razão pelaI
qual sugerimos o acréscimo da expressão em destaque.

Art. 12 _ ••• 44 •••••••••••• 4.4 •••••••••• •••• .. ····4.44.44

O que está contido no dispositivo em foco é de domínio

públlco, não havendo necessidade de inserir na Carta Magna.

IV _ 4 44.4 •••• ••••••• .. ·44.44.4

(aHnea) - é vedada a supressão, ainda que parcial. de

espetáculo ou programa, ressalvados os de incitamento à violên 

era, ofensa à litoral e defesa de discriminações de qualquer natu

reza."

JUSTIFICAÇJ:l.O

Acrescente-se a expressão "ofensa à moral", depois da Pi!
lavro "violência", no Item 3. Alínea "e", do Inciso IV. do Arti
go 12 , do proJeto de constituição do Relator da Comissão de 5is

temat.t aaçãc e transformando-a em AHnea. passando a ter a segui!!

te redação:

EMENDA lP07317-1

EMENDA 1P07318·9

pr;;;'~~~0

FJ';ãf?J

pr-;;~'':':sP"""J

f'li4J'~ãjE]

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIHA

Suprima-se.a Ie t ra "d'' do Inciso VII do Artigo 17, do Prg.
jcto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização.

Uma das exigências do povo e obrigação dos orgãos e ent.!.

caces estatais é a transparência dos seus atos e a gestão da /

coisa pública.

As escolas oficiais não podem fugir à essa exigência. I:'~

zão pela qual e preciso deixar bem claro que a gestão das esco
las oficiais deverá ser de uma t rasmpe rênc aa devida.

JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se a palavra "oficial", depois da palavra"en
sino", do Inciso I, do Artigo 372, do Projeto de Constituição /

do Relator da Comissão de Sistematização, que passa a ter a se_

guinte redeçãc s

"Art. 372 - •••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••• 4 •• 4.4.4.

I - democratização do acesso. permanência e gestão do e!!.

sino oficial em todos os níveis."

Sem contar os casos de VIolência sexual contra a nulner vem

muat os casos e melhor mesno que algumas craançaa não venham ao mundo,

uma vez que não são desejadas Entendemos ser preciso adotar uma s Is 

tunét.rca de paternidade respcneévej , em que o Governo seja encarrega

do pelo ônus de divulgar meios e' Inrcrmaçuee necessárias para que a

nu lhe r n50 fique 9-rávlda quandu não o desejar

'- • Acontice; que murt.as 'vézes I" mesmo quando toOas. as pi'ec~ú-
cões SdO adotadas. a gravidez é inevitável

Nestes casos, deve estar assegurada a r sbercece para cada
um dcc Ida r SC' quer OIJ não ter o f1lho que começa a ser geriido.

PLENI1RlO

Constituinte AGRIPiNO DE OLIVEIRA LIMA

PLEN~RID

r;r----------,...,,'"'''''''~.----------__,

EMENDA lP07312·0

t:

EMENDA lP07313·8

m- ~Ud"'OfC.W'..lofC" ... O"'...... -,

f-;~'~:5j;J

fÇi"ô8j"ã7J
........ /c '" ,••••

PLENARID

ConstitUlnte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

rncIua-se no projeto de Constituição do Relator da ccmí s.,
são de Sistem<ltização. na parte relativa à Educação e Culturã,í'"õ

seguinte dispOSl t avo s "í~,,"l-O ", c~.,..t.b

Mais do que a Informação. sopesam no aspecto formativo os
componentes do lado espiritual E, é lógico. para a formação espi
rituàl, a religião exerce um papel preponderante. -

A função de primacial importância da religHlo na formação

das pessoas. faz-se mais notável. nos dias atuais, tendo em vista
a onda de violências e de degradação dos -principias e valores hu_
manos que qreasa em todo o mundo.

A ausência de moral em segmentos da sociedade faz com que

a huma-üoecc viva uma de suas maiore .. crises e, caso não cuidemos
adequaccerente da formação de cnanças e jovens. a humanidade cunhe
ccrá, inexoravelmente, uma "débãcle" $ como conheceu o Imperio Romi
no.

-As Fllosor1as de educação contemporâneas, bem como a a t u.,

al Lei de Diretrizes e Bases da Educaçdo Nacional, consagram Cama

objetivo educacional a Formação integrai do educando

Por formação Integral. entenoe-se o forjar de personalida
des e caráteres íntegros. em que o formar e o Inrcrnar se comple:

tam, quando se apuram a observação, a analise, o esof r i to crítico

-e os hábitos e at Ltudea ,

Diante do progresso vertiginoso apresentado por drveraas z
comunidades, a presente emenda vem garantir a descentralização pol.!
t í cc-aontru e tr-at Iva , cabendo aos Estados o ordenamento jurídico pa

ra o aconoenhe-renrc da evolução e o saneamento do desnível soe i e I /

entre a sede e oí s tr i tc

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos senh.E,
res Constituintes para a presente proposição

. bem como a competência para a cr í acão de novos municípios e distu_
tos

EMENDA lP07309·0

E nas escolas 1 desde a tenra idade, que devemos crerecer a

elas os ingredientes para uma formação sadia e escoimada de ce reL,
tos. E é nas escolas que precisamos incutir os preceitos de morall
e solidariedade humana. o amor ao ente prõxlmo E na introjeção I

desses ensinamentos, a religião é de basilar importância, razão p~

la qual epi esenteeos a presente emenda. tornando obrigatoria a in

clusão de aulas de religião nos curr!culos das escoras dos cursos
do ensino fundamental.

JUSTIFICAÇAO

A função fiscalizadora dos atos do Executivo é uma das

principais I acometida ao Poder Legislativo. cujos memoros são I

portadores de mandatos outorgados pelo povo em eleições livres

e denocráticas

supr.raa-se o Artigo 18 do projeto de constituição de Ro!

lator da ccsu ssâc de Sistematização.

JUSTIFICAÇltO.

Trata-se ele uma norma supérflua e que não tem sua ra 

ZdO de constar numa Carta Magna.

Alt 12 - • • •••••••••••••••••.•..••••••••
I _ •. .,. .•.....•.•••... .......•..

f) é inconseql.lente, se não for irresponsabilidade. i.!!
serir ctsncc í t tvcs InexequfveIs na Carta Magna, sob pena de I

se t.crnar em Let r as mortas

A rede o r rc í aL, principalmente dos Estados mais po_
bres está ir"po551billtada de cumprir tal mandamento devido à
carêncIa de recqrsus

h) .Q que consta no Projeto de cons t í tutcêc do Rela _

tor é o óbvio ululante Nenhum governo direciona sua ação pa_

ra Incent rvar a e Isér í a Alem do que a c i taçãc da pobreza ac.,
soluta dá a entender que não se f.. z neceasãr ro erradicar a e.[

radicação ua pobreza não absoluta

rrry;~:;~

f'Ç/'~ãiEJ

Consti turnte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

SuprIma-se a expressão "que não terão caráter.de eenau
ra" do Item l, da Alínea fie" 1 do Inciso IV. do Artigo 12, do I
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematiza 
çãc ,

A constituição não deve conter dispositivos. em que o

jogo de palavras vise a impingir a realldade

Assim. dizer que a proteção da sociedade se fará sem

a censura é querer esconder o óovio

Uma das formas de se evitar a "agressão" à sociedade,

e. em particular. as famílias atraves de espetáculos ou progr.!.

mas e o mst.t tuto da censura, que pode ser mais severa ou me

nos severa.

JUSTIFICACAO

EMENDA lP07319·7

t:=!~~:sp]

rry;'~'ã!B!JPLENltRIO

JUSTIFICAÇAO

Ainda que haja algum idefírio a que se refere o autor do

caspcs í t Ivc , um regil'le verdadeiramente democrático permite a sua

e:dstênCla

Suprima-se a expxessüc "exceção feita aos ideários que.

negando os fundamentos constitucionais da Naçãn procuram leglt.!.

mar minorias nos poderes do Estado". contida no Inciso VI do Ar
tigo 22 do Projeto de Constituiç~~ do Relator da Comissão de Si,!,

tematização

A assunção e a legltimaçl:lo de suno r Las nc poder é impo~

sivel pelo que reza o projeto de Constituição. pois isso se fará

através de efe rções com os votos da maioria

Nl:Io há , portanto , necessidade de associações ou repre 

sentantes da comunidade exercerem esse papel fiscalizador. sob

pena de colocarmos em dúv rda a competência do Legislativo.

.UfOf."If"'~~;li. ---,

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA lP07314·6

liJm-------,.....""."'..,.~,,....~--------,

fT!~':~sP"""J

Ff'íiãfY1J
Con::;titullntc I\GRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA lP0731O·3

.·P-LENÁIlID

o-ÍSPOE SDOHE O I\BORTO

rry;~':sP""=:J

crõ4i~;J!7J

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

PLENltRIO

n~.O(."""II;.l;liO --,

Acrescente-se a palavra "justiça" à letra "b". do Inciso
Ir do Artigo 12. do Projeto de Constituição do Relator da Comi~

são de Sisterl'atização. que passa a ter a seguinte redação

EMENDA 1P07320·1'

p=;;;~':;P""=:J

1:ç;7~8/ãiJ

Suprima-se a letra "c" do Inciso IX do Artigo 17 do Pr.!!.

jeto de ccns tn tuí çãc do Relator da Conu s são de Sistematizaçl1lo.

m- ••~lfl/.ro1.1\t·e~----------__,

r.-r------ ~~.NUIOfCO"lSliO'.""C.WIU....__:_-----,

PLENARIO

,--0--"'''''-, EMENDA 1P07315·4 ..".
l PTB ~ • Constituinte AGRIP-r-NO'--O-E-O-LI-V-E-rR-A-L-r-M-A---'

C;;~';'Ml lil...· --'
TUTU QUl\DROScmcsoeputad<l

EMENDA lP07311·1

c=--"-""""'''''---'~----'-''-'''-''''''-~--~

L __

Inclusa-se no t.-~:aprojet.o de ç t ext,o ccns tc tucrcne.t , na parte relafrva
aos Direi los e Gara~tlas Individuaisl(õ seguinte dispositivo

-r,''''''''''l..0 tr, Co-"?"·T.....J...;:::>-r:

Art Cabe a mulher e a seu médico a decisão do aborto

até 'Ias seis primeiras semanas de qraví dez •

JUSTIFICAÇAO

o dí spcs í t ivc cria "poder" paralelo ao Legislativo, pd

ra exercer controle e flscalizaçlIo sobre atos do Estado

Isso crIará mais prcbLemas do que sctuçaes

"Art. 12 - •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
I _ 4 ••••••••••••••••••••

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração,

a moradia. o saneamento bés.rco , a seguridade social. o transpo!,

te COletivo, a educação e a justiça consubstanciam o mínimo n~

cessárlo ao pleno exercício do direIto à existência dlgnq, e g!.
ronti_los é o primeiro dever do Estado."

JUIST:E.FICA 1\0

Suprima-se a letra "a" dó Inciso V do Artigo 12, do Pro
jeto de ConstItuiçao do RElator da Comissão de SIstematização.

Várias naçoes do mundo adotam Q aborto nas primeiras sema

nas de grovidcz COI'lD um prática Lavre , cabendo à ecnscrênc í e de cada

um a decisão que for tomada neste sentido. As mulheres que não oese
jom ter o filho que eslã~ gerando, não podem ser obrigadas a raaê-jo ,

pois tal determin~çdo ccnst.Ltur-ue numa violação aos direitos e gara!!.

tias individuais.

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

r.r------.~lN•• ,Ofp~'~t~Ã~i~..,u.O_-------,

TU.Of.............çlio

P=;;~~':s'CJ

p:çj'~ã/B7J

JUSTIFICAÇltO

O que mantém o equilíbrio e a harmonia numa sociedade é
a Justiça, que é. na realidade 1 o poder moderador dentre os po

deres da República.

Assim. é fácIl vislumbrarmos o papel preponderante exe!,

cido pela Justiça, razão pela qual se faz necessária a sua In

ctusac na norma em tela.
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JUSTIFICAÇ~O

Suprimam-se as letras "a" e "j" do Inciso lI! do Art1.go

12
1

do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de siste

nat í aaçãc

Art. 12 - ••••••••••••••••••••• 0·0 •••••••••••

lI! - ...•• ..••. • ..•..•......•....•..•...•.

e) a igualdade de direitos e obTigações entre as pessE.
as dos dois sexos é uma conquista e um avanço inegáveis Todavl
a. a exceção de que trata a norma em foco é por demais clara e

notória que alcança as raias do ridículo.

A igualdade nesse caso não seria alcançada apesar da 2.

brigatori~dade constitucional.

JM é outro dispositivo superfluo E uma verborreia do

legislador. Seria o caso de se apontar os criadores de ccndrçãc

que levam à deficiência.

rrP~~"':?l

fõ4!"~W"ã7J
'~c.....I •• " n •• /c"'•• w,nlo

PLEN.ltRIO

Constituinte AGRIPlUO DE OLIVEIRA LIMA

Substitua-se a expressão "supervisão de quaí Ioade« do

Artigo 374, do Projeto de consta turçãc do Relator da Comissão de

5ister.1atizaçao
l que passa a ter a seguinte r adaç ãu r

l

"Art. 374 - O ensino é livre à iniciativ<::t privada que

o ministrará sem ingerência do Poder Público, salvo para fins de

autcr.ízação , reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscali
zação do cumprimento da legislaçãO de ensino."

A supervisão de qualidade significa ingerência na or
ganização d~dático_ad'llinistrat1va. competindo, a mesma. à própria
comunidade e eoe usuários.

A recaçac proposta é mais coerente e precisa, uma vez
que a expressão substituída é redundante, estando implícita.

As autoridades do ens.i:no compete verificar a legalid,!

de dos atos praticados pelos estabelecimentos de ensino

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA lP07330-S

r.r----------TU'ftl/.un"<C~.o

t:=P,;::'sQ
p:çj"WEJ

Consti tuinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICAÇ~O

Contudo, cremos que não é suficientemente claro qua!!.

to aos diversos casos que existem. com referênc.ia aos menores

enfocados

o que o legislador teve em mira com o dispositivo em

tela é bastante louvável, procurando. naturalmente. a proteção

ao menor.

Suprima-se o parágrafo üntcc do Artigo 14, do Projeto

de Constituição do Relator da ccmí.esac de Sistematização.

Não instituído O imposto sobre vendas a varejo de mer.

cadorias, como solicitado em emenda por nós apresentada à apr~

cLaçãu da Assembléia Nacional constituinte. o dispositivo em t~

la perde a sua razão de ser.

EMENDA lP0732G-O

f"
PLEN,t{RIO

r,r tLUb.. /C.WI$I... /ltJIC.W'"... ..,

p--p~'~':siCJ

rr;J';ãffiJPLENARlO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LUlA

EMENDA lP07321-9

f'l- .C.~...'O/CQW.. U.,.U••CW'".U

JUSTIFICACAO

"""M"'~" -----,

rrP;~~~u

~';JWj

rrP~'~~'~u

fõ4!'~ã!ã!J

PLENARIO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

Constitmnte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

UITO/.... I1l1ICA; ...-----------,

JUSTlFICACAO

O Estado democrático deve respeitar as crenças, convi.2.

ções e filosofias de educação das famílias. não impondo-lhes uma
instruçi:lo em choque com os seus princIpios, uma vez que é um di
reito natural dos pais a escolha do tipo de ecuceçãe Que queiraml

oferecer aos seus filhos.

'Ullr/NS"''''A;... ---,

o dispositivo, bastante louvável .. atingirá melhor a fi

nal1dade com o acréscimo que propomos, tornando-se mais cabal e
abrangente

~li
Acrescente-se ao Artigo srr:« expressão: "'respeitado o

direito de opção da família", passando a ter a segUinte recaçãc e

"'Art. 371 - A educação, direito de cada um, é dever do

Estado, respeitado o direito de opção da família."'

EMENDA lP07331-G

EMENDA lP07332-4'

r,r--- .~C.....I ••,.,~•• MC"..D"'UÃG ..,

fITY;~:sQ

Fi'~ã[ã?J

suprman-se os Incisos IIl. IV e V do Artigo 512 do Pro
jeto de Constltuiça:o do RElator da Comissão de Sistematizaçi:lo •.

Art. 512 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IlI-) o mandamento inserido já consta: nos Incisos I

II, estando, pois, repetitivo
IV-) «ação equal!zadora do Estado" é uma alegoria com

odores marxistas. A Nação repele esse tipo de ideologia que, a_

liás, é utópica. A igualdade ~ lena s6 existe nos manuais soci1:!.

listas. fruto dos devaneios.

V-) ê literatura mal redigida. Não se faz justiça

eial através de leis. O que está escrito é o óbvio.

JUSiIFICAÇAO

Assim, torna-se necessário tipificar os variados ca

sos, evitando-se a generalização. que certamente acarretará sl
tuações mcesejévets A.lém disso, muitas vezes é preferível a

gratuidade em casas de fam!1ia, do que o abandono total a que
estão reâeqaoes" milhões de crianças. devido à impotência dos P,E,

deres Públicos em solucionar o grave problema.

,.",.I,ul",,~~ão

EMENDA lP07327-S
t' eonstã tumte AG"~~~.,.INc:O:-::cOE:-::O:-:Ll:-:V.,.EI=Rc::A--,Lc::I::-N,.-A---,

cr;;;~'~;;=J

Fõ4i'~'ãJã7J

cr!;~:";~

pry;;'~'ãJãiJ
.U....~/C.W'u1<l/.ul....'.do

PLEN,t{RIO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

SuprImam-se o Inciso III do Artigo 273 e o § 512 do mes-

mo Artigo, d~ Projeto de ConstituIção do Relator da Comissão de
S!stel'latização.

Se o que consta nos Princípios Fundamentais do proj,!

to de Constituiçao do Relator da Comissão de Sistematizc;ção I

for mandanento para ser cumprido, o regime que deverá vigorar
neste País é o democrático.

Destarte, o constante na letra "e" do Inciso IV do

Artigo 12 é desnecessário.

Suprima-se a letra "e" do Inciso IV do Artigo 12, do

Projeto de Constituição do Relator da Comissão de sistematiz,!
ção ,

EMENDA lP07322-7

EMENDA 1P07323-5c= Constituinte AG~a;PIhO DE OLIVEIRA LIMA

JUSTIFICACAO

E por demais evIdente a enorme sobrecarga de tributos o
ncradores das despesas de empresas de pequeno, médio e .grande poi
teso

ú~~':~u

Fi'~ã%J

Constituinte r,GRIPINQ DE OLIVEIRA LIMA

JUSTIFICAÇltO

suprima-se do Artigo 373. do projeta de Constituiçlio do
Relator da Comissão de sistematização. a palavra "Público", pas-

sando a ter a seguinte redaç~o: .
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino eretãvar--ae

á raedfante a garantia de: •••",

TI.To/•• ~f..IC~Io---- ___.

a dever do Estado é o de ministrar ensino de acordo com

os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o menor

gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve
restrir.gir sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em
cada local, a forma possivel e mais conveniente.

A obngação do Estad~ é com todo o ensino e não apenasl
com o enslno público oficia1.Num país verdadeiramente democrático

em que a Educação seja reiilmente uma prioridade. não deve existir

esse tipo de discriminação e restrição.

EMENDA lP07333·2

F7;'~:~Y"J

Fi"~ã%J

\
A prática nos tem mostrado que existe flagrante inju,!

tlça, na distnbuição do tempo destinado aos diversos partidos.

A proporcionalidade do tempo aos mesmos se nos afigu

ra aberração sob a 6tica democrática Que precisa ser corrigida.

JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao §" 52. do Inciso V, do Artigo 29. do Projeto

de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização,

gu~nte redação' 50\ M~l4--(j 11
"Ar L 29)rãs partidos políticos terão acesso aos lIle!

os de comuniclJçlio social. conforme a lei, em espaços e tempos i-
guais, quando for o caso." .

EMENDA 1P0732S-G '
Con~t1tuinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

r.r ""'o/.ul.... IC~O

ry;~':~;=]

[JM/'~ã{87l

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

PLEU,l{Rro

A lnstitulçao de mals um tipo de imposto s6 tem o ccn _

dão de agravar. ainda mais. o já saturado elenco de trIbutação de

empresas, e isso viria trazer enormes transtornos. principalmente
aos pequenos e médios comerciantes que vivem de vendas a varejo.

Além do mais, a cereçac desse imposto consiste numa bi
tributaçllo, uma vez que sobre esse tipo de operação já incide

Imposto sobre Circu'laçao de Mercadorias CICM).

O aumento de receitas municipais deve convergir para um
outro tipo de SOlUÇa0 como a reforma triblJtária e melhor distrl _

buição da recei ta proveniente da arrecadação de impostos exfs ten.,

tes.

EMENDA lP073:a4-3

JUSTIFICAÇAO

rrnrt. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - .

b) •••••••••••••••••• ; - •••••••••••••••••••

c) E garantIdo o exercício de qualquer trabalha. ofIcio /

ou prorãssuc , observadas as Qualificações profissionais e a cap,!

cidade técnica que, no inte:resse público, a lei eetabefecer ,"

JUSTIFICAC~O

A expressão "qualificações profissionais" é restritiva e

discriminatória O Que não é desejável numa Carta Magna.

O Brasil ratificou a convenção da DIT N2 111 de 1.9sB.que
trata da ehminação de todas as formas de deiscrimlnação no em

prego ou prorassão,

Assim.o,a expressao "capacidade técnica" torna o disposit!

vo mais abrangente e completo.

Além do Que a aeclaração dos Direi tos do Homem assim def.!,

ne as limitações individuais "A liberdade consiste em poder fa

zer tudo que não prejudique a outrem. Assim o exercício dos di 

reitos naturais de cada indivíduo só tem por limites os que ass,!
guram aos outros membros da sociedade o gozo desses meSilOS direi
tos. A lei só pode proibir os atos nocivos li: sccãecacev ,

Dê-se à letra "C". do Inciso IV, do Artigo 12. do projeto
de Conshtuiçi:lo do Relator da Comissão de Sistematização, a se
guinte redação:

"Art. 27 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) é obrigatório o alistamento- e facultativo o vctc ,"

A d~vulgação das idéias e programas exige um espaço e

tempo iguais para todos os partidos, independente de siglas ou

de representaçac no Congresso ou de suas prcccrccees ,

Contemplar todos os partidos com t.empos e espaços i

guais. quando for o caso nos meios de comunicação social é medi
da de justiça que se faz necessária, em que a Democracia será e

xercida mais cabalmente.

Pretendemos com a presente emenda que, apesar de o ali,!'

tamento ser obrigatório, o voto seja facultativo. E rsso , por uma

razão de l6gica jurídica, já Que não se pode obrigar ninguém a e

xerct tar um direito que s6 ao seu titular convém analisar a opo:

tunidade de tal exercício.

Assim sendo, já que o voto ti um direito -por sua pró

pria conceituação-, não poderá ser obrigatório.

I
\1~

nê-ee à letra "b" doVArtigo 27, do projeto de Constltu.!,
ÇdO do ae.í c t.cr da Comissi:io de sistematização, a seguinte redação:

nlto/....I""ii!;lo

Suprima..se o Artigo 376, do projeto de ccnst.t turção
do Relator da Comisstto de Sistematizaça.o.

Além do mais, a terminologia correta seria ncurrícu_
lo" e não conteúdo.

A fixaçlio de conteúdos mínimos não é matéria ccns t L,

tucrcnat , estando afeta à legisla;i:lo ordinária.

'reata-se de matéria técnica que deverá ser esmiuçada
elll legislação própria, como a Lei de Diretrizes e aeses , atual _
mente a de NSl 5 692171.

Suprima-se o Artigo li60 do Projeto de constituição do

Relator da Comiss!lo de sIstematizaçao.

.JUSTIFICAÇJtO

EMENDA lP07325-1
Constituinte A~~·;PINO DE OLIVeIRA LIMA
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r.r----------U.To/.o.T1."'.Çto
V~.............\., .... L.,L.........~

Acrescente-se o Inciso XXIV ao Artigo 54, do Projeto de

Constituição do RElator da cca.tsaão de Sistematização, com a I

sequmte redação:

"Art. 54 - ..

XXIII - ••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••

XXIV - .organizar t manter e executar a inspeção do Traba

lho, na forma que se oaspuser em lei ou convenção Int~ernacio :
nal."

EMENDA lP07334-1
Constituinte AGRIPIND DC OLIVEIRA LIMA pr;;;'~~'~e=]

flO47'oãjã7J

A emenda vise a mtr cduztr- em nosso srstema judie tal a erbrtreqen, medtante

opção pelas partes ASS1'll, elas terão duas vtas para resolver seus confhtos r-e
correr a Justlça ou ao atn tr-anentc

Ressalte-se q.re não se 1ll'põe a ar-brtr-aqem, que será sempre uma escolha das pes

soas, contudo, conforme f01 est abelectôc el'l ter, as partes recorrendo ao arbltr~

rente, não travs poderão unpuqnar o laudo ar-brtr-al quanto ao mérr tc

EMENDA lP07338-3r --CU-~~I;~;;;--- .~'o.__••

do, sendo que portugueses nacuref.aaeccs b re s a Lea rcs poder-r ser
candJ.datos à câmara Federal e ao Senado da RepúblJ.ca

JUSTIFICATIVA

A e rcnaeeee exa.s cent;e entre o povo português e

o povo tn e s i ãe r ro não é apenas 11.nguístJ.ca. mas também éenace
e eocauj, ,

Não há, por outro lado, ccnzLi.tc de ancereuse
entre os ce specc i.voe países

A supressão de qualquer tratamento legal d1.feren

c a.edo em relação aos portugueses ccntmbua.ré para a unadede 

dos co i e povos, favorecendo 05 an tereascs recíprocos e amp1J.an
do sua J.nfluêncJ.a ance rnecacne t • -

JUSTIFICAÇAO

Tc."'.~n"'c.çio ----,

A Inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter un.!.

versar, garantidora da aplicação das leis de proteção ao trab,!

lho. quando devidamente constituída.

A atividade é regulamentada internacionalmente pela Co!!,

vençãc NQ 81 da OIT e pela Convenção 129 do mesmo organismo A

primeira refere-se ao trabalho na indústria e no comércio e a

segund~ ao tr~balho na agricultura.

A quase totahdade dos parses adotam a ccnvenãc NQ 81

sendo que o Brasil a ratificou Nosso PaIs já foi acusado de

não cumpri~lo durante o governo Médici. em 1.971.

l:: necessário. pois. que. para maior garantida dos dire.!.

tos trabalhistas, a Inspeção do Trabalho seja fixada na Const.!.

tuiçUo. como atividade normatizada e executada pela uetac

A prestação desses serviços por empresas especializa
das é prática consagrada em países avançados, como os Estados
Unidos, Japão. França, etc ••

JUSTIfICAÇÃO

supr ín-a-ee o inciso XXV do Art. 131

"Proibição das atividades de intermediação remunerada
da mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, aí-ida
que mediante locação."

O inciso XXV estabelece

Segundo exposição de motivos da Associação Profissi!?
nal das Empresas de Prestação de Serviços Temporários do Estado
de são pe.rt c , a aprovação desse dispositivo constituiria um retr:2
cesso sócio-econômico, que impediria, nos próx.imos três anos, a
criação de três mrn-êes de empregos temporários, que interessam
de perto a jovens estudantes, aposentados, donas-de-casa, pessoas
entre dois empregos e cidadãos eventualmente desempregados •

_. ----------'" ".,"""", ..------------

D nelhor e e-al s ccnvcrucnte , contudo, e deixar que 1:1 lei ordlniitla

dr scr plrnc a ratetla

Des t ar-te , ou não se l nclu r nada no dISPOSitIVO ou se Incluem todos os

elemento! que nela podem InflUI r

A Emenda vrsa elu-nnar a expreseâc "aeréscmcs financeiros", contida no InCISO

I, qur, trata da base de eât evtc do leM, uma vez que a maténa não é de

natureza ccns t r tucronal , devendo ser objeto de rcgulall'entação por lei

ordrnâtla tla verdade na base de ciilculo do leI-' poderão,conforme o caso,

ser In..c ridcs o frete, as despesas adcener ras , o IPI etc

EHEND/\ IlODIFICATlVA

"DISPOSITIVO EMEND,'\DO ArtIgo 272. § la, Inc. 50 I

De-se <10 InCISO I, do § 10 do ar t rqc 27Z do Proje to de Constltull;ão e seguinte

redação

JUSTIFICATIVA

___________ u""'"''''''''.. ....,

ArtIgo 272 

§ 10-

I - co.rp recnde o montante pago pelo adquirente

F";;~:~;=]

(Çj'~8fã?lfll:'EN~RIO

•• C~ •• '~/CC."'dc/.t.IlItC~....... _.,,- .,

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA lP07335·9

r

nê-ee ao § JQ do Artigo 186 do Projeto de Constituiç~o do
Relator da ccmí.sszo de s rs te-ee t Iaaçãc , a seguinte redação

nArt. 186 - Lei complementar, de iniciativa do Presidente

da República, disporá sobre a organização da Procuradoria Geral

da unrüo , que es.tabetecerã sua representação nos órgãos compete!!,

tes de rascaí Iaeçac e imposição de multas administrativa."

EMENDA lP07339-1
{B-- - ~~l"{~I;-;;;'~ .u'~. - .. ~----- J tJm ..~~~- __o
~ J:I~~~I~-- --.<C••• M<~~ ...~"u.:o..,.... -------=:J fITfj;';;-;n

Há cerca de 400 eepr-esas de trabalho tempd'rário no Bra
sil, legalrrente habilitaoas, que proporcionam colocação mensal ã
57 mil novos t r-eocr-iaccres temporários, bc'nefJ.cJ.ando indiretamente
1 ,5 milhão ce pessoas.

Pelos reflexos danosos que o referido dispositivo tr,::
ria ao setor social, pr-opon-os a sua supressão.

JUSTIFICAÇIiO

CUJo

p-";~~--.-J

r;J;7EJ

JUSTIFICATIVA

';1 prevent.ce de aposentadona e pensões

valor não excede a van te seréeacs mínJ.rnos "

• .... "a""c.~.;

xcececence-ec ao rnca.ec 11 do art1.go 265:

Os proventos de apoaenuador-ae e pensões cujo

valor não exceda a varrte salár1.os mfn amcs , sc.tuem-ae em teto

cuja modéstJ.a recomenda que o Poder Públl.cO se abstenha de tr:

butá-los
Os aposentados e penaaem.seas , em va r tude de

a.dede ou l.n ...e i.aeêe zeaeo-ec dJ.gnos de tratamento dl.ferencl.ado

para que possam se utl.ll.zar dos eeepect r vos proventos sem as

deduçõe~ fl.scal.s que os tornam ansuexcaent.es para o a tendamen

to de suas necesaaeeeee •
Fmenda apre-sentada à ccnuesâc da Ordem sccaea

foJ. accIb aõn , sendo de estranhar que não flgure no texto do Pr~

Joto de Constl.tuJ.çâo da ceeue sâo de Sl.st.ematl.zaçâo.

Art

JUSTIFICATIVA

xcvcscencem-ee 05 eeçumees

"XI - As Câmara Nuna.cape a.a,

• _ ••\'•••'CIC.y'.... l> ••• • .. ,..lc_

PLt:NfiRIO

XII - O Povo, através de prcpceaçâc

de 30 m!.l as s í.ne ture s "

Incluímos as Cãnara Munl.cJ.pal.s e o Povo, e eea

vé.& de documento com rnea.s de 30 rm.L eseane ecree , entre ;;:5 pc:;r

tas legítl.mas para propor ação de a.ncone t anuc aone ã adede , por

en t e rndcrmc s que se torna neceesé r-a.e a ampl.;Laçâo das alterna

Ll.V<lS procc s suc r s das ações de ancone t.a cuc ronatacece , es ce s

etueanenee su jea t aa a uma sprl.a de cce técmcs , em õocor rêncae

dar bm.l.tações da procureõor i a Geral da República

2....._

EMENDA lP07340-5

C-. _..E.Ul~!~!:.t!º-__

l

~ p-~~~""-:J

_____. ~__' cr\J'/M

"Art 265-

üê-sc ã alínt.n "c" do InCISO J I do artigo 265 do Projeto de Constituição a

seguinte redação

EMENDA lP07336-7

A execução de multas administrativas por setores regio 

nais da Procuradoria Geral da uní.ãc , nos próprios órgãos de fis_

calização e Impcs Lção das mesmas. garantirá a ag!lidade do pro 

cesso Judicial e, como ccnseqüêncfa, por um lado, o aumento da

ar-reuadaçãn sem a defasagem inflacionária da moeda e. por outro

lado, o respeito da ação fiscal. pelo cumprimento da ex.lgência I
legal, que ocasionou a punição e a cobrança rápida e objetiva da

multa ccnsequente

r
J

' _ .. _ .. ------- ,...,,'"' ",..,,,

EMEt'DA t,OOIFICATIVA

DISPO:l.LTJVO EnENeADO ArtlgCl 265, InCISO li, et leee "c"

11·

c • pat rnsômo , renda ou serviços dos par tr dos peHt rcos , tnclus rve suas

rundaçõc <, <lilo; entr dcdes smdr cels e das InstitUIções de educação e de

DssIstêUcl<'1 SOCial ~cm fins lucratIvos, observados os requisitos

estabcleclcos em lei co\"pler.entar

Dê-se a seguinte redação ao § 42 do inciso IV do
Art n8f

EMENDA lP07344-8

JUSTIFICATIVA

/I redaç5Cl proposta retira do dlSpOSltlVC a expressão "de trabalh<ldores", após

"entIdades sIndicaIs"

A dlseru'lInlJçâo contida na norma, qual seja, a de benefiCiar com a

1I1unld3dc t(lbulcÍ(l1J apenas as entidades sindicaiS de trabalhadores é, a nosso

ver, sen sentIdo Isto portjue as entidades SindicaiS, tanto patronaIS quanto

labora,s, prcsta~1 relevantes serviços ã co.,un,dade e 550, Igualmente.
órgiios aUKII,,,res do poder públiCO, merecendo, portanto, Igual tratancnto

EMENDA lP07337·5L CU:-'IIl.-nu~:.o --_.- ~~".--- - - ~ --- -] tJ·_"··~';Cs ---

tJi~-" 2'.'!. --- -- 'U'" .". """'''''''''' --------] rs -;';-;:;7.
________ . "".,.u'·.....

r
El1EH'J,\ lI::rmlCATlVA

m'!2.!.J.~~ºº Artigo 12, InC1SO XV, allnca "b"

Oê-se d <'e~u1nte Icclação ao artlgo 12, 1nC1SO XV, alinea"b"

"b _ a 1e1 não podei á exclUIr da apreclaç/jo do judlclár10 nehu'lla 1esllo de d1reito.

salvo opção por i!rb1tragell", • j

JUSTIFICATIVA

E notorlO que nossos tnbunalS e Juizes de pnmelro grau V1vem sobrecarregados,

em vlttudc do número de processos a eles atnbuidos Infellzmente a nossa Justlça

é eJl:trea,i3'1lente morosa, causando até desespero às partes

§ 42 _ "Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir a unl.daae nacio~al, os
direitos, liberdades e garantias individuais; e o
sufrágio unl.versal, direto e secreto."

JUSTIFICAÇÃO

O projeto esqueceu a importância fundamental da
unidade nacional c insl.stiu na chamada "Cláusula pétrea ll

• a
que ideoti fica a pátria com a república e assim exclui da l~

galidade oz monarquistas
Trata-se de anistia que pedimos. O Império não ti

n'la prisiO'le1ros políticos, anistiava a todos indistintamen
te Henhurl'l. Constituicão republicana.22.~. a começar P,!;;.
la dos Estacos Unidos. que CO'l'elT'ora dois seculos neste ano,
às varias da rranç~, de tão. enraizada~ traoições republic~

nas,~ identifica republica!:. patrla. ~ ~,:: pro
pftparda moN rq~ica, na medida em qUE: tambem seja pacifica.
cemo a dos demais parLidos e ideologias

EMENDA lP07341-3
~_._-~~ ~~E~-- -,u'~'--'----------J(Il-;~~"".-

~- -[:~~n-I-;--... u.,C/t"y...../t"•• O.... IO.----- ""] c'I7:?M
- - u. " ..."'''....-.--,------

Dê-se à alínea b) do IncJ.so t do artl.go 27 a

scgul.nte redação

"b) são pr~vat~vas de brasl.le1.ros natos as can

dJ.daturas para os cargos de Pres~dente da Repúbll.ca, PrJ.mel.ro

Ml.n~stro, Pres~dente ao câmara da Câmara e Presl.dente do Sen~

ftLrl'lJ\RIO

. .4 ce'Ü
.. éRI(\ U PHOGRA'!f\ HACIDNAL OI: NJ.lTALIOADr --'.h,fJLo ft I r:.L.)./

, . \""'~).!S~.'
IncllJa-se no ;::,~'.":orojeto de te)'to constit-w:;:iona\r"na-parte-re-l-ativa-à

Femi tia ,......f-.ducaçdp:c...:a:-Cql tupà, o seguinte disl:lo~l.tivo

Art. fado cidadão brasileir"o será. na idade da puba:rdadé.o·rien

tado pelo E'stado em UJl" Program.a Nacipnal. de NaUUdade. contra a ma~

ternid<.lde/-naternidade irresponsável

JUS 7 I F I C n C li O

A orll'.mt<ição·à respeIto do planejamento familiar, par.;:] que

seja totalmente aSSlnli lada deve ter início- na pub.erdade através de um

Prograr.:a Nacional de Natalidade sob a responsabihdade do fstado, vi
sando o bem-estar da faMília por meio de Info.rmação, motivação e edu_

cação à paternIdade/materniddde responsável.

A conscientl.Zaç~o das medidas de planejamento familiar de

ve ser adquinda' a partir da adolescência, posi , é através dele que

"se cnanl condições primorlhaIs para o exercício dü paternidade/mat~r

nidade consciente ou responsável, OIU seJa, o dever que têm os pais de

amar, nutrir e educar seus- fi.lhos e ~ direito que a criança tem de e.!!
eontrar um lar digno c estável que lhe proporcione condições para Q

tinglI seu pleno desenvolvim!:lnto I'ssim, o planejamento familiar;per

mltindo cvilar as geslações não desejadas I colabora decisivamente pa

ra que um casal tenha apenas o núncro de filhos que de fato pretcht:le

e que se cons1dcl'a capacitada a assistir ~_et:lucar convenientemente.
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• Nossa proposta é! pois, no sentido de que todo cidadão bra

sileiiõ,' na puberdade; se.lacrfentado pelo Fstado arol um Programa ~a'ci
onu I de Natalidc:de, co~tra a ma~ternidade/paternidade irr~sDonsável' -

Fstas as razões que nos 'motivaram a apresentação desta su.,
qest ao de norma consti t~clonal

§ 1R A tramitação obedecerá as disposJ,cões desta
Consti tuição e dos respectivos Regimentos Internos das
duas Casas do Corgresso Nacional,

§ 2 2 • As Ilesas da Cânara e do Senado estabelecerão
o critério a ser adotado para numeração dos referidos
projetos

~- . PLENÃllIO

H'feh~~1"O;'Cio, _,

U 5 T I F I C. A ç 1\ O

rr~'~~"=:J

5V'~~J«JPLENÁRIO

çào.

,
O Art. 425) passa a ter a seguinte redação.

o inciso XI do Art. 4LSf passa a ter a seguinte redu-

JUSTIFICAÇÃO

"XI _ Proteger ~ desenvolver, através de Métodos cienti

ficas, a fauna e a mer-a, vedando, na forma de lei.

as práticas que as coloquem sob risco de ext t n-

JUSTIFICAÇÃO

e a flora,

o Art. 417/ passa a ter o seguinte substitutivo:

"Art. 417{ _ O Estado incentivará o auxilio e amparo aos

meses e a manu t er çjio e educação dos meno-

Designar à "tutela" do Poder PúblJ.CO a :fauna e a flora é

p r-eeaupo r- que ele é suf"lcientemente preparado para exercê-la, o que

não é ver Jade _~

O Poder Público teM sido. em muitos casos. o maior res-

ponsável pelo ex tc r-nrin í.o de aninais e devastação da nora Sob o

ma-rte da tutela, ocut t ar-ese os abusos e om1.ssões'

Que lhe seja dada a incumbência - que e ao mesmo tempo

U'1a responsabilloade universal - de proteger e desenvolver a reune ~

O Art. 411/ do projeto inculca aos pais e filhos direi

tos e de ...e r-es que só podem e r-anar- dos laços espirituais e de sangue.

O amor. a responsabilidade, f"idelidade e lealdade entre

os pais e f"ilhos é r-aeé r-ra transcedental, não constitucional,

COM o subs tn tu t rvc , enfatizamos o poder que o Estado tem

para incentivar o fortalecimento r i eacc da instituição f=iliar

ção#"

r-es ;"

J

~---PL-E-NÁ-R-'0- .......D/~o'"'..l •.I •• c._.._.,, .....J

EMENDA lP07354-5
[1- cu~:~.;:._:.:BU::E:..:<O=- __'

EMENDA lP07353·7
l!J C'llilllA BLlE1lD

E
=-=-=-=---=-=-=-=-====::::::::::=====~~~

rr-"';;;s~

cr;;;;:AD

'--J
I'Lf.'{iRio---- ~.. ~••",no'" ..0/.".'0~"'0 --------- """]

supr-ama-ee a alínea a) do 1ncJ.SO I do art. 121

zncenôenos que o aborto, em decorrênc1a das

mú) tJ.plas causas de sua eccreêncc,e , é terna de legl.s1açâo ordi

rldrJ.a

JUSTIFICATIVA

o d1SpOSJ.tJ.vo que pretendemos suprJ.mJ.r abre

cemannc para a prát1ca J.nd1SCrl.mJ.nada do aborto

-----_., .."" .... ,.....-------

o salárJ.o eu jo teto não exceda a varrt;e vezes

o valor de um saj.é r i.c mf namc não ãeve ser passível de trl.b.Jtação

porque se s r tua em nível que pela sua modéstia recomenda tra

tamento dJ.ferencl.ado.

Acrescente-se ao artJ.go 265. 1nC1.S0 II. Emenda

com a eequaot e redação:

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

"salárJ.os até o lJ.IDJ.te de vanue vezes o valor

de um se Izir ro mfnarao ;"

Tt"n esta emenda o objetivo de permitir o
aprove! t a-nent c de mui tas propostas apresentadas na Assembléia Na
c ronat Constituintt", as quais ce axar-âo de constar do texto cons
titucional C"lI razão de cons t t t.uí r-em r-acér-r es de legislação ord~

outr-o não é nosso intento senão ta-ansroreiar- o imenso
acervo de iniciativas geradas no ârrbito do Poder Soberano da los
~cmbléia Nacional Consti tulnte en r-a t e r-La-p r-f na de trabalho com
paer-enuer- a ser desenvolvido pelo Poder Derivado congressual :
Até mesmo em razão da necessucace de adaptação da legislação com
paer-cnter- à Lei Na.í or- -

- - -- ------.....,,""",..,,-;--------

EMENDA lP07349-9p- - -cu~ill:;-iui::1'lo .------- .toM

EMENDA lP07348-1'
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QUADROS

cunonosnrncr TUTU

P L r u A.R I O.

ncoutnda nrncr ruru

JUS TI1="' 1 C ~A ç A O

/\C[550 DF MENORES A LOCAIS or JOGOS nr AZAR

,~:L""{"....J.,o' ~ • CO.'ÇM·.j-,..M r: .
Inclua-se no • ::Jprojeto de texto constitucional, na parte relativa

aos diretios e garanJ:las iriqhJduais. o seguinte dí spos í t ívc s

Pelo que temos visto será muito da f Ic í I conter a cor-rente
do ccnsanentc barsileiro que de rende a legalização do jogo de azar
Neste sent í oo , nos adiantamos com medidas que visam proibir a perma

nênctu de menores nos eatatu ccteentcs que por ventura venham explorar

tal at Iv Ldade ,

Nossa objetivo cr íncacat é evitar que materfc í cs maiores

seiun t-rccs tcs II nos sosjjovens , na nemda em qUI:!#se mc t Inarew para

a oretIca deste t,ipo de jogo

Art. O Fstado deve realizar U1l Programa de Controle de N<ltalid~

de que seja deaocr ãt Icc e ver i ado r eeoef tandc a ccrwrcçãc moral e re
ligiosa de c eda individuo

AJ t , fica -trro Ib Ldc em todo o País a cermeoêncre de nenores " • em

qualquer es t.abet ec ímentc que explore o jogo de azar, sob pena. da .1e1.

sntencencs que a ouruçac deve eer rigorosa, ocnat í eenãa a

uue l ea que t e rmí t í rem que e-mores de i oade sejam rrequenteoores

masno e-rt r em, sob Qualquer orc texto , nestes' locais. A lei deverá di~

ctnt mar a prática da re rer í oa a t LvLdade , mas , en nosso entender, de

verá cr cvr-r o ructicm ntc do~cstabeleclmr.nto, multa e or í eac dos infr!!,
...fores , scn direito a fiança.

__ ,/ui /o1Z-,
mSI'Or SOI3l"lr o PROGRI\IIf\ DE' orçA0 DI? NATI\LIDADI? _,I (p (I./.a.-f' .

~-I;;:~_--:--

rnc lua-se ne ; "'Oprojoto' de texio con'tlt~~parte relativa
à rúm!lla. à rducação e à Cuit~rd. o seguinte dt socs í t í.vo-

PLftln.RIQ

r- .LtNUlo/~~o/l,.b/."~~~~III;:O _,

EMENDA lP07345·6

I

EMENDA lP07346-4'

c=:C------ rtuul~/cc~IUlo/'~'~DMII"..e

EMENDA lP07351-1

JUSTIFICATIVA

O ProJeto de ConstJ.tul.ção reconhece que "O Pr!;

~joente da RepúblJ.ca é o Chefe de Estado e Comandante Supremo
das Forças Armadas" Então, como ele podará apenas "pro~__

seus postes de ofJ.cJ.al.s-ge"1cral.s e nomear seus comandantes"

pdssando p01 CJ.ma do PrJ..meJ.ro-NJ.nJ.stro e ~1l.nJ.stros m11l.tares

por este nO'lleados" Trata-se de evidente contradJ.ção a ser cor-

1191.da, concedendo ao presJ.dente poderes õe nOMear os próprl.OS

1'1J.n1stros 1nJ.} J.tares a ele submetl.dos dl.retall'ente COIl'O Coman-

dante SUp1ema das Forças Jl.rmadas.

o acesso ao ccnnecrnentc e às mrcrmaçues no campo do pla

nejamento famUlar e hoje consider.ada um ~ire~to fundamental do homem.

A famriia .. segundo a Declaração Universal dos ui ret tcs do

Hü'ncm , r: a unidade natural da sociedade e, toda decisão r e'tat Iva ao
número de Filhas deve aasentar irrevogavelmente nela p r-ép r-r a não po

dendo ser tomada por estranhos Mas esse direito de livre esco rna , P!
los pais. mantem-se ilusórl.O se estes não tornam consciêncla das di

versas soluções que lhes s;:io oferecldas, através. inclusive, de

Progro:JMa de Conlrole de Nnlaltdüde. del'locréltico. e variado, respei-
tando cada Indivíduo por sua convlcç30 moral e religiosa

''''-' . ReferIda progtama .deve proporcJ.onar tondJ.çõ:s e me!o~ P!
Ta que os casalS tenh1J,~ o número de filhos.... que desejam orientados de

nr.Jneira deU'ocrdl~ca e varia'da pôr UM I;llaneJal".ento famllar voltado hão

só da esludo e dlvuigaç,lO do~ ~é,todos de control~ de natalldade. beM

como ao tratanento da eslerilidade- conjugal, pOJ.s, a um cClsal Que- já

tenha o nÚMero de filhos Que de$eJa o Que lnteressa e evitar

gest,lções, c CI outrd que tentia problema de este:rilidade conjugal,cab~

rã investigar e tratar as causas dr:ssa infecurlldade#

o anc í sc XVI, art. 158 passa

redac;..ão

"nomear os m.na.e t ros da ~lar1.nha.

lIc10náutl.ca e Estado-MaJ.or das Forças Armadas";

sequa nte

Exército.

Art 425 - p.<; cer r e e de pOSSf> lll'emori;:ol E'fpt1

vnment,e heba t ade s pe Low ínches ("111 "'l.lvícC'"las eerêe (lpIr.arcêl

ces , a eles cchcnd("l a sua possr- peeeenenee , com éhre1to ao us~

fruto e;.:clusl..vo dar; r aque aa s ne cu re a e do solo e é1as utl.lidades
nelas e-ca.s cenues ,

JUSTIFICA'!I\';'

o u<;ufruto do 5ut>sclc .,el<'5 populações 1ndí

genas fere o prJ.ncípl.o cor;stJ.tucl.onal ca J.sonom1~. ulIia vez que

os out.ros grupos étnJ.cos que pClrt1cípam da cormnhâo nClC1Clnal

não pClssuêm este Õ1r€J.to. Trata-se de lime tr,ed~da C:hscrJ.lf'J.nató-

Qu<'rtc e utJ.ll.Zilção çp cursos fluV1<IJ.S e tllrel

to ele I.avf'gaçiio n;;o (l(>VE' con5ter é'e futura cC\n<;tJ.tlIÇão e sJ.n,

{le lf'gl~li'õç~e, C'r~llirl? "'10 r1OCfOFi!'i'rJ.f"

~-----------" ...,,~.,,"",.--------------,
E~,BND!I. ~IODIFlCATIVA

DISPOSITIVO I:.llLNDADO: ARTIGO 409

E;:;~;;]

&!'~ãUJJ
~ I'r[t"~'RI0---.Ll~~~'~/~OM'..lO/.~."••,••i~

EMENDA lP07355·3F -''';';',

lDN~~/'"

Estas as razões' da presente proposta à Assembléla Nacional
Const.Ituint.e que objet~va a implantação de um Progral'la de ControLe de

Natll1]dõlde de cunho obrigatórlo, fundamentado na convlcção mora.l e

rellglosa de c<ida lnd~vidllO

\
A:t. 497 Todas 'es propostas ,;presentadas na~ Subcomi~
soes, nas CO'1iss}es e no Plenario da Assemblela lIaclo
nal Consll tuinte que não tenham sido incorporadas de
nenhuma forMa ao presente texto comhitucional, serão
3utOlT'atlcamente onvertidos em projetos de lei, para
e:fei to de tra'l1i t;i-;iio ordinária na Câ"lara dos Deputados
e no Senado Federal.

ligo

Inclua_se, nas Disposições Transitórias, o seguinte a,!:

Irt".391 -;.", ~r("prII.Cê("1l'"~. Çll(1. f1r'rI'''''tê'J.S,

r,<'t' rl'~J;, C.l.n.t;fJ.c~!", crC'1 eolr~~c~". t>l."trrJ.t..êf. "rtíoStl
Ci"S. rrcC\nhFCI.f"i""" crll'C" C>p ~T'terf'C;"e TlI'T'I.Clf",l. f .!'t?é1I';ol f (OI.)
lntft1IlflClr"nc>l. "'E'r50 l.~cr,t.;~ C>F- qUf"l<C\lEr trl.1"llt("-.

rn:2crc:fc 11rlCC: C'" prq,rH·t;1:1(" ilf" ;1:Fc'- ê'C:"

ri" c"pf'lr.'lrf''' t"r~o trFtFiF'r;t.. F'F-Ci'l f"l':~r"r("lcC'(

VH~ c"c l:egr.. CF prevrH t{rlC~ CE' l"cnJ; êCJ.M: c"r

1:irl.(Ioh, ciJ.c.rte 6... :Li,r,("s.l:1.'h111C'.ce legal COéS EYvlor<~;(. l.CC

r,ômIC.....pre:~F<:n, sua destr\.1ç~o.

01 <'l, t r,PCf <;s':rJ.o J.ll\'eort€1: CI lJrc:'ct-SSC' c f1m rI'

CTJ.dr C' 11,tCl:E'F"( pl'la Hlê p1.ef:E'rvõção e reo J..{,lê "I <' t1e'''trllJ.
Ç'lCl.

Altere-sf' a redação do art. 409 e inclua-se os parãgr~

fos lo e 20, conforme abaJ.J.o:

Art1go 409 - Será de corpetênc:la da LeI. Federal o est.!.

beleC1mento da polítl.ca UaCJ.onal de l~eJ.o llJlll>l.p.nte e o estabeleclllle!!

to de padrões geraJ.s de qualJ.dade amb1ental, sempre observando

peCU11arl.dadeS reg10na1s do país, e será de competênc1a da Lel.. Est,!.
dual ou Mun1c1pal, os padrões ambíenta1s cspecif1coS sempre COl'lpatl

bJ.lizados com a PolitJ.ca Nac10nal de Me10 AInbl.ente.

parágrafo lo - A unJ.ão. os Estados, o Distr1to Federal

e os MunJ.cí.pJ.os, podem estabelecer, concorrentemente, restr1.cões l~

9al.s e adml.nl.stratJ.vas, v1sando a proteção amb1ental e a defesa dos

recursos natural.s, prevalecendo o dJ.sposit1vo mais severo, ressal:,

vando o d1Sposto no art. 54., XXIII. V, sempre observando o disposto

no caput deste artigo#
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t>aráqrafo 20 - a f:r.xacão de normas, padrões e regul~

mentos antes de sua promulgação, deverão ter publ:r.cado para conheci

ment,o, cr-Lti.cas e sugestões de todos os segmentos da soca.edade , os

cratêz-aos têcnaecs , cJ.entífl.COs e SQCJ.a:r.5 que levam à sua propas..!

çâc , bem como uma anáb.sc de viabill.dade e da convcnl.ênc:r.ü tecncl§.

g:r.ca dos processos e métodos disponível.s para consecução das nor

maa , peda ões ou regulamentos propostos.

EMENDA.IP07359-6
cr?~slltumte JOSÉ HOURA

!TI
C.

pr;~'~'~

fÇ/'~ãIã?J

EMENDA 1P07364-2
:==J pr''';'~',

) filI#;tift;;

JUSTIFICAC1{O

Não somente pelas dl.ferenças scc.rea.s e.c.eeenees , nas

v5.r:r.as l.cgJÕCS do país, mas também pelas d1.ferenças cl:r.mátl.cas de

eccesaseescc , do est..ígJ.o de degradação ou preservação anÍb:r.ental, en.

tu. outrrua , é de' fundamental :r.mportânc:r.a que o problema ambaencaâ

sc j c abordado, consadernnão estes aspectos .reqacnaa.s ,

Suprima-se do § 212 do artigo 55 a expressão fie a

consultoria jurldica"

JUSTIFICATIVA

Propõe-se a supressão da expressão "e a consultoria

jurldica" do texto original, evitando-se as s i.m graves prejulzos aOS

consultores e assessores jur.ídl.cos est.eouars , que, de outra forma,

Ler aam seus cargos esvaziados

Dê-se à alínea !?) do inciso I do Art 271 a se

guinte redação·

"O voto é recua tc c rvc e são elpJ.tores o .. hré:ls),

lpJ.IOS me a.oxe s de 18 unos e Ls.seeeos na forma da i.ea",

JUSTIFICATIVA

Além do mais, não se trata de mat é r ra atinente

texto consti tucional.

EMENDA lP07360-0l:' ~U;~;A~~~----·--...r. -0.0 - ------ - --.-- -J r _';~;l -]
L~' ·--;~E;}\;;~""···"·""·" - -"-- .. 'J [:Jõ'?'/;;i;R?J

POS

PLEN~RIO

o cs t ebeaec rr-enco do voto facultatJ.vo abre ca

mi nhc para hl-gllJ.fl-Cêlt3\'<'l mudança no pr-oee eso e na mentie Ladude

f'lpJ.toraJ.S õc Elrasl.l, ccne rõe renôo-ee eue a ll.he>rdade de optar

pe In partH·3l-';;C;:~0 ou não na vot<lção c'1ará me aoc lf'g),t1ml.dé'de

ao s re teoe df'mC'cr?tl.cc> re-pre<;entctJvo

EMENDA lP07365-1
P----;;;~HA BlIENO

____..,.._,."......~"....4------_,

e=-~--============~~
Suprill'a-se a at Inea .=.) do inciso III do Art 12/F

I

A matér1.a arnbaent.aã deve ser tratada em prJ.meJ.ra ans

eânca.a sob a ótJ.ca técnl.ca-cJ.cntifJ.ca, em corrjunt.o as

peccoe sccaafs ou mesmo de opcz-Luna.dade ,

Por esta razão, é convenaence que os assuntos especif.=.

cos sCJam t.xat.eôos a nivel estadual ou mun1.cJ.pal, fJ.cando a defJ.n.=.

cão de dJ.rc:trJ.7es c aspectos raeí.s globaJ.s para a UnJ.ão.

Devemos evat.ex que Uma matéria de múltJ.plo arrte reasc ,

venha a ser dcc i.dade com base em apenas um ângulo de v.i sâo ,

Para tanto, é fundamental que os cr:LtérJ.os que levam
ao cseacefecareenuc de ações rcstr:LtJ.vas, bem como as aj.eecnatnvas

de VJ.abl.ll.ddde de execução destas restrJ.ções, se j am daacuta.das

anaLi.sadas pela soca.cdeâe ,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP07356-1 A alinea .e,) do 1 eferido inciso dispensa compl~

lToento, '10 estabelecer' "Todos são iguais perante a Constitui

ção, a Lei e o Estado".

Suprima-se do~ e dos parágrafos 19 e 2 9

do ArL. 69 a expressão "distrital".

.JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

POSI
~

SubstJ tua-se a expressiio "Do Conselho da Rep1!

orc.ce" no "caput" do art 162/ dll Seção IV, e onde maas esex

ver a expressão, por "Conselho de Fstado".

o qualificativo "distrital" se aplica a

moda.1idade de eleição - a que se realiza no c í s cr-í tc eleit2,

r-a L _ e não a titulares de cargos eletivos do Legislativo e

gxecu t í.vo E uma questão de respeito à praxe terminológica

1\0 mundo an t ca r o, usa-se a expressão Conselho

de Estado, ancâcs i ve nas repúhlJ.cas pe r ieeeneaea.sues , E no

hriJS11 o t e rr-o r ern raízes hJ.stórl.cas: fOl- usado no tempo do

par]fimt'ntarJ.smo rer;;nárquJco e ~f'le h~ grandf's recordações polf
tlCc.lS de homens de r s eeec , que por alI passaram, e de eeea-.

~ÕQS importante!!' alJ. tomadas.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP07366-9

:']------_._---,....''' ...."....

p-';~;

Pfi!J;;itP/

.JUSTIFICAÇÃO

X1X- "Descanso remunerado á gestante, antes e depois
do parto, sem pr-e jut ec do emprego e do aajar-Io ;"

Dê-se ao inciso XIX do Art. 13/ a seguinte red.e.

_ .......<I/~.~"..of.~."."..O
PI.rN~RIO

ção

A fixação de prazos deve ser atribuida ao iegi.:!
] ador- cr-dfnàr-ac , ouvicJas as autoridades médicas

Não SI! deve esquecer, além disto, que a proteção
excees íva pode ensejar a ocorrência de discriminação relativa
mente àquele que se quer protege". -

EMENDA lP07362-6
cr--~~;;-----·u'Q'

rr=''';;L/BlJ

t:MJ'~ã07J

L"U:Nor, j\DITIVA
DISPO:.LT1VO E~lENDJiDO ART. 407

çio.
meerc-ne o J.l'lcJ.so VII do Art.40B, para a aequa.ntie nova reda

/~R"
vfÍr. - EXJ.gJ.rl para a J.nstalação das ata.vadades potencJ.almen

ta po.Luaô or-aa do rteao amba ent.e , elencadas em Lea.s ordJ.nárJ.as , a apre
eenuaçuo de estudo prévJ.o de arepaeee amba.entiaL, o qual scrá submetJ.dõ
ê epeccvacãc da uoca.cdaâe cava.I em audaênca.as públ;,cas antes da dec.=.
siio fJ.nal pelo órgão co-npetientie ,

'rodas as atJ.v1dades de transíormação efetuadas pelo homem,sáo
pcucncaaan-enee poluJ.doras. ná que ôa.acenax-ue aquelas especif~cas
que pOSl:i~11,I lIpresentdr m.scos de maJ.or comprometJ.mento do meao ambJ.ell
tc.

], avalição de maeêeaee eêcnaeas deve ser de alçada "de umórgão
t.õcnacc ccripct.cr-tie que, CO'IlO em outros paises, se utJ.l~zam das aud.=.
êncaes píibLa.cae va.s ando obter pontos de vaeea da sociedade c:LvJ.I s2
bre o bome , mas que se xeapcnnaba.La aam pelos seus veredictos, pois
que são eecnacanent,c ccspecenees ,

J:1li.~NDlI. 110DIrICATIVA 1\\--,
DISPOSI'l'IVO UlI:NDADO ARTIGO 408 ,J.ncJ.so~

EMENDA lP07357-0
rr O"" ERALOO TINOCO

Inclun-se no art. 407 do M'l.T:t.proJcto, o segu~nte paráqrado On.!,.
----------""",."..,,....---------

Parngrafo OnHo.o - As ações de preservação e recuperação do meJ.o
ambJ.cnle c do equl-librJ.o ecológJ.co, deve'll ser compatibJ.lJ.zadas com
ill:i nccc<;!:J.dades atuaJ.s e futuras de descnvolvimento social e econô
rnJ.co, Lell\ como d'C.l outros interesses lcgitJ.mos do Pais. -

Dê-f'e ao artigo lsi a seguJ.nte redação:

EMENDA lP07367-7
P -;u:;:~--- au'oo--------=:==J

JUSTIFICATIVA

do art.únJ.co

' ..~..OOf"~~....O..~.·O~..o.lo_

PLENÁ.RIO

JUSTIFICJlTIVJl

P<Jrágrafo ÚnJ.CO- "Em cad<J 1.l-nJ.stérJ.O haverá um Secrf'tárJ.o-Ge

ral, nomeado pelo respectJ.vo Ml.nJ.stro, cem a aprovação do

PriMf:lro-f-'.1.n1stro, que o representará por delegação do tJ.tu
liJl da past.a e que será escolhl-do entre os func:LenárJ.os

VJ.5 ou ml.lJ.tDres de carreJ.ra. no re<;pf"ctJ.vo f'l1.nJ.stérJ.o.

rE:quJ.s~tado de posto equJ.valerte de outro t-lJ.nJ.st~rl.o.

Em toc"os os par1am(>ntdr~"'mos do mundo, cIás
S.J.co~ Ou m~stOS, a hUrccrac~a é c;empre de carreJ.ra Só a~<;J.m

S(- Supera o el'.pn:guls..,O, caractFr.íst.lCa do pre<:ldencl.a!l.smo

cauuJlhesco e c13entelJstCõ. hem cono SP PV1tC''T crl-Sf'S. Ago
ri.' rnf'~mo a It';ll.r ('~tâ ~E'm l"l-rJC't~rJ." f' I'anguem :'Eorte feIta.

EMENDA lP07368-5

p------ _ ...'........~..,
I' I Acrescente~se. como parágr.fo

164[.

mat~

.. --------- _. ....-1

I

l

i, r-'--- ---=:e'~'s~':":~':'1S0 XIX .0 art. 179,

''O PrJ.meJ.ro-r-1J.nJ.stro poderá nomear até doJ.s m.:

nlstros seI'l pasta, também chamados ele ml.nJ.stroa de assuntos ex-
tri'loràl-nárJ.os"

I

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se a alínea ~) do inciso VI do Art 171.

Não obstante sua importãncia, trata-se de

__o -- ...... "'.'" ••'-" ..... -- -'--'-=:-1 ~y"" f]
PLI:f{\RIO L~ / tJfl '.}

ria de lei ordinária.

A proteção à família, considerada como valor run
cdmenlal, deve se sobrepor a proteção do trabalhador, tornandõ
pcnhordvel o salário para satisfação de pensão alimentícia

Daí propormos a nova redação aeima.

Quanto à tipificação como crime da apropriação
oefinitiva, ou temporária, de qualquer forma de remuneração do
trabalho Já realizado, deve ela :ficar, se for o caso, para a lei
penal.

Alén disto, talvez a "apropriação indébita" pos
s'" vir a seI' considerada infração penal. mas, não cabe à Const1
tuição colocar a Foatéria desse modo genérico e mal definido -

"A lei protegerá o salário e especificará os c.e,
sos em que ele poderá ser retido,"

EMENDA lP07363-4
~.";''~E;.~ - o ."•••_.-- ••• - --- • J P -;~;. -]

JUSTIF!CAÇÃO

pr;~'~'~

1:;;-7~ã(ãJ]

A malérJ.a amlncntal é de J.nteresse mült;plO e, com ta!, deve
spr traLada.As ações de controle ambJ.cntal e de preservaçao do equJ.
librl.o ecológico. podem J.nterfer.Lr em outros anseJ.os legJ.tunos da
população e do pais. O equJ.libr1o ótJ.rno, deve ser permanentemente

bUScE:d~t.lldnmentalque o tcxto constJ.tucJ.onal l:lcixe explic~to este
conceJ.to bdSico de multJ.Dl.1.cJ.dade de J.nteresscs, de forma que toda
legisld,ção dele decorrente, se faça de maneJ.ra a atender todos os
ansel-OS legitJ.rnos da socJ.ed<lde.

A matéria tratada nos dispositivos cuja supressão se

propõe não é constitucional, mas relativa a disciplina interna dos

Estados

EMENDA lP07358-8

t:~:~~~~e J:OS=é~'~lD:U:RA=';"'::"====:::::;====~

r Suprim,m-" o § 2' do art. 55 do ""1,.,,10,eto do ReI§.I tor da ComI,.,o de Si'tematI,aç'o
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,JUSTIFICATIVA.

Trata-se de uma cécn rca pa r Lemerrt e r-ae t e mui t,o

da vujqnda , para cocpt açâo de setores cpos rc rcn i s cea neceaaé r ac s

à establ.lldade do Pr,1.meJ.ro-!1J.nJ.stro, cu par neceesaceces ooa

aaone i s e prementes à r-ane a r a de que o prôprlo presJ.dencJ.sIJ.s

mo fez 'l1i pouco com a desburocratJ.zaçâo

EMENDA lP07369·3
(2_ cu,,,,,. "~~ ..,,: - -] p ·;~s . J

E:.-_,_..,.,~.'itNÁ"~~"" ...,,=:=-~ -.. o~ p.];lfd;'f"/rtJ

Inclua-se o seguinte 1.n0150 no Art. 252f

nas pre)udJ.cl.al ao trabalhador, como também eeeneaeéeac do

meeresse da econcrme nac ronaã que depende de um mercado l.nte~

no com capaca.dade aqua s a tn.va
O Sr Márl.o Amato, r-resuôente da Federação

das IndústrJ.8s de são Paulo, em palestra proferl.da por ocasrâc

de eampôsao que prcecversos em nosso ccmieê polítlco para exa

me de cer-as ccnsta.tucacnec.s , ôxase prefer1r rotatl.vJ.dade

que empregadores são es r amut eôos a pratl.car em relação aos

empregados nos períodos de recessão aquela que os empregados

pre t acem quando, nos períodos de pr-e spe r-a.dade , o mercado de

trabalho se empt ae Trata-se de vxeâc moderna do fenômeno

scc i.ea , consentânea COT'l os ant.e reases étl.cOS e eccnêmacce em

Jogo.
A emenda va s a 1nserlr na Constl.tulção a eXJ.gê!!

c aa de que, ourevés da legJ.slação ordJ.nárl.a, ae j a obstada a

"rot.e mvaõeee" pelas empresas

Mantenha-se o texto do projeto da Comissão de Sl.stematização

no art 12, substituindo-se na alínea "c", do item I a redação

••• "0 crçanent;c da umãc consignará a dotação necessária e

sufrcaent e ao cumcr aeent;o do dever prevista na alínea anter1or", pela

sequmce redação

"c) A DOTAÇli.O PARA O CUMPRIMENTO 00 DEVER PREVISTO NA ALÍNEA

ANTERIOR CONSTAR~ 00 ORÇAMENTO DA UNlli:o COMO PRIMEIRA

PRIORIDADE;..

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda impnMirá na í or clareza e objetividade

ao texto constitucional no que se refere à obrigatoriedade do Governo

no cueprmento do seu dever primeiro - o resgate da nossa divida soci
al.

~ preciso que o dispositivo constitucional seja eutc-a
plicável, coerc í t ivo até, para a plena eficácia da lei.

.~....... '"/co>" ..iol.~•• O••• lio _,

§ 32 _ Nos casos de áreas urbanas ociosas. ocupadas por p~

pulações em estado de pobreza absoluta. o Estado se obrigará a prol'lE.

ver a desapropriação por interesse social, com a regulariZação fundi

árl.a devida e beneficiamento de infraestrlJtura fisica, recebendo o

proprietário da área Lnderu z açâc em títulos da divida pública, corre~

pendente ao valor real da propriedade, declarado em escritura pública

Art. 312 •••

§ 12 •••

§ 22 ••

JUSTIFICAÇÃO

Em nosso País, o problema da moradia destaca-se como

realidade gritante. a ser considerada corno um imperativo de

consUtucional ..
As estimativas oficiais apontam para um deficit habitacio

nal superlar a 10 milhões
Se levarmos em conta o número assustador de sub-habitações

que prol! terem em nossas cmades , abngando legiões de famílias ca

rentes de todo tipo de recursos, chegaremos certamente a dados ainda

mais tragicos.
Não é justo, pois, a prevalência de um direito individual

sobre um direlto sociaL

Não é justo que famílias carentes que ocupam áreas OCl.O 

sas sejam despejadas ao bel-prazer dos proprietários dessas áreas

É preciso que o Estado assegure o direi to de posse aos m!

nos favorecidos.

É preciso também que se obrigue a promover a urbanização

da área, propiciando aos beneficiários o direito de moradia em t er-.

reno com infraestrutura física

É precrsc humanizar as favelas, proporcionando às. comuni-

dades carentes uma condição de vida compatível com a dignidade da

pessoa humana.
Daí. a importância de ser consignado no texto constituci~

nal o di re.ít;c à posse da terra urbana ociosa pelas populações de

baixa renda que ali já se fixaram

o Art. 312 passará a ter três parágrafos

E~IENDA J.IODIF"ICATlVA

DISPOSITIVO EI1ENOAOO: ARTIGO 312

tJ PLCtIÁRIO
r.r

Tt
l<TO' ......... I04ÇiO

EMENDA lP07377-4
l:J CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

deve

PI,FN~RIO

o trabalho exercrdc nas pena t.enca ár:~'";;
ser ancentuvedc porque não apenas atende o ant.eceese sccxaa

como o anee rease .l.ndl.vl.dual do preso.

A dJ.mlnUl.çâo da duração da pena em razão do

trabalho cumprado pelo detento, eatamuãe o presJ.dl.árJ.o a exer

cê-lo. mantendo para esse f rm, conduta dl.scJ.plJ.nada

A emenda proposta se ansere no propósJ.to de

cr i e r para aqueles que se acham detidos uma especte t ave de que

pode haver um "amanhã" no borcaont e de suas vxees ,

JUSTIFICATIVA

"Por cada hora de trabalho cumpza.do na prJ.são,

o preso terá subtraída uma hora do tempo de duração da pena".

Dê-se ao § 1~ do Art. 304/ a seguinte redação

12'

§ t e _ Excluidos os Monopólios da União, previstos no
artigo (~. ) desta Constituição, não serão estabelecidos monop.2.
lios estatais, exceto por corrprovados mctavcs de segurança n~

cd onaâ , e desde que autorizados, por lei c c--p Lemeri t a r-, indenizan
elo-se, de modo prévio e justo, as empresas everrtuatn-errce excluI
das do setor

A proposta, enfatlzando os pr-rnc Ip t oe da suple
mentariedade e da paridade de tratamento com as empresas priv~
d.as. só ad-ní, te o monopÔI io em caso de segurança nacional.

Outrossim, estabelecido o monopólio em setor já
ocupado por empresa privada, isto deve importar em indenização,
prévia e justa, dos particulares atingidos.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, corno alínea, no fncasc XV do art1go

~1'!DA lP07374·0 .....
L CUHHA BUUIO

~-----,u....'''.."...'''''' ....<'--------,p

) lJy""j'2/f]

Inclua-se, corno § 311 no art. j04~:
I

VI - Po] leia Rodoviária Federal

§ 3'1 _ Supletivamente, o Estado poderá participar da ativid,!

de produtiva em setores airda não p Lenar-ent;e atendidos pela

empresa privada, porém sua atuação será sempre em caráter~

vt eór-f o , e prc rer-cncraroenee , e-n ae-scc reçâc com er-pr-e sas pr,!

Vi'rJt:.b, sendo necessária autcr-r aaç Sc , por lei complementar,o~

r-a sua at.uaçjio ce forma majori taria ou isolada.

õu t r-oac tr-i, LI p r-opc-e t e exp I f c í t a SOl' a par1.icipnç5o 00 E~

r eco pro\'lsóri.\ C'. pr-e reeenc í arrcncc , er-, associação co enpr-c-,

sa pr-r , ada.

o Estado de Df rei to requer se enfatizem 00;. pr-Lnc Íp Los da

scpt cncntar-r eee-te , e da paridade de tralamento, cor! as empr-e-.

ses pr-rvacas , Assim, a proposta pretende: limitar a atuação do

Estalo na at rv í oac,e produtiva, r-es t r-LngLnno-i a aos segmentos

niio mc n-u ace totalmente pela or-pre ea privada.

A 1no1u53.0 da Polícia Rodoviária Federal entre os ór
gãos de Seguranca Pública é providência constitucional inadiá=
vet , PObV' que a instituição gar-arrte a uniformidade de procedi
een t,o co- con t t-iuãcade do pocer de polícia para persecução, !!!V1
tando conflitos ce jurjsdição policial, com abrangência, incl~
s í vc , do rr-enspcr-ve interestadual e internacional de passagei:
r-os c car-gas e ccrcnrcecâc por radiofonia no interesse da segu
rança a nível nacional. -

JUSTIfICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Já é tardo o r-ecor-hec Ir-enzo da importância da policia
Roccn.i;'rla rccer-er para a segurança pública, quando o Pais ep re
senta U"I s í s ten-a rodoviário de vas tas dimensões, por onde circu
Lam !ll'c.rlsas r~qu.;~as, sem, contudo, disoor de uma estrutura lõ
eistica sur í c í e-n.cmence moderna. -

1.:]------- ..·....·"'·"·"""'....·,,
pr~eN!lIuo

b;~"---:J

f:õii:;'MD

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO Et~ENDADO ARTIGO 14

EMENDA lP07378·2
tJ CO:~'iTITUINTE LÚCIA BRAGA

PT,FU)!;RTO

Cilt'HA BueNO

Dê-se ao Art. 243~ a seguinte redação

EMENDA lP07375·8

P
fT

go 12

acs escence-ec a cnn "K" ao ~nc~so lI!, do artJ.-

EMENDA lP07371·5
~ - Cll;llil~~""u~N~-- ---~"'~~_.--- --------] fl--"·~';'s~

flr- -P~L~:~P;O--- _ ,on ,..l.""" o ) th"4;'WiJ

ou fora.

JUSTIFICATIVA

o trabalho da mlllher pode ser exerCl.do no lar

E'~";~'~

r;w;~j>!W

Inclua-se no Arbgo 14 do projeto de Constituição,

guintes itens: lI, III, VII, XV, XIX. XXV e XVIII do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO

A categOl ia dos empregados domésticos deve ser tratada

como as demais categonas de trabalhadores. muito embora o caráter

di ferenClado do eMpregador.
Não se Justi fica, portanto, tratamento di ferenciado

quanto aos benefíc~os prevldenc'iárl.os como seguro-desemprego, li

cença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e

direitos trabalhistas COMO Fundo de Garantia do Patr1mÔnl.O indivi

dual e Jornada de trabalho.

A inclusão dos ltens refendos acima vem cOMpatlbllizar

o corpo do projeto.

Art. A União Manterá incentJ.vos fl.scais e financeiros para o desenvol

. vimento das atJ.Vl.dades produtivas das Regiões Norte e Nordeste:

além do Estado do Espírito Santo e da área do Estado de MJ.nas G.,ê.

rais incluída no Polígono das Secas.

t'lPLENÂRIO

EI~ENDA ADITIVA - U Vi
1NCLUA-SE/ONDE COUBERi""" 1/4,,1.0 !.'L) ú-f" 0_:

r;r---------- 'n'~N"n.":.~;;o

EMENDA lP07379·1
fl Cm:STITUINTC LÚCIA BRClGA

JUSTIFICATIVA

Nossa €r.lF'nda repara es"o f?lha pE'"rr'3.t.l.nC'o ql.f'

cada partlco tf'nhil seu repl:;€'scntantE' ra COI'lJ.scà"o e qt·f' õ Il'C:'

fl'a se]<! constl..tuíélC' de acorÇlo COI'\ o cr:ltérJ.o Çla proparcJ.onal1.

dade part1dárJ.o;I.

A forma de redação do proJeto lJ.ml.ta a cJ.nco o

número ele parlarentares 1ntegrantes da coml..ssâo que partJ.Cl.

pará do acompanhamento e da fl.scal],zação de execuçãO' das I'lcd~

das do Fstado dp sítJ.O.
Entendemos que essa lim3.tação adqu1re conota

ções dl.scrJ.T'IJ.natórJ.as e restrJ.tJ.vas, em preJuízo (los pequenos

Art. 243 "O Congresso Uacl.onal, atravÉs dos Fre!:l.dentes

de suas Casas e de Coml.ssão de parlarrentares composta õe acor

do com a proporc],onalJ.dade partJ.dár],a, assegurada a pdrtJ.cJ.pa

ç50 de um reprcsantarte de cada part],do, acompanhará e f],scül.=

zará a execução 'das IliedJ.das do Estado de Sítio. ti

partJ.dos.

EMeNDA tlODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Alínea "C", do item I, ao art. 12

ê{,LEN/l.RIO
~ n~Tol.un'r....io

EMENDA lP07376·6
tJCOr.STITUINTE LÚCIA BRAGA

r.r----- "".".." ..

Acrescente-se IncJ.so ao Artigo 13, dJ.spondo

"É vedado às elllpresas a prátl.ca da rotatJ.vlda

de conslstente na dl.spensa de eMpregados con a adrnJ.ssão de Oll

troscom salárJ.o l.nfer,1.or."

JUSTIFICATIVA

A sJ.stemátlca de dJ.spensar empregados para ad

mJ.tl.r outros, em suas vagas, com salárl.o J.nferl.or, não é ape-

O prl.mcJ.ro não goza do amparo da prevl.dêncJ.a

50Cldl, notüdafl'ente no que dlZ respelto a aposentadorJ.a.

preclso oferecer ao trabalho fem1nJ.ro, exercl.ljo na área domés
t1ca,a poss1b1llljade de usufrulr as gara.nt1as do SJ.stema prevJ.
dencJ.árl.o. -

"FJ.cam estondJ.dos os benefícJ.os do

prevJ.dellcJ.';rJ.o à r.ulher do lar que exerça trabalho no âmbJ.to

doméstJ.co."

EMENDA lP07372-3
p~-cüiiIA-nuli{õ----'''~~-----------] f:-···~'~·s-J
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JUSTIFICATIVA

Inclua-se no art1go 31St.

"Inc~dl rá sobre terras ccaosea

11 <ll;Íl'lf>a "r-" do §4~ do Art. llR pe eee a ter d

A redação dada pelo prc jeco de t e rrm.na que ne

nhum Estado ou o na s t ratc Federal tenha "menos de ca t.c ou maa s

de sessenta Deputados" O Japão, com maa.s ou menos a popula

ção do Brasl.l, Já dl.spõe de cerca de rna L Deputados Não ver-os

lóg1ca na lJ.l1l1tação méx rma ceãer ade , pr rnc a.peãmerrt e num pro
cesso pc i Iuacc danénu.co como o nosso

JUSTIFICATIVA

"a unJ.dade naclonal",

O inciso X do Art. 2031 passa a ter a seguinte ~

dação

t1ÕO

x - "Os sanô i.ce t cc e as enea eseee asaocae t aves de ã~

b a t o ncc i one t , c r r ade s ou r econhec a.dae por Le a e com maa.s de

um ano de rur-c í.onawet.t.o''

A ancaôêncae de rmpcs tc pz'cqxeas avo sobre teE

ras OCIosas é fator es t amuaent e da produçâo , além de med a.da
adequada ao ob~Jet~vo de se amp l ement.a r a progress~v1dade do

sxeceme Tr1butár10 are s r tec.rc ,

JUSTIFICATIVA

t.ossa emenõa (lhJE'tl.va a anc'tusêc elos s môrca tos

en cro a~ partes legít.1mas pa r a p r cpce ações de anccusuauccao

neã rôeees em tese e por cma s sâc , posto oue ;, forMa da redação

dada à& reee r i.ce s e j íneas sopra a n t er-pre t acâo dúh1a nesse «en-.

come vet.or-ee da"> <1C;rlré'çÕe~ ('a ca eese t rebe the 
ctor-e , O" s-auo i ce toe n:?o pcae-m race r €'':cluíc;lo~ õe s se s C'1SpO~1

çôes.

EMENDA lP07388-0
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Art. 416 - a família, constituída pelo casamento ou por uni

ão estavel baseada na 19ualdade entre o homem e a mulher, tem dar ai to

à especial proteção social. econômica e jurídica do Estado e demais
mstIturçõcs

§ 1º - o casamento reh~ioso terá ereat;c civil, nos termos

da lei.

O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a seguinte red~

EtlENDA SUPRESSIVA

DISPOSI flVO ENENDADO: Artlgo 416 e seus parágrafos

d) não h~'verá or raãc civil, salvo para o caso de devedor

inadlmplente de obnaação al:!.mentar

Inclua-se na alínea "c", do Incaac XV, do artJ.go 13 do Pro
jeto de Constituiçdo, o sequinte ,

ção-

JUSTlFICACAo

redação

No nosso entender, a supressão da or raãc C1V1l por inadim

plemento de obr rçaçãc aã rmentar seria um retrocesso da nova ccnst i _

tuição em relação a atual. uma vez que o dr r e I t o do alimentado, Já

ameaçado no quadro atual pór es t r ataqenas usados pelo alimentante 

como por e~eMPlo o abandono de empregos e a mudança de dormc Ll.r cs 
es t ari.a desta forma constitucionalmente desamparado

A constituição da família foi matéria contemplada no art1.go

12, Capítulo I do Projeto de cons t i turção , razão pela qual optamos •
com a flnalidade de s rs t emat azar o texto constJ.tucional,pela presente

Mas é. sobretudo, a necessidade creaente de se afastar, de

forma e r rcaz , o espectro do desempenho que dá respaldo à med rda que

preconizamos

Quanto aos recursos f'ãnancea rcs mdí.soenaéveaa à implanta _

ção de tal nedrde , sua obtenção depende, evidentemente, de una melhor

distribuJ.ção da riqueza que, sem côvace , ex.i s t.e no 8ras1l

nr í ot r e alterar os demais ará r-aros

casamento

§ 29 _ será gratulto o processo de habilitação e a ce Iebra

ção do casamento.

§ 39 _ estende-se a proteção do Estado e demais institui-

ções à entidade familiar formada por qualquer um dos pais ou respons!
vel legal e seus dependentes, consanguíneos ou não

§ 49 _ a legislação ordinária regulamentará a d.í s so Luçâo do

JUSTIFICAÇlíO

E~IENDA ADITIVA

DISPOSITIVO Et~ENOAOO Alínea "d" do Inciso XV do Art 12

T------_··(..~O/cou"..OI.u'coulS •• O ___,

PPLENARIO

EMENDA 1P07382-1
f IC1JNSTITUI'HE LÚCIA BRAGA

;,- .L<" •• tO,COu"..OI.~.C.u,..iO, _

EMENDA lP07383-9 Ay

r;r- 0,."---------
~T1TUINTE LÚCIA BRAGll,
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fui;'@]

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência com os

outros itens desse artigo, referentes ao erramo fundamental. à exte~

são ao nível media. aos portadores de oe rj c í ênc ra e super-dotados e

c condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao ar t rqo "~" crla.!2
ças sua razão é obvia Sem ele o atendãnent.c de dez ou mil crianças

já atenderia o disposto

E~lENDr. 110DIFICATIVA

DISPO~ITIVO EIJENDAOO Artigo 373, Inciso 111

III _ Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as

cr íençes de ate seis anos de roade ,

JUSTIFICflCAo

Altera o inciso 11I do artigo 373, do Capítulo !lI da Edu

cação e da ruj tur a, que passará a ter a seguinte redação.

Sendo as noç.rões Norte e Nordeste menos dotadas de capital socf
al básico e as suas economras dependentes do pala central es tabefec í-,

do na Região Sudeste do País, ha que se proporcionar mecanismos de e.§.
t Imul os aos mvest Ieentcs ur ivaoos nas duas regiões Desde o inicio

da dccada dos anos 60, o Governo Federal l'nst:l.tuiu um mecanismo de I,!!

centivos aos projetos consIderados pn.oritarios para o desenvcfvanen
to remooe l , ccocedendo-Jnes isenções tributarias e aporte de capital

aomíní s t r a t rvo pela SUDENE e pelo Banco do t-os-oest e do BrasJ.1
O sistema de ancent ivos fiscais para o desenvolvimento regional

oeecnst rcu ter s roo a mtervenção qovernsnentar de mai nr e rfcacaa na

promoção do creecmentc eccnôsucc da Região Os resultados não foram

marores por diversos rat ores , sendo o principal deles o esvaziamento

financeiro dos Fundos de Investimentos (FINOR e F'INAN), por conta da
cone e s aac indiscriminada de í ncent i vcs a diversos setores, a exemplo

do rc r.to resteoento , do turismo e da pesca, além do se t or exportador

1\ inclusão oe UI') artigo na consta turçêc di spcndo Que o Governo

Federal mantera Ull s Ls t eea de incentivos f a.sc a i s para o desenvctva _

menla i eçrcne í , Mormente das areas-problema do Plígono das Secas

da nnaaôní e Legal, e imprescindível, tendo em vista a necess rdaoe da

consolldar o atual nível de desenvolvimento da at í v i oaoe orocut rve e
ampliá-lo mem ante a expansão dos mveet ímentcs produtivos pr rvadcs ,

Por outro lado, o arbgo prevê apenas os incentivos r.rsce rs e ranan

ceiros para o oesenvotvament o regional, evitando Que, de futuro, ve

nha o Governo a drv i di r os recursos com a concessão de rncent i.vcs e
setores ccnjuncuraineo te em d1ficuldades

O oereqra rc único proposto tem a intenção de cnstalizar propo.§.

ta que já existe na legislação que rege o FINOR e o F'INAM. mas que

aanda não f Dl devadanent e Ioctementaoe , Os recursos dos i.ncent Ivos
têm-se concentrado em polos nas Regiões Norte e Nordeste, em que

pese haver UMa dr r e t r Lz clara na Ieqi s Laçãc , determinando a aplica _

ção mzn s descentralizada para os Estados de menor desenvolvimento r~

lativo

A aprovação da proposta de inclusão deste artigo na Constitui _

ÇdO garantirá a cont írunoaoe do processo de desenvo Iv nnento das Re
giões t.cr te e Nordeste, além da recuperação do Estado do Espírito Sa,!!
to,

JU5TIF'IC nCr..O

Paragrafo Unico - A ap Lr caçãn dos recursos devera privilegiar os Est,!

dos menos oeeenvctvrdcs , devendo guardar croocrcac
na1J.dade di ret.e com o tamanho da população e inver
sa COI'l o nível da renda por habitante.

filpLCNÃRIO ==========::::=====~~===~

EMENDA lP07380-4

P\ON~l nUWTE lLirIA BRAGA

JUSTIFICAÇÃO

) rr~~~"~
I rw:;;~!ilJ

Ha uma injustificável omissão eM relação à inclusão da

Associação Brasileira de Imprensa - AB! - entre as partes legit.!.

VII _ Os Conselhos Federais da Ordem dos Advogados do

Brasil e da Associação Brasileira de Imprensa,

o inciso VII do Art 2031 passa a ter a seguinte red.§la

çâo

JUSTIFICATIVA
() ProJeto ('1(> Const1t\l~ção pretende "não

<;("rá ohJeto de de) 11wraçào éI proposta dp encnc1::1 tE'ndt>nte a <lno

llr" a "forma fec1erat1va" e a "forma rppublicana". quan<"o o C;;\..f'
.~tá t>m Jogo é a dpff'si'I da un:ldade nac~onel, pela qual tl'nto ~('

luta tlpf'(1P os tf'npos. colonlaJ.~ nas batalhas <"os Guarar.. pE'!; COI"'

tril it (loll'Jnaçiio holancesa. etc Fm segulda, unlc'ade nacJ.oni'l) sa~

va pelo Il""ppr~O contra vário". sepdratlsmo~ PortAnto, C'f't<:. chdn,!!

"ld "Cldusula Pét.rE'.a" comete grave l.nJllst1ça contra os rnonarqul.s

tas orgulhoso9 de t"efenc1erpJn <J leg1t1mIdade taMbém (h[já~tJ.l..<:' clos

reJ.s de port.ugal e 1TroperaC'ores co Bras~l na p1ClneJ.ra e fH'l dE'f~

sa da unldm:1e nac~one:l O dlrelto dos monarqul.stas à propaganda,

J.guill a qualquer grupo pol;Ít1co, «1gn~fl.cará na rea11dacC' a t:l t!
ma anlstJ.a E desde que os 1"0narqulstas se: tornêõram fE'Õerfl]IS

ta.:;, nilda 1'1::11S Justo que se Juntem à ce[eE'ó da fec"E'raçeo PIJ.

:.<;, nenhuma Constl...!.!!)E...9. !..e~~!l f!.2 ml.ndo lrrEJ.b..r... f.. 1...!..21P~
~ !'.!5!IJ_;;_T_Cl'l.!S.2,. T1E'IT, ::I c'? Fr.5nça c1E' tantdS' rr-vcll'ç'õet, r,("f, ::I Ct>rs
tltuJ.çfio do~ ESt"t"05 lln1(los tl'lmh6m fontp 1nsp1radC'ra dç:;E' rcpn

hllCilnl.~ll'tlS, nem qUiJlquer outra

~- _ ~fi.~~;O(~C~"l."""OU''''o

EMENDA lP07389-8
PJ ;t~~~:;---- .~.o.

) rr''';'~os

I ~'ii-;g1

Dê-se a seg~lnte redação ao § 2~ do Art. 971

"O número de Deputados por Estado ou DJ.strJ.to

Ft>dpral s<.>rá cstabelec1do pela Just~ça Elc~tC'ral. proporc~o

nalmentc à população, com os aJustes necessár~os para que ne

nhum EstaClo ou o DJ.stn.to Federal tenham menos de Ol.to Deputa

dos.

JUSTIFICATIVA

Ao prof'orrnos seJ<l ntr1huída a rp<:;pon<:;ahlll

C1m'lp ppn<'l ,10 clcla('lilo rn<'H,r c;lE" 16 eros, terrCls por escopo

rf'ff'l çar no JOVI'IT' a corsclêncla r"F' .,t.~ resrOnct.;hlll.õé'de fac!'
acs <;C1"lS dIrp~to« e CPVf're'" ppral'lte a socl.edac'E', õa c;;ui'll é
partícl.pr=- "Cl:"rltflr>oS que, e<;"'lll', e-«tnrE'mo<; cC'ntl.lnu~n(õo

para r(~('U7~[ (I rlpveot'o ín('~ce õe de11nqu~rlc1a Juvpn11.

"Ao c1d<ldão rr::l1or (lp 16 (c1E'zps«e1«)
atr1hu;Íd~ a rc<;ponsabll~dadp penal".

Inclua-se, COII'O ~l;Ínea, no J.nc~so XV do art _

rr;;~"~

(1Q1i/;;'PiJ]J

A aposentadona deve ser garantida no texto constitucional

a todos os trabalhadores brasileiros Trata-se de um direito básico
da cidad::mia· e dever da soc1edade amparar seus membros que já con
lribulram produtiv<lmente para o engrandecimento da Nação

Por oulro lado, de um ponto de vista pragmático, a aposen-
tadoria de U'll trabalhador signi fJ.ca a abertura de mais uma vaga no

mercado de trabalho

A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais

urgente. dlante do quadro recessivo que se verifica, sem perspectiva
de so!uç5o a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularme~

te, nos países em desenvolv1mento, em conseqUêncla da loucura lrres

ponsdvel relnante nos meios dirigentes dos países industrializados

As condlções de trabalho vigentes no Brasil. sem um mínimo

de segurança e salubndade, física ou psicologica, aliadas ao tempo

que o tlabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlota 

- das s~o respon$áveis pelo desgaste prematuro da população abva.
Esse desgaste se faz sentir maior em relação a mulher, pela

sua dupla carga de trabalho, em relação ao lar. aos fllhos e ao trab~

lho fora de casa
É forçoso considerar. ademaJ.s. que o salárlo pago à grande

maioria dos trabalhadores brasileiros não justJ.fica que ninguém exer

ça suas funções durante a totalidade do tempo prevJ.sto pela legisla 

Cão atual.

b) COIl'.vinte e cJ.nco anos para a mulher;

JUSTIFICAÇÃO

Sub!>ti lua-se a redação/das alíneas "a", "b" e "d" do artigo
356 pala seguinle redação

Et~EI,lJf~ SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO Et~El\'DADO ALÍNEAS "a", "b" e "d" 00 ARTIGO 356

a) com trinta anos para o homem,

d) por velhice aos sessenta anos de idade.
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Atualmente, tendo à frente o ccmbat.tvo jornalista Barb2

"Não incidirá nenhum Imposto direto ao assalaria
do que perceber até 20 vezes o valor de um salário-mínimo". -

mas para propor ação de inconstitucionalidade.

Não podemos nos esquecer de que a AB! é uma das princ!

pais trincheiras da Democracia no Pais, lutando pela consolidação

do primado do Direito e pelo fortalecimento do Estado constituciS!.

nal.

Suprima-se integralmente o Artigo 350, do ProJeto

de ConstJ.tuição, da Comissão de SJ.stemat1.zação.

chda fere frontalmente o cr1.~érJ.o de "respeito às condi

ções i.oce i.s " Isto por que, "ôete veme", il gama ee prf'o

cupações ve r a a , como é óbv1.o. de acordo com a massa õen-n

gráf1.ca de cada UMa. Em ráp1.da exempl1.f1.cação, a caeeee
de Porto Alegre. com epeexaeeeamene.e 14200 000 hab1.tan

t.es , tem o meemc número de Vereadores - 33 - de Belo Hor1.

zonte, que tem apr-oxarnadementie 2.100.000.

Temos que, observados 05 crJ.térJ.os bás1.cOS

anecra t.cs na proposta or1.gJ..nal, as Const1.tul.ções EstaduaJ..s

pcderâo estabeleCer numero de Vereadores de cada Cãmara

~lnnJ.c1.pal com melhor e eeneamenec ao ant.exease dos eespect.j,

vos munfca.pea

EMENDA lP07395-2

• • ... "" .... ""lo _ _ _ _ __ .~

r_ o - - EMENDA SUPRESSIVA

naspcsa t rvo emendado. Art1.go 350

TITULO IX

DA ORDE!-1 SOCIJU.

CAPíTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

S,EÇAo I _ Da Saúde

A a.naua t.uc a.onaj a.aaçâo dos saeeeeee puna t.avos ,

atrJ.buJ..ndo ao Poder Públ~co o execcicur da m1.ssão de combater

e punar os ôeã a t.os teve como consequêncae tornar axreaevence a

1.dé1.a de vanô i.ca em relação ao crJ.m1.noso

A pena eptaceõe aos crmu.ncsos não obedece

rta a s a vetusta regra do "dente por dente, olha por olho"

Não é maa.s a vanqança a eceavecâc das meõ reas

r epceas a.va s que se adotam eM relação aos ée t anqueneee ,

Os propósJ. tos que a aplJ.caçào das penas va sem

são o de "ant.aeu.dar" e o de "segregar" rnt.anade r aqueles que

se acham na pt-edaapoaa.çâo de de Lanquar r segregar aqueles cu je

presença em lJ.berdade põe em r1.SCO a cceumeeee

o aumento da agress1.vJ.dade nos grandes centros

urbanos tem anduz a.do o dese j o de enr1.Jec1.mento da represc;ão

ao crame ,

Latrocín1.os, sequestros, estupros, com as agr!!

vences que conferem a esses ee t a cos caráter de hediondês, se

tornam frequentes e fazem com que a populeção dese j e a adoçãõ

de meda.das repreas i.ves mea.s enérqacee ,

2 - F1.nalldade da Pena IntJ.m1.dar e segregar

Há no areea t. generalJ.zado clamor no seneaec

da adoção da pena de morte.

Dados rcmecaecs pelo sroeeeen atestam que a

pena de Morte acha-se na La.dexençe das sugestões apresentadas

à coneta.tuance ,

1 - Op1.n1.ão Públ1.ca Pró Pena de Morte

JUSTIFICATIVA

brasileira

'H"~O'co~l.. loll~'CO" ..;;0

n.esxnrc

sa Lins Sobrinho, a AB! sintetiza a luta da imprensa

contra o erb i t.r-í c , o desmando e o abuso de autoridade.

EMENDA lP07390-1

r: CUIlHA BUENO

-1j,Jn Jffí, "Z.-J;f!f"
p-" iA r: s",S1~

Acrescente-se o seguintea~ 

dos impostos da União

JUSTIFICAÇÃO 3 - O S1.stema Carcerárlo e a Pena de ~Iorte

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

12:

Essa me t êr-a.a Já está anser í.âa no contexto do artJ.

go 13 do Capítulo lI, "Dos nare i t.os 50c1a1.s", portanto ê redu~

dante, r-epet.Lervc e a.ndeva.de , nesnc porque este assunto não ê p~

ra ser tratado na Carta !"agna e SiM em Lei Ord1.nár1.a, aléM do que

a Jurisp::udénc1.a nacional c internacional mantén essa matéria na

"past.a do Trabalho", e não na "de Saúde".

Entende o Leq a s.Ladc'r- que o da rea.t.o do trabalhador

não pede f a ca r- di\'idl.do entre dois Ministér1.os, além do que o

cerr-e "Saúde ocupacional", não vem atender aos interesses do tr5.

be Lhador- br-a s a Lea r o , poa e o referido artigo viola a tradlção n!!.

cional e uru.ver-se I de que as relações e condições no trabalho sâc

e ser-pr-o (oram, per t r-ieneee ao Mln1.stér1.o do Trabalho e não ao

hlnlstt>l.l.O da Saúde Tratar desse assc-rto na ce i ca :'la9na é int.e!:

vcnc rom smo indevido, ea rênrcc e de Indoj,e cartarial

Saúd~ õcupacaona I é UM anq Ldc a s-tc que traduz mal

a r ca l adadc O pr'ôpz a o covo i nc A."'er1.ca"lo se refere a Safety Occu

VatJ.onal and Ilelth, separando a §29uram;a da saúde.As· condiçõ;s

de t1.abalho é que vão detern1.nar se há riscos ou não à J.ntegr1.

dade fls1.ca do lrabalhador Qt.em cuida dessa I1'atérJ.<.1. no BrasJ.!

sempre foi o ~JInl.stérl.o do Trabalho que, além de outras atr1.bu!.

ções, ~ela pela S!!gurança e demais dJ.re1.tos do trabalhador.

Como pode a F1.scal1.zação Federal na área do traba

lho, fJcar dl.v1.dida entre do1.s M1.nlstérios, ou pertencer ao M~

nistél.1.o da Saúde'? E co~o f1.car1.am as Negoc1.ações Coletivas

área de Segurança do trabalhador?

O MJ.n1.stér1.o da Saúde cuida da Saúde PÜblJ.ca, ou

seJa prat1.ca a Il'(:dicina prevcnt1.va, .. as nos processos produt1.

vos e no sistc;l'I:J de trabalho cabc> ao M1.n1.stén.o do Trabalho ;

ação [~scal1.::.adora e normatlzadora, em todos os seq'1entos' Enge

nharJ.a de Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, fér1.as, s;

lárJ.o, 1.dcntificação e duração do trabalho -

Se a fl.scal1.zação per"'anece no I>llnistério do Traba

lho, de onde de\'e'l1 c.,anar as l_ornas R~gtllamcntadoras de prot;

ção c begurança ao trabalhador, fica óbv.l.a a neceSS1.ãade de m~

nut.enção desse ser" lÇO naquele Hinistérlo, e nào passá-lo para

o rounu,Lél1.0 da Saúde, onde pro\oci\na confllto oe Jurl.sdl.r;ão ,

com real.S preJuizos à l.nlcg.l.~uade fislca do t.rabalhador

Essa é a tradlç'ào do direito do trabalhador, con

CJu~sta{l.a (>- 10 4.. , cC'''' a c1.I~ç'ào da CIP~ _ CO-1SS3.,j Irterna de

Prevençiio õe ACll:1ontes C C'stá rcqlSlr.'lda nos ana1.S da H~stõrla

do t.r..tb'll'lo1dor blllslle1.ro POltanto, o alt~qO que se pr(>lende

suprlmil é ~n('"o~r(>nle, n,;o leM lógIca, não at.e.tdc ao lnteresse

nacional, nem se aJusta à atual política de Scguran.ça do traba

lhador 1\s relaçôes cap1.tal/trabalho são universalnente perti

nentes ao ~l1.n.l.st.ér.l.o do Trabalho,é a orr o Fórum dessa matér1.a ;

ndo a organ1.zaçáo llund1.al da Saúde

O S1.stema On1.co de Saúde é voltado à Saúde públ=.

ca IT'as não deve l.nterv1.r nos l"e1.OS produt1.vos, pOl.S ai o fator

prinC1.p3l é a causa. dos rlscos, isto é, a prevenção de aC1.de!!.

tes de trabalho, qUe deve contlnuar sendo de responsab1.lidade

ún1.ca do H1.nislário do Trabalho

Ao 11In1.stérlo da Saúde ou Sistema On1.co de Saúde

Já cabe (ou caber1.a) a tarefa hercúlea de errad1.car as erdel'l,!.

ds q le recrudescem a cada dJ.<I no paIs. Hã 3.000 MU'1icíplOS sem

l"'édl.cOS Há dezoito pragas qUr devastan o pais, conforme ane.'{Q

Há port.anto um qrande trabalho de saúde públJ.ca a ser execut~

do. Entregar-lhe també'" a Segurança e H1.g1.ene do trabalho ê aE.

menta r a carga, alén daquela, realnente dev1.da e a.l.nda nossec!s

pr1.nel.ros passos, "O Eras1.1 é u., grande hosp1.tal tt, quando conp~

rado COl1 países desen\olv1.dos.

A OlT _ DrganJ..2açào lnternaClonal õo Trabalho, s~

~bl.arHmte cl arna "Sc;gurança c lhg.l.ene do Trabalho" desconhecendo

o neolog1.sno "Sa:de OCUp3clo"lal" quo só trará confl1.tos co., a

O':S - Organlzação H.Jncl.al de Saúde, COM outras ativldadcs de

Saúce r.:ibllc.:l, COM fins d1.\~rsos e Qspccificos.

Por essas e outras razões é ma1.S tecn1.canente dg

fcnsá\el manter no l-lJnlstério do Trabalho, a Seguran"a e Hlgl'=

ne do TrdbaJho allvlc1des, por sinal, crladas por aquele ~:l.f"i1§:

tá't'1.o e nele formado o pessoal que Já soma 1 n1.1hão de C1.pe1.ros

(membros da CIPA) .20.000 Eng~nhc1.ros de Segurança do Trabalho e

50.000 Técn1.cos de Segurança do Trabalho conforrre Lei ~ederal

sanr.:J.onada no ano passado e or1.unda do Senado Federal. E, para

conclu1.r, no ano de 1986, conforre d1.vulgaçào dos dados ofie,!.

a1.S da PrevJ.dõnc1.a Socl,al, na1.S de 1 mJ.lhào de trabalhadores f.,!.

caram aC1.dentados dev1.do às condl.ções J.nseguras das rnáqu1.nas e

No caso da re1.ncJ.dênCla, porque const1.tUl.rJ.a

ndo apenas eVJ.dênC1.as da J.rrecuperabJ.lldade <:io del1.nquente,

como talcb~M porque o sU)e1.tar1.a a uma somatór1.a de condenações

cUJa extensão l.mplJ.carJ.a na J.nex1.stênc1.a de poss1.b1.l1.dade da

recuperação da ll.berdade. No caso do "flagrante" porque

ocorrênc~a el1.m1.na a h1.pótese do "erro Jud1.c1.ár.1.o".

4 - R€'lnc~dênc.1.a e Flagrante.

Postas de lado as cauaa s SOC1.aJ.s que podem ser

encontradas nas raízes da c r arm ne ã aôude , há de se reconhecer

que ela cx as te e que a soc i edeõe por ela arreaçada e agredl

da pr-ec a s a lançar mão de prcvaôêncaee que possam atenuar

anc adênc m

Conquanto a adoção da pena de morte possa re

pr c son t.e r- cont r-abu r çâo à contenção da cr-a-mna i adece pela J..nt1.

mldação e-ccr cada sct» c o de Lanquent;e em po t enc ae L, sua miuor

lrrportâncJ.cl cons i.s cc eM el1.m~na..r. no s aat er-e carccrdr ao , uma
das causas de perturbação ao seu runc acnamenco ,

Efet1.vamente, no caso de eeaa ecs de suma gra

va.dade , e notadamente co-n a ocor-rêncae de xe a.nc i.dêncae , as pe

nas ept reeeea tornam-se rsu i t;o extensas A sua duração chega a

excede-r a espec te t rve de vaee dos de La.nquan t aa , Esses hcr-ens

nssJ..m condenados a penas de grande e"{tensào tornam-se fator

de desassocego dentro ôes peru tencaéeaes , Nada mais tendo a

perder, não t.enem gerar ancadent.es perturbadores da d1.sc1.pll.na

carcerár1.a. 'ren tenavas de fuga, J.nd1.sc1.pl1.nas, reot ans com a

tonada de func1.onár1.os dos presíd1.os C0"'10 reféns, confl1.tos

entre grupos de detentos e outros 1.ncJ.dentes da mesma gravJ.da

de tendem a se am1.udar pela s1.tuação en que se achan os conde

nados em penas que pela sua extensão elJ..lll1.nan a esperança da

recuperação da l1.berdade.

A socaedade posta dJ.ante dessa opção - conde

nar a penas de longa duração ou adotar a pena de mort.e - não

pode relegar o dever de tomada de pos1.çâo consentânea

real1.dade dos [atos, presa pela 1.dé1.a da preservação de uma

v1.da que Já está desprov1.da de qualquer razão.

Por V1.a da recação ora proposta para Cl Art.

(03 <:10 proJeto elabc,r<ldo pcl.". COllllssão de Sl'itemCltlzação,

pretende-se que às Assemblé1.as LegJ.slat1.vas de cada Estado

da Federação. ao elaborarem as constl.tuJ.ções Estadual.s,

seJa acometlda ã mJ.ssão de estabelecer o número de Vere~

dore"s de todos os r-.unJ.cíp1.os

As regras geral.s da redação cUJa alteração

é precon1.zada - respelto às cond1.çõeS lOCil1.S e observân

Cla de proporc~onallàade ao número de eleJ.tores do ~lunJ.

cípl.O - são rlgoros<,mente l"antJ.das.

Por pr1.t"CJ.ro, é eVl.dente que, se aprovada

esta suger-tão, as pccul1.ar1.dades de cada Estado da Feder~

ção e, malS espec1.f1.carente, dos respectJ..vos ro1unlCíp1.os,

po>:1elào "'f'r ohsE'rvi:'ilas COl1 I"Ul'tO tra1.S clara Ob)E'tlVl.dade.

11:0 que respel ta à flxaç~o é'e um número máxl

mo de Vereadorf'2' pilra ClS ~lunlcíploS dC"rograflcamentE' maJ.o

r('s. lnclu1.ndo as Cüplta~s de Estado, entcnc1e-sE' que a l'1e-

JUSTIFICATIVl\.

Dê-se ao art 632 a segu1.nte redação

o cr1ne hed1.ondo rel.nc,-dc'!nte é o que se Sl.lJCl.

ta a apl1.cação da pena llIáx,-ma, ou o crJ.me hed10ndo no caso da

pr1.s50 OI'! fldgrante

"Art 63 - Respe1.tadas as eond1.ções 10ca1.s

e observada proporc1.onal1.dade ao nÚl'l'ero de ele1.tores do

!1UlllCíp1.0, o número de Vereanores da Câtl'ara Mun~c1.pal se

rá var1ável, conforme d1.spuser a constJ.tuJ.ção do Estado"

EMENDA lP07394-4

Substitu<J,-SC, na redação do inciso 1 do Art.62,

a palavra "bélica:::" por "defensivas".

JUSTIFICAÇÃO

As condições políticas, econômicas, cientificas

e teo:::nolólogicas são su:ficientes para englobar o aspecto bél!

co CondiçõO?s "defensivas" expressam CO'l\ mais coerência a do.!:!,

trina pertinente à. soberania nacional t posto que o Brasil rep.!:!,

dJa a doulrira intervcncionista, a qual traz em seu bojo o ca

rater ofensivo.

________ 'I' ~'."""'li~

Inclua-se, onde couber, no J.ncJ.so XV do art1.go

"Não haverá pena de morte, eyceto

de cr1.me hed1.ondo, eljl que o autor seja rel.nc1.dente ou em que

t1.ver ocorr1.do SUÜ pr1.são eM flagrante"

OemocracJ.a S1.gn1.flCa tal"lbé'1l part1.cJ.paçào

popular no Governo, através do pleb1.sc1.to ou do referendo,

qUI:! rl:!forçam os pr~ncípl.os da representação e do federal1.smo

Entende-se por renda o ['ruto do dinheiro, ora, o
frut.o do t r-afia Lho , isto e, salário, não pode ser conruno í cc com
o fruto do dinheiro, uma vez. que o primeiro Lndepende de qualquer
ativida1e proautiva de quen o de té-i e o eegur-eo il'lplica no exer
cicio efetivo ce a Lgu-<a atividade produtiva Ltr-í temcs a 20 ve
aes o saje r-t o-r-in ímo, com o objetivo explicito de evitar distrl
buiÇ~o e re ra-ceea de Lucro, através de sarér-rce milionários -

--- ._-- -----"..." .. ,,,..,,----------,

A redação àada ao refer1.do d1.SpOSlt1.VO do

projeto 1.mpõe, subl1.tn1.narmente, a manutenção da denom1.nada

"cláus:ula pét.rea", vez que antec1.pa o pr1.ncípJ.o republJ.cano

à rcal1.zação de consulta pleb:..sc1.tár1.a sobre a forl"a de govelZ.

no prefer1.da pelo povo. Ass1.m, d1.scrJ.m1.na-se ma1.s uma vez os

que abrdçam o 1.doal da restauração da 1Il0narqu1.a bras1.1eJ.ra

a) forma de governo democrát1.ca, represen

tdt.lva, partlclpatl.Va e federat1.va

Dê-se a segu1.nte redação à alínea a} do

1.nc1.SO VII do i1rt 74/.

EMENDA lP07392-8
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§ 32 - A polít1ca ecenêeuce a ser exercaee

pela Un~ão (leve ter coma fJ.naliClac;le ê'ssf'gurar o desenvolv1.

mento equl.l1.brado da eCOnOIl'l1.8, vaeenôc espec1f1.ceMPnte a

§ l!! - Na dj.sc~plJ.na das eta.vadeõcs acono

m~cas. serão r1gorosamente observàdos as pr~ncip:l.os co Esta

do de DJ.rel.to, não podendo ser escebeãecadas obr1.gações, e
não ser em Lea , respe1tada a igualdade entre aneer-ee

eeôos , e sob o cr1.VO do Judic1ár10.

a) manter o equ.J.líbr~o·da balança ee peqemen-.

pos ,

b) preser.. ar o ve.rox ee r-ceee ,

c) ating1r illto nívE!l dI" ocupeçiio;

d) assegurar a eo;tab1i~dade no nível de pre
ços;

e) estimula:r a pz-odu't a.va.dade da empxeaa pr~

veae e a compflt~t1v1.dat'e do proclu1:o nac3.O

nal;

f) favorecer a poupança e a dl.fusão popular

do capJ.tal e da propr1edadl"_

I - a ta1s órgão,; poeerá ser C1elpgiH:1E" a rcgu

lanenti'ção de leis.

II - estes órgãos serão d1r~gl.Clos por um outro

órgão aut~l1olT,O, const1tui"do por diretores
com mandato de prazo certo, esco1h1dos t;.n

tre partJ.c1pantes e espec~e.li.!'óta.s de caCla

setor, ero l1úmero 19ual, n... formR él:! le1

complementõr.

III - a Ipi assegurará a publ3.c1é1ê'dc. com a an

tecedênc1.a que f1xar, conformE> c: espl?cJ..e,

de suas no;rmas.

§ 6!! A Iel. pot'lerá Cr1<lr, par<'l o contrC'lf' de

setores partJ..culares da econolllJ.a, ~rgãos espec~c.olJ.z?dos

§ 2!!. Caberá à un~ão, por Me3.0 da c:oncerta

çãa entre o trabalho e o cap1tal. planeJar o desenvolV:lI01ento

eeeeêrüee necaonea e reg10nal.

§ 52 A Ie~ .J.nst~tu1.rá um Sl.stema de proteção.

ao consumidor c ao usuárl.o d~ servl.ços. Para tanta, poderá

ser cr~ada, pela Un~ão, autarqu~a dedJ.cada à repressão dos

abusos do poder econôlllJ.co, }:lern COt'lO à proteção do consum1.dor

e usuár10 de serv~ços, observado o d1spo::to no parágr<:lfo se

gU1nte.

§ 42 A propr~eõade haverá de ter função so

c).a1, de modo que a lel. J.:epr~m:Lrá o abuso do poõeJ.: econôml.

CO, espec1.a1mente caracterJ.zado pelo dOlllínl.o de mercados, a

e11m~nação de concorrêncJ.a e o aumento arbl.trár1.o r'l~s lucros

Inclua-se o segu,inte artigo. no Ti tulo VIII •
~ I~r ~~-......JlJL......J4,.

~de.:fC~~O:,ic~.~&J rL-!.~
J"Art. 302 _ O Estaec 2:alê:ri pelo ar-ee reeoe

geral, na orcee ecer-êru ce , caacer-dc per6 que sua f:in2'l,.ei'C'e

seja e Lcançede , no 1:c.speJ..t.c -ce r:t:~ncipi~,; 1.un(~i!>l rh1é.:l..~••

ccne.t.entes ~i> CO/'.l:titl,.l:.çFo."

ta a carga tributária e mantem <1 injusta tributação de "proventos

de qualquer natureza". medida que ten nossa total reprovação.

EMENDA lP07402-9
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DOS DIREITOS E LIBE:RDADES FUNDAMENTAIS
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doas pcneos

,. a) ecreecenta aos aposentados, aSS1m enuenõa,-'

dos os func10nárJ.os C1V1.S. os n1.11tares da reserva.

b) exclue da pro1.bJ.ção de acumulação de prove!:!

tos. além dos casos enumerados no ProJeto de Const1tu~ção,

também os proventos pro\enJ.entes de contratação para servJ.ços

especJ.allzaõos
Ambas as alterações se JUstJ.f1cam

A pr1.melra, de letra a) porque o termo "apo _

SE'ntado" é prJ.vat1Vo dos CJ.V1S, porque quanto aos m~lJ.tares,

(hz-sc "mJ.ll tar da rcserva". /\"1 r /I

A segunda, de Ietrã"'b), porque deve f1.car aberta

a POS~1b:l.1J.dade da contrütação, cem acumulação de proventos,

de aposentados C1VJ.S ou h1111.tares da reserva para serv1ços

espec1a11zados a que esteJam habJ.lJ. tados

JUSTIFICATIVA

A emenda altera a redação do Q1SPOSJ.tJ.vo em

" § 22 - A proJ.bl.ção de acumular proventos não

se ept rce aos aposentados e nu.La teres da reserva 'reãe t.avamen

te ao axerc Ic ao de mende cc e Le t avo , de eeaaaeéeac , de cargo

em coma s sâc ou relat1varoente a contratação para a prestação

de servrço especJ.a11zado."

dação

Abr1r a porta da natura11zação J.nd1scrJ.m1nada

ment;e aos or1g1nár10s de todos oS países es t r enqe r rcs e pxeaen

-te rue rl.SCOS que não ocorrem em relação aos orJ.g1nár10~ dos

países de 11ngua portuguesa

A supressão da e:XJ..gênc1.a levou em ccneaeerecêc

não apenas as af1n1dades que nos 11~am as demaas populações

de 11ngua portuguesa, mas a cceacãc das meames contexto

econênncc e po1.ít"1CO do -mundo contempo1:âneo. eoenenõc a

admJ..ssão na nacronaã adadc ccas i.ãei re sem anccnvenaen tes ,

o § zs do art1.go 87 passa a ter a eequant;e re-

/,
11. un1.dade dos povos de 11ngua portuguesa aten-

de razões serrt.amerrtaas , po1ítJ.cas e econôm1cas perlT'1.t1rá

ampã a e r sua 1nfluênc1a ancernecacneã ,

em relação aos Or1.g1nar10s dos países de lJ.ngua portuguesa,

da eXJ..gênC:J..a peevaaea no texto or1.ginal, de "um ano J.nJ.nterruE

to de resJ.dênc1.a."

EMENDA lP07400·2
tr--C~N~I~-~;;:O----- .L'," ~
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EMENDA 1P07399-S " ,

~'I'"l~VI
Inclua-se, no capítulo IV>(da Segur~ Púb11-

ca. o segl1J.nte art1goj c..-:U.>L~~ ~ CV"T ..'l.S;r:)~-
1".·'....en~et'6" ...~ 00 ~c..L6

"Art. 2'>72 - A POli"Cl1J podov~ár1.a Federal fJ.ca-

rá subor(-'1naóa ao órgão superJ('Ir de polít1ca de trâns1to

do Governo redpra1, c1l'hendo-lhe as seguJ.ntes atrlbu1ções

a) potrulhampl"to 0~tep51VO eas rodovl<'~ fede-

j nc âu a.nôo na compPtêncHI da Un1elO org1mlzar e

Pol'cJ.a po~ovlárl<' FNler1l1 e ancc r por-andn r c ee 11"S

tlt\llÇdO no (::l'pítulo nil Segurança púl>1lca, vas aeee g<'rant1r

a unlformlclaetc de> prOCeclltllentCl Com contlnuldad(' do poder de

pnlícla para pE'r"'('cuçiic-. eVltll.!ldCl confl1to'" c)(> Jurl<,cllção
pollcJ.al, tendo em v1.sta. lnclus1ve, o transporte J.nte:rps

tadual p 1nternacJ.onal de passageJ.ros e cargüs. com a Mante~

ça da comun1cação por radlofon12. coll10 é do 1nterec:se da se

gurança a nível naclonal.

"Art. 250<\2 - 1\5 PolícJas MJ.IJ.tares, a Políc1a

aceovaéri.e Federal e o Corpo de aomtie aros são J.nstJ.tuJ.ções

pcrmenentas e regulares, dest1nadas à preservação da ordem

p\íhl~ca, com base na ha e r ar-qua a , dJ.sClplJ.na anve s t.aõure

m~lJ.tares; exexcem o poder de políc~a de menu t ençêo ÕlÓ' ordem

púhlJ.ca, lnclus~ve nas 'roôovz.as e ferrcvlas eatiaduaa s , sob a

autorJ..dac!fI dOS Governadores eee Estados, dos TerrJ.tórJ..os e

do ru s exa ee Federal, c;ão fo'r ça s euxa mares do ExércJ.to fi re

s s r va destes para fJ..n'" de mohll~z.ação.

JUSTIFICATIVlI

nê-ee ao~ do lor. 254 2 e seu § 12 a seçuan-

Trata-se ele adequação a emenda que propuseMOs

ao Art 2522 no ecne i õc de- J.ncluJ.r a PolíCl? Roc'ovlár1B Fe

deral entre j)S órgãos de ~egurança púhl1ca

h) colahorClr com a!" C\utorlc'ac1e~ adminlstrat~-

vas (' Jud1cJ.árJ.2s no comhate ClCl cr1mf', ao tráf1CC' e i. contr~

§ 12 - 115 f1t1vlélfl~eS' de poü a cc ame nt.o o~tensJ.vo,

no âmhJ.to dos F~tado", são exerC1~25" com exc í.uea vo õeôe pelas

Pol.íclas ~1111.tares

c) zelar pC'll'l spgurança e E:fJ.c1~ncla do tr2n-

S1tO.

vençi'io.

te redação

equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) trabalhadores f2

ram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que d!.

monstra que o problema básico não é de medicina, mas de engenha

r1a de Segurança, que visa a eliminaçáo de riscos nas ll'áquJ.nas

e r-etc ambJ.cnte, através, de processos 'tecnológicos. Em 1972 o

ind~ce de acidentes do trabalho no Brasil fol. record alcançando

a cJ.fra de 18,47%, de lá para cã,-teM caído progressivamente
em 1986 foi de 4\, aproxJ.madamente

EMENDA lP07397-9
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,JUSTIFICATIVA

Trate-se de adequação à emenda que apresenta-

mos 1nclu1.ndO a PolicJ.a RodovlárJ.a Federal entre o~ órgãoc;

l ~;:~~;~:~~~~i;?i;;~::i;:;;;;;;,~?!i:~:~:~~~~ J
VPTlflCõ~",. no prnJf'to c1i' Con .... tl'tL'J.Ç.iO. rpJ<'tlv<'nlE"l"tf' ;, !"u

'horclInolç"ão (' às iltr1.'h\J).çôf'''' flêl P01íC:l?-RoflC'vlárJ.<1 Fpdl"rC'l, ~

sprla <11 tl'llT'C'l1tC' comprnmptt>dnr<, c1C' um trêl'halho de prc-fundo

___ 1:}_gn'l[ls_a~d~ p("l~:í!..lS'l"'_._("con~lll'1i:o f'__!7\r,:1i'1 ~ ~_

Pela,; rOÕOV11JS cJ.rculatll m1.lhões de pessoas e

J.t'lenC;i'l!1 rJ.quf'züs. cuja segurança dppende mUlto do trabalho

da Pol íCHI Rodo'l1.á-r~c Fedf'ral. P60 h4 coroo ~9noT5r a prem~n

Cla de \Im tratamente con"'tJ.tuci('lnf'l JlIA1.S consentâneo com a

lfllportânclA c1essê' l.nstl,"\ação

EMENDA lP07398-7
P---;;;;N~;:;U;;;;;;----.....-----------] tJ - ...;~'~ -]
p- PLENÁRIO " ...."".." .. "'"".......------~ I:li7iM

o ~nc~so 11 do Art.l.gO ~9 passa a ter a segu~n-

te redação

11 - Os estrange~ros que pela natura11zação

adqul.r1.retn a nac1.onal1.dade brasJ..leJ.ra, na forma da leJ.., a qual,

quanto aos orJ.g1nár1.os dos países de l~ngua portuguesa conS1S

t1rá apenas na prova de J.doneJ.dade moral

,JUSTIFICATIVA

A mod1f1cação proposta ao Inc1so 11 do Art1.

go 19 consl.ste na e11m~nação, para et'eJ.tos de natural1.zação.

Substitua o termo "Saúde" por Hiaiene, passando

a ter a segu1nte reõação: SEGlJR1,t-.CA E HIGIE"'E DO TRP9ALJ.:0.

JUSTIFICATIVA

o terno Saúde Jâ está ~··1Serido e conte!'1p1aàO :la
Seção 1, "DA. SAtDE", art1go 343. q:ue diz "A Saúce ê õJ.re1.to de

!.~~ e cever do Estac.;)" .ora se é d1.re~to de todos. J.nclue o!Jv.!,

amente a claSse trabal,aêora, be, .como as denaJ.s Forta'1to.é r.=.

àundãncJ.a, repet1.ção e o termo é ~na.decpado no artigo l:;,i!lc~sO...
~les .. C' pCllq..le,o teri"'O "Saúde" na área do traba

lho não é tão abran':::E:."lte q..Janto o torMO PigJ.ene. E'lç:uanto saúd~
retrata apenas o es~ado de UMa pessoa, a H1.giene é parte da m.=.

djc1na e aos di\ersos t.'e10S de conservar a Saúde.

No arnb~ente de trabalho é preC1so muJ. to na1S que

Saúde. A Segurança e HJ.giene do trabalho COMO está na Con~

titu1.ção em vlgor é mu~to maJ.S abrangente, completa, evol~

ida, dinâm~ca e assegura ao trabalhador a elJ.m1nação dos rl~

cos de acidentes e doenças do trabalho. COmo está colocado

no ProJeto de ConstituJ.ção, ora em debate, houve um retroce~

50 do direito do trabalhador

~\.td'",l«"""G('~'~G'"U'''

PLEN~RIO

----------".." ....",....--------------,

Suprima-se o § li do inciso IV do Art. 272~.

JUSTIFICAÇÃO

A pretexto de reforçar as finanças estaduais e do Dis

trito Federal, o referido dispositiVo remete a dois abusos aumen

JUSTIFICATIVA

A atuação do Estado no plano econôm1co,

função legít1.ma, sua lim1tação e sua t'1.scipl1.na, const1.tuem

tema de tal relevânc1.a no quadro bras~le1.ro contemporâneo que

se JustifJ..ca a abertura de uma seção à parte, para a

gulação.

O Estado, isto é, o poder político, dadi:' a

sua crescente atuação públ~ca nos planos econôm1.cos e soc1al,

freqüentemente sufoca a autonot\l1.a ind3.vidual, não COMO poder

político e S1m como poder econôn1.co, estr1.tarr,(>nte falando

Quanta opressão não resulta, não ÕE> l.e~s nem ct: decr('tos. mas

das consequrnc~as de sua pol.1.tc1.a econôm1ca, da atuação da

inf1nJ.dade de empresa:;; estatal.S que controlem setore:~ pr1mor

chais da economl.a, ou tle seUS 'bancos que m~n~pulam o c réd1."to"
_ A função do Es-tado, elll termos gera1~. é a de

zelar pelo interesse geral. O "caput" dfl~te çortlgo aponta que

essa é a função do Estado na próprJ.a ordem econômico.

Na verdade, o prece1.to é mal.S ~rr,portentc pelo

que não d~z do que pelo que diz .. Isto é, ele- não atrJ..Dl1J. ao

Estaélo a promoção do de$envolvimnnto, a c:l~rcção éla eCCnOm1i1,

etc ... e, s1.m. e tão somente, zelar pelo J..nteresP'P- gere.l, cu~

dando para que a fl.nal1.dade da economJ..a (a ~at~<;faç5"o des ne

cessidades humanas em essa l1nha a concret1zação do 'hl"rn es

t.a-r) seJa alcançada, sempre no -respel.to às normêS e- P't"::l.Ocí

p10S inser~dos na Const1tu1.ção.

Admite, é certo, a proposto:, o planeJamento,

apesar de sua nít~da opção pela econotllJ.a de mercado. Mas, c~e

rentemente, por um planeJamento or1entat1vo.

Este planeJamento não haverá de ser un11ate

raImente estabelec~do pelo poder Federal. Ele deverá ser es

truturado pela concertação com o enpresarl.ado (o cap1ta},) e o

trabalhador.

Esta norma corresponde à prát1ca d.l.fund.1da na

EU'ropa d.os "pact.os soc~ais" (modet:nos). Seguneo ,1:CVel2

expet1ênc1.a espanhola, é de frutos pos~tl.VOS essa concerta

ção pplo Fstado entre o~ J.nteresses CIo cap1tal e do trü1:lalho,

a fj.r de f1Xür metas e mei os para o programa econSnl1co a ser

rean.zado.
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EMENDA lP07404-S
l?

FinC"ln:cnte, vis?nC'o asscg'J.'rar o eql'1.1í'hr1.o

entre o setor púhl:l.cO e o setor pr-a.veôo (ta econoeun , F' ga

xenta r- a necesnéz-a.e euccncmae ea empxeaa pr1.vaC<:l, se cefJ.nem

os objet1.vos que ccnôrcacne rêc a polit1.ca f'COnôm1cC" do rceer

Público.

Sendo o zscedc de naxei.to um elos pr1r.cíp1.0S

ccnsta.eucacnaa.s , poas , como a atual, a Futura CClnst1.tu1.çào

não renegará. os prJ.nc~p1.oc:;; õe J.egal1.dllde, 1qualclIde e contro

le Jud1.c1.ár1.o. l.rJ-c!' ee 51 meetro ç:UE: o Estado c1(> 01.re1.to se

apl1.casse à d1scipl1.na e'as e eavaeeee« ecor-êmace s , l' e-eperaên

C1.a bras1.1e:z.ra. mcacre , no encent;c , a eeceesaeeee de deixar

claríss1llIa a apl1.cação desses prl.ncípl.os à eccnceu.e , COl!". e

feito, é prátl.ca, csceoeaacee e anccnsra.eccucnea , conquanto
freqüentíssl.J:I:la e não sancionada pelo Judic3.2r3.Cl, a rcguleçào

eccnêeuce por meao de decretos, portarl.C:s, restlluçi5es E ou

tros atos de hierarqu3.a 1nfenor. Embora não enccncrassen

base legal, a3.nda aSS3.m, na rt>al3.dade, eaaes atos d3.sc:lpl3.-

Por outro ledo, enfatl.:l::a o saeeee ee d1rf".1to

das at.avaõeaes cccnêmaces ,

nem a economae enae j andc , na verdade.. o arbítr3.o
mental.

dJ.SCJ.pl1.na

governa-

ncresr-ente-se, feitas as reocteracões ner-essérms, ao Projeto de ecos
tituição art 85, e altere-se a redação do atual art. 478, nos termos que se se

guem:

"Art. 85 _ ApliC'am-se aos Pcf ír-Iafs Militares e Bombeiros Milita

res o disposto nos arts. 90, 91, 93 e 94 e. no que diz respertc a eposenteccrra, c

inciso V .do art. 372. 1
'

"Art. 478 - ._ •••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••• 4 •••••••••••••

§ lI:! (O ATUAL pJlAAGRAFO UNICO)

S 29 Aplica-se o disposto neste artigo aos Polidais MilJ.teres e

Bombeiros Militares nas mesmas eonrãções,"

Sup r Lmamc ae O § 3Q do art. 55 do ~Brojeto do Rcl~
tOr da cceüsaãc de Sistematização.

JUSTIFICATI VA

A matéria tratada nos dispositivos cuja supressão se

propõe não é constitucional. mas relativa a disciplina interna dos
Estados.

Panirgnfo !hico: 5el:pre que a enpresa pr:lvada nacio•.al solici:;;:=r.
a União Lr;e <:!ará pr~cr3.c:l!Je. pa-""'i:. a eY.Dlo:'aci':> c~

potenciaJ.s de ene~ hidreuUca, cabs.iCO às~co:.ces~~==-.i
l:'ias de 5erv:J.Ç05 pUbhccs de eneI'g:Lê! alétt'.::.~, ~ igualdade c:,
condições de Sl..'PrJr.en"tO. adquir1r as sc1:ras de Cl"'a'gie. asSi.T. ,ç"l
roda.

.UT..""'...'oc.&~.,,' --,

Suprima-se do § 212 do art. 55 a expressão "e a -ccn
sultoria Jurídica".

A inclusão das atividades de consultoria jurídica
ecmc privativas dos procuradores estaduais causa sérios e intrans
poníveis prejuízos aos consultores e assessores jurídicos, integran:

tes da tlrganizaçd:o funcional dos Estados •

Plenári-o

Deputado FéRE5 NAOER

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP07409-G
t: Constituinte VINICIUS CAN;;~ÇAo
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I tS!~~flll

PLEN~RIO

CUNUA BUENO

CUNHA BUENO

Trata-se de beneffr:ios soC'iais e prevjôencréracs previstos para

os flJl('ionários públiC'os cívrs , que devem ser atribuídos também aos Bombeiros e P

11ciais Mihtares. por serem empregados do mesmo patrão - O PODER P081ICO.

aENOA5U?RESSIVA;

A-rescentem-se ao § 2g do art. B8 do Projeto de Catlsti tulção as

expressões: "EXCETO p~ PCt.ICIAlS"MILHARES E eaJSEiROS MIUTARES, OS QUAIS PC=::

RJtO AP-OSENTAA_SE m)S 25 ANOS DE SERVIÇO. INCLUSIVE 18J?O AVERBADO. VOLt:NrARI4:S~H

TE, ..coM VEt-.'eIMENTDS E VJ\NTAGENS -INTEGRAIS. li

Suprima-se o art. ~80 do Projeto de Corlstitulção

As vantagens e os adi('ionais hoje pereebtoos pelos funC'icniários pLbE
. ecs da União, dos Estados e .dos MumC'Ípios não podem ser ('oofurnhdos C'em os p~rre-I

bidos por uma minoria privilegiada, em der-crrêrs-Ia da aC'lJ'IUlação remunerada de r&l
o9os, funções públ!C'as. ellllregos e proventos.

O rongelamento previsto na art. 480 é tm retrocesso -00 rampa do dIreI

to dos fUl1l"iooários públlros, qUe prejuth('ará os mals humildes, que tedio.6O": dos

seus proventos C'ongaladas, porque esse perC'entual é representado pelas vantagens el
adicionais, qua hoje rerebem.

As medidas saneadoras C'ontra os super f~ionários estão previstas no

art. 87 e §§ 2g e 3º do art •. 95 do Projeto de Constituição. sendo. -po\tanto. opor-

tuna e de plena justiça a supressão do art. 4SO. •

PLENJi.RIO

DIENOA ADITIVA:

EMENDA lP07405-3

f'J
f'J

E/'tlENDA lP07406-1
l:J
r.r------- nuu"'''clllSsl..fllI ....II' ...ttI

r.r----------. I I1 .. , • .n.,.....ç...

r.r----------"'..'~n"'..".------------,

Contra{'i'rtida ç.n Ç!'arantJ.~ elo capl.tBl e a re
pressão aos enusos do po(lf>r ceenêeuco , A propost<: nio c"e~curB

dJ.Sto. Ela l"nfatiziI à função rcc i.aã f:i' proprJ.{'dilde e p:-evê
a rf'pr,.s~iío <'Cl5 abusos refl"'r1t"ç,.,.. o;;:, incluriv"" l'''' f'ríoquC!
tn<li~ i'Jltlplo a rstl' questiio, ne II,Cc;!:1C'Z pe; GUC ce-rne c},"l"rrplifi-
ce t Iva 1) rrof{':-;;n("i~ õ"{'l Q<'lflllP1"t'\f'f> rnr.rçerlnc: ;, ..J;nJcz.~

concorrência e .ao euecnec .1ndJ.scrill.iradc àos 11lc.rcs.
ll"a constitul.ção va.çc r ec .. ccn.e no ['O:!.rf-.l.tc s-n-.

tcrl.oJ., J<Í está e função eceaaa e<! propJ::3.f'c"ed(.. (1 r t , 160,

111) .. Igualroente a repressão aos enoscc do pcoE'r t:ccrô"J.co

(Art. 160, V).

F::z.nl'ltr.ente, ê proposta anove ao prever .aa-see
ma de protcç~o do cenew-aece e dc s ust..irJ.os de 5f>rviços Es
tá n;t,"õsa UIIl.. ~Y;t,o;êncJ.a da sacied~de ãe ccesnno , Or. CGr"t.rn~

dores e os llSll<rr~OS C'e seevaçcs , COlliO grupos êJ..fulOO" c"lo!; ~2C1,

não ne orgp.niZi::lli, ou n?"o se Orsan3.zar;; ;;c:equa(l"'l"lentf' pe ne e
eeeeee ce eeus interesses. CiJ~e, ~ntão, ao E~t?(lo :::uh"~l.t1.·3.r

ec D e ã.es-, tutela rodo-lhes os C'3.reitos 6 Lnueces ses ,
Por outro lacCl r fi:culta-~e ~ lei a criaç;;o

de órg60s cspecl.alJ.zedos para. o controlE' dr :!"etore!:o partJ.cn

leres da CCOllClID1a.

Existem Já 3.nÚc,f'r.... órs"~o!" çf' centrell ec.c:rê
In.CO, uns estruturados como e.utarqU.1e!": IEC, 11.;', E'tc •• ou

tros sem es~e canlter, que atuem, c como, na vice cconôt:l3.ca

br",s:t.lf;.:t.rCl, sem prevJ.slio constitucional.

. A regra propostl' Zlutcoriza esses lrgeoz. dá
~he!" pod{'r reC'ulnncntador anêtrelo, mas, dando poc"t'r regula

mentar... claramente está su,cJ.t<;:nõo as normas que -EVf.'ntué'l

-mente ed1.tarem ao princípio de legall.dade.
O cerne da proposté está na ilutonClroic: dF Õl.

reçiio que SE! 1.hc::.s a ..:-cgura: "tliaflclato de prazo ecrto f'<:ric' ..dc.
nll constituiçiio do órgeo entre partl.'CJ.pant-f"s e:ta <!:tJ.vic1e;df' e

ESPFCIJl.LISTl-S r EL1o. COlli J.sto se busca ufipe:du que Cto'tC; ór

gãos se torncm -dóccif> e ecuta.ntes da políticc" dto gov{'u,c.
Eu, .firro, COIfO, hoje.. frec;:üertemente: cs 3.rtcrc§

salSas sofrcC:l He::t-abrupto·· o l.C:lP1:'CtO -óe nortr.as E'cit..,dz<; por e:§

lUIS órgãos. prevê-~e a necessán.a pllbll.cJ.êade cclta c; êE:\·J.dc:.

enteceetência, p<!ra ê!S disposl.çõe<; nort'1ativas que €:d1.te-rEn. ~!'

to nll forma de t.r.a lei rEsUl.emert;:;~oro do ~rec("ito CCr.:':t1tt.
c1.otlel, que pGé'er';. tal.vez, seguir o:;:: mo1.<1E"1" da l("g1.~l ..çc.:a
americane e in'ZlE"..s... sobre a publicia.3dl' ei'!' t'\Qrr..Z:~ c pl::CC~e1.

mentos ;:ocJm1.n3.~trativo5.

nucroasam, a proposta também trata da ccn-.

corr~nc1a a qual não é consagrada, na le;t, D"!!.Sl"a VJ.gente. sal
vo ôe modo l.ndJ.reto. Depreemh"-sl" o prl.ncí~o tão somente do
Art. 160, v, qul" conaãeere abuso ,"o poder- cccnêe-a.cc

dor de rrpressão a "ell.ml.naç?o da ceoeeeeênear-" •

JUS T I r I c A C A o

FERES NAOERDeputado

Plenátl,.o

v - ••••...••••.•••....•

.:>9
Art.-se-- .•••.....••••••.••..

A norna visa alcançar a tra..i5parênC1.3.que se deseJa n~ p~sso eleJ."toral
~tico. A proJb1iào cessas dcações ensep. e,;.cp;!menres J.ndire'tOs de
obtençao da reo.:rSD5 nao contabl.11zados.

JUS T I F I C A C Ã O

-o tcxt:o ora preposto constitui inovaçã::l que. se faz. necess5ria c está e.... cc!!.
sonância com o prmcíp:lO do fortalec:r..em:o da ..e.,?resa pr.:....ada r.a:::icr.:L!.. a
elas cc~mdo. pr""-fer€r.c.J..alzrente. Ce<:l. o escmulo co Estaco. orgaIUZ=:r' ~
explorar as ati....idades eOX"C::ü.cas. A norr.a Ca'lS'úm'te desta c:re."l~ ccrs.=.sro.
.a prJ.o:'idade.pa..-a as empresas prJ..va~ naclcnais e;.-p!orarem po'tet"':ia~ ce
energia ludraulica e. V1a ~e c::nseqCe:".:J..3.. reduz os on.lS do Go-/~ ~a a
geração de ere:.og;a elét::r:.ca. t.:.re.'}tuais sO!J~ ae ~.eI"l1a ass1!ll.prc1uz...ca
serão ~dquir1c.a:; pcbs cc:nCCSl'!onar'l.aS CS1:aTcllS. dJ..'nlIlumdo para es"t<lS o ~
pratetir.cn"tO de mlloreS :mversoes -e eastos.

§ li!? - :s faOlltado aos pa.."'1:1dos poll"tJ.cos receberem qunsauer con".-rili.u.
Çées ou dooções ce pessO"..s física: ou Jurídicas. c~de que. d;cla
racàs e cmtabilizadas 'D"'-las pa.."'1:es. 
IguaJ.J!ente, r.a. for::-a quê a leJ. estW91ece~. a Uniêo Y"""..s~ir&.
os part1dos politicCG pelas C.9SPasasccm suas ~~..!las ele.:."l:o
nus e atl.vicade.s pcrrancn'te5

=- .... I ......If:~.....I ../nfO·~"'".h

EMENDA lP07411·8
f'J

PLENARIO

Os PoUr!ais Hilitares e os Bombeiros I<UUtares exerl'en at1vIda

des perigosas. rom sérios .rlsC'os de vida e para a -saúde, C'DnC'orrendo a eSi'alôs d

serviço aos sábados, domingos e feriados, em horários alternados. além da C'arga Mo

riria que supera cs .lim1tes das oito horas/dia, que reduz sua l'apar-idade de traba

lho ao longo do tCll;)o, fal"e ao desgaste físico que produz o esperialíssirno regirr.e'

operaC'ional-das resper-tivas Corporações.

Devem.. portanto, aposentar-se após 25 anos de serviço, a exerT?lo

do magIstério (arL )72. Item V do Projeto de ConstituIção) ..

~~
Acrescentar ao artigo 336 do ProJElo de COl"lstitulç.ão - o scguinlíl

ad(:!Odo:
"_elo.ccto a destinada às instituições de rOrlt'açiiD profls~ional

de assistl:nc1a social sem fins lucrativos".

JUSTIrrCflçÃO

O artigo :.n6, (de nº 342 no anteprojeto de nobre

Relator BERNARDO CABRr.L), que o reproduziu cdli10 or~undo dn COTi!1

são da Ordem Social, recebeu as mais acerbss críticas en todo o
país, porque, sem just1ficaçdo plausí/cl,inplica 1 na extinção do
SEC-SErJAC_SESI e SENAI, que tem prestado r~levante contn(,u1çuo à
f-ormaçuo de rnd.o de obra espec1alizada e ao selor educacion<.l,

âmbito pror1ssioOl:l;1.
Nada justifica sua exl1nção ou, It'Ulto nenos. c,Q.

locá-los, sob qualquer rotulo ou prete:xto, sob a órbita do Estado,

como fatalmente ocorrerá, se prevalecer a orientaçuo que presidlu

a elaboração dessa parte do Projeto de Constitulção

EMENDA lP07407-0
rrC';;;SlITUIfHC DEPüTnõiJiii:~'v~iõ CWiVi:-s---- I r;] j,~~M~

PLEN~RIO

I - Pela consulta plebiscitária e pelo refe
rendo, na elaboração da Const1tUl.Çi\o e de suas eUlendas;

11 - Pelo sufrágl.o unl.versal.. !:ecreto e :l.gual

no provimento i1as funções de governo c legl.slação;
1);1: - Pelo dJ.rcito de inl.ciatl.va na elahoraÇaO

da const1.tuição e das l.eis;
IV - Pela participação 'da SOC1.edade organl.zada

na desJ.gnaç5o dos candidatos e membros da DefE"nsoria do .Fovo.

V - Pela orbrigatoriedade de COncurso público

de provas nas funções de JurJ.sdição e adm::z.nl.straç50, ressalva
-das, no últl.mc caso, as em que lei complementar def.l.ni~ a confJ..il!!

ça do superl.or hJ.erárqu1co como mêll.S l.mportante para o scrvl.çc

-que a própr::z.a habl.litação prof3.ssl.onal;
VI - Pela livre ação corregedora sohre fun-

ções públJ.cas e as socia1.s de relevãnc:t.<l públ1.ca4

Parágrafo OnJ.Co - A le1 regulará -a fort"l<1
crl.tér1.os a serem adot<ldos nos plehl.scJ.tos c referendos, \J.sando

à afpr::z.ção da veontadc popular, a rf.'spc:l.to ele assuntos de grande

rE'levânc:t.a soc::a.al.

suprimam-se os: in.ts. 25!. e 26'2 e dc-!!e a segui~

te redação ao art:J.go 24!!;

"Art. 24!. - O carcÍter neccssa-riament-e calctl.l"o

-e maJoritário das decl.sões naCJ.onal.S P as formas necessar3.amer.te

constitucl.ona:J.f1 dos proce!hmentos pelos qua1.s -elas são tomadas
garantem ao povo o exercicio da soper:<lnl.a.

A soberania popular já está devidamente cxpres
sa em disposições constantes "dos principio~ fundamentais" -TI
tulo I.

Com o novo artigo, de n!l 24, definem-se objet!
vamente os mecanismos de exercício da soberania popular.

r.r II..c'..~n"o«; ...' ..____,
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PLE~ÁRIO

'Ltu~'.f'.Y""Of'~' •••"U. ~

EMENDA lP07418-5
(=IE;'~~"=:J

r;-i'~;;;;](=I PLENA'IO

EMENDA lP07415-1
(=I DEPUTADO 30s!, FERNANDESE';~~----:J

rç;-;'~'87ã1JPLENI\RIO

'L.~"'o/eo..,.,lo/.u.co"'•• "o ~

Deputado FERES NADER

JUSTI.fICAÇJiO

CONSTITUINTt DORETO CAMPANARI

"xv - duração do trabalho não superior a quarenta

ucxas semanais e a oito horas diárias

com intervalo para alinentação e repouso".

Dê-se. ao 1t.em XV 80 art.. 13. a seguinte redação

pLENJ\.RIO

JUSTIFICACÃO

Dê-se ao a t em )"IX do art. 13 a seguante redação

A mulher casada. além dos t r-mt e da as de fênas no,!

maas , ter ra , engravrdando , maas quatro meses de afastamento T.!:.
munerado do trabalho.

f melhor de r xar ã Lea ord mrir-au a dec rs ãc sobre a dE.

ração dessas féTl.as. não se í1xando um período tal\'cz supe r aor

ao que antcres sa ã nu Ihe r que trabalha

"XIX - Lacen ça remunerada â gestante, antes e depo r s

do parto. na foTma da j.ea"

AS51m. t r-aba Iha r ru sete meses a ganhn r-aa três e,

s cj a , a grat~f1cação na t a Lana ~guaJ a um s aj âr-a c

Daarrtc disso. c natural que os setores mõus t r i aa s e

nercent i s ev.i t em contratar mulheres, na fase e t âr-i a da prccreg

ção - dos de zo i t o aos quarenta e 01tO anos - para cv i t ar o cus
rea c desses longo período de fér1a remunerada. -

EMENDA lP07419~3

(=I

lB8, do Proj~Dê-se ao inciso IV, do artigo

to de Consb.tuição, a seguinte redecãc •

EMENDA MODIFICATIVA

A redação constante do Projeto de constituIção

dúbia, confusa e contraditóna, ao estabelecer p~ralellsmo

entre venc imen to e percepção a qualquer título (remuneração)

Em verdade além de tratar de vencimentos com af~

Tição percentual fixada na remuneração dos 'hnistros do S.!:!,

premo Tr-a buna I Federal, para pagamento dos integrantes dos

Superiores t r.rbunaf s e dos Desembargadores, faz uma r e f'e r-ên.,

cia simultânea às ret r iburções dos Secretários de Estado, tor
nancc-se , assim, ma1S confusa. -

A Emenda em tela visa ordenar a escala de dez por
cento entre os diversos degraus da carreira da magIstratura,

mantendo, ao mesmo tempo, limites para a remuneração global,

ou seja, vencimentos e vantagens merentes aos diversos car
gos. -

Recomendável. ainda. seria retirar a vmcufacêc
dos Tribunais de Justiça dos Estados (ueaeebarpacores ) , fi

xando-a aos vencimentos e vantagens dos SecretârIos de Esta

dos, visando o respeito a autonomia admlnlstrativa-f1nanceira

das urutíaoes Federadas Devendo, portanto, ser objeto das
ConsU tuições estaduais.

Finalmente, pela alteração proposta excruf-ee

retribuição referente ao adicional por tempo de serviço, por

se tratar de vantagem de caráter estritamente pessoal

"IV _ Os vencimentos dos magistrados serão f i xa

dos com di ferença não execedente de dez por cento

de uma para a outra das categorias da carreira

Ressalvada a dncadêncLe do adicional previsto no

Inciso IIIH, do artigo 86, a remuneração.dos int~

grantes dos Tribunais Superiores e dos 't r Ibunaa s

de Justiça dos Estados, será, no mfn imo , equ rva

lente a noventa por cento da remuneração dos 1-l1

nistros do Supremo t r rbuna l. Federal, não podendo

ultrapassar a destes"

JUS T I F I C A C Ã O

2) ~~ ~:~E~ :~~~~~~5~:~~~~~~~~e~~:f~~~t~~t~!~~~It=
~'7m~~"~2~~~S;~si~;~ ~=-~~;oê:'~J.~~~C~ ~u~rr:c~;~~s~~~=
posto muco sobre c..'1e:'gJ.a elécr'J.C<l, ccrrterpka vertas cS?ccíücas per.......;! e.6.
pansão e r.elhoroIrCnto desse servJ.ço

3) A política nec i ona I de suormente de energia eletrica é coord~
nada pela I!LETROSRAS, empresa controlada r-e i e União e re5f)On5~
ve I pela ree l i z açãc de estudos, projetos e supervIsdo da Op!
ração de uu Lna s e linhas de transmIssão, para d ImLnu r r cs ri~
cos de rac í cnamentc de ener.gIa eletrica

1) CC'fL o advento do CÕr'...J.g:::l de EQ.l<lS. em 1931,., a Un...ão ?,,-5s?..l a ser <;l. C.m::C.'1'tE

~~~ ~~~C~~~rp=: ~ ~~:V~1:a.;:: ;:~~~~ ~~~C:~J.~ ~~S~~-
rccs e elas becaes lud..""OgraIJ.cas. e... sua t;rer'.c.e Il'a.J.OI'J.a nrterostacvea,s cu
cem mfluiir~as em naa.s ce 1.111 zstecc

54 xrr
msroSlTIVJ !.:':ÜCAOO. ARI'IGO 1j'9-. INCISO..>a-j" !TIM b

_ ::zu:. '54
O ãtem b, J.nC:LSo,..Xrdo Arbgo..l&do~Jeto passe a ter c

segmnte z-edaçãor.
54

/rl ././9--.. • ••••••••••••••

xn.~ .
b) - Os serv~ços pú!:>~cos de enc:rgJ.a elétrJ.ca. qu=.lquer que sEqa 2' fo:!

te prcrrcrua de enecgaa,

EMENDA lP07413-4
(=I C,._\-LN\ ~J\L'>'O"" ."",,,'=

PI FNÁRIO

~ 'Lt."!lIf••",."l.,,~••~., .. l~ Melhor seria ficasse o assunto para a legislação 0E
d1nár1.a. bem mais flexível.

Pretender-se institu1.r a "senane inglesa, quando o

país atravessa grave crise econômica,. a maquinaria industrial '

com vinte a quarenta por cento de capacidade ociosa, enquanto a

demanda consumida cresce, a olhos vista, não é uma atitude de. 
eensêvea ,

~;;~;~;]

ffi0'C@
DORETO Cl\.\IP\ 'lARILO~STlIUI~TE

EMENDA lP07416-9
(=I

Dê-se <10 x tem \VIII do art. 13 a soguarrte redação

"XVIII - goao de t.r m t.a d r e s de férIas anue i s",

Mas. a ter que figurar no texto constitucional. que

o se j a pre juí.ee para o desejável rnceneavc ã produtividade na 

ciona!.

IlIDIDA

ersrcsrrrvo l:1ENDAOO: Dê-se ao at em VII ~ a sugu m te redação (Ar-t , 54 )

"Art. 5-4 ••••••••
VII - ema tnr moeda, quando dev adamen-t e

nu tor-a aada pelo Congresso vac í ona t ..

PLE1I,ARIO

CONSTITUII\TE DORrTO CAMPI\\4.RI

Emcetra parte Já fJ.gura a necessidade de o Diretor do Banco central

ser aprovado pelo ~esso Nacional e can maior reeâc, torna-se neccssêerc que

a emssêo de moeda seJa antecJ.padamente autorizada pelo IreSlTO Congresso Nacio

nal.

EMENDA lP07420·7
(=I

(=I

A redação que estamos emendando CTJ.a uma eêcme qUI O

ta remuneração, pare onze nescs de trabalho.

lnegavalmente, essa generos1dade forçada do pa t r ão se

traduz como componente dos pre çcs da mcr-cad cr-r a que p r-cduc ou

vende l:; resta apenas llusór10 o déc imc qu mt o salãno.

O cl'1pregado j a percebe o déculO terceiro s a r âr r o ou

grat1Ílcaçao anual, além das férias, s cs-andc quat orc'e s aj âr-ros

por ano.

Tudo serla murt c bom, se essa beneme r ênc r a não rcsse

pága pelo ccasuscdcr , '\1"\'<1 ou não de sa í âr rcs ,

Sala dâs Sessões ~ em OC(oSJ RI

EmendaAd1.tIva

DisposItivo Emendado· arhgo 162

Art. 162•••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12•••••••••••••••••••••••••••••••••

1

1I

lU -
IV - O Preerdente do 5upre"l1o Tribunal Federal.

V-
VI -

VIl -

VIlI -

IX -

X-

inciso. mantendo os demais:

rrctus-se no § 1" do Art. 162 do projeto o seguinte

JUSTIFICAÇAO

CONSTITUINTE DORETO CAl-IPANARI

PI ENãRlD

nA separação de Poderes, atribuida a Mon~esQU1eu

mito; não existe na prática. Daí Karl t.cesenstetn, célebre professor de Munique,

dlzet maIs ou menos assim: - Eu discordo de se chamar divisão de poderes. Isso

6 una repartição das fl.n;ôes do Estado: de c'!fPCténcia e não de poder. O poder é

UlO." (in FIgueiredo, Fran - "Princípios. de Elaboração ConstItucional", 5eminá_ I
rio Interno de Preparação do Assessoramento do Senado Federal ã Constitu1nte,

Vol. 1. Brasília, 1987, pp 35 e 36).

Por outro lado, como nos ensina Bol;lbio. "direito e
poder são duas faces de lmla mesmamoeda: só o poder pode. criar o direito e só o

direito pode limitar o poder (g:-ifo nosso) (in Bobbio. Norberto _ "O Futuro da

Democrac::1a - UlIaDefesa das Regras do Jogo", 212 ed • Paz e Terra S/Ar RJ, 1986 ,

pp. 13).

o Presidente do Supremo Tribunal Federal é a autou

dade máxima do Poder Judic::!ário e o terceiro na sucessão do Presidente da Repú.

bUca, quando do impedimento, ausência ou vacâncIa dêste. E é, no Peder, no Per.

~, o lidimo representante do Direito, da Justiça, que limitam esse- Pode;-

Por outro lado, as cCllllletênclas do Conselho da Repú

blica envolvem QUestões de alta relevância Pol1tica e social, exigindo a inter

pretação do Direito não apenas na sua ação delimitadora do Poder, mas sobretooo

na garantia da preservação dos mais altos ditames da Justiça _ aqueles que

ilTpõem nos momentos supremos de garantia e manifestação da nacionalidade

EMENDA lP07417-7
['J

PLENÁRIO

Dê-se ao. item XVI de a:s:t.. 13 a seguinte :redação:.

"XVI - repouso senanal remunerado, de preferência aos
domingos e nos feriados civis".

JUSTIFICAC)iO

Um município do interior chega a ter, na sede e nos

Distrito, quatro e cinco oragas, festejados esses padroeiros numa

localidade, mas atraindo romeiroS" de outras

Donde se conclui que o número de- feriados reliqiosos'

pode, facilmente, ultrapassar os civis e, sendo festeJados pelo'

abandono das atividades produtivas. teremos aprecIavel preJuizo •
ã economia geral.

EMENDA lP07421·5 ..r.. ----,

t' CONSTITUINTE DORtTO CAMrN~ARI ) tr!~:~~~o~

) r;;;7;;L;J

""""""DISI'OSITIVO D:ENDAOO. Dê-se ao artJ.go :ns, a seI:uJ.nte redação
,. Art. 315 - A navegação de cabotagem e a na\egação J.nt.er10r são

Ol'J.vatJ.vas de embarcações nacionais, podendo o Poder Execut~\!'o, em

caso de necessJ.dade públ~ca ou interesse c1entífl.co, artorizar, por

tempo- determ1nado, o- uso de embarcações estrangeiras, resguardada a

utl.lJ.zação de .. pelo- menos .. d01S terços de trlpulantes brilsllelTos

quando as embarcações forem de regist.ro abert.o ".

A nr:ilifJ.cação proposta. ao tet;:o em aue resguarda os interesses

nacicnais e a Justa- garantia de er.pre:go, é suficienten:mte flexível para aten

der situações espací.ficas. seMo d.e.enfatizar-se que tanto os ~esãrios de

setor CCIlOos trabalhadores, conforto::!; manifestação de sua confederação e da Fe

deração Nacional dos Trabalhadores en Transp:rctes MarItin'os e Fluviais. can 

ela estão de acordo..
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",- lUTO(JU..~'IC.~l.c, _____,

"""""DISPOSITIVO EMENl1\OO: Dá nova redação ao item >"IV~' do a r t rgc 100

o objetJ.vo da eraenca va.su conservar, ce-ieenâcae e ccn
n<l[;rada ccepeeêncãa do QfJ.cJ.cl. do RaGl.stro C.:!-v11 c..!,s r-cscc ,«, ~ld..t~

»ec,e, funcion5.rJ.o concursado, portanto Q.ua2ificndo, possuJ.t..o::" da
estrutura ear'!;orárin mtllspcnsáve1. para executar c ..t:t txrofa, O~~

CO"ilO aanda, paralela::lente, exercer as ruacões de BUro:c.iüo pe=::l!. 

ncntrc e não temporário de uâo 1JJporta."l.tes docuncnecs públJ.cos, g~

radares de relevantés efeitos juridicos-sccini.s..

In - o estrl:tngairo adquire a na- ~

eionolidLJ.de trr aaa LeLr-a quand

a - Tenha complet_do vmte e um

anos de idade j

b - Resida permanent.eoente
Brasil, há mais de cmcc anos r

C - Fale e escreva a línguã po.!.
tuguesü;

d - Não haja cometido crime in~

f!nnç6veL

fÇ,~:""~

r;;j';;;;J
CO\!STTIJ!INTE DORETo CAMPA,,'O!

EMENDA lP07422-3
r:

p! ENApTn

" Art. 100 " ••

XIV - referendar a concessão e r enov ação de
concessão de erus s or-as de rãd ro • eeãevasâo e 'rad roamado res "o

JUSTIFICAÇ'1.0

Dê-se ao artigo 147, <lo Projeta da Constituição.

a seguInte redação:

t: de m:i1or~c1a 'pera a própria Sequrança t;aciooal, que as

autorizaç&s para instalação e funciona."'"el'lta de emissoras de rádio. tele.i5ão

e radIoamadores sere controladqs pelo Congresso ~aCionaL

Sc:ItCSde parecer que serviços de ta.-an..1-ta irp:lrtância e essenciais

ccro estes de o:;m.Jn1caçCies, não podrnl ficar a tnargan do conhecirlento do Feder

legislativo.

o Brat"ll é um mnsaacc de raças, e tem
no imigrante apreciável força de trabalho, fator ponderável para o

desenvolvImento econômico, social, cultural e tecnológico Se damos
guarida ao estrangeiro, temos o direito de exigir-lhe a Integraçi!lo
total em nossa nacionalidade, após adquirir a consciência de brasi..

leIro pelo diuturno contato cem o nosso nnvn .. oelo conhecimento da
nossa língua e pela conduta e~emp12r. Nos Estados Unidos, a mcrecna
do estrangeiro te;n de ser, no mínimo, de cinco anos, para habilitar...
-se à aquisição da nacionalidade norte-americana, tempo necessário
para a observação da conduta no meio social. Queremos que os estran
geiros se naturalizem, para nos enriquecerem com novos valores morais

e inteiectuais.

EMENDA lP07430-4
I: D"~TAOD JosE FERNANDES

f'LENARto

EMENDA MODIFICATIVA

rr=;'~;"~

rç;;;~7;J

CO:'ST1TlIINl E DORETO q~lpA\ARI

",-----------".."".."".,',-----------,

JUSTlFICAÇJ'i.O

JUSTIFI"CACAO

A presente Emef'lda objetiva ampliar o prazo pro
posto de 60 (sessenta) para 180 (cento e oitenta) dias.

Fundamenta-se MS determinações do artigo 149,

do Pr.ojeto de Constituição, que prescreve. ,,~s normas estab~

lecidas nesta Secção epã Icaa-se , no que ccuber , à organiza

ção e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Hunicíplos" .. Apl1cadas, ccrs I ás corte-s estaduais, as normas
do artigo 147, em unidades ccec o Amazonas, Pará, Acre, e o!:!,
tros de áreas territoriais extensas e de comunicações llmit,!

das, os sessenta dias propostos seriam, de todo, inviável, r~

aões que justificam a ampllação para 160 dias.

"O Tribunal de Contas dará parecer prévio,
180 (cento e oitenta) dias! sobre as contas que o Prlmeiro
Ministro deverá encamInhar anualmente, até :n de março tio

exerc!t:io subse quente" •

A emenda, vaea elimJ.nar-a -gratuidade amola aos atos ne
ccssár10s ao exercício da cadadam,a , bem coco compatJ.biliza-la coa

o art. 199 e parfgrafos de projeto de constituição -que estabelece
remuneração pelos .aez-va.ç ca reg1strais 6

A .gratuidade J.rrestrita, DOS termos propost:os, levaria
n UJlIa ftldese;Jávcl estatização destes ofíciOS., com todas as suas ru

nestas J.mplicaçõcs, tais coco, 11 lentn e onerosa máou:l.oa do aer-vi-.
çcs públ:l.eo, com sua ccabecade leota e improdutiva burocrac1a, ca

ractor{stJ.cas de sua proprJ.cdade, bem como aieda, subeeuec os Esta
dos a aaaumaz-ee gigantescos encargos rinancCJ.roü 1 com abs~rção e;
:l.m:tnlações, com ccnsequcnee contratação de pessoal, som que tudo
isso represente qualquer ncrécJ.mo na melhoria dos serva çcs •

El1EUDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHWDADO: artigo 12

A nlínea "g", 10CJ.SO III, artigo 12, passa a t ....r 9 se
guinte redação:

OIg ) - serão gratu{t;os todos Os atos t1ecpssários ao

cxeccfcã,e da cJ.dadam.a, J.-oC1US1:VC os de oatureza processual e
de reGi.stro cavdâ, às pessoas pobrps."

JUS~IPIC:,Ç;:O

EMENDA lP07426-6 '~"=----------'JFr~,','::~----,t' Const1tuinte IVO l1AI.i"lARDI . L....-.' ...._I......,"".",.""....".,,------,
P1E\lARIO

SaláriO não é renda ~ Por essa razão defendemos
a asençãc do Imposto de renda até o Lmu t e de 30 salários nínlmos
para todos os assalariados, f1cando aqueles que percebÍn mais. que
essa J.mportâncHI suj eãccs ao pagamento desse impc s to nos \al;r~5

que forem ac ama do teto que f1xamos

EMENDA

DISPOSITIVO EMENDADa: Acrescente o Hem xxxr r , no ar-r i.gc 1.3.

"XXXII - Isenta do rmpos te de renda os salários até o
va Ior- -correspondente a 30 sat âr rcs mínlm05 ",

,---=--,-,,-~__,---,=-,--- J p:r;:;I~~'-J
• ~1:...... 'co..'ni.o'..."'~,...... ') l§iiôf&]

EMENDA lP07423-1
!:J

EMENDA lP07424-0
[J OEPurnoo MAURICIO"ASSER

('J Pi! lA-Ó.>.-u:>

TCu"IU.r'.,u~10

L'~;~'~

fu/'cf!S!J

01

Dispositivo emendado' Artigo 17

rncjoa-se , cemo alínea!. do inciso IV

.do artigo 17 do projeto de constituIçdo, o que se segue:

.Art 17 - •••

IV - •••
r _ é mantida a organização eras.,

sista dos profissionais liberais

-nc sistema de Ordem Nacional
Conselho uac í onaj , Seções e Sub _
seções nos Estüdos e regiões. com
autonomia f!nancelu:, patril'lonial

administrativa.

"EMENDA ADITIYA

DISPOSITIVO -EMENDADO: Artigo 392

.JU5TIFI1:AÇAD

Por haver-se -esbcçacc suspeito filOV! 

nentc em torno da "crlaç~o de um Conselho Nacional único :para todas

as profissões liberais, estas, por sua vez, se mobilizara;,.. numa
campanha de repúdio à Idéia. por prejudicJ.al. e condenâvel_ Houve
-repulsa geral ao "'Conselhão<; ante o claro perigo de conflitos e di
visionlstflos no seio das categorias profIssionais Que· no mesmo se_

riam representadas. Real1sta e sensata a manutenção do~ que.
fazendo continuarem a ardem dos Advogados do Brasil, o Instituto
.dos Advogados d'; Brasil .. a COnselho Federal de Engenheiros. ATQul
tetos e Agrõnomos. Q Conselho Federal de Qulmicos Industriais. a O,!.

-dem dos fo'éd1I:o:õ. do..e~asil.. e~assi,M ~r diante" Çada QUal, poIs. em sua cntldat!e

Art. 392 •••

Entendemos que neste princípios Constitucional tall'bém
deve estar explícito a eliminação de todas as formas de discr in inação ,
as quais permanecendo continuarão a dificultar a cOnvivéncia social e
possibilidades organi.zativas da população. São mudanças que, sem dúv!
da, devam ocorrer desde a definição maior de política de ação e suas
grandes diretrizes.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art.. 392 do Projeto de ConstituIção.
9uinte item-

JUSTIFICACltO

IV - Garantia de tratanento e oportunidade iguais no des
porto, independente de sexo, etnia, cor, _idade e defi
ciências f!sl.cas.

êMENDA lP07432·1
(Jl:ONSflTUINTE "LÚCIA BRAGA

= -l.TO'.~I1"IC.~.O

l
.PLElTÁ..tIÕc•••,O,....'••IO,.~••O...SI.O-------_,

Supr:una-se do parágrato 22, art. 1.93, a expres::õ.o:
"'. '••• habil:Lt;ação • 6 •• ".

constitui.~te IVO li;:Ii,,-,AI=/D-=-I-------,

.Ef1E:ID\ l::oUP:llil3~IVJ..

DIsPO...ITIVO EilEilDAUO: art. J.9;

EMENDA lP07428-2
('J

EMENDA lP07429-1 .."., ---,
l:J ConstJ.tuinte IVO iLllirARDX

A emenda obJetiva ntribuir a t;ratuidade Wlic~~te aos
carentes de :eeursos e aos aqUJ.nhondos a obrignção de pa6arc::l p~_

los f:erviçOSi lJ. forma, v.i.sn assegurar a viàbilidade aW:!J...-u....t=.ati. ',fa

dos ~orí.-oio!3 -do Rer;istro Ci~iJ., bea como ninda cOlI1ptlt:l.b~l:.:?::tt' oo::!. o
cspui.to do art. 199 e paragrn1'os do projeto quo est:atui a perct!p_
ção de custas pei.o atos praticadOS por todos os registradores, c-o~

tlaçando assim a isonotlia tuncionaJ..

Dê-se -no pc.rágra!o 2-9, dO a:r.t. 416, a SCb\15..nte- rcd...ç:i.o-:
".pCl.rlíg::afo 1..9. - O caStllJcnto civJ..l, no "Seu .,processo c.e ba::lüJ."ta_

io c e.clcbração será g:-atu!-to âs pessoas careZit"es -de recursos. 11

EMENDA lP07427-4
fl Consbtm.nto IVO I1.UI.ARDI

f:J PLEH1RÍOt .....,'.......'nl:.a»1ew.'......

EI"IENDA 1.0DIPIC.\TIV.A
DISPoSlrIVO ElE!:mADO: art. 4J.6

"' ..r."".~s1"'u;i.

EIIEiJDA SUPR=':&~IV....\. I
DISPúSI~IVO úIElID,·..DO: art. 12

Suprima-se, na n1!nea "g", incJ.SQ nIJ art26D ~2, a

expressão 1113 os de rCSl.stl'O c:::l.vil". I
JUSTIPIC1I.CIQ

O objetivo da emenda visa, clir:l.inar o con!1J.to exãs
tente entre a redação da a1.í.nea referida. c aqueâa do c.rt. 1.99 e ~.:: I
rázraf-os deste proJeto, quo estabelece o cal"át.er pr3.vnc.o às 20':::'\":'-.
dados regis1:r:u.:J: e :u.nda cstat:tú. quo, 1.ei co"'-ple!:lentar dispor';' S::_j
br-e os valores dos atos praticados..

O eee, 295, tlllJ,bétl do projeto de const5.tuição, -eon 
tcmpla com gratui-dade ecdca os atos jurisdicionais .às pessoas ca-l
rentes, não se concebendo portanto, quo pcsSt;Jas abiLstaó.as, se a:os
tenham de paSar os serviços., que é a rornn. de mante-los prJ.-v,-vi::l-!
-dos, não -se -perz:iti:ldo assm, -que o E:Jt&1do 03 incorpore, tlllso:r;rc::.-l
do-os ineonsequcntet1ente, jogando ::tais u:::J, ônus aO con'&:"ibw.ntc.

"'-==-------:::-:----..."""""",,.~--------

Pretendem-se a 'lIloralidade administrativa e
.~ defesa do interesse nacional .. Com .alarmante frequêtlc!a.. temos vista

que ministros de Estado ,;acm. do .-linistério diretamente par.a o coman
do de empresas estrantJ~irasl. E-sse Ifat.o intrl-ga o povo. Será o p!
.-g3Mento !fe favorecimentos ll!cltos. em detri1!lentn da eeonomia naciõ~

-nal? Será a tática de efl'pregar_se q!Jem pos-sa continuar a e:rercer trã
rit;:o de influência dentro do ministério.? Sl§o situaçiles suspeitas Q'Je
se plantam, por falta de -medidas cautelares. Este dIspositivo pre~!'n _
cherã a lacuna.

Se estabelecemos -o lnter'lo'i'lo -de, no mio!
.0, .cinco anos para a assunçlio de cargos a que se refere'tl os incisos

VI e VII, é porque, no decurso daquele praza, espera-se qJe haja oco!.
rido lIludança de pessoas na administr.aç~o.. e. assim. toTna~-se mais d.l
fici! -o tráfico de influênc'ia, até mesmo a espionagem em f<:'Io'or de em
-presa estrangelra.

Ni!o somos xenófobns. mas preci-samos ser

nacionalistas. Faça-se tudo para o l'csguardo dos soberanos interesses

do Brasil..

Artigo 21 - ••

I - .....
11 - •••

1 - .

11 - .

III - ..
IV - •••

V - ......
VI - impedir a par t Icãpaçãc , na aêrninis 

tração pública direta e indireta, .oe
quem t en'aa trabalhado em empresa es

trangeira. hJ menos de cinco anos;
VII _ proibir emprego em empresa estrange!

ra de quem, hã menos de cinco ancs ,
tenha ocupado cargJ de relevo na 'ad

Illnistração pública direta e indire
ta.

3IlSTIflCnçAD

E"'ENDA ADITIlJ'A

Dispositivo emendado: Artigo 21

Inclua-se, como inciso II 1 e letras do
artigo 21 (10 projsto dg CtIn:3titu!ção, o q'Je se segue

EMeNDA ADITIVA

Dispositivo emendado: Artigo 5;2

Incluir. como incisos VI e VII do arti
go 5R do projeto de Constituição. o que se segue:

Art. 52 - D Estado Bra s Ll e í ro está sua
metido aos designios do povo e suas flnalld;ades .mt e rnas fundamentais
s1l0:

EMENDA lP07425·8
[!! DEPurADO MnURICIO NASSrn

('J ?,ú "",:..o.",
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JUSTIFICACÃO

O te-na do presente artigo, inserido) no Capítulo da Família,

do xe-icr e do Idoso. já encontra-se ccverdeoteeente abcruacc no ce
pítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente hgado e
programas integrais de saúde.

PLEw(R10

~r-"~;;

~======::======~)W~~/íQ

Dê-se ao Art 34S{ a seguinte redaçÃo

Os cceaãe t~I-<OS dc crccraeoncc , !;loJ':1.L:nc_- ..._

oes c Lrrt e r asaaa PÚbl1.cOS e sccaaí.s , suscet í cc t c , ces-e .. '1\..

p:.opr1.açrlo, deverão ver sua anoeru.aeção 'neãbor .1\'<.. i _aod ;:'._ '1

.:..:.i0' cceum

EMENDA lP07440-1r:r= CUNlIA RUFNO

tS~~"'~

tF};'i7JD
'Lc..."",/co~I".~"~'"~''''U'' '''''

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Artigo '53

EMENDA lP07437-1
f'J CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

EMENOfl. HODII"ICP.T11J1l.

DISPOSITIVO EMENDAOO. Artigo :n3, rncí.sc VII

Altera o inciso "In do artigo 373, do Capltulo III da Edve!

çêc e Cul tura, Que passará a ter a seçurnt;e redação:

. Inciso VII _ auxílio suplementar na educação para crianças

de zero até se i s arms de idade e para o ensino fundamental, através
de programas de material didático-escolar, t.ranscorrte , alimentação
assistência médico-Odontológica, rareacêutfce e 05100109108.

Art. •

JUSTIfICACllO

JU5TIfICACA"O

PLEN~RIO

CUNH~ BUENO

o Jncaso VII que d~z "cont.rolar a qualidade do

Il'cJ.o amb~ente, ~--ª2-t:.~" é r-edundan t.e s r epe't r m vc I
e rnaevxac , pOJ.S Já está atend~dQ no anc í.sc X'II;Ir do arti90 ~3 ','

"DoS Direitos Sociais". a parte referente "Incãusave o do trê .11
balho"

A l{l parte que diz. "controlar a c;uaLldadc do

meao araba cn t.a" tar-béõl Já foi atC'ndida nos incisos VI e VII ' do

art1.go 408-, "DO ~l::IO w'ôH:.Vi'E". que as acqu.rn-t aos t.rebe Lt-edos-es

e cO:'lunidaêes cn geral a segurança e cO'ltrole do ne i.o ar-ba ent,e

JUSTIFICATIVA

Art. 345 - 1\.S açõe~ r- ee rvaços ele sal;cp puhlJ.

coa e seaveeee J.ntt'çram uma. rede t'E.gJ.onalJ.z.ada e ha e r e,"tt!1..:l2aÕ()

e constJ.tuem um eascema Clrgan1.zado de acordo cor 05 se qu.r nt e s

prJ.nc:1p~os

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DJ.spositivo emendado; Artigo ~cJ.so VII

TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO II _ "DA SEGURIDADE SOC1AL"

SEÇAO I - DA SAODE

Deve f~car claro que o setor prJ. veõe ele presta

ção de servaçcs , que ahrange 80% da e eue r estrutura, fi pa r t.e

l.ntegt"ante do sxsceme de saúde Da farna certo !orE:f.1 rc..ihg1.1JÔS

os véraos artJ.gos relatl.vos ao setor saúde dá-se a entender

que o SlstC'ma f'eriÍ progrC''if'1.varr.ente p"t.. tJ.z<>do.

Vil SuprJ.ma-se l.nt.egralnente o inciso VI I do Artigo

,J,Mi"'; do ProJeto de Const.t.tul.ção, da cceussêc de Sistematização

EMENDA lP07442·8fi .....---- ---- --- ---J 1'.3 -···~:s -.
rc-----:---- ".."'..,." "'~-- ---- -~ flÕ(i;3g'~

EMENDA lP07441-0fi CUNIIA BUENO -------- - -]~~

L~-= .!'.r,~~R!" ......" ..." "'."...------.---."J [1of;?iD8}]

rr;;~"~

m;;:'W1J

tS;~"'~

!Y0'C"ii]B

suprimam-se do ProJeto

a) §. 2" do Artigo 353.

JUSTIFICAÇÃO

A presente eme-rce tem par cajet rvc C;:Jmpatibilizar o iJrin
cfp tc qe t-aL de 1.gJaldade entre fremem e mulher aqui. ms t i turoc , cü;

cvt rcs dispositivos contemplados neste Projeto de ::o,Ht1.tU!Çã,

JU3TIFICACÃO

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrrga~ões ,

inclusive 03 de natureza dcmé s t rca e familiar, ressalva

das as exceções pcevt s tas nesta cons t i turçãc

Dê-se a alínea "e", Inciso lU, co Artigo 12, a s~g'Jinte re-

EMENOA SUBS1'ITUTlV~

OÍSPOSI1tvo MODIFICA0:! Alín::!.). )'e", 1n::iso lI!, do Artigo, 12

dação'

o COntrole à pesquisa Ié está contido no item VIII. do er t r

go 347; o planejamento f'amf Lrar deve ser um dos objetos da assis'Ct1].

era integral à saúde 1.ndiv1.dual e coletiva, cuntemplado no inciso

11 do artl.go citado e, finalmente, a proibição da exploração dt r e t.a
ou indireta por parte de empresas e capitais 'de procedência eat r an

geira já se encontra no § 4iil do artigo 349

Nossa sccressêa visa tão-soae-rce um) melhor siste"ll3tização ca
mat é r Ia

EMENDA SUBS'rnuTIvA

DISPOSITIVO EMENDADO' INCISO X1n DO ARTIGO 12

l: PLENÁRIO

f'J I'l.ENÃRIO

,.,- PUNU.,o/<.w'nio/IU'OO.. ' ...O

EMENDA lP07438-0
f'J CONSTITUINTE LÚCIA BR'GA

EMENDA lP07439-8 ' ..... -....,
l: CONSTTIUINTE LÚCIA BRAGA

er;;':"'~

t0Jci7WI

p=;;:"'~

Wii"CfrJ
EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EIolENOAOO: ARTIGO 433

r.r------.~CIllIl>O'CO~....~"~.....IIUO ....,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND,9DO. Artigo '72, item VI

êcrescente-ae ao art 372, item VI, do projeto de Constitul:,

çãc , o seguinte.

em se tratando de eliminar Qualquer desigualdade e discri

minação na nossa sociedade, a Questão sexual, como a dos caoacãcs ou

cidadãs marginalizados por questão de idade, não oodeo oe rxar de ser

o propósito de conduzir os setores que compõem nossa organização so

cial, principalmente em um daqueles considerados básIcos como é-o c!.

se da educação.

Item VI - superação das desigualdades e dt scr ímmecões re

gionais, sociais, étní.cas , religiosas. sexuais, etárias e- de mais

formas de discriminação.

Inclua-se o seguinte parágrafo único ao artigo 433 do Proje
to de constituição -

Entendemos que este 8D.0io técnico e financeiro e ind150e!! .
sável para a garanba da qua Lj.dade do atendimento a cr r ança de zero

ate seis anos I ccntr íbumoo assim para Que o .cidadão brasileiro te
nha uma condição de scbcevr...êec i.a mais digna. inclusive nre.... ando

ccnt ínuadade de sua inserção no processo educacional

EMENDA lP07435-S
J!1 CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

l'lPLENÁRIO

EMENDA lP07434-7
(lCDNSTITUINTE LÚCIA BRAGA

r.r------- 1U1~,.~Il"""'ç.~ __,

PARAGRAFO ÚNICO - O Governo se obrigará a consignar no orçamento an.!!

aI da União, pelo prazo de 15 (quinze) anos, não menos de

10% (dez por cento) do produto da arrecadação dos impostos

na execução de programas de desenvolvimento comunitarlo Jvn

to às nccuj ações de' baixa renda. -

Dê-se ao rncrsc XIII do art 12 da- Projeto de- ConstHuiçJo

a seguinte ~edaçdo~

"XIII .. A- PROPRIEDADE" PRIVADA, ASSGURADA E" PROTEGIDA PELO

ESTADO.

Art. 360 _ Supflmam-o;c ,IS dl'ijloo;lçÔes do r r t rj,c ;11(1 C' \1" 0;('11

l"lilr.:tgrafo únICO

JUS11 FI C., fI \ A

JUSTIFICAÇ~O

..... o "--- • - J fl -;~;'--J

.......".."...".....",•.------- -j l'tT;~~
PLCN!iRIO

CUNIIA BUENO

Os d1.spoSJ.tlVoS cuj a supressão 01:1 se pr opãc v ro Inm o p.imc Ip r o

dd 1.S01l0Iua. dlSCTllUllHlI1UO cn t i c erapr-c s e s e cmprl1..IJC's ll,l .\d,lll

.llJstraç:;'o NibllL"! e do s c t or p r-av ndo , com o (\ue lfltmt.\ o e s ta

turdo pelos .JrtiRoS 303, § 3 9 , do~i\IO)ctO. qUe' ldcntlflCól

os rcSillCS cmplcgatíl.lO c obrq~.H.101l..rl <11$ du'''' .íl('l!, t}1 C'lono w

ml,," brõtSllcuu.

A presente emendo 1.1.sa preClsar. no (hSPOSltl\O llltlodutÓllO lIa

C"Il,ítulo, o alcance e'\.lto d.l dcsq:.n.lçJo ~J;\!,,!,~~~U:.!.l. I.O,lt o
que se preserv.lr: a 1.dcntllJ.lde d,l ~~ldênC1.~I:!.~I~~, ('111,1

111.lIJutCllI;dO é 11ll1,cratlv,1, tcnJo em \lsta .I <lhr.lIlgêncJ,1 ll;'lllllcnte
s).Slnfl.l:.t)."~ ào }1C'SSO;).$ rís:l.c"\s c juríd:l.c.lc, nc1 ... C1\\01\1<.11<:;, os

dl.lC1.tos .ldqU1.rHtos Já I.onstltuíc!os. a atu.lç:io quc \em dCSCll\ol

\'clldo c sua C:l.tlcmrr reIC\:incl.1 sob o Jngulo C"::OUÔllll('O c "'UC1,1}

JUSTlIICAll\'A

Art. 333 -Adac-sc um r'r;.:~;~'":::·:·::_=_:rt'gO~3>-. """" 'o:"~--:.-I
g1.ÔO

"P..rriígra:fo únl.CO A Scgur~dddc Soc~"1I. que tem C.ll i-tcl l'tihlJ ..o 1110

lnpcdc ir ativld,I(.lc. de naturCZ;l/CO!lplclllentI1. nos t('11105 d.1 l(,l,

de ent1.d<ldcs pn.\'3das 110S setorcs il que $e rcfrnc o ple'iCntc {lltl

go"~ -

A Segund<ldc Sodal é ri de c3Tútcr oflclal, compulSÓLl.1 conSIS

tente na v.tuaçõo go\ernamelltal nos setores (\,1 sn\ule. UJ P1C'\)U~n

c~i1 e da <lssJ.stêl1cia soCl.al O Capítulo em que se ~n<;ere o aI tl

p.o em rcferêllcuI conterlple. em dl.sposltl.\o!' espals0S a all\ld,l~

de prl\.ld::l complementar nao; rlcnclonadJ.s :ire- t~

EMENDA lP07443-6
tiJ
[::J

.d} os plano;;;, p:-ogrartl:5s e projetos de desenvoln'llcnto <;OC1.3 1 1
'- econômico do" Mun~cíl.noS !'er~o Subr"'i:idos a an~ ec~ação jud.tc':::1 a'1
t.as de in1c1::1:: as oesCip10pr:l.2.çce<:: ne.ces'Sár~:.:' "

JUSTJr1CACi'iQ I
A redaç;;o pro;Jc"t:;" or1!]!.nad<: c'a CcrLi.~l:eo da S::l~~-,"':':~ ~ de:; I

O':reitos e Garanhns do t.lemL'n c C2 HU.!L_=. ::- "',,-:;;~ r:::lü: -,::, ~t.~d.:: ê I
'h!J.1dade brasllelrd, çt'l~ <,_i: "1'::", .,u - .... '. - ,,( :;~"'::

b) a de bens de produção e suscetível de desapropriação por

necessidade ou utilIdade {úbl1ca ou por interes~e soc1.al, deSde que

necessaria à execução de planos, programas e proJetos de desenvolvi

mento social e econõJill.Co, sejam eles da União, dos Estados Ou ~ dos

MUnicíp1.os·, mediante justa indenização;

c) os criténos para determinar o valor e a forma de inde

nização por desapropriação, constem eles ~da Const1.tuição ou de le1.s.

sempre levarão em conta o não uso, o uso meramente especulativo do

bem desapropriado nos últimos três anos e, se bem de produção, a m~

dia da produtividade no mesmo Período, além da signif1.cação econõm.,;.

ca do ato expropnatório em relação ao patn.mõnio do expropriado ,

considerada a base de garantia de seus dependentes,

\ '~l~lJzar as .. efo:-Iné:s fund:l.ir~;;!' ~;:= ~

\'!<'edc cohd:l.ndC' r"'",'·"Jrc"''''' - .

Entendemos qUI: n qucst.;;o r..::. ;-••~

a} A de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível de

oeeeorccr recao, salvo por l.f\aHedável interesse scc rat , ou ut i.Lada
de ou necessidade pública, mediante justa e medí at e indenizaç.iio

em dinheiro se assim el<igir o expropriado,

r,(.;)fo~r1.ação.

er';;~'~

t:0/;;·VlJ

a) Artigo 418

Suprimam-se do Projeto:

EMENO~ SUPRESSIVA

DISPOs1TIVO EMENDADO' Artigo 418

Não se podt.' falar em c.n-e atc â vida sem enfatizar a exr s t ên
cãe sub-huaana de cerc.. de 40 mllhtes de bra s I Le i r os , -

Falt<J-lhes tuco- emprego (viven ou sob r evrvem de subemp r a _
90S), aLimentaçêo , escola, as.s Ls t êrie La eedfco-csaru t érIe e soC'~al, mo

radia digna e adequada.

Convém ressaltar que, segundo dados do IBGE de 1984, 50%. da

população brasLleira têm renda fam1.liar de até 2 salários mínimos; 113

das famUias vivem em est<!do de miseria, com rendimento inferior a um
salário mínimo, o que as condena a Ul1l3 quase total marglnalizaçi:l.o

Some-se a este fato o deficH hab1.tacional de mais de 10 ml
lhões de unidades

Por1sso, entendemos que não basta êxpl ici tar na Consti tu!-

ção que todos têm d1.reito à vida.

É preciso que determ1.nenos a obugâtoriedàde'do Go~erno em

promover existênC1.a dJ.gna para m1.lhões de- bras1.leiros que têm v1.da

sub-humana

E vamos al.em, na ten.tativa de minim1.zarmos problema tão grE

ve c grltante que violenta os princípios de justiça soClal de um;;:

sociedade Que se diz democrát1.ca - para garant1.r a eflcácia do dispE.
'sit1vo legal, e preciso que o tornenlOS auto-aplicável. Para tan::? '

estamos propol1do que o Executivo aplique anualmente não menos que 10%

(dez por cento) de sua: receita tnbutaua em progra"la.s de desenvolv3,

liIento comunitár1.o. que possam promover a criatura a sua cond1.çi:ío de

pessoa I'lumana con direito a uma eX1.stênc1.a digna

(l PLENÁRIO

EMENDA lP07436-3
f:l CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

rrr------ 'LC"."'O,&~..,.I.o/IUUU"'.~
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JUSTIFICATIVA PLEN.(RIO

Também extinguimos a incidência do l .... poste> sobre "pro
ventos de qualquer natureza" Af'inal, o assalariaco já. e b<'sta!2
te sac r-r rãcaec pelo custo de vida e o achatare...to salarial, que
solapam seu poder aquisitivo.

Dê-se a seguinte redação ao inciso lI! do Art. 270~ ~

A consulta ao Congresso Pacional, para cuc a União in§.
ti tua imposto sobre renda, é medida cc-aserrtjinea COI'l o regiMe d~

mocrático re;:>resentativo. Os representantes do povo têm a respo!!
sabilidace de zelar pelos interesses dos r-epr-e sentaccs ,

_ N~da rralS Justo do que anc tuar a t.an te de l!:'

pr-e s s ao entre os a tens eenecaeaeenee c.sencos de ampo s ccs , ha

Ja V1StO que esse a.nsurro , além de lnd1spensável, é respon

eé el pelo ence recamencc dos produtos, o que dlf1culta a de

ecceeuaaeçâc do eces sc ao maeeraea õ1.dát1co e aos ans t rumen

tos de dlssemlnação eTa cultura e l.nformação

111 - Renda de qualquer natureza, ouvido o Congresso
Nacional,

JUSTIFICATIVA

Atualt"ente, o contribuinte e surpr-eenc í cc por I'r-equen
tes aumentos de impostos, Sem que tenha oportunidade de esboçar
qualquer reação. É o Estado "Leviatã", sedento de receita, mass!!
cr-endo o povo, a pretexto de promover a justiça social •

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP07452-5
f? CUNHA BUENO •

I-?

,JUST:iFIo.1'IVA

Inclua-se, onde couber, no art

»rcec ._0<0"'_0 por- pe s son <C..... ,-, 1
)uríd1ca pode ,",ar compensado Junto à Prafeltura. ao EFt.<'do e 1I

a um.âo , 50 houver créec.ee por parte do devedcr ;."

i
j,Há pessoas r Iexces e Juríd1C<:\S que são c.r edo

ras Junto à Pr-e í ea t.ur-e , ao Est.ado e à ümêo nas não r-ecebem,

por falta de recursos r rnance i ros de ã':Jrrolnlst.raçlio

vimento do País, através da produção;

211) Pagar maaores salárlos' também neste caso, conc r-a.buem pa

ra o õeseovoüvamencc do país, através do aumento do poder de

consume e tem o papel eccaea de proplc1ar a melhor la da cond r-.

çâo sccae t do trabalhador,

311) Dl.str1.bulçâo sob a forma de dJ.vldcndos.

Nossa sugestão tem por cb j e t avo c ccsroneecêc

do ampcs cc devado pela pessoa físlca ou Juríd1ca meõ aunce o

crédatc a que faz JUs o devedor.

É nesse momento que o eapa eeas sce au rere o re

sult.ado do eapace r , podpndo ~áí:,lhc ~ ínaç~ão , a tnco a ao de

senvolVJ.rrento da produ~o e a memorxe do -na.veL de vada do tr2

balhador.

EMENDA lP07448-7
(I' - ~~N~~~~~;------- .~1"· .-- J r ...;;~; 'J
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CUI1HA BUENO

Por aua VE'Z a e-xeccçêo , c ue nõo rCil] 1z ..d .. chrct!!

mente pelo Est..do, ce be ao sa.s tena ÚI'\1C"C' dI" saúde>.

Na"'. como a (;:-,C'cuçào tan,t'<pm pode eo Cl...r atra

vés da 11vrC' a r a.cae t ã ve , é lf".pC"rt<'rte que ECJ<' pr cvc s r e

pdrt1.ClpEçcln

"Art 348 - As eçêee rl' ~aúdc S20 funções ele

natureza eocae ã , cebendc ao'Fstódo a s-ua norfTiatJ.?açã"o,

cêe õ s.retn ou atrnv6s ele uer ce aeos , e controlr' "

Ac1ml.t:a.da a eX'J.stêncHI de e.tJ.v1dac1es não SOCJ.aJ.5

na proteção e, pr1ftC1pe.lt,ente, na r ccupereçêc dê! CaúdF, r.âo

porque se deve exc í ueavaceõe ÇO EstDdo pe xe a C"XCClJç;';o das

dções de saúde POJ.s, lSSO equave j e r ae à ee t a c a zação totõl Ci:

be a am, com rxCIUSl.V1daCle. ao Estado a normatl..l:õçâo e o COlltre

1e ,

PLENJiIUO

EMENDA lP07445-2
f? CUNHA nUEr.O

PLENARIO

Dê-se ao Art. 348{ a seguinte redação

EMENDA lP07444-4
f'J

CUNHA BUENO

Suprima-se o Art. 360~.

JUSTIFlC"ÇÃO

Conclllam-SE-. e s s am, C'S ancereseos do e c s t emn

trlbutárlO corro os an c e reaso s da xeapec t a ve admLnJ.strar,.i:::l. e em

pr e jufzo para o e ré r i c ou pe re a pe s soe ,
EMENDA lP07453-3
tJ J POS

Dê-se a seguinte redação ao inciso Y do Art.lOOo.

________ 't1t'~/".. "'u~l,. _

"111 - renda de qualquer natureza"

Dê-se ao inciso 111 do Art. 2709 a Seguinte redação

JUSTIFICAÇÃO

PLE~<~;~~<O"""O/'"':'~"'&O-------~

POS

.U~""O'CO~,..lofU' O~ ..10 -,

~.PLENfí._Rl.c:0 ~-----------'

EMENDA lP07449-5
tJ CUNHA BUENO

o dispositivo cuja supressão é proposta rixa lj-ite ce
participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos p La
nos de previdência das entidades fechadas, por eles patrccirac'ls,
estabelecendo a paridade na contribuição de empregadores, ca t en
dendo a regra à pre,/idência parlamentar. -

I'lém de constituir na té r-ta cujo tratamento ext-ecc i e
aos princípios que devem informar o texto consta tucional, já se
encontra ela disciplinada tanto pela Lei 6 435, de 15 07 77, e
seu r-egut ar.ento , Decreto ns 81.240 de 20.01 78, quarto pe í c :'.::::"8:
to nv 93 597, de 21 11 86, em vr ea de ser alter-ado por inj~:atT
va do proprio Poder Executivo vis:mdo a ece r-reccar- os d í ap cs t ti
vos nele criados. -

JUSTIFICAÇÃO

e aC'l fi:Lstr1to

Dê-se ao inciso 111 co Art 272~ a segt.!.nte r~

~RT, ~'t:L
)H - COr'.pcte- aC'lS Estaõo'"

11 ~;lt\ 1'[ .l1f.pcstC$ ~ohre.

PLEN};;RIO

dação:

Feder.. ]

:ro=- - operações. re:la~J.vas c1rcul<lção de

mercapor1as, reêllizúdús por produtores, J.ndustrJ.dl.S e cOl'ler

C';Latite~. bem como prpst.ações de servlçns, conslder<:do •

t;~õl, para f11lS l?)'Cl1.'S;LVarr,f<onte tr1butárlos. o fornl?c;l.r'!ct to ele

ener9J ê E'létr;Lci'.

---""...."".....----

o imposto de renda deve ser Irrtr-unen tc de justiça,

e não de injustiça social.

Sua incidência sobre proventos é um caso típico de

abuso do Estado contra o trabalhador, que sobrevive a duras

penas

cl'nfernl> c-ore,qtllrç;;r ;;- Cc>l'lF"";;:" r'r frCll;r'rFIlPl te

tio lIil"~!-trrln <"" "'l-i1h?lton.

;. E:menc1<lo JU'itlf:Lca-SE pEla r.eCE<SsH·ilde (l& ,if'fl

nir-sp ql (> c. fC'rn(>cl.t"l'ntl"1 tlC' enE'r!:,la elétrlCi' será cc-n"'l.dcra

r"n cerro pre...taç?C" r'r "cr1.içns õpEI <:5 c t.~o <>ct"'cntc I)<lrõ fJrs.

trlbutlh:ic<:, un"l VPZ qUE:' t. ... l (ltJV.lri'lt"f' telfO carátFr lnc't. .. t.rial,

CUliHA fltJFNO

EMENDA lP07455·0 ..... _
1:J . ClINHII BlH:'tlD ~

P

"O lmóvel de propriedad.c pr;Lvada cUJa ut11u~a

ção sofrer restr1ções a ele especlf1camente epllCá\elS em v1rtu

de de seu 1nteresse h1stórJ.co, artist1co ou ecológlCO. flcar6

1sento de 1mpostos, podendo o seu proprletárJ.o requerer trata

mento fJ.scal dJ..ferenciado "

o Poder PúbllCO tem o dever de J.Mpor .a J.móvei$

de proprledade pr1vada restr1ções a eles c&.peci[lcame"1te aplJ.

cáve1s em vJ..rtude de .seu relevanLe interesse hl.stór1co. artís

tlCO ou ecológlco

Os lmÓVel.S que se tornam alvo de taJ.s rcstrJ.

-ções l em casos freqüentes, sofrem d;Lm11l~;Lção de \'aJor. Deve o

Est.ado mJ.norar os efeitos provocados pelas restr:LçõQS a eles lm-

Acrescente-se parágrafo 6!! ao artlgo 257,

a segu1nte redação:

JUSTIFICAÇÃO

o plebiscito antecede e induz â eecrsêc , enquanto

o ref'erendo procece à I-Jomologação ou não da reS'lla, e"ll caráter de

posterioridade são cois l"e<::anismos de consulta semelrantes, Op!

racionalrente, mas dlferentes quanto ao objetivo de aplicação. Ar!

bos f"ortalecem o sist.eMa liberal-democrático e. devel'l constar

elenco de atribuições do Congresso.

"X - Determinar a realização de plebiscito e ref!;.

rendo, "

-- - -----i;"'"------- .... .,,,.,,... &0 • _

postas

A 1scnção dos lmpOStos que TCCael'l soore os 1l'1Ó

vel.S em reforencJ.<l é ia prlmeJ.ra a ser lOllada, scguJ.r.do-se ~

tratamento fiscal d1fercnciado a ser pleltcado pelo propnctii-

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP07450-9P--C-;~I~--~;;;---- .~,~. --- - -- ' ----- J ...."--"''''---1

-J L '~'o~' "]

____--'-1 c't I ;'''/?!FJ

l
Dê-se ao inciso I do Art 5~ a seguinte reoa;::io

"1 ... Construir uma sociedade na qual as con::!1çõ~s

de acesso aos valores f'und(lmentals da vica h!:!.

I'lana seja ieual para todas,"

Acrescente-se o segu1nle artl~o li seção 11
(las l1mltações do Poder de tr1bulllr: ~.'1"<)~_Lo ,"1 • .(,c.., J-

Acrescente-se, ademais, que da maneira CO'ilO rc r re,':IIP
do, o texto atinge instituição de rno t scur rve í s propósitos s;
e í aí s , que int(>graliza"1 bene r l c í ca securitários, ccr-cemr i a- &r~;::
des rrassas de sp r-o t eg í cua , geram poupanças, acr-es- r ron t cs de e=
prl!:go e dinamizam o dceenvcavtment,c econÔMICO e social -

Não é deoat s Ler-rbr-ar- que na ma"'utel"'çào da previ,;:;~.c1a
comt'lcrollmtar privada, hoje já cc-i r-a í s de 6 rr:l1hões de- ~rat.",,!t·a

dores e cepe....xnlcs associados, não e cquitativo r tr-r en-a e a}:cras
e de rorna ct rercnc í ar rara aque Ies Hrados ao setor PUb::'lCO O
Estado e suas empresas possuem a mesma nccces t cnde de r-c t ercão::.?
mno d ... obra especializ<ldr. que o Scto.r Privado, o qu ... Ju.,-tifico a
:f1exibilioaJe na conccshão de b€.ncfÍcios Caberá a lee:l'õli'ç'&o 01'

dinária Do reculancmtação dd rrntéria -

A forma oada à reollção co l'eferido dispos1tivo

pressupõe igualcade ~~ - de"1oc:ra-;Lzação co fir -,qua.. :!o

é essencial também a igualdade de condições ~ ~. que siS

nif"ica a derocrat1:taç'&o dos meio~.

EMENDA lP07446-1s --~. - - ------------"."
~UNHA BUENO

EMENDA lP07447·9
(l~NiiABüENO---4~'<",_--- ~._~ -] tJ .a;~,;_

f?-P;:Er;;;Rro---·..·...,·~,......~..·"..·~--------- --) r:rJQ;õiI81

r--' ----
I

"As pessoas Jurídicas n50 sofrerão a 1nc).dên

ela do :imposto de Renda, o qual será sempre cobrado sobre os

dJ.v1dcndos" •

JUSTIFICATIVA

Um país em desenvolv1men1:o, que pretende

d1strl.bulção de renda, 'lão pode dar-se ao lu"<o de tr1b1..tar os

fatores de produção, prat1camente J.sentando, como ocorre 'loJe,

o resultado do cap1tal, ou seJa dl.strl.buído.

11.8 pessoas JurídJ.cas só poderr dar três dest1n~

ções aos seus lucros:

10) Relnvestl.mento: neste caso, contrl.bUClll, 'para o dC'senvol-

p-_....;~;
fSJ~~rn

r
--------=c~' ~':~~':. :~=~:_=_~G5. pas-:
a ter a scgulnte redAção.

d) lJ..vros, JornalS, bem como perJ..-Ód1CoS de

interesse cultural ou educacJ.onal. e o pape.! e t1nta nece5sá

r10S à lmprcssão dó.s mesmos. li

Dê-se a seguinte redação ao Art. 307~:

Art. 307 - O aprovei tamento dos potenciais de ener&ia h1oráuli

ca e a lavra de jaz.idas minerais em ârcas de segurança do E:st.!

do, conforme dispuser a Lei ordinária, somente poderão ser cf!=.

tuados por empresas públicas ou cnpresas nac!onais~

JUSTIFICAÇÃO

Qualquer pais, abstração fei ta ao seu regil'le. não oescu

ra da segurança. Assim, não é razoável, por exemplo, ass~l"''''ar
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lEMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 353. § 12

EHENDA SUPRCSSIVA

DISPOSITIVO EHENDf\DO' ARTIGO 416

JUSTIFICAÇ-~O

PLt:Ni\JtIO DA AS'iEHBLfI!l !\,\CIO'lAL CO;';'ilITUJNTE

A ênfnse 110Sp rcecsses p3rt1clpat1\'oS, o e Ievado

padt:õo técnico dos scrvaçca e. atn.vrdadea - que faz esecnuce o nível de asplra

ções do trnb"llh:ldol: - a 1novação e a fomulação de rcspos tas al.tcrna mvas que se

colocam como lngredlcntes ncccsaâmcs ã mudança, por 51 SÕ Jllstlflcam a c)"utên

cia prJ.vada dessas Enta.dades , pelo que entendo devnt:l ser SUprlt:11dos os ArLlgos e

Parágrafo supra, garunjando a contnnut.dade dos relevantes s();rvir,o.a que l:3.111 Entld.2;

des prestam aos trabalhadores c sues f:lmíl1.1s, há 1M1S de 4 dilcadas

EHENDA SUPRESSIVA

'DISPOSITIVOS 'E~lENOAOOS' At:I:.:r..r,o 136, l'a:l:âr,t:a.[o 11nte.o do Al:I:.:r..f;O 337, A'I:t.:r..gos llS7

e 488

O presente tema já foi convenientemente abordado no Capí

tulo da Saúde Sua inserção no Capitulo da Família, do taeno r e do
Idoso colide com a sistematização do Projeto.

A maternidade, como função social, e vista na maioria'

dos países, tanto nos regimes capitalistas corno nos sociallstas.

Muitos parses se preocupam com a estabilIdade no empr!
go à mulher qestante, como cor exemplo. a C'ranca oue oroíbe sua

demissão até quatro semanas apos a licença, a União Sovietica '

que garante' o emprego atê que o filho complete um ano de Idade,

no Chile. a garantia de emprego se estende ate um ano após o ;Ja.::.
to.

Nossa legislação tenta "proteger" a muiher na sua fase

reprodutiva~ entretanto, é sabido Que exIstem várias lacunas
que, -no fina'!, tornam essa "proteção'" ineficaz.

O descanso remunerado da gestante, puro e simplesmente, 1
já está assegurado na Constituição atual, no item XI do art. 165,

para que o Brasil avance .no sentido de verdadeiramente con~..J.derarI
a maternidade como função social, é necessário que seja inserido

na próxima Carta Hagna a estabilidade no emprego, antes e depois

do parto, com um prazo mais dilatado Que a licença gestante, co!.!.

forme emenda ora apresentada.

JUSTIFICATIVA

TUJ01.u'llfl<&;JiO

E-MENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO n _ ITEM. rI\< 00 PROJETO OE COUSTl_

TUIÇA0

CONSTITUI,-lTE TUIZ OTÁVIO ZIZA \'AL.\OARES

XIX _ licença remunerada a gestante, antes e depois do
parto, por período não inferior a cento e vinte dias, bem
como estabilidade no emprego, desde o Início da gravI.::ez

até trinta dias após o término da licença gestante

JUSTIFICAÇl\O

StlPRnIAU"SE DO PROJETO DE CO:ISTITUIÇiiO

o) At:l:.igo 33G

b) Parágrafo Onico do Artigo 337

c) Artlgo 4B7

d) Art:r..go eee

- Suprima-se do Projeto Consbtucional o artigo 418

o SESC, SESI, SENAC e SE~lAI. mesmo atuando em

campO$ comuns li outras :r..nstltuições. têm uma lIÇÕO pr..cllhar e .c:aracterrstlca,ll

ção de caditer propo~ltlvo que não se li1ll1ta ao simple'l atendimento de dcmandas ,

neccssadadcs e asp1t::1çÕCS manlfeo;tas do trabalhador. Tal função proposihva ee

tá voltada ã mudança social em seu sentido ma1S ampIo de eeeenve'tvneenee rru e

gl:al dos ind1Vrduos - que 1nclui novas formas de percepção do meio, dns relações

eocams c dos mecanJ.smos de produÇ"ão c dlstrJ.bulção da cultul:a - cm que a educa

ção se coloca CO(:lO mscruecnec fundamental.

Sob essa pcrspcct1va. as dlferentes necesmdadee

humanas de saúde e cultura, Leece, formação prof1ssional c ahmcntação,que no

SESC, SrUAI, SFSI c SU.ACtêlQem suas ações um conpo prlvllesiado. não se contra ...

rõ_clQ pela SU1 naturcaa , mas COmpõe um todo J.nd1ssolúvel que m~nlé!m entre S1 reI,!
çoes esseecaai,s , de 11IOdo que a sua açao lnstJ ececcnei , mesmo cpe rundo sobre uma

dc Ius , desencadaan um processo de ressonâncln que modlflca os demaa s , necl!ssnl"l.:!,

,.,,------__ rud.'o/coUIS.io/IU:tOOMI1..0

EMENDA lP07460-6

artigos

pr;;;;~;=J

(lõ4J~~7EJ

.JUSTIFICAç'no

SUprimam-sedo Projeto de Constituição os seguintes dispositivos

a) Artigo 336

b) Pereqrafc único do artigo 337

c) Artigo 467

d) Artigo 466

Eto\EUOP. 5\PRESSIVA.

DISPOSITIVOS El:EJ';'OAOOS: Artigo 336, paragrafo únIco do artigo 337,

467 e 46a

e à corrunidade -em geral. unicamente com recursos prõprios, oriundos da iniciat.!.
va privada sem qualquer subsIdio publlco Que nunca foi solicitado porque não

foi necessário.

Ü -artlgo 336, coeannacc com os cemets d~SPOSltlVOS emeooeoos ,

põe firo! a contribuição das empresas para manutenção do "SENIU, do SESI, do SENAC

e do SESC: Sem essa ccostrtbutçãc, tais entidades não ter.iam como sobreviver

Se não fossem suprImidas, car r-Iemna mão do EStDdo e pcder Ian temer-se inope
rantes, como tantas outras instituições, geridas, entre nos, pelo poder publi-

co.
São entidades cujos beneficIos prestados ao trebatoaoor , sob.=.

jamente conhecidos podem ser consideradas de utilidade publica Presentes em t~

dos 'Os Estados do País, formamo jovem para o primeiro emprego, aperfeiçoando o

adul to no seu trabalho
As empresas jamais teriam alcançado o estagio em que se enco~

tram,sen .a ccfeboreção de trabalhadores treinados e capacitados para a constan-

te evolução tecnologica e dos serviços E:nlra aí o o papel do SENAI e oc SEN..C

Tais instituiçEles, que devemos à clarividência eaoespIrito de

iniciativa do saudoso Roberto Simonsem, com seus mais de 40 anos tle inegaveis
serviços <Ias trabaihadores e à comunidade em geral, fazem parte daq.Jilo qt"e ne,!

te pais, deu certo. Cema característica prõpria de serem criatividade e em

preendimento original -e excltJsivam~te nacionais.

Retire-se do § 22 do art. SS a -expressão 'Ie u. consu!

toria Jurídica".

Para o corr;lleto desempenho de suas funções, não baatam apeoas a

formação e o aperfeiçoamento Deve haver, etooe, integraçãO social do trabalha

dor, de modo a proporcionar bem estar social a ele e a <;ua familla Este pa;:Jel

tem sido buscado pelo SESC e pelo SESI, que oferecem ass~stência sodaI traduz.!.
da em atendImento médico e odontológIco, aHmentação, esportes, lazer, cultura

e ate reabilitação profissional

Essas entidades atendem trabalhadores da bdustria e do ccner-

ExtinguIr a fonte dos recursos do SESC/SENAC/SESIISENAI é

JUSTIFICATIVA

Trata-Se de matérIa de interesse loca! dos Estados
que n:io deve constar do texto constitucional. Além do mais. causa

prejuízos aos consultores JurídIcos. -estaduais que nlia mais poderiam
exercer suas funçfles.

equIvoco.

Coube-lhes, cabe e devera caber antever esse avanço c preparar

os recursos humanos que fazem o desenvolvimento das empresas, COI'l o engrandecI

ee-tc da Nação

der por ventura praticado será sanado por condenação judicial e ~nd~

nização por perdas e danos.

Como evidenciado acama , o depósito prévio para ccncre t í.,

eaçãc da desapropriação se limitará ao va Lns declarado pelo oroorre

tário para fins de tributação

Não fazemos restrições à propriedade cr rvaoa , a não ser
no caso da oeeaercor ração rural, que deverá estar subordinada ao an.,

teresse marur do bem comum. Não atendendo ao bem comum, o qual se es

pelha no cumprimento da função sccaat , cabe ao Estado desaprõpriá-l~
por interesse soe i a L,

A desapropriação deste imóvel rural não pode se transfo.!.

mar em um confisco, pois a propriedade privada rural está consagrada
em toda a Leq.i s Laçãc precedente, mas não pode também ser t rans torma.,

da em uma premiação ao seu detentor, que não observou os preceitos da

função social.
O equiHbrio entre esses pontos dar-se-á na moení aeçãc

da terra nua em títulos da dívida aqr a r i a e na definição do que seja
o justo preço ou justo valor

Um bem, seja o imóvel rural ou urbano, um imóvel ou ou

tro qualquer, tem sempre um valor Este valor deve ser único para e

feito de venda no mercado, garant1.a de hipoteca para efeito de tIlb!:!
tação e, logicamente, Para fins de indenização

O justo valor de r nden í z açâo deve ser, conseqUentemente,

aquele declarado espontaneamente pelo proprietário para efeito de
tributação

Cabe ao Poder Púb Lacu , preservados os índices de progre.!
sividade e regressividade, criados para punir ou premiar a incorreta

Ou a eficiente exploração dos imóveis estabelecer aHquotas de trib!:!
ração que não viabllizem a propriedade privada rural, mant ma para

fins de produção, diante de seu valor declarado.

O que se propõe é que na ConstitUição sejam xnse r í das no!.
mas sobre cesaprccr ração por interesse social e a indenização devaca
pela União

fl R.ENllJUO

EMENDA lP07459·2 '"''''--------.1 Gr'PF"'L'''~t? DEPUTADO .JOS~ TINOCO !",ACHADO DE IlLBUQUERQUE . '=---- ~J

EMENDA lP07458-4 ..," -,
f Consti tulnte SO!..DN BORGES 005 REIS

'~'N'"'olc.w'tI.lo'.utc.Nln;:a

EMENDA SUBSTlTUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAoa ART. 316

e e t r-ange í r-os en ârea rr-cnee r r-e , ou pô-los CF regiões que r-cor-o

sentem perigo no -cc anto a eventual gue r-r-a externa

t'c rc-ec oue 05 pr-cbLcmas a c í ne nt e s à lo~istica "EO s&.c ml
11lnrcs, viste> que rt í aem COl!' toda a eccnc-ní e nac í on-i I

tado.
Parágrafo Único _ A educação sera promovida e incentivada

por todos os meios e será dada no lar e na escola, com a colaboração
da família e da comunidade, visando ao pleno desenvolvimento da pes

soa e ao compromisso .dc ensino com os crmc Iptos da liberdade, da c,!!

mocrac:ia, do bem comum, da igualdade entre os sexos e do repúdio

todas as formas de preconceito e discriminação

Substitua-se no artigo 371 a redação do texto pela seguinte

!-lENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 371

P~la legislação em vigor, o decreto do Presidente da Re

pública "declara o imóvel rural de interesse social para fins de de
sapropriação" Isto é. o Decreto representa -a declaração da ;J.ntenção

de desapropriar e constituI o evento inicial e imprescindívei para

que o orgão próprio inicie processo. de desapropriação, através do d!
põsito previa da indenização e do ajuizamento da ação.

A desapropriação se concretiza após o despacho do Juiz

Federal. d~terminando a imissão de posse e a transcrição do imóvei te!.

ritarial rural em nome do INCRA no Cartório de Registro de Imóveis

A comprovação de que o Decreto presidenc!'!l não é um Ato
de Desapropriação é o fato de Que as áreas consideradas de interesse

social, para fins de desapropriação-. jã foram excluídas~administrati

vülllente do processo de desapropriação propriamente dito. No nosso e!!
tendlmento, -nesse interregno, entre a declaração de intenção e a CO!!
cretização da desapropriação, é onde se localiza a "brecha" por onde

fluem todas as medidas cautelares que ensejam liminares. que procra,~

tinam a imissão de posse. impedindo Que o imóvel fique disponível p~

.ra assentament.o de trabalhadores rurais.
A idéia que se formula ê que o Decreto Presidencial de

clare o imovel rural desapropriado por interesse social para flns de I
reforma agrãria. -

De posse .do Decreto, poblicado no Diar1-o Oficial da uni_

io, -o INCRA fará os depositos em Títulos da Dívida A.grária_TDA -e mo~ I
da, correspondentes, no máxlmo. ao valor deciarado pelo propr1e~ário

para efeito de tributação. encaminhando, a seguir, os documentos ao

Juiz Federal, acompanhados de petição solicitando a imissão de posse

e transcrição no Cartório de Registro de Imóveis

JUSTIFICAÇi'i~

A gratuidade do ensino se assenta no princípio conat í tuc Ig

nal de Que lia educação é direito de todos e dever do Estado". Torna
se, pois. imperativo que o Estado ofereça condições para Que esse d1

reito seja respeitado.
É preciso que o texto constitucional consigne essa cb r rqa

ção por parte do Estado, bem como determine que sejam preservados a

través da educação os princípios de igualdade entre os sexos c. de r~

púdio a todas as formas de preconceitos e de discrim~nações

Art. 371 _ A educação é direito de todos e .obrigação do Es-

redação'

Art 318 - A União promoverá a desapropriação da propriedade terri
torial rural, mediante pagamento de justa Ioderu aaçâc ç em

títulos especiais da divida pública para o Valor da ter
ra nua e em dinheiro Para as benfeitorias neces sâr i as e

úteis. com cláusula de exata cor reçac monetaria, n-egoc~á

veis e resgatáveis no prazo de 20 (vinte) anos e assegu:

rada sua aceitação a qualquer tempo como meio de pagamen
to de até 50% (Clnquenta por cento) do Imposto TenHo -=
rial Rural e do preço de terras publlcas

1R - A justa indenização referida neste artigo não cooere ex

ceder o valor declarado pelo crcor re ter Io rural para fins
de triburação da tarre

§ 22 - A deeecrcoraação por interesse social será formalizada
Por Decreto do Presidente da aeoõb t rce

§ 311 - A desapropriação ser-é concret aaada mediante despacho do

Juiz Federal. em oet rcãc apresentada pelo INCRA,Juntados

Os comprovantes de depósito dos valores r e Lat rvo s às in
denizações. vedada a Ince rocs rçãc de recursos de meoruas
Cautelares.

§ 411 - O Juiz Federal determinará imediatamente aos o rfc í ms de

justiça e aos Cartadas de Registro de Imóve~s. a adOCdo
das med~das com V1stas a pronta imissão de posse rural e
sua trans.::r~ção em nome do INCRA

§ 511 - A ação prosseguirá na justiça exclusivamente para acerto

no valor l1a indenizaçãc do imóvel ou indenização por pe.!.
das e dano~, se comprovado o abuso do poder

SUBSTITUA-SE a ART. 318 00 PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PARA o SEGUINTE.

EMENDA lP07457-6
tJ CONSTnU1NTE LÚCIA BRAGA

~RIO

1

O Juiz Federal determinará imediatamente ao Cartõr~o -ej
aos Oficiais de Jt,Jstiça o cumptimento da desapropriação, vedados quai

quer recursos ou medidas protelatórias O processo aberto na Justiça
tera tramitação para efeito de ajustes rl:a indenização O abuso de ~p.Q.
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PLENARIO

CONSlTUTI\TE DORETO CMlrA'-1ARI

to de const aturcão concedendo que as. organizações sindicais de qual

quer grau estabeleçam relações com organizações sindicais n-t ernacfc
nais -

Como medida caute í ec , apresentamos a e_
menda aditiva à refenda alínea, segundo a qual pode haver a es t abe-,

lecimento de relações, sem, contudo, permitir filiação às organiza_

ções no exterior, recebmento, da parte delas, de palavras de ordem,

ccncrcnet ímentc com Lanha ideologica e recebimento, sob qualquer or e
texto, de auxílios em dinheiro. Em tn í s condições, 5S organizaçc:~; I

sindicais de nosso país estar.l8m atreladas a interesses estranhos ,ql..a- •

se sempre hostis ao interesse brasileiro Por 1SSO, as restrlções '1,:

ga1s constantes desta emenda VIsam, principalmente, o resguardo d;;

nosso país de infiltraçCles e ações subversivas, a serviço de adec Ic-,
gias exóticas.

rr;;;;~;'~J

tI?f?~':&J
',U"O(I/eOu'U'~""I<~U"~M •

PCEN"1 1':1 O

!-lENDA ADITIVA

EMENDA lP07471-1
['J DEPUTADO "AURleIO NASSER

JUSI'IFlCATIVA

Ningu6r. melhor do que a ordem dos Aàvoaados do Brasil para ccra-scer

e avaliar aqueles que dentro de seus quadros- lOO'lhor deseope."l.l)arãoetavaõajas

tão elevadas.

1'1""""
DISI"OSlTIVO ENJ:I\DAOO. Dê-se ao artJ.go 448. a segu í.nt e redação

"Art. 448 - Dos cmcc cargos de Nrn r s t ro do suprcac Tnbu
na] Federal craaécs , por esta ConstituJ.ção. do i s serão mdacadcs pc

lo Pr-es rdent.e da nepübf rca , dOIS pela Câmara dos Ilepu t ado« e U'll p~

la Ordem dos Advogados do Br-a s aL, sendo nomeados após apro\ ação do

nome pela Senado da Repúbllca

EMENDA lP07467·3
I'l
r.r 'I.< ..... ~/<.w....~/IU.:.w'•• io .,

!
.i

I,
i

§12 _ O Estado assegura acesso à educação, à informação, e

aos métodos científicos de regulação da rertrt.íoace C"....e
não atunten contra a saúde, r e ape a t ando o direito de
opção Indrví duaj ,

JUSTIFICl\Çtto

PRDPOSTA DA::> MULI-I€RES

Art. 353 ~ E garantido a homens e nuâ he r es o direito de deter"!.!.

nar Hvreeiente o número de seus filhos, vedado tODO

tipo de pr ãt aca coerc í t rva por parte do Poder Público

e de entidades pr ..vacas •

§lSl - O Estado assegura acesso a educação, à informação 2
aos meteces cientIficos de regulação da fecundidade C;..lO:

não atentem contra a saúde, r eace i tando o di re i t.o oe
opção and lv i duaj

CO~la NO ANTEPROJETO: •

n ..~/",,""'·' .~ ___,

l\ fertilidade é uma pré-dí.socs í çuc à fecundação e es c a

uma faculdade de produção
Nossa proposta de modificação do termo "fecundidade" para

fertilidade, implica na maior abrangência Que o úllino termo co~

templa

A regulaçi:lo da fecundidade se restringe a p r dp r aa fecund.§!.
ção, enquanto Que, a regulaçi:lo do fertilidade, alem de abranger a
fecundação. estará ampa r andn as pessoas nao férteis, oando-Jnes pc..::.

tanto oportunidade à Inromaçees e métodos científicos para atJ.!!.

girem através da fertilidade, a fecundação.

JUSTIFICN:ÃO

r.r----------"""'""".,,',----------___,

Dispositlvo emendado. Artigo 27

Inclua-se, como aí Inee 1. do inciso I I do
artigo 27 do projeto de Constituição, o que se. segue:

Ax:t. 27 - ••

l - ••

II - ..

a) - ••

b) - •••

c) - •••

d) - •••

e) - •••

f) - •• ,

g) -."
h) -, ••

i) _ são inelegíveis os emnr-aqades

brus í re í rcs de empresas estra!}.

geirõs.

5;;~~"~

5U'~ã!iYJ

=
DISPOSITIVO ENOIDA!Xl Acrescenta parngrafo 4'? ao ar t r go 316-

lO Art. 316.... ••

Parágrafo 4'1. - Em caso de arr-et anenrc de embarcação es t r ang ea r-a
o Poder Públ1.cO epa rcarâ t a-ca sobre seu vat or , a f rm de constituir

fundo destinado ao eperIe rçcancntc do ensmc prcfrss aonar da 'larinha

Mercante e f manc r auent;c da construção vavat , na forma de LeI Compl.=.
men t a r 10.

EMENDA lP0746S-1
tJ CO\STITllP'TE nORHD C"lPóU..A.RcLI -'

f'J

5:~;;"~

rr;j'~illj]PI.ENARID

EMENDA lP07464-9
['J CONsTITU"" OORETO C"lr""RI

p:r-"~'~'~~

tS"J'e7ã7]

Conserva-se na memóna pol.itlca br,!

s11eira a ação corruptora e anti-nacional, no pleito eje i torar de

1962, do Instituto de pesquisas e Estud::ls Sociais (IPES) e- Instituto
Brasileiro de nçêo Democrática (IBAD). Esses 6rgãos haviam sido fina!:!

ciados pela elA. Departamento de Estado ncr te-eeer rce-rc e empresas

multi-nacionais, graças ao que ccbr.tree, na época, despesas de canoa

nha eleitoral de parlamentares e novereaceres , O secretário de F<:tado
confessou publicamente Que entregara ao IPES e IBAD nada canos de
vinte milhões de dolares. Um livro registrou a corrupção pelo lBtlD,

mas o seu autor foi cassado em 1964. e o inquérito par-Lament.a r ins

taurado não chegou a conclusão algUlI'Ei, porque •• na Câmara dos Deput.ê.,

dos, o volumoso processo teve- nisterioso e identlficável desapareci

mento•.De pouco adiantou, portanto, a iniciativa da então r rente

Parlamentar Nacionalista.
Partindo da filosofia de que cesteiro,

que faz um cesto, faz um ce~to, ccnvén evitar-se mal maior, Golal s~

ja o da infiltração no ParLamentc Nacional de agentes do setvaçen
capitalismo estrangeiro. Não desejamos que se apresentem nascerecos

como representantes do povo os legitlmos representantes das ernpre 

sas mu.l t InacIunai.s , Por isso, aquele que deseje postular um manda t.c

eãet rvo terá de identif1.car-se, atestar onde trabalha, e de Que- vd-,

ve , a fin de que não paire nenhuma suscefçêc sobre a sua conduta a

sobre a sua fidelidade ao 8rasil.

JUSTlfICAçno

PlE:N~RIO

EMENDA lP07472,-O
(l DEPUTADO FRANCISCO BENJiUlIM

r=;;;;~-J

~;;;:m]

EMENDA ADITIVA

JGy" l
Dispositivo e~.e"ni.~J~/,frt_go 3/{8 .Jt Y I
Inclua-se, como 5.? ÓO art1.go.3-4{)- do

projeto de Constituição, o que se segue:

,Ar!,. ?,<,ó _;3t y
"V...~~1~~~"::: SdO assegurados pela União, por

leis especificas, ccndrções que facilitem a integração educacio

nal, orc rãssncnaj. e social dos excepcionais, cacenoc aos estecos

e MunicípIOS traçar diretrizes, e s t abe Lene r- p ru cr-Ldades 2 adequar
os programas Já existentes às realidades locais ao atencaeencc

dos portadores de qualquer tIPO de ezceocrcnar rcece e sue irnp~e_

erentaçãc , com a participação de entidades civis esoecaaí aaedea ,

ou envolvidas nas ques tões da er-Lança e da ecoteacant e , cb r Lqan.,
do-se t ambén os es t ane.Lec mentos privados de eris arto a ecet teree s

o excepcional em seu corpo discente ,

Pela sua eteveãa finalidade, ccrn:J .implícito no préorio tes.to da e
J"el1C1;J, a taxa se reveste da reter Justeza cc-o contrapartida às vantacens au:eri 

as pejes que, a ercercações próprias, preferirel;l o erceeerentc, serôc a sua des

tinação, ccmc prq:õ;m a ccereeerecâc e a Federação Nacional dos Trabnlhadores E!I\

Transportes MarítlJ"OS e Fluviais, da naas alta valia

.1UStIFlCAÇ1tO

EMENDA lP07469-0
f'J DEPUTADO "'URICIO NASSER

CONSflTUIlI,,'TE DORflO CMIN~"RJ

A apreciação de vezes Presidenciais está se-çre S'-!Jeita a pres

sões, sendo necessário, portanto, que sejam eles exenunados em escrutínios s.=.
eretos,

DISPOSITIVO E''nID1lOO. Acrescentn pnrãgrafo 7'1 ao arhgô 129

" Parágrafo 7'1 - A aprec raçãc do v e t o será Ec i tn pelo
esc'rut r mc secrcec ",

"Art 277 •••••••••

I - do produto da ar-recadacâe dos anpo s t cs

sobre a renda c proventos de qualquer nat.ur c za e sobre produtos

andu s t ru a Lr zadcs , scrão da s t r rbur do s da segur nte forma

""'IDA
DISPOSITIVO EMlliDlIJX)' Dá nova redação ao 1 tem I do ar t a go '277

EMENDA lP07465-7
rr

ar.c:.NOA tlOITIVA

.1USTIFICAÇllO

Ad1te_se um parágraf'O único ao artigo JJJ, nSS,1.1J lCoJlc;i.Jo •

ENE.'\1DA ADITIVA

EMENDA lP07473-S '"'..-----<=_____, Gr'p"rL'.. --'
~TADO FRANCISCO BENJAMIM _J C _J

"Pnrágraf'o ún1CO. A 5l;!gur1dodc social., que tem caráter públ.ico,
não ,1.mpede ",o atividade de natureza complementar, nos teImo,," dd

SUPRII1A·SE O ART 36-0 E SEU peR1I.GRAFO O:lICO
DA SEÇAO 11; CAPlTUlO II 00 PROJETO DA coss
TITUWTE. -

JUST I F I CAÇM

O dh,pos1tivo cuja supressão ora se propõe v10-1a o prlncipTo da 11"150
nom-ia. discriminando entre empresas e empregados da Administraç~o PÜ
bllca e do setor prlVado, com o que 'lfronta o estatufdo pelo artigõ
303 parâgrafo 29 do Projeto de ConstltUTnte que ldentifica os regl 
mes empregaticio e obrlgaciona1 das duas áreas da economl~ brasl1ei
r.,

Trata-se de materla dlSclp11nada tanto pela Lei 6 435. de 15.07.77 ,
e seu regulamento, Decreto 1"19 81 240 de 20 01.78. qU.llnto pe-lo Decre
to 1"19 93.597, de 21.11 86, agora alterado pelo Oecreto 1"19 94.648 de
14 07.87, por lnlClatlVa do próprlo Poder Ex.ecutlvo vlsando aperfe1
çoar 05 dUpOSltivos nele crlados.

Não e demais lembrar que as contrlbuições para a Prevldêncta Supleti
va oferecida por essas entidades ê determlnante atua.rial não podendõ
ser parltâr1a sob pena de lnvub1llZar os planos oferec1dos ou so-br!
carregar o empregado o gue representa um retrocesso para as grandes
mas.sas dcsprotegldas alem de ferlr os anselOS de bem estar e segura!!.
ça futura da classe trabalhadora.

,Atualmente eXlstem no BraS1l 180' Entidades Fechadas de PrevidênclaPri
vada. mantlda por cerca de 700 empresas, incorporando um contingente
de 7 mIlhões de associados e seus dependentes Este contlngente, p!
hs suas características sociais, constltul segmento destaca~o da s~
ciedade brasileira que inegãvelmente contribui para a formaçao d.1 0
pinlao pública nacional.

Nao nos ê sequer possTvel admitir que nossoS constituintes legitlMa 
mente eleitos pelo voto do povo brasileiro, sobretudo dos trabalhado
res~deseJem privã-los dessa conquista.

Impõe-se pois por absoluta fncompatlbf1idade a supressão do "'I't 360
e seu Parãgrafo Unico do Projeto da Constituinte apresentado pela C~
missÃo de Sistematização.

er;;;~;-J

[ii'&;;~SJeJ

DEPUTADO HAURICIO NASSER

Houve, no passado, a investIda de o1"ga-1
nizações sindicaIS estrangeJ.ras sobre os deslunbrados e pouco ingel"'l.._
os dirigentes de entldades congêneres em nosso·país A AFL-CI!J (Fede-!
ração AmerIcana do Trabalho), por exemplo, ln~UZ1U diretores de s~nd.!.l

catos de trabalhadores brasileiros a v1.sJ.tarem os Estados UnIdos'I
frequentarem os cursos financiados pela ClA. e a retornarem aQ noss

país, a f1.m de deflagrarem greves em setores vitaIS da eCOn0'111a, co

o objetivo de desestabJ.11Zação das nossas lnsb tuições Outras organi
zaçCles internacionals estão imitando, com sucesso, a Federação Ameri_
cana do Trabalho Sabe-se que está v1.ndo dinheiro de fora, para o fo

mento da ag1.tação no campo e na cidade
Em consequência, há que se receber co

cautela p dtSQnsfttyo da airnea h do l~çlSO IV do artigo 17 do prole-

Disposi ti 'lO emendado: Artigo 17

Inclua-se, na parte final da letra n do

inCISO IV do artigo- 17 do projeto de ConstItuição, o Que se segue.
Artigo 17 - .•

IV - ••

EMENDA lP07470-3
f'J

h - élS organizações Slndicals ce qualct:.er
grau podem estabelecer relações cai'
organizações slndlc.. is internaC1.or.alS~
sem a elas se f..llJ.arem, sen delas re

ceberem qualquer ec;pécle de aUXilH)

financeiro ou onentação ldeo!ógH::a

Ds Estados e os Munic!pios t r açam di
retrizes e estabelecem prioridades para o prnçraaa de ass í s t ên 

cia ao excepcional Por sua vez, o estabeleC'lmento privado de e~

sino deve p3.rticipar igualmente na execução do programa ao ser
obrigado a aceitar, para educação, os excepcional.s em seu corpo
discente.

r;r----------'ul~nu.. "Il:.~;:O ___,

PID!fip.IO

A idéia consiste em estitl:elccer UMa nova dlstrW.rlção do pro:1<Jto

da arrecadação dos tributos atualJoonte d~dos de reri!a e sobre rreduto.. U'

dustriahzados, naturêl.1rcrte atrJentando a partlClpaÇà"O Cos Estados {be-l ~

do Distrito Federal c dos Territénosl e dos /-lunicíp1.os.

Ressaltc-se, outrossim, que <l nossa prClfOsta despreza a nge.'lta
destirmção ãa dois p:lr cento dos di tos tributos para o chamado Fu.-x1o Especial
que, na verdade, nuncn foi regul.anentado c nem se sabe LI que finalidade senoe.

a) 20\ para os Estados, D-1stnto Fedclal
e Tern tónos:

''''l'1o"DA

DISPOS:rnvD ENElIDWO.Dií nOHI rt'daçfio ao artlgo 316

"Art 316 - Os proprlctár1.os, armadores e comandantes de nm lOS
naclonals serão brasllelros natos e os dCrl;uS trIpulantes dt.. na
clonalldade braSIleIra ".

A condição de brasileiro nato resguarda a !3Obera."l.la e o interesse

nacionals, prop:-sta que é COIU::l tanto aos e:-p::-esãrios da navegdÇi';o I'lãrít]".-a caro

aos trabalhadores, aqui repre5"..ntados pela sua Confederação e pela Federação f'.ja
cic::nal dos Trabalhadores em Tran.-".portes l-'arítiros e FluviaiS.

b) 30~ para os \lunlcíploS ".

EMENDA lP07466-5 '""'---------.1 r-c:',:""-=--"]l: COt.s'I1'l'lJII"L oo"'r;ro CA'T;':..A.RJ _ c...::.. _J
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.....-----=:=1

EV,CNOJ\ SUPRESSllf!\
dispositivo er-endacc , ARTIGO ..,6

RUY NEDEL

-Art 3.36 _ A folha de salários -é büse exclusivtl da Seguridade Social, (

sobre ela não poderá incidir qualQ\,Ier o.Jtro tributo ou contrlb'.Jição, !!xcl!~ J

os referidos nos inelsos I e lI, do Art 335, e DS relatlvos ilOS s:l-i'vIços

eiais mdstentes na .data da prOtm.JlgaçJo desta ConstHulÇão

çlio:

li:: público e notono o Quanto entidades, que prestam serviços sociais,
como-o SESC. 59.lAC, SENAI e SESI, têm contrlbuído no aperleIço'l'T'cnto e desC!l

-vol;imento profissional e no oferecimento de atlvidades culturaIs, esportIvas

e lazer, tanto para os diversos setores clbrangidos como para a -C(:'iunidade em
geral.- -.'

Admitlr-se a extinção sumãr1a de instiluições concebidas pelo crr.presa

Tiado nacional. ao trabalhador brasUeiro, li algo pr.eocupante

Vedar-"'Se a contribuição dos empregadores, COl'O está -enntJdo no Ar1;-33Ci,

do Projeto de Ctlnstltulção, é tirar -dos trabalhadores da IndúslrJa e do corri!.
'Cio unaparcela irr:portante dos benel rclos Que lhes têm sido dtsllllado

Por que suprimir banel ícios sociais incg:iveIs e extinguir E.ntidad!l'; Que,

há mais-.de 40 anos. -vem se Qua1l1icando pelo deSem;1!!nho de allvidacto:s tão lm
portant'Cs <10 nosso povo?

Cremos Que milhões de -tr~bàlhadorcs,Jormados ou assistidos por C'iSdScn~

tldades l serJo prejudicados grandetrenle se mantido -o disposltivo consUtuei.Q.
nal ptopostQ.

No ano de 19S6 o 5CNAI preparou, nos seus diversos cursos e trcin::'Tento
profissionais, cerca de oitocentas e clnqUenta mil pessoas

O Sl3:SI, ofertando serviços nas áreas de saúde, cducaçi!lo, allnentação e
lazer. matriculO'.J em suas escolas celca de quatrocentos e Q~arenta mil alunos.

e prestou atendImento médIco e odontológIco a mi1hõ~s de beneficiarios

Não convem transferir para o Estado aQ.Jl1o·qUl! a iniciativa privada e a
sociedade organizada podem contribuir para a boa ordem e paz social do paIs

JU"STIFICAçn.o

Visando adequar as emendas por nós apresent edes-,

Art • .66, propomos a supressdo do Inciso e pa r aqr a f'ns UI

SUPRA

Ao propormos a supressdo da expressão "nas condições da lei e C1l casos ex
cepcionais". temos emmente tornar o .texto legal mais cerocrétãcc e ccnsentênec
coma realidade da escola brasileira

As escolas confessionais. filantr6pIcas ou commítér.las prestam I.tll relevil.!!,
te papel.na educação brasileira.

Submetê-las a condições de excepcionalidade, como se estivessem descarat.ts.
rizadas do processo educativo, e .não dar-lhes o devido m!1rito

Saba~se que o custo médio de umaluno. atendido pela escola publica, é seis
vezes mais caro que o daquele da escola particular.

"Por outro lado, os 'demaIs di$posit1'toslcstabelecidas nos il".clsos do suprn
citado artigo, derInem aspectos que disclpllnam a concessfio desses recursos pü:
bllcos a essas instituições. voltando, assim. ao povo aQUllo que dele proveHJ

-Portanto, julgamos que a presente rmenda dispõe.d~ modoJusto. quanto

tratatI\Cnto que precisa sc.r dado ~s lostltutçBes. desse tipo.

ENTIDADE ltESPO} SÃVEL

- CÂMARA l-lUNICIPAI. DE CUIABÂ

Comlssão de Slstelllatiz,ação

1. Indeflro 4 pr0I'0stll de emenda c f e r e c a d e , de acordo com

lnformações da s e c r e t a r aa

2. Dê-se clêncla ao a nc c r e s s adc

svpr jma-se no Projeto de Constituição, o inciso IV
e parágrafos primeiro c segundO, do Artigo 66.

JUSTIFlCAÇAO

~~Ct:.-r"_~~~ _

Constitul.nte ALUíZIO CAMPOS

V~ce-P.resldentc

no Exercício da Pres.1.dênc.L<l

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~'ENDADO. Art J81

Suprima-se do nr t .381, do arojct.c de ~o.,stituiçIIo, a expressão "n:ts
-ccncíções da lei e emcasos excepcionais", de moda que, sua redação, p<1SSC a ser
a seçumte

Art 381 - "As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas, podendo
ser dirigidas a escolas cootesstonaíe, filantrópicas ou ccecní térras, desde que."

JUSTIFICAÇAD

CONSTITUINTE S1JBSCRITOR -. I
I "'''''''''''"' k><<.;;,.;~:;;= ../ ~.l.JJ...1 j

.. I~çm V, artigo 24 do Regimento Interno ua Assemble14 'ener onat ccr s 

t1.tulnte

EMENDA lP07479-7
!TI

E/IIIENDA lP07481-9 ....·----------1 EJ-..'.:'·'·'2"B-_-_--'f1 -{bnstituInte EL1EL RODRIGUES L_ _ ..-J

rrPLEN~TR't~·O/~<..,..l~"~....,...o---- ---- --] [1i;~~~~EJ

r

~l
da Ass.emblô1.a Na-c1.on4l

r

Constituinte MELLO REIS

CO:.lSTIT\JlNTE SUBSCRITOR. '* i2-n

•COnStltuinte=t:t

-* Item V, artigo 24, do Regimento Interno

Constitu1.ntc.

Parigrnfo únll::o - Apllc4-se o dlosposto caput

membros das ent:ldaocs parnm1.litaretl de vlgil.antes de todo o pllís.

devidámente l-e&.alizadas~"

L.-e-c..-~/-=
Constituinte ALUtZIe-ellIiI'OS=--

Vice-Presidente

no Exercício .da Pres.Ldcncia

JUSTIP'lC/lTlVA

.Acredit'ilClOS ..nio r-eque'.rcr a inai'C4ç.ão em pauta o exercicl.o

r.ctõ"ico .. ..de -extensa justifi:cativa.. pnr:a que o seu cllun-ci4oo pOSS-iI

-ser al'reendl.do •.I'elos nossos nobres c eruditos CO\STITtIl\TE5, -c-m 1:-0

d-o o slgnlficado e lmportânC1..a d(! sua ob}ctivÍ1:lad-e. -

Se a partlr ce seu rcconbel::"1men1:o como "Carta de Prl.Tlc1.

pi.os Jurídicos c POli'tLCOS" .Jl.provad'l. pe14 Assembléia -ConstltULute.

da Fr,anç4.. ~1Il 2-6 de a2;-o5to de 1189. li DECLARAÇÃO UNItERSAL 110S DI

REITOS DO f10HEH cornou-se uma espêci.e de Cuia -a4S Dcmocr4t:i4s. em

t.oAos os paI'Ses democrii-l:icos do mundCl; nossa preocupação ê 4 âe que,

aqui no 'Brasil onde 0$ seus (da mencioa4d4 "Carta") prlnc:ípios fo

ram -solapados por um longo período de ".regime autorltB'r.LO" do qllal,

el~e cstú emergindo com g't:md-es sa-críficios; que o-s .mesmos -P0ll<;am
se't rcapre.ndidos pelo nosso pO\'o e, em etlpeclal pelas n<tSS4S Forc;n;

Armnd4s. p-cla.s nossas poli'c1as e entidades paramillt4rcs d.. scgur4n

çn estas .duas últimas, alnda ViCladal> conl arbitrarLed::des, com li; a;

rogâncl.a, com o despot15mo -e truculência nas sua<; .atões

Neste .histôrlco momento .de reconstrução democrãtLc4 do

nosso pã'Ls. que a DECLARAÇÃO Ul\I\'ERsAL DO~ nIREITO'> DO HOHE~I pasc:e,

ao invc.s de simpl-es matéria ae conhCCLfllento opcional p4ra o aJt.li~3

mcnt"o de uns poucos .Lnteressados, a integr4r, e(ctlvatlente e em co,!!

diç::ão obrlgatõrla como estamos propondo, o currícl.lo dLdâtlCCO/dlSC,!.

pll.nar do nosso povo) promoven4o assnll, a formação c aprll'lo.rnmento

do seu carãter moral e filosófico. dl,!ntro do seu ânblt.o sÓclo-po11.

tJ.co/existencial e vivencial.

=---- Tn1o/.u..'''•• ~1o

EJ\'IENDA lP07477-1
f'l

ENTIDADE RESPONSÁVEL:

- COLgCIO DOS JESUITAs DE JUIZ DE FORA - MG

Comissiio de SL<;temnt12aciio.

1 Indcf1.ro a p r c po s t a .de eraend a oferecida, de acordo

com as lnformações da se e r e ea ea e.,

2 Dê-se c1.ência ao In ee.ee s s e se

dn s c c a ed a de , se-ra grntllito para todos em q ua Lq ue r- escola."

EMENDA N°

~ "(~t..J!
rns e rc a r e Lg os ... onde couber,/~Itulo 111, Da Educa

ção e Cultura, do Projeto de const:Ltuiç1o da cocn s s âc de SistLl!ll1tl

zação. com as s e gu a n t e s redações:

"Art. - ~ livre a opção pelo estudo ctll escora e ee ce c at

ou de 11.vre i-nlC1.ativa, laica ou confessional - da pref.crêncla do

e due andc , man~festad:a por si ou por seu responsável

Art. - Os recursos da sociedade, a g e n c a a do s pelo Po-

Plenâ:rLo

o Colésio dos .re sus e as de Juiz de Fora, ULnas üc e aa s ,

eneeeuebcu 3 785 llIanLfestações de ólp-o.LO a "Sua p ecpos ea , que dcfcnde

o pr:Lncíplo democr..ãt.ico de liberdade de escolha do r f p c de cns me de

.que o estudant.e b r a s a Le Lr e , sujeito prlncipal da edueação,precuia.

A call1p4nfla de adesões, embor4 llll1l.tada a alguns s.cgme,!!

tos da .s c c a eda de de JU1.Z de Fo-ra, acabou ..incluindo outras, a dv r nd as

de diversas Lc e.a La dade s ,

Se aquc l a c1.u4de do sul do Fstado de MJ.nas .Gerais. C"OM

,popu14-ção que não ultTapassa 500.000 hab1tnntes. em e atap an h a -re La t r e

vancnee pouco exaus e a va , a t a ng Lu o número de 3 785 adesões, a quanto

se -chcgar1.a em -carepunb a a nIvel nacional? Se es t s en eecs li. população

do pats em 130 000.000 de h ab a t a n t e s , a e xp e c.t a t Lv a s e r a a de at c en

ç.ermos ce r ea de 980.000 mnn1.fes"t4ções de ap c Lame nt;c ã emenda em-t:

la Ressalte-se que o proposto Jâ ~ r e a La dad e na ll c La nd a e' rt a Bélgi

ca , paises em que o ens me de 6 (seis) aos 16 (dcae s ac r s ) .ano s é sr:;

tULt.O para todos, elll qualquer e s co t.a , estatal ou de livre ln1.ciatlv~,

La a e a ou c en f e s s i on a L, tudo eus ee eae pelos cofres p iib La c c s ,

Hnv endo p rcr-c r e a cne reeuce ea ne as adcsões e em se e ee cen

do de medida pe.r(eltameflte democr.itica. uma vez que a t e nd e , COM cqU:

d a de , aos d a r-e a t.o s de todos os c1.dadãos, tanto dos que desejam esco-=

la e s ce e.at como dos que p r e f e r em esc-ola dc a n a c La t av a p r-Lv ac a , esp~

ra-se que os nobres Const1.tuíntes não de r xe e de levá-l4 em cc ns r de r a

çio, inserindo os a r t a g oa propostos, como emenda, no texto constltu:

eiona1

ção de princIpio de livre opção .da escola.

der Público, serão aplicados de forma a p os s rb a Lr e a r a concretlz.!

Art. - O cnS.Lno fundamentnl, custeado pelos recursos

JUSTIFt-tATIVA

r.r---------'E""}IÉNhí:u..N~·;..-------
POI'ULAR IX
--- ~ ..., TLt;:..../i..:. .~.

Insere artlg.o ao Cap"itulo III(llã Educa!;ntt e Cu1turll, d.co

l''rojeto de Ct:.nstlot'U~çiio da Comiss':;'co de ~Sistelllati2.4!>ão, com n ::.e&ui,!!
tI!; redação-:

".Art~ - ~ ourigatõrlo o .estu.do da De-elaraçiio t:n'1vforsal

~'<lS Dire-;tos do 110lllCIII, a nível curriclll4r,- did3dt"tCl e dJSclr_llnar,

lUl$ Cscolas eUnl.vcrsidadcs. aos Lnt.egr4ntcs das FO;Ç45 - Arcadas.

aos~I'olic1.ai-s Clovis e 1-lil1.tares-o

(TIy;"''''~

rr;;'~BLJ
"'(M••'o/<.~, •• lo/l""•••"'lo -,

.Lu.•'o/co..,.•lo/.J."...,..... -,

EMENDA MOOIfICATIVA

DISPOSITIVO EtlENOADO: ARTIGO 416 E SEUS P~RAGRAFOS

o § 4'2 do Artigo 34~ proibe exploração di'I'eta ou indireta,
por parte de empresas e capitais de "procedência estrangeiras. dos

serviços de assistênc1q à saúde no País, ,Q item VIII do Art 347,

dá, como competência, .ao Estado, o controle das atividades públl

eas e privadas relacionadas a experimentos com seres ~umanos e
finalmente. os itens II e VI do último artIgo cltado~ refere-se à

JUSTlrICAçAO

lei, de entidades privadas nos setores a que se refere o p r-e 
sente arti~o"

JUSTIFICAC1íQ

JUSTIFICAcno

Art 14 - São asseguradoS -à categoria dos trabalhadores domést,!,

ccs , al-ém de outros que visem à melhoria de sua condi.

çãc social, todos os direitos prevl.stos no a r t Lqc 13,

com exceção aos t tene XII XIII, XIV, XXVII e XXXI, bem

.como a Integração à previdência social e avIso pré .. lo

de despedIda .. ou equivalente em dinheiro.
parágrafo único - E: proibi-do o trabalho donéstIco de

menores estranhos à família em regime de gratuIdade

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSlTIVO EMENDADO ARTIGO 14

Art. 416 - A família, constituída pelo casamento ou por uni

ão es tãvet , baseada na igualdade entre homem e mulher, tem direi=
tu à especial proteção social, econômica e jurídica do Estado e
demais institulções.

§12 - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos'
da lei.

§2 2 - Será gratuito o processo de habiUtação e a celebra
ção do casamento.

§.3!ii! - as tence-ue a proteção do Estado e demais instituiçc::es

à entidade familiar formada por qualquer um dos p a Ls ou responsá
vel legal -e seus dependentes, ccnsençufnecs ou não.

§4 2 - A lei não limitará o oãne ro de dissolucões da socied;!
de conjugal.

de técnicas e métodos nocivos à saúde

Estes itens citados, por si só, cobrem o § 22 do Artigo 353,

razão pela Qual, para uma melhor sistematização do Anteprojeto,

sugerimos sua supressão.

EMENDA SUPRESSIVA
DISpoSIT!VO EJ.1ENDADO-: ARTIGO .35.3, § 2!ii!

A Seguridade Social 6 a de car~ter oficial, compu.Ls õr-a a , consi!!,
ten-te na I.ltunção governamental nos setores da saúde. da pre .... i 
dência c da assistência social.

O Capítulo em .qu.e se insere o artigo em rererêncin, contempla ~

em dispositivos esparsos. a atividade privada complementar nas
mencionadas áreas.

A presente emenda visa prec.isar, no dispositivo introdutcSrio do
Capítulo, o alcance exato da designaçio .seeur-adede Social, com
o que se preservará a identidade da Previdência Complement:lr,c~

ja manutenção é imperativa, tendo em vista a abrana-enc:La real -I
mente sia-niticativa de p ese oaa f'ísica!J e Jurídicas n:la envolv.!
das, os direitos adquiridos Já constitu!dos. a ntunçno que vem
desenvolvendo e sua extrema relevância sob Q ângulo econômico e
eccLeã ,

5uprima-se do Projeto Constitucional, o § 2'2 do Arto .353

o artigo 12, item V do presente ProJeto apresenta, de forma
bem maIs coerente com a realioade atual, a ~onstI tu í ção da fam!_
lia.

Assim é que I para uma melhOr sIstematização opinamos pela
redução ora apresentada, coincidindo com .a anteriormente citada

Jus ti.t"icativn s

A~alegaç~o ele quP f) tT:lb"l31ho 1t'm~sU!::Q ....ã~ se!"!: lu-::::::.,

nUo deve ser motivo para exclusão ou dimInuição de direi tos aos
empregados domést11:os~ ~

Não se justlfica o tratamento diferenciado dado a esta

categoria, -com -exceçã'O àqueles direitos ine:::entes -da relação de

trabalho w trabalhador X empresa Seria grande injustiça não con
-ceder ao trabalhador doméstico direitos como seguro desempr~go. '
contra acidente do trabalho, licença 1'emune:::aàa à gestante, F'urtjo

de .Garantia do Patrimônio Individual. Umihção da jornada de tt'3!.
1lalho, entre outros.

Como 'lemos, são poucos 05 tlirelt'Os trabalhistas que •
não se coadunam com a natureza do trnbalho domestico. A!. as exce
ções s50 cabíveis.. e .estas estão previstas na EmendEI ora apresen

.tada.

l:J PLEtlAAIO

EMENDA lP07474-6
l:J BENCDITA DA SILVA

EMENDA lP07475-4 ....., ,
tJ BENEDITA DA SILVA ) tJ-~;;oo~

l:J PLEtlnRID ] (ITõ7jisJã7j

EMEI'fDl\ lP07476-2
tJ "'ENEDITA nA SIL-VA

l:J Plenário
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Art. 158 - •• ••

fortemente presos à sua dou t r ana oar t í.car í.e e , assim, dificilnente
mudar iam de partido

Não é necessário, pois, no momento, exoer rnen

tar o par.lamentar rsno , Melhor seria promover q depuração do pres!

dencial1smo, dando e. democracia o verdadeiro sent1do que deve ter
na nova const í turcec , assegurando 05 principios fundamentais que
garantam os dí.rea tcs humanos, a par de um Estado forte que sa iba

reepe í ta-los

,-----"""""".....-------_._-

o presidencial.ismo brasileiro passou por bons
e maus momentos. Viveu, contudo, episodios que depõem em favor do

sistema E e até provável q~ se b~ssa debitar menos ao sistema do
que a governantes, as oe rfc rêncaas do preefoenc í ai a snc , O sistema

não é per rea to , como em muitas ocasiões assim o demonstrou. embora

as falhas hajam se apresentado Mui to mais por Incapacidade de

governantes Os defei tos são, portanto ,. humanos e indi vmuaLí aaocs

nos seus executores, nunca debitáveis ao próprlo sistema politica

No Brasil. só com o fortalecImento das ans t Ltu.l

ções políticas é que se poderia pensar en adotar o pa r Lanen t a r Lsmc

Teríamos assim um chefe de Estado e un chefe de Governo É prcc.!,

so , ainda, fortalecer o Poder legislabvo, restabelecendo-lhe

tradicionais prerrogativas. A imagel'l do político brasileuo
sofrendo desgaste junto ao eleitora.do sendo a sua recuperação tr~

balho de longo prazo, doe modo a restabelecer-lhe os créditos pera!:!.

te a op íru.ão publica Ao mesmo tempo. estariam os políticos mais

definidos em suas posições ideológIcas, não deixando Margens de

dév i daa sobre sua conduta política. A prup r a a indefinIção pela esc.!?

lha partidária demonstra. por si s6, a fragilidade do sistema e a
instabilidade que dela decorre.

EME!'IDA__!.!~p7486-0 -."". J EJ -P",'''L''--]
c.=EONSTlTUINTE COSTA. fERREIRA ' L.TI

_______ .uK••,.,••~,.,l.I.J•••~'..l.
fi PlENMIO

va posse,"

VI! - (supr íma-ae)

VIII - •

IX - .,

X - •••

IV -

V - •

VI - •

XI - (suprima:se)

XrI - '" A••••••••

XIII - •

XIV - •••

XV - •

XVI - •

XVII 

XVIII 

XIX 

XX -

I - Nomear os M~nistros de Estado e exooer ã-j os,

coletiva ou murví.cvatnent.e , conforne Inação

reprcba tcr ra do Congresso nacional. de 1.n1
ciativa de qualquer uma de suas Casas. apr.f!.

sentada se a e meses apos a data da r eepec tj,

r'eçam-ae as seguintes alterações.

II - (suprima-se)

lI! -

EMENDA lP07485-1 .....
l: Senador Constituinte LEOPOLDO PERES

Manter-se a e-rstêrcra e atividade das catadas instHulções e estar coe
rente com o disposto no Art 335, onde se diz que a seguridade scciar será h_
nanCrada,Cc1'pulsoria'llente, por toda a sccíeoeee, de forma orreta ou arorreta,
r-edlentc as contribuições scrnaía

Cremos, como dever de justlça, destacar o paciente e cer-sattvc trabalho
preetaoc pelos prof isslonais de enS100 aos oet rcteotea, aos soaerocteoos ou
aos alunos de prm.etre série....0 curso bésacc , palas características espe
ciais que se exige desses prof essores

Nada mais justo do que garantir-lhes UõlI trata-ente enterencreoc, na V<l

lorizm;ao desse saccrcõctc, que é o lItlJgisterlo

Cremos que. com esse tipo de incentivo, r-eâhores resultados serão dIca!!
çados na prestação desses serviços.

t.e-crenos que a eeoarrêocta dessas Inatf tuações já ten sido copiada até

por outros países, e-r vasta dos objetivos vasacoa e dos resultados cotaccs

E preciso levar em conta 0:;:0 apenas o lado econôntco da Irucrat.Iva prava
da, mas sua participação no aspecto soelal, através da prestação de serviço';
atetcs a essas entidades, constituindo-se e'l'laostrereotc de redlat.raburçãn da

renda

E!-ENDA ADITlVA

31-2.
DISPOSITIVOEtEtmAOO. Art~

Inclua-se, na rcceçzo do Incfso V, Art Mt do Projeto de CO'"lst1tuiçào,mals
a seguinte eepressãc

ArtM_ .
I _ .

v -. • • j gratificação especial aos professores que Jecacnam de-
ficientes, superdotadas ou a prdne rra série do curso í u-idanentaj

JUSTIrICAçnQ

tJTTTN~Ó~·~l.",c,v"'l.n".<."••••

Art. 's9

§ 2 _ Ds Terrltorios integram a União, e para
serem Lr-ans rnrmarícs em fstados depE'ndcrà(l dI>' )('.! C"QIIJp.. et:>pf>

tal' aprovado pelo Congresso Nacional e sancionada pelo pre-.
ardente da República, e

§ 3Q _ A cr í eçúc de novos Estados. a incorpo

ração entre si , a subdivisão ou dusneabrae-ent.c dependerá

1/ Dê-se ao M:õágrafo 2R e 3º. do a r t aqc Ij9. do
capítUlo 1:(. do título 0, nova r-edaç ãn , acrescenranco-ee
ao 31l. as aí Ineas a. b e c, com.JI se- lI! em seguida·

a) de aprovação pelas nseenbt é.tas dos Estados

interessados por m,Jior ia absoluta r

b) fior blebicito das populações diretamente
interessadas no evento, e

c) de lei complementar eprcvaoa pelo Congres
so Nac::ional e sancionada pelo Presidente da Repúbl ica

XXI - Decretar a intervenção Federal. o estado de
oe resa e o de s í t.Lo , submetendo-os ao Co,!!
gresso Nacional,

XXII - Determinar G realização de referendo- sQ.
bre proposta de emenda cons t Ltuc ronaf que

vise a alterar ou afetar a estrutura ou o
equilíbrio dos poderes,_

XXIII - (supr Ima-ae)

XXIV - _••••••••••••

XXV - •••• ~ .

XXVI - •••••••••••••

XXVII = •• ~ •••••••••••••• ~ •••••••
XXVIII - ••••• ••• • • •• •• _ ••••••

Parágrafo ünrcc - (suprima-se)"

Ao Capítulo lI! - DO Governo

I='lENARIO

Const1 tuinte JOSE JORGE

JUSTIFICAÇll.O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 55, parágrafos 2~ e 3t!

Suprimam-se OS parágra fos 29 e 32 do Artigo, 55. r-e,

rwneranco-ae os seguintes

EMENDA lP07483-5
I'l
I'l

Duas razões básicas recomendam a supressão dos pará
grafos 22 e 3; do 'artigo 55 do .erreececjerc, A prime1ra, consiste n~
simples constatação de que a materia tratada nos dí spcs í t rvcs em
referência não é de natureza consti tucional. Isto porque é' e j enen.,

tar que deve comp~tir aos Estados. na pferu tuce de sua eutcoceue ,
estabelecer normas reguladoras das atribuições de cargos púbhcos

estaduais A manutenção do dispositivo configurará injustificável e

desnecessária exceção, na medida em que apenas os Procuradores, en_
tre os servrccres públicos estaduais. terão suas funções previstas

na Constituição Federal.

Em segundo lugar, é de se anotar que os dr apos Lt L;

vos padecem também de impropriedade cécnfce que também recatlCnd,;J sua

supressão. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de r.!:,

presentação judicial dos Estados e do Distrito Federal e de consul.,
toria jurldica, a norma proposta está ao mesmo tempo e no sentic~

contrário, excluindo a competêncla de outros servidores para exer_

cer as meSl'las funções Vale lembrar que, atualmente, a at!v10ac:

de consultoria jurídica é tambem exercida legalmente por outros fL.,
cionários concursados e efetivos, como os consultores jurídicos, ::;,~ I
sessores jurídicos e outros assemelhados, integrantes de órgãos ac_ I

1nlrfistrativos estaduais com atribuições específicas e especialize;;_
das no campo do Direito Em conseqúência. mantida a norma como ests,

estes servidores seriam injustamente atingidos e prejudicados.desc:

que os seus cargos perderiam Subitamente as funções que a Constitlo.:.

ção, easuistlcamente, delegaria exclusivamente aos Procuradores

Por tudo isso, parece-nos que esta matéria, pela
sua especificidade, natureza e efeitos. é estranha ao texto consti_

tucional federal, devend.o ser melhor tratada a nível da propria ls_
gislação estadual ou. quando muito, nas constituições estaduais

EMENDA lP07484-3 _..... .__.
~tuinte ELIel RODRIGUES J ~_;':~ot~-=.J
~~~__ ; ....~t" K..,l.I'U<.K'U,~ n ~I ~~~Lij

.h ••t ......r::..h _

EI-lENDA I\DIT IVA

DISPOSITIVO EJ.IENOADO Art 363

Inclua-se.. na Art :J8:J, do projeto de ConstituIção. O SL'fl'JInte rar&fiTj!
to ú:lico.

Art 383 - •••
Parágralo único. As empresas que mantiverem escolas para Sc:!US empreg'ldos

e/ro seus filhos ou dependentes destes, ou a eles conced~re' bolsas de estt.odo,
poderão descontar as despesas no recolhir'{:nto do salário-emr-açãa.

JUSTIFICAçnD

I! preciso não duplicar meios. para a ob-tenção. dos mesIT'OS fins,
aproveitando-se a rede fíS1Ca existente. para rlBcionalização de
gastos e otimização de resultados. A bolsa de -estudo constitui m.!t
dida descentralizadora. capaz de atingir esse objetivo

Suprimam-se as Seções I, 11 e 111, renumerando,
r espectIvenente para! e II as Seções IV e V

Suprimam-se. em ccnsequêncIa , quaisquer outras
referências relativas ao Sistema Parlamentarista constantes do
Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

Este primeIro século republicano demonstra, por
si 56, a instabilidade cons t Ltuc r ona I que o País tem v í.vado , A adc
çãn prematura do sistema parlamentarista. em momento de transiçã-;;
Política, cria, para os próximos anos, o pe r r qo permanente de insta

bllidade. o que corresponderia a Ins t í.tuc Icnaã i zar litígios entre
o legislativ~ e o Executivo

A excessiva concentração de competências ~

conseqúênte centralização do poder - faz com que o sistema presi

dencial1sta fique sempre exposto a todo tipo de ataque. O atual

sistema poHt1co brasileHo I3recisa apenas de mais tempo

para solidificar-se, o que não seria de se recomendar. com

a adoção de um novo sistema de governo. Acrescente-se,

ainda, que o Brasil nllo possui tradição histórica que garanta

SUcesso do sistema parlamentansta. Tiyemos, no século XIX, um a!.

remedo de-p-arlamentarismo. em função da situaçllo anômala que caraf..

terizou o período de D. Pedro 11. Posteriormente, uma tentat~va de
adoção do parlamentarismo- malogrou a vista de razões bem conhecidas

Naquele período, o parlamentarismo se impôs como um expediente. a

fim de garantir a intanglbilidade constitucional, que assegurava ao

Vice-Presidente o direito de suceder o Presidente. O vice-Preside~

te, indesejado, ascendeu, assim, a posição de Presidente, adotado

o artificioso parlamentarismo. O sistema parlamentarista lM;-OC'StQ

não resultou-, portanto, da formação cultural e política do povo

brasileiro. Foi, s1m, um improviSO para superar uma grave crise.

lioje, podemos encarar o fato como um casuísmo para a época.

Não estávamos _ comO não estamos - preparados
para o sistema parlamentarista, sobretudo por nos faltar tradição.
Impõe-se observar que os países que adotaram o sistema parlamentar

conviveram antes com a monarquia e, portanto, com o sistema moná!,.

quico-parlamentarista. Poucos são, na atualidade, os países que

optaram pelo sistema presldencial!sta~parlamemarista França, Po.!.

tugal e Itália, países que. foram monárquiCOS", conheceram a figura
do governa paralelo. O próprio exemplo francês de parlamentarismo

deixa dúvidas. ulla vez que já se 'observa o modelo naurragar,

l atual conjuntura~ Não se o?~ervi} a harmonia necessária entre o Pr.f!.
sidénte da República francesa e o seu primeiro-J.Unistro, fato que
representa permanente ameaça'a estabilidade do governo. No caso
francês ainda. vemos o PresIdente da ftepúblic-a não lograr a maioria

na Assembléia NaCIonal, ao contrário do--primeirO-MInistro, que a

tem e lidera o partido- oposicionista. O Preside~te pode, a qualquer

momento, exonerar o primeirO-Ministro, Iras, não poderia governar
por não deter a maioria parlament8r~ Os políticos franceses estão

Justificativa.

A cr í eçzc de novos Estados li um accntec reen

to muito polêmico. pois ccnt r as ta-se com os gosto!>. E na r-a

que n110 seja maior o t rnuaa eovmdo desse evento é que esta
ec s apresentando esta cnenda para QU~ o aasuntc seja melhor
delincado e debatido, driblando assim ccnr í r t.cs de efeitos

desastrosos. Dai crermos ser este o caeuo'rc mais correto pa
ra chegarmos a uma scfuçac t caaca e de plena jus trça Ou, se
não, estaríamos craancc um ano Ient e de intl:"anquilldade CO'll~
o que já es tâ ,;urgindo

Sei perfeitamente que a cr raçac de novos Esta
dos geralmente transforma-se em fator de creaenc c ivrmenrc , to
davia. quando »ua cr í ecac é uma necesardadc e um clanor pu

blico das partes rnteressaoas , quando emergem de s sus s Lr cuns

tãnc ras , não há dúv ada de que o sucesso e total.

Quanto a transformação de t er r í rcr-Ics en EstE.
dos, a situação é bem C11ferente cn..,o Territórios, ja dIspõen
de uma estrutura que seria fácll consolida_los em Esta

dos, exceto o- Terr!tóno de Fernando de Noronha

:J1f Acrescenle-se ao ..:rtIgo 57 o JnC.lSD vi, do

capítulo7J.... do título IV, deste projeto de constítui;-'in. C"ll

a segu~nte redação: •

I\rt. 57 - Compete ao Estado

lI.

I I I • r' ••••• ~'

IV... ••• •• • ~

V......... ..... .. ..... . .... ..
VI - Mediante lei complenenta:õ, legislar de

conformidade com o previsto no § ./jQ, do artigo fâ. d(.sta ce...,~_

tjtuiÇão

JusdfjcaUva'

Esta clilenda visa de uma maneira prudente ins_
tituir uma ~nterdependênc1d entre a organizaçdo pol.it1ca <:id_.
ministrativa da F'ederaçJo no seu todo com a cO'~petõncla e:<_

'clusiva do Estado em se organhar através dü sua conslilul-

çi'lo, mas tembem a competêncIa nD crJaçIio dos seus ""unIcI-
pios, <.I incorporação. a fuzl}o e.o rJ~smembr.mcnto 5cm q'JC

sejam 'Jltr.ljncJo n<l sua :.obel<1nia Inlerna de realiz<lT c::sles
atos que entendeMOS ser de 5U" Inteira conpett.ncia, sem prc

Juizo da hierarquid da Federação- J\chanos pO!' bem d2.spensar
os patrocínios da lei comple_entar federal por não se::- can_
venient_ e não c~nst1tuir a plena liberd..de democrábca que
se deseja implantar em nosso Pais
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Art.lgo 301

nê-sc ao a r r ago 301 do P'ro j c t o I s('~JJ.nt.12 rs.

"Art. 301 - ccns aôer a-se cmp'rc vt de Ctl1llt.al

nac aona l a pessoa j ur Id rca cons r r t u Ica c co~

sede no País, cUJOS controles dec i sêr-r c e

de capJ.ta] com direl1:c a \oto ('<:t('l .. 'I", ("11 C!

ratcr pernanente, r.''\c1us1\0 e J.I,conclcl0n·ll.

sob d tl.tularl-dade dlreta ou lnClrC::ri de res

soas ríSlcas brasl.lelraS, ou de e~tldades d;

dJ.rclt.o púhllCO lnterno."

JUSTIFICATI\"

A avalanche dos gil/pos di:.Müfaosos da dro~a, corrc-neroc e le\ e-oc li oa
gradação e à oest.nuçãc de vades precícsas de tantos jovens, para o enr.lqee-.
cimento aj ícj tc desses traficantes, é outro fato marcante em nossos eras

Como se poderá proteger o cadadão moeteso, se as atuais leis penuís
não tEm a 100ça de persuasão oecessérre" "

Enquanto os crmunoscs estão soltos, com plena liberdade de ar e vir em

qualquer hora do dia e da noite, a grande maioria da popul açên brasileira es

tá cada vez mais acuada,desprotegida, medrosa, apavorada e sem condições de
ezercâtar o mesmo cnrettc, consagrado na -Lei maior do país Os cíoaozce ho

nestos e trabalhadores não podem ears sair de casa, a partir de determina

das horas da noite, sem correr o risco de serem assaltados e assasemeocs As

mulheres e criançds ser ren ..cnstante perigo de estupro e norte., da ne-etre

mais selvagem e monstruosa

Esta situaçJo tende a piorar se não houver uma açdO mars enérgica por

parte do rstcco Na história do direito perer.encontreeos varias correntes qe

defendem penas mars rigorosqs para cramínoscs reincidentes, de atta periculo
sidadr: e eocetcs que coeetce cr-Imes bemenãcs -

Para certo tapo de err-e, vários países estão aplicando penas nats «evrr
res para tentar dlmlnuir a incldênCla de delitos contra a vida, chcg,mclo e;
muitos deles a ser eoctaoee a pena n<.lKJ.flIa No Brasil exâstcn correntes I ;lVO
révers a pena de morte, entretanto, tendo C"1'I vasta ser cont.rãran a cul tur a re
11giosa do povo bras i Iel.ro , eotcrocrcs que a prisdo perpétua ucr Ia um nel~

termo para porur, coe eaíor rIgor, os ocrrrquentes que cceetcre» crilf"::!~ d~

assalto, estupro ou scoecstro, seguidos de morte e na labricaç.Jo e tréH Ice de
drogas ~-

Justlficatlvil

Dê-se 'o e r t í qc 60, do r-ap Lt u Lo lI!, do tilu- 'l
lo IV, dc st,c prc j et.c de ccns í.i tua ção , a seguinte r ...rrnçac

A emenda em dprceiação visa a adapt<lr o pre

sente disposil1.vo ã emenda que efetuamos de nP 1P06170-~, tle

27-07-67, que transforma o sistema ptlrJamentarl.sta constante
do presente projeto de constituição em UIII presidenclallsmo

que dê âO Legislativo naior independência, plem de dar

melhor performance dO texto que estamos eleborando

Pelo p r rnc Ip í c da r ecereção , h~ UMa n t or a r-,

quia a percorrer e não seria Justo que no caso brasileiro se

procedesse de uma mane a ru diferenle como desejavam ·antr.l~or
mente e em um dado mcnent o da tragelor ia qove rrrament .. l UI <1

s í í c rru , período revolucionario, mediante um dos alos i r.c t r ,

tuc í.cn.n s , no caso em eorccr.ecao o 111-7, que por rnt e r ec cn o
da lCl-romplenentnr Federal nq t , em 31-12-69, t oLhLam os F's

tados de,atraves de leis complerentares, ~C}-r. ncv o s oumcr,

pios ou as dcma Ls modalidades já preva s tas

Como é sabIõo , este nrccedmentc p re juõLcou

bastante a determinados das t r í tos que não pudera", se elevar
à cateqor i a de ltunLc Ip ro s

Pois bcn Para que não fic r-cp I ta :;i t.1095<:S r-o
mo esta, que nem mesmo o federalismo maas ccns equent e e -

ilutonOlllld das comcmceoes Joeru s , as mais cre jucncaues , re
s Ls t e-n mais essa verdadeira caeu sa de força que e a I e ; com;

rnecentar federal, com r es í.r i çõea para cr i eçüo de novos mvm
cípios

E com esta emenda teremos reparado UM qrandc
dano não so cnusaeo a r ecraçãc como àS ccmuo r dade s lnteress.;,l.
das e sua eaenctpação,

Justif~cativa

nr t , 60 - O governador de Estado ser-é e Le r Lo,

na forma do ar t r qo 153 e seus pa i aqr a Fos dcs t.a conat i turçno ,

oconendo o mCSTIlO ccn o mandato e posse.

RUY NEDEL

Par t IdérIos do pluralismo democrático de Ide Las
e de instituições púb Lrca s e privadas, oe renoemcs a gratui
dade do ensino, em todos os níveis.

No entanto, a prestação pluralista do ensino ca
rateriza-se peLa autonomaa lnsti tucional e pela Lavr-e orga:

ní aaçüc da iniciativa privada e esta não podc.ra consubs t un

c rar-ee cetermínandc-ee-Jbc a inserção, em seus es t e tutos •
de cã éusures que determinem a ces t Inaçêo de seu oat r rmômc

à outra escola ou mesmo ao poder público, em caso de cncc r

ramento de atividade, Vlsto--q~e, poucas são as escoJes pri

vadas que qczam de uma satisfatõrid s í tuecão f Lnance i r a

üa mesma forma é desconhecer e ues respe I lar a 1;.

xãst.ênc í.e de escolas privadas com quase três séculos oe ex i s

tência, cujos es t a tut.os , intalos, seriam vro Laucs com a nanu
t enção do i.nc r sc 11 do nr t , 381, do Projeto de tonStllult:iO:

obrlgando-os u inserir e vlnculnr seu oat r ímôru o à Inccr tezn

de benefícios oriundos de verbas pub Lrcas - não rnrns Vf'Z-CS

insuficientes para cobrir as crescentes dlficuld3d~s r man
ceiras dos ecucanoãrrcs de ensino privado

Cônscios d .. que o precc a rc do ens í no púb Lr cn

e gratuito, en todas os n í veLs , bem -00'1\0 o princípio da

liberdade de escolha na educação não é incompatível I:om'

o 'ConceJ.to de que os recursoS publicas devam ser priClrita

rlamcnle des~lnados ao ensino públIco, defendemos a res_

ponsabilldade d.o poder púbhco em garantir a l.ibcrdade do

ensino, de zelar e prover o ensino público, sem que 1.sso

signifique a estalização do setor privado mas sim apOlO

financeiro e reconhec1me'Ito de que o ensino pr.lvc:do ou co

munlt.irio reprcsent.a e abriga urna subslancial parcela de

alunato de nosso pais.

Suprima-se, no Projeto de Constlluição, o Inciso II I do

Art. 381

EI~ENDA SUPRESSI VA

DISPOSITIVO Et~;;:NDAOO Inciso tI do Art 381

JUSTIFiCAçno

EMENDA lP07488-G
[!J

A prevalecer il redação do Artl.go 301, como'

está-no Projeto de ConstltlUcão. "a contrdrlo sensu" :;êmItC c'1pre:

-sa atuando no BraS1l sem que seJlI f.\II'RrS .... l\\CJO\4..L Todn é' emplcsa

que atue no BraSJ.l é, neces<:",rl.llnente empresa fldclonal, até para

ser alc.mç,da pelas leJ.S brdsllc1.ras. ~
Com esta Emenda resul t,l

a) Toda a empresa const.ltul.da no rr,.'Sll é c!!,!

presa nnC)Olldl;

h) A dist)nç:io~ para dctern'll'lltll'S ílns. f1ca

cstabe]t.cld;"l pela n1turez.1 do controle de l.,IPJ.t Jl com C'lrelto

voto e cont.ro]e d-o poder de deCIsão, senuo que, llt.stllS .condlç-õos

a -empresa terá <l denonlnaç50 de Enpres~' de Cdp~ta] '-,cJonaL

~~~~S:I~I:;,9~~~F;~:!~--- O_O) G;::~
t:=~ _~~~~~'~;;t~C~~I~olOIM.U ....~---------~J l<J

oh
;~;-Z~]-._-_.. -'-'l

SuprimI-se do título x, das dispo':;Içücs tra!:!
sitór~ns, deste prOjeto de consl~tuição, o arlJgo 1,29 c st'ut.

incisos I e 11.

lItulo X

• ..UM ••""ce1lII.1e/.....uM' ••••

o Artl'\!o 58

El.fENDA surRESSIVA

UlSPOSIllVO EtIENDIiOO. Artl-go 58

Suptima-sc, no Projeto -de Constituição,

~ PLtNARIO

EMENDA lP07489-4
~UYNFDEl

:JUSTIFICAÇi\O

Consoante com nossa emenda substitutiva,

-apresentada ao Art : 55, propomos. com .o objetivo ....de

proporcionarmos maior COnC.lSdÓ, a supressão do Arti

go 58 e , sua lnserçdo, COMO pil-rágrafo, no Artigo 55,

DispoSlções Trasitórias

Art 429 _ Suprimido

1 - Suprimido

1I - Supr imido

Justificativa:

EMENDA lP07496-7
tJ SENADOR ODACIR SOARES

f'J PL""ltRIO

'...e'....,,,,~çb _

.EHENOl\ I.fOOIf!CATIVA

DISPOSITIVO El:CNDIlDO. Artlgo 153

'-Iodiflqul.-se, no Pro~eto de Conslitulçclo, o
Art 15:5.. con!iervandOwse seus re!ipectivDS parágrafos

ArL l53 - A eleiç~o para -Presidente da República

far_se_<Í. por sufrc::.gio univers"l, diret.J) e secreto~ até noven_

ta dids antc!s do lêrmino do mnníl.lto presidencial

JUSTIF-I"C/,Çno

Pretende-se, com a presente e'~enda, fle:dbiliz:l1: o

cumprinento do prazo deslinndo ao &ufr-<igio de escolha de. Presi
dente da Repúbl1ca~ o;:.~rl-unlZi::nd(l-se a antr....·paçJo das E:'leiçõ~.
mantendo-se, conludo, a rigidez do prazo de posse dos eleil(l~ _

em todos os n!\IÚS -, estabelecido peio l\rt, 153, t.m 90 (nOVl:ln

·ta) dias do término do m..ntlato Cl>! seus antec~Ssol{!S

Oê_sf' ao paraglafo I,:", do arllgú Ilq, d .... C'.p:_
lulo I, do título IV. do pre~eute proJe10 de ccm,litu~"~(I, ti

seguinle redaçdo, acrescentando-lhe as alineas a e b.

Arl li9 ••

• ç <jS _ ,'I cl1fll;.1'Õl..1 , a ;in("or{lu~d"~O, u fl.S;"iO

e o dcsme/llbral~ento de nunicípios dcpendclfi de lei C{lmp!eí,cll_
tar rsladual.

a) dependerão de constllta prt.Vh!, f1f'c.!U= lte
plebicllo pelas populações direlamenle int.ere~:,udH., ar.l. ... .::1<.'

refctLndar u iniciatlva da ftssernbleia Legls]<lt!Vu rJn l~_

tado, e

b) 13M cas.o de lncorporc.çcio'e fusão de muni
cípios, dependerão da ap:-ovaçdo da C~iJnoras de Verr.oc'ore5 rJo,;
Municípios inleressados e se dar~o por lei ~sl<ldllal

.Quando estamos elaborando u'"la nova constllui

ção para o Brasil, ndo serld Justo que se procurüsse susci

tar o ódio c até mesmo a vingança, colocando no texto consto!.

tuciopal dispositivo que ora supriMImos por achá-los incoe

rentes e criarYGambu!ote propício üo revanct)ismo, o que não

aceitamos.
Queremos que o por s marche unldo com a par-

ti-eipnção de todos os segmentos da no .. sa sociedade,

ódio c sem rancor. para 11 prozper ldade e a fehcldade
-do RrasU Que almeja "se desenvolver com o p<ltroc,Ínio
-da paz c esquecer Rara sempre dos ... aumas causo r;o:;: pe-

lo ÓC.l-o.

1~~~:~~~74~:~i ;~~~~----_._--- --j ~;~i~]
t:=..J--L=-f.=!:J~~"';·""~O"''''o,.''.rou'''b---------"] ~020_~1:~~J
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DISPOSITIVO El'CNDAOO: Art 12

• Inclua-se. no 1nc1.So I. Arl 12, do Projeto de Co,stit.Jiçü'1, r,,1s a al.:i

"J.... co:n a scglofnle rcdaç~o

Art 12 - .~.

I - ;~

a)

j) não haverá pen:t de morte, de trabalh:-s forç<l::!os, cc banlr,l!:nto c

de prislJO perpetua, ressalvando-se, qu"':1nto à pena -de morte, a legis1l:,ção -p'e
nal apllcável eOil caso de guerr.a externa e, no de pris~o perpétua 1::> crl1l!,l<; de

assalto e roubo scguiC(Js de morte, e os de csll...'Pro, seq!.lcstro, prod.x;;'io e lrQ.

I ico de drogZls

JUS1ITICAÇAO

SI;!a vida, a exJslêncla digna c ti integrJ.d3de l!sica e IIICnlal sri') d.l.re!

tos e liberdndes individuals lnvioláveis (Art 12-1), hJ de se csl<ll:lelccer mc_
did<l" drdstlcas aqueles que aLent8'1l contra tal.s pnnciplos, co;o SCj<'~I, os

assaJtanLf'S, os estupradores, os seq!.lestradorcs, os labncantes e trdflcanlcs

de drogas
fi violênc~a urb3na e rurdl camlnha, a po.l"~OS largos, para a hlstQrla d~

nedo
A m.,rginnlidade, a ousadlO c a vialtn::!a sáo pratlC.<::dnscom reQuinles

de pervcrsidJde-, rcpreseptilNÍo isso, IllUl.tas vezes, planos mncauro~ adrtJ''rn.!!

te preparados, st.m um míramo respclto pl:llü v~da do prõxlfllo

Famílias ioteaas sJo levz.das ao d~sespero e à angúsL1n, ante a c"rer-L.!:.
tiva dos ~eus entes queridos- scql,lo::!stradtls crianças, adole<;cC"ltl.S, l{l:J::;~"

E!'IEND/l. SUPRESSIVA
D'ISPOSITIVO EMENDADO: § 29 do Artigo 427 do ProJeto.

Supoma-se o parágrafo 20 do ArtJ.go 427.

~UST:IFICAci\O

A fi.xação de percentual na Lei Constitucional

-ê uma aberração JurIdJ.ca. pOJ.s se trata de dl.spo..i-ção SUJeita d os

cilações da ordem econônl.ca, além dd_expressão rC'sultados o~~

nal.s. oor ser notoriamente- vaga. não se cOMpddeccr com a hl.erarquia

~onsti.~ucional. CUJas normas deveM "ser as naJ.s claras e terminati .:

vas possíveis. o parágrafo que se quer suprinido é. igualmen!:-c,

ocioso, pois o ProJeto Já estabelece .que a União legislará sobre

lavras-l Jazidas e populações indígenas {Art. 54,X>'I:II, letras! e

U, Assim, a permanêncJ.a do parágrafo 29 do /l.rliqo -;127 só serve

';ar -engordar desnecessariamente o texto con~titucional e criar

-conflitos de interpretação.

SENADOR O:J1\CIR SOARES

""o,~"'''''..o _
I:HENDA HODIFIC/l.TIVA

DISPOSITIVO EHENDl'.DO. § 2<:' do Art:1go 427 do ProJeto
O § 29 do Artigo 427 pas~ ti' a ter a seg'uinte-

redação

"'Art. 427 - ------------------------------

§ 29 - A exploração de riqueJias MinerIll.s eM

terras J.ndiQenas obr.lQ'l a dest1nação dc per

centual sobre os resultados econônlcos. -defi

nidos em lei, fi execução da poli tica indige

nista c aos prograMas de proteção do Meio

-amb.lente" ,

JUSTIFICACÃO

Fixação de percentual não fi, segurament.e, na

térla de 'hierarquia constitucl.onal. nas da le.l ordInária. Atê por

gue, no caso.o dispositivo poder.la revclar-se na práli:ca incÁcqui

vel.. seJa ~or não se adequar ã reMuneração pretendida. seJa por

mostrar-se elevado demaJ.s. A expressão r-esultados ~c_~.é

bastante vdCJa e abre espaço a toda sorte de frdudes, co., a possi

bJ.lidade até de não haver resultados operacional.s, do força de Mdla

barisrnos contábe.ls. Quanto à retirada do Congre<,so Nacional como

orgão fiscali2b.dor, parece alqo bastGlnte sensato, tanto para evita
violação dos princól.os clásS1COS da indpElndencia e harmonia dos

poderes, quanto porque o Legislativo não dispõe de inst.rumental
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o direito positivo brasileiro precisa urgente.en
te diSciplinar de forma categ6rica o valor real das desapropri;

çlles, para que se evite todas 'âe espécães de falcatruas, benef!

câamentcs pessoais. enriquecimentos il!c1tos e empecilhos, PO;
parte do proprietário, ao uso social da propriedade.

Há de se ressaltar, que a não normatlzaç:lo rigo-
rosa da figura jur!dica da deeeprcprfaçãe , pelo valor real da

propriedade, implicará na legitimaçl:lo pelo próprio Estado. da

scneqaçãc de impostos4 Tudo inserido no contexto da rercmata
ÇaD do conceito de direito de propriedade.

Terrenos urbanos ociosos são a negaç~a do princ!

pio da subordinaç:lo da propriedade ac interesse social. Os ter

renos silo mantidos ociosos por seus proprietários como reserva

de valOr. propondo, pois, a perda da posse temporária. em favor

do poder público municipal, para utilizá-los em atividades comu

ilithla prOdutivas, fica restabelecida a suaJunç:lo social, pe:

los beneficios li populaç:lo carente, em lhe oferecendo ocupaçllo
remunerada. e pela Ilelhoria da qualidade de vida que, conseque!l
temente. proporcionará.

:l!:.
Inclua-se J:<ó cap!t~ QUESTAO URBANA E TRANS-

PORTE~isposiç§O a seguir, renumer-endc ~ demais, se for o c,!,
so:.

A Consti tuiçl:lo que ora elaboramos será a primeira

do Brasil urbanizado. Inadmissivel, portanto. que nela, a quesUio

urbana fique ausente. ou diluido em pequenas disposições ao longo

do texto da constituição. A magnitude da matéria exige tratamento

conveniente. 70t da população brasileira vive nas cidades. A área

das cidades é menor Que a do campo. l' população urbana é quase
duas e meia vezes a rural. E um fato 40 qual não se pode fugir.

Se a Questão agrária merece particular atenção , no

mesmo caso se encontra a queatão urbana. As duas, por sinal, se

assemelham pois, no Campo, como na cidade, o fator fundiário é o

fulcro da questão E se associam. pois a inchaçao das cidades de

cone fundamentalmente, do êxodo rural. Há que atacar as duas

queatões conjuntamente.

Art. - Os titulares do dominio de terrenos oci~

scs na periferia das cidades ou em zonas de transição urbana
perderão sua posse em favor do poder público municipal e enquan.

to este ocupá-los para implantação de projetos produtivos comu

nitários.

Capítulo II
DA QUESTAO URBANA E TRANSPORTE

JUSTIFICAT!VA

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

Estamos tentando inserir na Constituição um elen.
co de disposições lógicas, articuladas. propic1adoras dos ins

trumentos jurídicos sem os Quais não se facilitará o acesso de

todos ao solo urbano. solucionando ou lIlinimizandá os problemas
Que o morador da cidade enfrenta.

JUSTIFICA1IVA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TITULO VIII - DA ORDEM ECONQMICA E FINA!:!
CEIRA.

:n:,
Inclua-se no titulo acima,c;...r~e3(nu~m~e~ra:.'n~do:l:-:::5:;ce~os· demais

capítulos e artigos'

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T!TULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINANCE.!,

RA,
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EMENDA lP07505·0
tJ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
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EMENDA lP07507·6
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[!J

pr"'POC]
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cr;i;;~hV

Â'P~ii~i~' R~d~~iá;i;' F;d;;~i'd;;tina-se ao p~
trulhamento ostensivo das rodovias federais z!.
lando nas respectivas faixas de dominit)~ pela
segurança do tráf"ego, do trânsito e dos propr!
os da União, prevenindo e coibindo infrações
ou transgress1:les das leis, regulamentos e po~
turas administrativas pertinentes, colaborand~
com as autoridades administrati~as e judici.!!.
rias no combate ao crime, ao trafico de drogas,
à sonegação, ao contrabando e ec descaminho.
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Art.

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

Inclua-se)tl'o capítU~QUESTno URBANA E :-N;
PORTEpr'diSPOSiÇI:lO a seguir. remunerando..n demais. se for o c:!
50: •

Busca-se através da presente emenda eva.t.ar

que a retroat~vidade prev~sta no caput do Artiqo 426 eãaru ne uma

das prrncapaaa garantl.as do regl.rne fundado no Estado de tu r-ea to.
Trata-se, portanto, de manter o pr].ncíp~o de ôxr eã t.o unrverseünence

consagrado de que a retroativ~dade da Jea só será adr-n tn da para be

neflcar o titular da obrigação ou o agente õeã a tuoso, No caso, a

emenda ainda maas se Just~h.ca porque o dJ.sposit:t.vo que se quer eme!!

dado sequer respeita o adquirente de boa-fé, tutelado integralmente
pelo na r e i to Civl.l, em quaãquer Pais cJ.vilizado. A emenda , poas , é

J.ndispensável para impedir que a constituição, que deve nortear-se
pelos princlp~os da fratern:t.dade democrática, acabe se tornando,

com disposit~vos como esse, em um ans t ru-errto total~;tãrJ.o.

JUS'l'IFlCAcAO

~ ""'''''n''...'.

JUSTIfICACnD

A inclusão da Pol.ícia Rodoviária Federal entre as Institui
ções de Segurança pública e a garantia da uni formidade de prece

~;~~~t~o~~ii~~~t~~Uj~;~~d~~ã~o~~Ii~~a~~lf~~~op:~aV~;::~iã:dlues1:
ve o transporte interestadual e internacional de passageiros e
ca;gas com a m'antença da comunicação por radiofonia, como é do
intere~se da ségurança a nível nacional.

§ único _ O disposto neste artigo somente será

aplicado aos im6veis ut'banos vazios e construções antigas

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: UlULO VIII - DA ORDEM- ~ONOHICA E FINA!!

CEIRA.

t'PLENJí.RIO

Art. - As indenizações par desapropriação de

imóveis destinados ao interesse soclal e urbanístico serão 11mi

tadas ao valor cadastr.1l médio declarado. para efeito tributá:
rio, nos últimos cinco anos.

"Art. 426 - Os atos Juridicos de qua'Lquez

natureza, que tenham por obJeto o dominJ.o,
a posse, o uso, a ocupação ou a concessão

de terraS ocupadas pelos índios ou das r].
quezas naturais do solo e do subsolo nelas

existentes, serão nulos, extant.cs e não

produzl.rão e receos Juríd~cos"

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO- EMENDADO _ Caput do Artiqo 426

Dê-se ao caput do ArtJ.go 426 a seguinte re -

=- TlnG/~IIIT.,lCaç1o__----- --,

dação:

'EMENDA lP07502·5
tJ SENADOR ODACIR SOARES

~-_--_--...E"'"E"'N"'OA"-"AQJr.j,Yfl.",."

Capítulo IV
Da Segurança pública

EMENDA lP07503·3
f!J

I
°1 hinertrofiar as funções do Poder Legislativo e descaracterizá-lo,

que é a qua..,to impo;ta atribuir-lhe prerrogativas típicas do Poder

Executivo.

5;~"'~

rç7~~7ã!J

cr;~"''''~

r;i'~mJ

SENADOR ODACIR SOARES

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus -§G 19, 29 e 39

Supnmam-se o Art~90 427 e seus parágrafos

EMENDA MOD:rFICATIVA
DISPOSITIVO E'-iEt~DADO: § 39 do Artigo 427

O parágrafo 39 do Artigo 427 casse a ter

a seguinte redação:

"'-- TUTO/.....T1'oc:açio --,

JUSTIFICAÇÃO

:I:: certo que o Leqas.Lador- cons ca eua.ncc pre

tendeu conceder exclusividade aos índios nas eeavreeees def~ni 
das no parãgrafo 39 do Artl.go 427. nae , da forma ecoe está redi

gido, apenas estabelece us-a faculdade e não uma prerrogativa pr!
vativa, de modo que se cria a possibilidade de concorrentes nes

sas tarefas, err preJuízo para a estabil~dade das eomuna dades in
dígenas.. A emenda ara apresentada se destina a corriql.r essa

distorç~o.

"Art 427 - ----------------------------

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do Artigo 427.

Dê-se ao parágrafo 19 do Artigo 4í27 a seguin-
te redação: .

§ 39 - Só aos índios são pe.rrrí, tidas a ca

ta, a' faiscação e garim?ange", en suas ter

ras"

As disposições ccne.i ãas no Art:lgo 426 e seus

parágrafos 19 e 29, alér;, de r.:io se aãe.í ccarez- à J".. erar':::".le: constJ.

tucienal,,POr diso.pb.nare:n s:Ltuações susce:>'CiveiB de -rccaeças , ccn-

t1 tiuerr uma agressão aos princípios un av ersais de direJ. eo , em vaçor ,

sobretudo, nas nações fJ.IJ.ac'às ao reg:!.me àenocrátJ.oc CO'"lO é not§.
rio, a .rocroet.ãva dece de e reacos legais só é aã-:litlda eua-ice se tra

te de estabelecer uma s~tuação nais conpa-.:.íve: para o eacu t ar da

obr~qação ou agente SUJeito a pun~ção Crinl.llal. Ao nesMo eenpo , a
norrratividade prevista nos dispositivos que se desa j a er-ender ccf rde
de forma frontal e inace~tável com as nornas materialfl'ente const~tu_

cionais, acolhidas no ProJeto, cone a que s anca.ona a l.rrEvogabl.lica

ss ~ lliillo adgu~ndo e do ~ Jurídl.cO pez-fe a tio (Le~ra.s, do
inciso XV, do Art. 12). A supressão, portanto, do hrt:t.go lÕ26 e seus
parágrafo!> é ind:t.spensável para corri9:t.r essas gra\es dis;:.orções,

atentatórias ã ccnscaêncae )urídl.ca do País.

Os disposl.tvos obJetos da presente emenda

são redundantes e estabelecem confusão na ancerpreeeçâc do texto

constitucional. Se as terras ocupadas pelos ind~os pereencen ã

união, assim também os recursos nunereã s do subsolo e os poten

ciais de energia hidráulica, conforme sancaona o Artigo 52, inc,!

50S VIII e x , é inadmissível aue, no próprio texto constieucí.o
1'1201, se trate novamente da matérl.a, nuaa ahordagen destinada a

gerar controvérsias. Até porque, segundo prevê - e ordena - o

Artigo S4, inciso XXIII, letras! e 1 . cabe ã Un~ão ccnpecên 

eia privativa para legislar sobre populações l.ndigenas, inclusi

ve garantia de seus direitos, Jazl.das, mJ.nas, lavras e qU'll.squer

recursos minerais. Então, os dipoSJ.tivos que se deseJa seren su

prl.midos só servem para confundir e controverter, em preJuizo da

coerênc~a e organl.cidade do texto constJ. tuc~onal.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAeÃO

rr;LENJiRIO

insti tucJ.onal para realizar esse tJ.po de tarefa A pernanencJ.a
do dispositivo. tal como está redigido, enseJará preJuízos às co
munidades lndiqenas.

"Art. 427 -

EMENDA SUPRESSIVA -

DISPOSITXV.Q EMENDADO ArtJ.go 426 e seus §& 19 e 29

SuprJ.mar--se o ArtJ.go <126 e seus §Q 19' c 29

19, 29 e 3?

EMENDA lP07498-3
P SENADOR ODACIR SOARES

tJ PLENJí.RIO

===",- 'LUu../".....W.lJtCo.. u1e -,

E/'IIENDA lP07500.9
I"
l!J PLENARIO

"'-==::-:-====----Tco'OI""n""',.h- - - - - - - - - - --,

EMENDA lP0750I=7
I" SENADOR OJACIR SOARES

§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de mi

nérios e o aprovel.tamento dos potenc1.ais de

energia hidráulica de -que trata este artigo

dependem de autorização das populações indí
genas" •

JUSTIFrCACÃO

As terras ocupadas pelos indios são proprie
dade da União (Art.S2, X), cabendo-lhe legislar ~obre recursos mine

rais, Jazidas e popUlações indíqenas, inclusl.ve c.:larantia de seus di

reitos. Ora, não há razão alguma que possa jJuStificar a inclu

são do Congresso Nacional como orgão conce~~Jre, 'desde que Já está

reservada ã União, conforme se vê (Art. 54~tras ! e 1), canpetên
cia privativa para legislar. sobre a matéria~ Ao lado de outros, taxo
bem desnecessãrios, o disposto no § 19 do Artigo 427 só serve para

..JUSTIfICATIVA

.oeust.o Clida vez. mais lnace~sIvel dos imóveis ur

-banos tem impedido a populaçUo .. , em especial a parcela mais c~
-xente, do acesso à moradia .. .1nv!abllzando a implantaç:lo, pelos

-poderes públicos, dos ~quipamentos sociais indispensáveis à me
lhorla das condiçi5es de vida nas 'rees urbanas bem como a recu:

peraÇao do patr1m"n!o cultural e hJst6rIco do povo.
Essa elevaçlo de custo se artificia1!za na medi

"!la em que o Estado realiza as melhorias urbanas ou quando, ante

.cIpadamente, manifesta o seu Interesse na desapropriaç§o. surge

COlll isso uma enorme disparidade entre o "preço dê lIercado" do

i1ll6vel e o valor declarado para efeito de impostos. Além dessa

art1ficialidade da elevaçDo do valor- do la6vel, verifica-se ein
da, embutido neste mecanislllo. uma verdadeira sonegeçrlo de Impo;
tos. -

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: T1TULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINA!;!
CEIRA.

Inclua-se tfo cap!tuI§%a QUESTAD URBANA E TRAN5

PORTE1~SPosiÇ§O a seguir, renumerando.81 demais, se for o ~c.!.
so:

Art. - A área máxima de solo urbano cujo domI

nio poderá ser detido por pessoa fIsica ou jurídica I no mesmo
municipio, região metropolitana ou aglomeração urbana, será de

finido:

I - pelo Hunic::ípio, na sua esfera jurlsdicionalje

II - pela Assembléia Leg1slativa. na regiDo Ille
tropolitana ou aglomeraçDo urbana.
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§ unico - o disposto neste artigo não se aplica
ãs pessoas jurídicas que adquirem áreas urbanas com fins espec!
ficas de ampliar ou instalar novas unidades produtivas ou de
serviços.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se "o capítul~ QUESTAD URBANA E TRAN§.
PORTE,{a disposiçlio a seguir, renumerando.il. demais, se for o c,!
50:

~'tt. - O transporte de massa é di'teito econ6mi
co e social do trabalhador e remuneraçlio indereta da mão-de-obra.

do Olefe de G::IVernO.

Parágrafo únioo _ verificada II inp::&s:lb!lidMe de ronstitufr-se novo G::I'\1el:n:)

fOr fll1ta de ap:tio parlanentar, o:xrprovada ali sucessivas recusas a três Ckn-;
se1lDs rareados, o PreSidente da rePiblica p:xlerã, ouvido o Conse1h:::l da Repi

bli.ca., dissolver a Câmara Federal. e CXlItIIOCar eleiQ5eseKtraor:dillári.as.

Uma parte significativa das áreas urbanas no Bra
sil é composta de terrenos vazios utilizados como reserva de v.!

lor. Uma valorização geralmente conseguida através de melhorias
pelos setores públicos, financiados por recursos extraídos da
ecc.íecace de um modo geral, que, em última análise, vem favore
cendo o uso especulativo das terras urbanas no País.

A intensificação deste processo, verificado not.!
demente. nas últimas decadas I tem agravado os problemas e as d.!:,
sigualdades soci.ais, principalmente nas gTandes cidades, capi
tais e áreas metropolitanas.Se por um lado tem trazido grandes

beneficios e lucros a grupos minoritários e a ccncentxeçãc da
riqu'eza, por outro, tem levado ao empobrecimento milhi:les de br,!
sileiros e- gerado transtornos à população como um todo.

JUSTIFICATIVA

o transporte de massa é um dos mais sérios pro
blemas enfrentados pelo trabalhad.or da cidade. N~o é uma ques
t ãc isolada, mas se associa a outras como baixos salários e uso
do solo urbano.

O mau uso do solo urbano, sem a mínima consider,!

r;lio com o interesse social, obriga as populações carentes e c,!
da vez mais se afastar dos locais pr6ximos de seu trabalho, pe
la impossibilidade de, ali. construir uma rústica morada ou p!.
gar os altos aluguéis cobrados, levando-as à necessidade de,mui

tas vezes, tomar diariamente, mais de uma condução demorada, de,!
confortável e cara até o local de trabalho, exaurindo, nisto,
elevado percentual do seu reduzido salário.

JtmIFIC'ATIVA

A Em:!nda, 1m:garrente inspirada no Projeto do Deputado Raul Pilla (Etterrla

ã Constituição n923 _).964) ,visa a sinpltiicar o sistana saniparlBlrentarista

proposto pelo lInteprojeto, alÉm de evitar que o senado fique rtm'91nalizado do

processo de esoolha do O1efe do Goveroo, segullilo orientação dos m::delos ita

liano e espanb:Il. A Útulo de curiosidade, a referida anenda Raul ?illa foi
apoiada pelo saudoso Presidente Tancre:30 Neves, pelo então Dep.1tado José sarney,
p;:n: JlJ.iatIar Baleei:ro ,por Mário O:3'las, Mauto cm:doso,Britto Velho e tantos ou

tros ilustres CXItp31lheiros,aos quais, ora, rendo h::rrenagan sec mesmotenpo em

que aproveito para reiterar a revisão de nau enterd!mento, 'lã época a ela con
trário.

~ A :EMEWA SURS'ITIUl'IVA Ki3 1IRl':m:s 165 e 166

Pelas características de que se reveste o probl!t

ma ao transporte de massa, há que incluí-lo no'ttextc constitu
cional como direito econOmico e social do trabalhador, transfo!,
mando-o em remuneração indiretll.

A medida que sobem assustador:amente as tari fas
dos transportes de massa, em percentuais superiores à elevação
dos salários, reduz-se absurdamente do trabalhador e de seus fi
lhos, O acesso à saúde, educação, habitação, et reeoteçac, ves

tuário, pelo maior dispêndio com transporte.

CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA

o processo constitui um dos principais fatores

causadores da e.teveçãc de preço do solo urbano e de suas cons~

quências - escassez de moradia, rever.reeçac , progressivo afa~

tamento da população dos locais de trabalho, elevação do custo

de vida, maiores gastos com t.ranepcr te , etc.

A l1mitaç~o da propriedade na área das cidades,

evitará a médio e a longo prazos, a apropriação do solo urbano
para fins puramente especulativos. Impedir-se-á a escassez art.!.
fieial de terrenos urbanos que deveriam se destinar prioritari,!
mente a suprir o deficit habitacional. Possibilitará ao poder
p6blico maiores espaços para implantação de equipamentos sociais

urbanos (escolas, hospitais, creches, áreas de lazer, etc .}. Por
fim, obstará Que os beneficios da ação coletiva do Estado sejam
apropriados individualmente por uma pequena minoria

EMENDA 1P0751i~4
tJ CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA

é PLENARIO

uo;""..~
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EMENDA lP075t3·1
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JUSTIFICATIVA

m- fl.rof..~.,.'r'•• çl. ___,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T!TULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINMCEIAA~

.JUSTIFICATIVA

Assim, o poder público se submete ao princípio

constitucional e se afasta a possibilidade de que pelo usuca-
pUlo urbano sejam alcançados bens públicos, mas do maior Inte-,
resse coletivo.

i 2S2 - Terrenos públicos ociosos poderão ser u-

Art. - Asseg.tta..se a aquisição do domínio àquele
que, não sendo proprietário urbano, detiver a posse, sem oposi
ção , por mais de três anos, de área urbana continua, e Que te
nha construido casa para moradia própria de sua família, ainda
Que precária a edtr ícacac , podendo 'requerer ao juiz. que assim o
declare por sentença, a qual lhe servirá de titulo para matric!!
la no registro de imóveis.

§ 1.'1 _ O direito previsto neste artigo será re

conhecido apenas uma vez ao mesmo possuidor.

sucapidos.

O parágrafo 1S2 do art. 312 se refere elasticame!!.
te a bens públicos. Como não pretendemos _ e seria absurdo pr~

tender - ueucep í r praças, viadutos, etc, colocamos tais bens
fora do alcance dessa figura jurídica, mediante a nova redaç~o

proposta, específica parevteerencs públicos urbanos ociosos ..

Há que inovar, atualizar o instrumento jurídico
da propriedade, transformando-o numa f'er rement.a indispensável
ao administrador municipal para atuar com mais dinamismo em fa

vor das faixas de populaç!:io e das áreas urbanas mais necessi ta

das da ação do poder público. Assim, o usucapião urbano despon
ta como medida do mais absoluto interesse social.

, Incl~se o art. 312 e seus parágrafos, no~
b::t:ls da ~~tYHh~ ~~~l§}.OR'tE, com a receçãc ebaí.xc , ren~
merando se for O caso.

Os terrenos ociosos pertencentes ao poder públi
co não podem ser excluídos "do usucapião urbano O que caracter.!.
za o Estado de direi to é que o poder público não se coloca aci
ma da lei. Ora, como pode o Estado exigir do particular aquilo
que ele mesmo não pratica? Inserid~ na Carta Magna um princípio,
não há como dele se eximir o poder público.

E/oIENDA MODIFICATIA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 312

Há que se modificar o conceito de habitação, que

não é apenas a casa Ao construir habitações de interesse so

cial, o Estado deve se preocupar com a infra-estrutura,-~ou s~

ja, vias de acesso, saneamento básico, eletri rãcaçãc , saúde, e,!
cola, transporte de massa ~ o mínimo que o poder público pode
fazer pelo homem urbano, pelo trabalhador, pelos segmentos ur
banos mais carentes

Outro problema crucial da população urbana é a
moradla(habl tação)

EMENDA StJBSTI'IUI'lVANJS 1IRl'lOCS 165 e 166 (Int>Uca no:UficaçÕes correãetae,

na forma admitida pelo §29,do art.23, do Reg.Int. da A.N.C.)

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TITULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINA!!
CEIRA

§ 12 - Como habitação se entende não apenas
casa, mas também o acesso a serviços públicos essenciais, como
saneamento básico, eccceção , saúde, transporte de massa e lazer

;JUSTIFICATIVA

Inclua-se ;fO capitu~ QUESTAO URBANA E TRANS
PORTEIFsPOSJ.ÇãO a seguir, renunerandc ~ demais: se for o c,!
so:

§ 22 _ O acesso à habitação não pressupõe ne-

-cessar í en ente a propriedade imobiliária. devendo o Estado form!!
lar programas populares de aluguel

Art. - Ao Estado cabe estabelecer uma pol!tica
habitacional que privilegie a estocagem de terra urbana e a pr2.
dução em massa de habitação de caráter social

r;r----------_Unaf"u".. 'uçl.

fiY~~"':J

I fWi;7JW

Inclua-se fio capítu~a QuesU!:o Urbana e Transpo!,
te)~pOslÇ~O a seguir, renumerando'& demais, se for o caso.

Tornando o transporte de massa remuneração indireta
da mão-de-obra, as empresas do setor urbano participarão do siste
ma, contribuindo com parcela oriunda dos seus lucros para sua co
bertura financeira O objetivo é a recuçêc dos custos tarifáuos:
Se as empresas desejam que seus empregados cheguem a tempo e hora
para inIcio das suas tarefas diárias, deve colaborar para tal. Na
medida em que se desenvolver um transporte de massa que permita
a Jcccmcçãc do trabalhador com mais rapidez e conforto, sem Que
ele tenha que subtrair horas do merecido sono reparador, este tra

balhador apresentar-se-á menos estressado, com maior dispoSiçã;
para o trabalho, daí, resultando benefícios para a empresa, pela
maior produtividade do empregado

Assim, não se cria aqui, mais um Ônus para a eepre
se , mas se estabelece uma condição para melhor produtividade

rentabilidade dela, ao prestar pequeno benefício ao seu empregado.

Art - As empresas do setor urbano contribuirão
com parcela de seus lucros para cobertura financeira do sistema,
na forma que a lei complementar determinar.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. TITULO III - DA ORDEM ECONOMICA E FIN.ON:ElRA

Inclua-se pl'o capítuliPiraQUESTAO URBANA E TRANSPOR_

TEl~POSiÇl!O a seguir, renumerando ~ demais, se for o c~so'

EMENDA lP07508·4
f!J CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA

PLEN~RIO

EMENDA lP07509·2
l: CONSITUINTE MYRIAM PORTELLA ) UO~:;~~

~ PLENMIO _'0 -', twlOKfiI]

cidade.
JUSTIFICATIVA

Art. - Todas as pessoas urbanas têm direito

flY~~"":J

erii;JllJPLENARIO

Art. - A propriedade e a utilização do solo urba

no se submeterlio às exigências fundamentais de ordenaçllo urbana,
expressas em pIaMOS urbanísticos e de desenvolvimento urbano, bem
como em outras exigências específicas, tais como: habitaçllo, tran.§.
porte, saúde, lazer, trabalho e cultura da populaç!:io urbana.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO; TITULO VIU - DA ORDEM ECONOMICA E FINAl'CEIRA

~ Inclua-se "o cap,ítu~QUESTAOURBANA E TRANSPOR
TE~POSiÇãO a seguir, renumerando !1S demais, se for o caso

EMENDA lP07514-9
f" CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA

Art.165 - CcnFete ao Presidente da Repjblica r:arear o Primeiro-Hinistro após

ronsulta às correntes partidárias que cc::rrp:3an a maioria do COngresso Nacional,

e, FOr 1riI.icação deste, aprovar e tx:I't'ear os datais mtegrantes do Cbn5e1ho
de Ministros.

§19 - O PriIreiIo-Mihistro e o Conselho de Ministros repousem na confiança da

Câmara dos Def:utados e exoneram-se quando ela lhes venha. a faltar.
§29 - A noção de ronfiança solicitada pelo G::lverno ao apresentar-se ã Câmara

dos Deputados ou en outra qualquer op:>rtUnidade, considera-se aprovada pelo
voto da maioria sbrples.

§39 - A noção de censura deve ser apresentada, 00 mInino,p:lr 1/5 dos nenbros

da cãmara , e aprovada pelo voto da maioria de seus nenbros, o:m apreciação

iniciada 48 bcrae ap5s sua apresentação. não pOOendo a discussão ultrapassar

3 dias. A noção de CE!fI1mr~te pcderã ser apresentaôe 6 neses depcds da

J;:OSse do PriIreiro-Ministro.

§49- O voto contrário da cênara dos Deputados a una prcp::Ista do Conselh:t de

Ministros não Jnp::lrta obrigação de renúncia, a não ser CNE! dela..::. tenha ele
feito questão de oonfiança.

1Irt.166 - A aprovação de noção de censura ou a reJeição de voto de confiança
só jn'plicarão ~ação c:b Prirneiro-M1nistm e demais integrantes do COnselro

de Ministros se a cãnara eleger, em 48,horas, PJr maioria absoluta, o sucessor

pry~s":J

twi~'9Jm

Para o homem urbano a cidade é o seu habitat, deve!!.

do preencher todas as funções de seguridade social, bem-estar e
satisfação de necessidades. Como tal, a ciadade é um direito para
o homem urbano. Daí nossa emenda que, em nosso entender define e

resume a questão urbana na sua mais ampla dimensão

E/oIENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E/oIENDADO; T!TULO VIII - DA ORDEM ECONOMICA E FINAli
CEIRA.

",------- TUT.f..u'..r'•.l,Çl. ~

~LENARIO

EMENDA lP07510·6
l: CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA
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JUSTIFICATIVA

o Estado derrocrático deve respeitar as crenças, cowtc
~s e filosofia eó.Jcacionais ela famIlia, ~o lhe irrpondo una insb:uç~o em choque
COlll seus ptinclpios, poiS -constitui direito natural dos pais a escolha da edu:ação

lP= pretende para seus filhos.

Constituinte Am'CJ'.l1O CARLOS KCN'JER REIS

PLENARIO
tlKfll""''''lC4Ç1o' --,

DellA Sl6STlTUTIVA

dos no perIodo compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 de
de fevereiro de 19 67 •

§ 19 Aos servidores civis e 'IDilitares serão concedidas as

promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou gra

duação a que ter.1am direito ;e estivessem eIIl serviço ativo, obede

cidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e
regulamentos vigentes. .

§ 29 A Administração Pública, ã sua exclusiva iniciativa,

competêp.cia e critério, poderá readmitir ou reverter ao serviço a
tivo o servidor público anisl;iado, sendo-lhe vedada a remuneração

de qualquer espécie, em carát.er retroativo.

§ 39 Excluem-se os $ervidores civis ou militares que já

se encontravam aposentados, na reserva ou reformados, quando atin
gidos pelas medidas do caput deste artigo.

J04t. R"c.ha. . ( !tiA ~[/C- .A' /"'\-..- e:
Joi.~ toga.ç.a

., '. '1".0 1-'
JOAi. SUo!

"]',1 #
Lf.opotdo l'ell.f,.Z SoblU.nllO \ n-:-. #'
Ll1.(.~ V.t.a.rla. L- i" rI-....
LOU.1telRbe.1tg UunU Roc.ha U f, :..4:\ 6

I/tk /- ;h.
Idd1tMO Lac.Cllda

MaMO Benc.v.i.de4 rt« /)L.

~de.Lavoll. \I' ~. .
-

EMENDAJlO 'Aft. 100 , D'CISD XVI, ALIlIZA b

é';~;':J

tJ;V;;;'AiJ
CUNHA BUENO

Pompeu des~~~ , ..

~.t."'O/CO~"lift/l,,""""lo=. ~

:Rúy Bece.~.,· • ·71 i4 .? :>
:o:ti'$..rg.~a~Ítlt ~1Lz.(. ,t!:';;-"- s-e, ./

Uwo COV44

Mehdu Ca.,tet!e.

EMENDA lP07539·4

f'l

§ 59 A Administração Pública aplicará as disposições des-

te artigo, respeitadas as caracterlsticas e peculiaridades pr5-
prIas das carreiras dos servidores públicos civis e militares
observados os respectivos regÍllles jurIdicos.

prego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada benefi

ciário da anistia, até a data de sua morte, cumprida a legislação

espec!U.ca.

§ 4'>" Os dependentes dos servidores civis e IlIilitaJ:"es abran
gidos pelas disposiç- deste artigo jã falecidos farão JUS às v"'!!

tagens ecuniárias pensão rrespon nte o cargo, função, em -

'iT'U 'S"T'T F"i'C 'A 'Ç Ã O

O texto original deste artigo, amplia no tempo e SlI -ccecee
sêes a anistia Já concedida. E foi concedida no mesmo momento, e

pelo mesmo instrumento, que convocou esta Assembléia, pois o espã

rito dominante era o da pacificação e conciliação. Ela Já gelou

o efeito esperado e necessário ã transição polltiea nacionaL
,Ao conteúdo da Emenda constitucional n9 26/85 nada ficou a

a se acrescer, pois .foi exaustiyal'lente debatido e votado aqui nes

te Congresso.

Qualquer ampliação gerará injustiças aos que permanecer'em

em atividade, conquistando através do trabalho seus espaçOS e o r~

conhecimento da Nação.
Portanto, proponho a manutenção da anistia instituída pela

Emenda Constitucional n9 26/85.

PLENARIO

Constituinte ANTCtUO CAAlOS KON'JER REIS

JUSTIFICATIVA

~ preciso não duplicar meIos para a obtenção dos mesmos
fins. aproveitando-se a rede fIslca existente, para racionalização de gastos e otl
fllizaç!lo de resultados. A bolsa de estudo constitui lIIedlda cescentrattzaocre, capaz
de atingir esse objetivo.

"ArL 383 - As espresas cceercãars, 1ndJslrlals e agrIco

las são responsáveis pelo ensino fundamental
e pré-escolar gratuito de seus ewpregaclos e
dos respectivos dependentes, a partir dos
três anos de idade, mediante a manutenção de
escolas próprias, concess:a de bolsas de est.!:!,
da OU contribuição ccn o salárla-educaÇ-ão, na

forma da lei."

SWstitua-se o Art. 383 pelo segJinte:

r.r----------tlITO/.nT',.~.çto _...,

EMENDA 1P07535~ j
I:
I:

E1eDA SU3STITUTIVA
-------."..""''',,...._-----------,

Redigir assim o Artigo 381 (caput):
Suprima-se o § 32 do Art. 492 e acrescente-se

Art. 57!! o seguinte inciso:

Isso fOl conseguldo e hOJe as empresas buscam nestas lnstltulçlles os seus recur

sos humanos quahffcados e habi11tados para o trabalho.

VI - legislar sobre criação, fusão, incorporação
desmembramen'to de munic1pios.

JUSTIFICAÇÃO

Esse patrlffiÕmO é ccnst rturdc pelas enttdedes SESC/SENAC/SESI/SENAI. er-radas,
manttdes e aer-tdes pela tmcret-ve p-rvaee, tende por objetivo a valorizaç~o pr.Q.

flsslonal e sccret ao trabalhador. O espfnto empreendedor do empresárlO naClO

nal lellou-o a conceber. há mais de 40 {quarentdl anos. estes chamados serviços

autonômos, com a flnalldade de dar forrnaç~o proflssional. aperfeiçoamento ao tr~

balhador. alem de procurar integrá-lo SOClel~mente

EMENDA SUPRCSSIVA

DISPOSITIV05 E"'EI10AOOS. Artlgo 336, parágrafo ümcc do artlgo 337. artigos 487 e

48B

a) artlgo 336

b) par6grafo ümcc do ert'rqc 337

c) artlgo 487

a) artlgo 4B8

Suprimam-se. ao Projeto ~ tonstituiçfo os segllintes cnspositivos

JUSTIFICATIVA

Se preva1ecer a norma ccnttde no artlgo 336. combmedo com os denevs dlPOSltlVOS

emenõedcs, o leglslador ccnstrtucrcnat estará expropriando do trabalhador lJll1 pa

trlJlJÕJ1l0 acwnuJado h! quase melO século

Encampamos com esta emenda aspiração da Frente Dis
tri tal Paulista de Emancipação, integrada pelos seguintes Di~
tri tos e respectivos Munic1pios. Euclides da Cunha e Rosana
(Teodoro Sampaio). Espiri tos Santo do Turvo (Santa Cruz do Rio
Pardo). 'l'arurnã (Assis), Bert10ga (Santos), Potunduva (Jau) ,
Alum1nio (Mairlnque), Vicente de Carvalho (Guarujá). Trabiju
(Boa Esperança do Sul), Araçariguama (são Rcque ) , Estiva Ge.!:
bi (Mogi-Guaçu), Santo Antonio do Aracangua (Araçatuba). Ilha
Solteira (Pereira Barreto), Ilha Comprida (Iguapê>. Guateporã
(Ribeirão Preto). Paulistania (Agudos), Matuca (Araraquara) •
Patim (Guaratinguetá) e Moreira Cezar (Pindamonhangaba).

Desde a pr-ãn-ed r-a Carta Consti tucional coube aos Es
tados as prerrogativas da organização poli tica_administrativã,
porém com o advento dos atos institucionais tal prerrogativa
foi cassada.

A oportunidade de restabelecer o Federalismo e a
autonomia dos Estados para legislar. adMinistrar e governar
dar-se-á através da nova Carta Consti tucrcnea ,

O projeto de Constituição atual 1l'1pede. § 4!!Art. 49l!,
a autonomia dos Estados e cria dificuldades na redivisão ter
ri torial, para a decepção de todos os distritos brasileiros
prontos para se emancipar, condenando-os à es'b;lgrlaçâo ;institucional..

EMENDA lP07540:S
['J
r.r--:-----.LI...... ''"..II'lo/l.. <~.,..lo

. 1

o

Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea bl, pelo seguinte:

b) aprovar as diretrizes e a política nacional de trans
portes.

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por Objetivo compatibilizar o texto acima

COM o que dispõe o art .. 54, segundo o qual, nos termos do inei
50 XII, alrnea .;t1ed O próprio projeto, compete à União Rexplo:
rar diretamente ou mediante concessão ou permissão, a naveqa-.

ção aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária.

r segundo a tradição do Direito Público brasileirO, e em e!

pedial do Direito COnstitucional e do Direito Administrativo,

as concessões e permissões sáo dadas sempre pelos diferentes

órgãos do Poder Executivo que gerenciam as diferentes ativida

des concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fo!

se o poder concedente para uma simples ligação rodoviária en
tre dois municlpios vizinhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida

de regida por acordos, convenções e protocolos, tanto multi

quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o COngresso a aprov!.

ção das diretrizes e da polltica nacional de transportes que

caberá ao I::xecutivo por em prática sob a fiscalização do Pot3.er

Legislativo.

PLEN~O

"Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas priori- I

tariamenle às escolas públicas, podendo I
ser dirigidas h concessão de bolsas de est~ I
do, pagas diretamente aos alunos carentes I
ou seus responsáveis, e a escolas confessl,.2. I
nals, filantrópicas ou CtXllJl1ltátias, desde I
~:"

CONSTITUINTE NItSON GIBSON

CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

:::s: ::,:t::.Tn: :D~ da ereoda, constitui ajuda I
ao alLl"lo e na:o ao esUbelecimento de ensino Vedar-se a bolsa de estudo, nesses I'
termos, é irrpedir a eó.Jcação de aluno carente nos locais onde não houver escola
pública OU onde ela ainda não atenda a toda a demanda,

A manutenção do texto original .forçosamente colocaria a
diplomacia brasileira em apuros, pois, sobre a matéria já existem
eeaeeecs e acordos internacionais assinados, obrigando ao Estado
a não cumpri-los, indo contra uma de nossas mais caras tradições
histõricas.

Ademais, inviahili2aria nossa pUJante indústria de mate

rial bélico que tantas divisas trás ao Tesouro Nacional além de

colocar nossas forças armadas na indesejável dependência externa
de armamentos e equipamentos.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AATlGO io , JNCISOS :IV E V

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATI:VA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 475

O Artigo 415 do ProJeto de constitult;io passa ter a seguil!

te redação: [
I

Art 475 t concedida anistia a todos punidos ou processa

doa pot' atos c:e exceção, institucionais ou complementares, pratico!

Suprima-se do Projeto de Constituição os incisos IV e V
do Artigo 10.

r.r----------T11'O/.unJ••ca.10

EMENDA lP07536:0
I:

EMENDA lP01537·8

J'l
!!J
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A nanutenção de ters mstituições semfins lucrativos é felta através de contrf
bU1Ç150, paga exclusrvananta pelo empregador, sem qualquer ônus para o trabathad:lr;
calculada com base no montante da folha de salários. A folha é apenas um refere!!.

cial para estipular-se o quanto o empregador tnvest.trã em Fcrmaçêo Proflssfonal.
e asststencte socret , nas mst.ttutções que ele mesmo administra: o SEN4C, o
SE_NAl f o SESC e o SESI.

Tura/~ulf"lCt.;io' ---,

___________ T..IlI"~''',K:oçla,----------____,

~contece porém que G art~90 336 o'ispõe~qJe sobre a folha de salárlos não ptMlerá
inclndir outra ccntr-tbutçao que 0110 seja destinado li: seçur-rdede social, excl.!!.
indo, portanto, a que custeia aquelas entidades.

EMENDA. SUPRESS IVA

Suprlma-se o Art. ~39 e .aus Itens ti parigrafos.r,!.

nUllerando-se os deflla I.

EHENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇJi.O

Suprima-se o Art. 340 ..enumerando-.e os demais

Tnlll/~wl"'M:t.;lo' _

o Artigo ""O do projeto. que com a crIação da Comissão de

~~Redlvlsio Terrftorlal do Pars, estará tecnicamente .elhorrara prS

ll10ver o que prevê o Art. ~39

EMEÍ'IDA lP07552-i
t' CRISTINA TAVARES

.tJ PLEH~RIO

Art. 81 - Os atos de corrupção admlnIstratlva,s.!:.

rio processados pelo procedimento sumirlo, apllc.ndo-se as penas _

tipificadas no Cõdlgo Penal.

S I'? A denúncia poderi ser oferecida por qualquer

seguinte reda~ão:

Agf1lzar ... apuração e punição dos que possam usam de f~rma

danos. a eet ea pública e ecn sequeneeraente oferecer ao cldadio 0$ m.!:.

een t eees para a ImedIata apuração dos fatos.

cldadio. conferindo-se ao acusado ampla defesa.

EMEKDA. MOIHf1&AilVA

o a re , 81 e seu parâgrafo prImeIro passa a ter a

JUSTI FICAÇJto

pry••'''':J
fÇ7;WlJ

Os outr-os dlSPOSltlVOS cuidam de destmar os atuais recursos dessas orgamzaçlles

para o Fundo da Segundade Soctal , decretando. com tssc o f tm de tudo o que f 01

er-rado e mantido com probidade e ettctêncre, em favor do trabalhador bresi letro,
Por não concordarmos com tal equivoco. estamos sugenndo a supressêc dos dispos.!
tivos, buscando, dessa forma, preservar mstutções que sêo erre-entes, e que
cobrem o espaço onde o poder pübtrcc Jam,l1S ousou atuare. UI aneXO,llIan;l.Íesta_

ções de apoio a esta emenda por parte das Câmaras HunJ.cJ.pais de San-

tos ,Araçatuba .JundJ.8J. ,AndradJ.na ,Bauru e PJ.rassununga). '

(!J PLEHARIO

EMENDA lP07541-G
E CIUSTINA TAVARES

EHENOA SUPRESS IVA

demais

SuprIma-se o ftelll V. do Art. 2~

JUS T t F I'C A. ç JI. O

EMENDA lP07547-5
t= CItISTINA TAV/\RES

f'l PLENA...

JUSTIFICAÇ1to

A lei ordll1ârla dlsclpllrtarã mentor a matcrte

Embora seja louvável a Intenção do legIslador. mas a forma utl

llzada flca ambTguOt, prejudlcando a ç\areza eeee deve ser redIgIda

a Constituição.

___________ T1i~IlI'~WIfI'o:.&llio

EHENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o pariigrafo único do Art. 77

pr;~;;"~

PÇJ~'iWJ
JUSTtFttAÇJl.O 'nsTo/...".lCAO;ÃlI---- ---,

T""'/~unl"ct.;Io ---,

A defensoria do povo flcarã assIm ociosa
EHEHDA ADITIVA

Art. 3111 '" A leI Instituirá o processo pelo qual a po

pulação poderã representar contra (I poder PúbJ 'co nos casos de rns,!!.

flclente ou Inadequado atendhtanto p.lo. órgãos de SegurIdade Soc.l

ai e a responsabIlidade solIdária dos dlrlg.ntes e admInistradores.

EHENDA SUPRE5SIVA
JUSTIf'ICAÇ~O

Suprima-se os SS H' e 2.~ do Artigo 3! do projeto

renueerende-ee os demaIs

JUSTI F'lCAÇ~O

~ 'Ud.ala/CO",",let'll'C8"'U1a, ...,

TlxTO'lVIfl'~O_-_---_--_----'

Desta forma o cldadio .stará .111 condlçõ.. de enc::.alllnhar as

suas fundadas relvlndlc::.ações e ver ,reparadas de for.. e ig11

pleItos

O eepue , slntetT:r:a multo bem o pensamento do 1eglshdor

EMENDA lP07543-2
[!J CRiSTINA TAVARES pr;;;~;''':J

CÇj;'/W

EHENDA SUPRESSIVA

Suprima-se c tne t se d. do Item XV do artigo 1Z'? do

projeto, renumerando-se os deme l s

JUSTI f I CAÇA0

Mão se podfl" eonfundlr hnpunldade cem dlTcltos lndlvlduals.

devem een e rnue r as situações regUladas no ordenamento jur Ie t ee ,

n. .........tCO..IIIWIll'UIll...r.a

TUTO/....".lUÇio

EHENOA MODIFICATIVA

pr;;;;~-:J

fuj;.-mJ

Dê-se a. seguinte redação .0 Art. 356 do projeto
EHENOA SUPRESS1VA

Suprla\a-se o Inciso V" do Art. S'? renu1'i\erando ...se os
Art. 356 - t assegurada a aposc,nudorf-a com pr-eve

tos de valor c::.orrlgrdo Igual li média dos ültlmos do:.e (12) meses d.

JUSTI FICAÇJtO serviços.

Embora seja louvãvel a Inte.n~io do legislador, mas a forma utl

"x.da fiCa am.bTgua, prejudtcando a clarexa como deve ser redigIda

a Constltulçuo

EMENDA lP07544-1
p1 CRISTINA TAVARES

(!J PLENA".
~ TUlll/lilST"oe&Clo

EltEItOA SUPRESSIVA

Suprima-se do tne t se a, do Item XIII, do Artigo 12'?

do projeto a parte final IImedlante prévIa e Justa f-ndenlzaçio em

dinheiro. ressalvados os casos previstos nesta constl.tulçio"

~ 'l'~"W/lW1.T<'IC.~.~ ---'

EHERDA A.O I TIVII.

Di"'s.e nova redação ao Inciso 111. do Artigo 5'? do pe!.

jete ,

II1 - Empreender, por etapas planejadas li constltucl!.

nalmente compulsórias. a erradIcação da pobreza. a elImInação das

desl qua 1dades reg lona Is e a I nteUJenetração dos estratos soe Iai s.de

~odo quo todos, em tocfps ~s pontos do Terrltórfo Haclonal. tenham 

Iguals.cportunldades de viver saudivel é dIgnamente.

JUSTIF I CAÇ1to

Os dosep(qullTbrlos Teglonals são o ee ter- entrav, ao deseJ'lvo!

JUSTI FI CAÇ1to

A aposenta6orla deve lIanter a qualidade de "Ida que o benef'C'i

rio Illantlnha durante os anos de trablSlhq.so sendo posslvel com O v.!

lor corrigIdo das l:.ontrlbulçõ~s

~ô·"":J

rES7~;;W
Tlnl/.lllIT1.IC.~'----------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprlma"se o Art'. 3"-2. ranullarando-se os delllal s

a) • lei estabelecerá o procedimento para desaproprl

açio por utilidade públIca ou por Interes.se socIal.

JUSTIFlCAÇXO

vteenee harmônico do Pah e • nova redação ~mprestar-lhes a

ênfase qu se dá i erradIcação da pobreza absoluta e ã Interpent.t:r

çio dos estratos. eee re r s ,

JUSTIFICAÇAO

COIn a entenda que apresentamos ao Art". 341, reune-se desta

forllla uma redaç~~ que torna dlspensivel estl'ar tlgo.

EllIbora seja louvável a Intenção de legls-hdor, mas a forma utl.

ILzada Hca ambTgua, prejudicando. a clareza como deve ser redIgida

a Constituição.
rr;~~-;;":J

l'lJ57.;'iillJ

IS:HENDA HODIFICATlVA

Hoctlflque"'se o tnc;.ho t do Art. 335

I - contrlbulçio dos ampregacfor•• , Incld. lobre o

EMENDA SUPRESSIVA

Supriria-se. o parigrafo únic::.o do Art. 359 do prq-J!,.

to. renumerando ..se os demaIs

JUSTlF'ICAÇ~O

EHElIDA SUPRESS IVA

Suprima-se o Art. 8"
JU5TI FICAçA0

E,ta matérIa nio deve ser regulada na Constituição

faturamllnto.

JUSTíFICAÇJtO

Com os processos avançados de autCllltaçio .staremos p.nallzan

do as. empresas que empregam filio de obra

Nio poderá haver limite llli:KIIIIO. hajo vista a filosofia para

a aposentadoria que é manter a qualIdade do vIda do con~rlbulnte.

UlIla pessoa que se aposenta COIll clnquonta salirlos deverá para Isto

contrIbuir COIII este valor.
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EMENDA lP07557-2
(:J CRISTINA TAVARES

(!l PLENAR.O
~/_I.loJ._..n1o

fT!H';;'"~

17S7;iJilJ

EMENDA -lP07562-9
tJ CIU$TINA TAVARES flY~ÔB"~

rÇ;7:;;W

As al~neas E. e ~ do Art. 88 paesee a ter a s~

guinte disposição:

"·Art. 5B •••••••••••••••••

...,.- =""u,,''''' ••----------- ...,.--- tll<T8'~UIT"IC.l,Çie. ~

EHENDA HODIFICATIVA EMENDA SUPItESSIVA
c .. voluntar1àrnente:

Hodlflque-se o Art. 360 do Projeto

Art. 360 .. Não poderi exceder 7' da foI ha de pag!,

••ntos ou duas contribuições das eeprese s pau UIII dos beneftclido$
JUSTIFICAÇJtO

I _ após trinta e cinco anos de serviço

para o homem e trinta anos para a eumer ,
II _ a partir dos dez anos de trabalho, a

qualquer eoeento , desde que" requerida pelo servidor, com prove.!!

tos proporcionais ao tempo de serviço.

JUSlJFICAÇJtO

A aposentadoria deve .anter • qualidade de vIda que o ben.!.

ftelárlo ••ntlnha durante os anos de trabalho,sell onerar exees s tve

•• elllpresas

Embora seJ. louvável a Intenção do legislador, lias. forma

utlll::ada fIca ..,bTgua. prejudicando a clareza como deve ser re

dlglda .. Constltulçio.

JUSTIFICAÇI\O

A alteração proposta, além de eliminar a rep,;

tição da expreasãc ~oluntariamente, oferece melhor topologia ao

texto •

EHUDA SUP'RESSIV"

Supri....... do Incho V. do Art. 372, • parte 'Inal

p:r';~;B7J

(Jqii;;;;;m
funlNm,_ü-------------,

PLENARIO

EMENDA 11'07568-8
['J CONSTIT~INTE ISMAEL NANOERlEV

flY;;~-~

('Çj"n8JVJ

JUSTIFICAÇ~O

SuprllQ.-'. o Art. "79 renulllerando"se os demais

EHENDA SUPItESSIVA

~-_--------nllTllt.UIT>l'oc.oCle

EMENDA lP07563·7
(l CftISTIN~ TAVARES

{!J PLEN~I\IO
rr;:~,;;'~

fillliN;mJ
rl.ld-/""'*I.tI/._ax.' -,

'EMENDA_lP075SB:i
(!J CIUSTlNA TAVAPlES

rrr--
TUT0/

.-rlnuç1e. - - ___,

EMbora .seja louvivel a Intenção do legislador, mas a forma

1ItI J Jzada f1c~ a,,1I1g1la, prejudIcando a fJareza COIlfO deve ser redJgl

da • Constltutçio.

Art. 37%

v .. valorIzação dos protrulonds de ensIno

• todos os nfv.ls, garantindo-lhes: estruturação de carreira n.ci.2

Mil; provImento de c.rgos Inlcl.ls e finaIs d. carreira. no ensino

óflclal, .edl.nte concurso pübltco do provas e tTtulos; condIções

condIgnas de trab.1 ho; p.drões adequados de remuneração.

JUSTIFICAÇXO

Nio dev~ haver dlstlnçio para eee t tos de aposentadoria e,!

tr. o trab.lhador braçal do tnee tee euate- a.bos de\lelll nece'Ssarlalllen

t. ter o Ilesmo telllpo de serviço prest.do, para obtenção do benefrcl

EMENDA lP07564-5
(!l CRISTINA TAVARES

f" PLERARIO

EHENDA MODIFICATIVA

('f;~;;"~

rç;;,fffl

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ACRESCENTADO: inciso XIX ao ArL 100.

Acrescente-se o inciso XIX ao Art. 100.

Art. 100 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX _ legislar sobre direito civil, comercial,

penal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, proce.!
sua I e do trabalho e nor~as gerais de direito financeiro, tribut!
rio, urbanístico e das execuções penais. -

JUSTIFICACAO

JUSTIFICAÇ~O

conclufdo o processo de elaboraçio da Constltulçio, se faz nece.!.

s.rlo a convocação para renovação dos lIandatos • nTvel federal

Q Art. "S9 passari a ter a seguinte redaçio: e
ser. lncluTdo nas "DISPOSIC-DES TItANSITOI\IASII

Art. "59 .. Ser. convocad~elelçio para Ilandato

alatIvo federal em 15.11.38

p:r~';;;~~

M.':97fiJ
PLENARIO --======~===~...,..'....T1'o:AÇ1.-

nu.l:o.. 'cD.II.W.U'U....Ü -,

EMENDA HODIF'!CATIYA
DISPOSITIVO EMENDADO: al!nea 5!. do inciso IIl. do Art. 107.

Julgallos que somente cabe ao Congresso Nac!.!!,

nal legislar sobre os assuntos retro-alinhados, cabendo. quando

lIuito, ao Poder Executivo regulamentá-los.

EMENDA 11'07569-6
1iJ CONSTITUINTE ISMAEL WAND~~EY

f?7~~~"~

Wi;iJW

.....----------,

!!J PLERARIO

EMENDA lP07565·3
tJ CRISTINA TAVAItES

J~T1FICAÇKo

INEKDA SUPRESSIVA

SUprllll ..... do Indso IV, do Artigo 373 .. expressão:

•• aos superdotadosn

nu.e-tc_daI__RIao

A colocaçio i facl sta. nio devendo constar da Carta

~----_----~-_Tlnt/""""'~'-------_-----,

[HEIIDA ADITIVA

A alínea.!! tio inciso III, do Art. 107 passa a
ter B seguinte redaçl:io:

Acresçente-s••0 Art. fllt2 Art. 107 ••••••••••••••..••••••••

EIllENDA lP07560-2"
~ CRISTINA TAVARES

~ PLERARIO

rrr---------- "nt/NlTIrlC~

Art. ""1 As 1.1 co.plomontar.s, previstas nesta Const!.

tulção • as lei que a ela deverio se .dapur, serio elaboradas até

o ftnal da atual legislatura ou se autoaplle.rio

JUSTI FI CAÇ~O

"d _ 11 indicação e excneraçãc do Procurador

Geral da República."

JUSTIFICAÇAO

neve saIr do papel para se tr.ansforllar em dlret.rlz sobre a

qual se edlftcario a nova Sociedade. Para Isto os ~r"tlgos que nio

foreM regulamentados se auto apllçarão

PLE.NARIO

Pelo texto original, cabe à Câmara Federal i.!!
dica r o Procurador-Geral da República, ficando. a cargo do Senado,
exonerá-lo (Art. 106 , inciso x.H'!).

"':]]Jt
Entendemos que o poder de nomear deve atr!:,

lar-se ao de exonerar I porque, se assim não fosse, haveria dive,!.
gência entre 8 Câmara e o Senado, na hipótese de que ela estive,!
se satisreita com a permanência do Procurador-Geral; enquanto c
Senado, não,pr;;~;"~

CYiV:iIW

JUST I FI CAÇ~O

.u..wo'CHI.,loI.__uIe

EHENOA SUPRESSIVA

~-_-----_--TUTl/""'''~

EMENDA lP07566-1
tJ CRISTIMA TAVAft.ES

Por sua naturez.. o disposItivo deveri ser colocado na sua In

teIreza nas disposições transitórIas

.'l)elt.s ao controle tet:nologlco nacIonal enI cariter per.,.nente.

axtluslvo. Incon.dlclon.l.

Par.grafo ünlco ... E considerado controle teçnolôglço naçional

o exercrclo. d. direito e do fato. do poder para desenvolver, gerar

adquirir, absorvor. transferIr e variar a tecnologia de produto e

d. processo de produçio.

.1im de atenderem aos requisitos defInidos no Art. 301••stiverem

Suprtma-se o Art. 397 ••au par.grafo únIco, renua.rando-se

Os dell..IS}.. cOlocand04 nas "DISPDSIÇllES TRAHSITORIASIl1"......A.t.
-rtt<J.., )(

Art.~- Ea sator.s nos quais a tecnologl. seja fator de-

terminante de produçio, serio conslder.d.s nee tenat s ellpresas que.

JUST' F' CAçA0

Nio i a ..unto para ser tratado na ConstitUIÇão, a te t ordl

n.rla regulari

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO:tinciso VIII, do Art. lOBo

suprilla-se o inciso vrrr do Art. 108.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. "86 renUmerando-se os dema h

JUSTIFICAÇXO

JUSTIFICAÇAQ

Já propusemos Emenda que concentra nas mãos
da Câmara Federal o poder de nomear e exoneFar o Procurádor-Geral

da República

Nl':l.o há porque manter descentralizados pod!.
res (nomenr e exonerar) em órgão distintos, pois es tar-s e-ãa dia.!!
te de um convIte ao conflIto, na hipótese de que a Câmara estive~

se satisfeita com o trabalho do ProcuradoI"-Geralj enquanto o Sen.!,

do , não.

p:r';'~;~~

~;~AAJ

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSI'rIVOS ALTERADOS: al1neas E. e 5!. do ArL BB.

PLENARIO

EMENDA lP07567·Q
['J CONSTITUINTE ISMAEL WANOERlEV

fTJ~~;"~

fui';~ffil

Absolutallonte deSn.ee55.rlo ••te r_duh••ntaçio

nnll/.~."'ICCIÇlD'- ___,

nlda./c....lle/...U ....lo -,

~A "lP07561.1
('l CAISTIRA TAVARES



Assembléia Nacional Constituk1te • 789

Portanto, é indispensável e insubstitu!vel a utiliza

ção da expressão capacidade técnica para definir as lim!eecêee em
causa, sem discritninação, não deixando qualquer dúvida para o le

gislador ordinár!o.

A própria Declaração dos Direitos do Homem assim de

fine as ll.nrl.tações individuais: "A liberdade consiste em poder fa

zer tudo que não preJudique a outrem. Assim, o exercício dos dire!

tos naturais de cada ind1vi.duo só tem por l1.m1tes os que asseguram
aos outros m8lllbro5 da sociedade o gozo desses mesmos direitos. A

lei só pode proibir os atos nocivos ã Sociedade".

JUSTIfICAÇJl:O

Suprima-se o § ]I! do Art. 55.

As prerrogativas de que gozariam. após dois
anos de exercício, os P;omotores do Estado, são questões que d.!:.
vem ser tratadas pelas Constituições Estaduais, pois é um assunto

afeito à disciplina interna COI:pOriS.

PlENi!lRIO
'~I...,O'.o ..,I.le/I~"O'''.. lll

Suprima-se a expressão "e judiciária" do 1no!

so lI, do parágrafo único do Art. 120.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: rr , § único do Art. 120.

EMENDA lP07571·8
tJ CONSTITUINTE ISMAEL WANDERL-Ey-----------,I E'~~~~:J

I'l l&-!~

PLENARIO

Constltuinte 5ANllNHO FURiAOO

JUSTIFICAÇf\O

Entendemos que a iniciativa para dispor sobre
organização judiciária não deve caber, privativamente, ao Pres!
dente da República, mas, outrossim!. ao Congresso Nacional.

termos previstos no Projeto

,.. ....""'"O..,ttiO'I~.cO~lnlo
PLENARIO

rr'p"Ô'B~

fui;;1!EJ

EMENDA lP07579·3
l:J f'IY:~;~:J

1§!~'ífitJ

EMENDA lP07572·6 "'.. --,
l!J tON5i I TUINTE ISMAEL WANDERLEY

'~t ••lbO/.O.... '1o'.~1.8OI"11o

PLENARIO

V:'Ds':J
tk7;~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIV(f ALTERADO: § IR do Ar~t. 122.

o parágrafo IR do Art. _122 passa a ter a s~

guinte redação:

.. Art. 122 •••••••••••••••••••••••••••••••••

T!TULO IX - DA OlIDEM SOCIAL

CAPITULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

SEçlO I - DA SAODE

ARTIGO 3S0: suPREsslo DO ARI'IGO 350 e pARAGRAFOS DO PROJETO DE

CONSTITUIÇJlo 00 RELATOR SENADOR BERNARDO CABRAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICAÇtm

Substitua-se o prazo de vinte e quatro horas

por quarenta e oito.

Se essillll não for, voltaremos ao vortIce do e!.

cessivo poder da leglsférer do Executivo, como nas épocas autor!

Ur1as de que e saudade busca se dIstanciar.

A proposição não discute o mérito da postura siste

mica do artigo 350 e parágrafos do projeto e, nem manifesta pr,!

ferência no sentido de que o mesmo seja unificado ou integrado

com relação aos aspectos de saúde. A preocupação consiste em I
ver executado o modelo que alcance a proteção global do traba _

lhador quanto aos seus diferentes aspectos.'

O Ministério do Trabalho por guardar uma experiên _
cia que j4 ultrapassa hã meio século, melhor aparelhado se en _

contra para, "'ãtravés de seus vários organismos de inspeção e _

fiscalização, prestar essa proteção.

A Inspeção do Trabalho realiza a proteção da saúdel
e da. se.gurança do t%:ahalhado%: tlo'tra'lés da. ação integrada, englo

bando sob tutela do trabalho, c registro profissional, a ver! _

ficação das jornada., dos descansos obrigat6rios, da proteçio _
do. Ilalárlos, dOIl acordos e convenções coletiva__ das deeis&..

normatlv,ur sob'; aspecto da s8úde ocupacional, as açõe. d. hi

gIene, de .egurança e medicina do trlSbaiho, de.de o !!I0mento' do
exame eêenãec preliminar do projeto empresarial atl c mo_nto _

de eliminar os riscos advindos da atividade labor_al, IlI:lntendo 1_
para isso constante vigilância do parque empresarial, COm vistas

ã mMutanção da segurança e saúde do trabalhador.

:e notório salientar que os diversos países suje!

tos ã normatização da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

adotilllll o sisteJlla de execução de inspeção integrada, inclusive no

campo da saúde ocupacional, com encargos alocados ao Ministério I
do Trabalho.

O desempenho da proteção do trabalhador sob o as
pecto da segurança e saúde ocupacional por parte do Ministério do

Trabalho não afasta e nem inibe a participação de outros Ministé
rios envolvidos com o problema da saúde, podendo oferecer eles _

seus subsIdios técnicos e 0:1 resultados de suas pesquisas de base.

Bit resumo, não importa a forma, mas sim o alcance
do objetivo final: A Proteção Global do Trabalhador.

rr'p~'ô'e:J

tJ;J;;iIfrJ
''''T.1~'TI ....ç••

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: § 2". do Art. 76.

§ IR _ Em caso de relevância nacional e u!.

gência, e desde que plenamente 1u~tirfcacas , o Presidente da RepQ

mrce, por solicitação do-Primeiro-MiiHstro, poderá adotar med.!.

das prcvrsõeras , caIR força de lei, devendo submetê-las, de imedi,!

to, ao Congresso Nacional, para a conversão, Q qual. estando em

processai será convocado extraordinariamente, para se reunir no

praac de cinco dias.

Para que o Presidente da República, por sol.!.

cltaç§o do Primeiro-Ministro, possa adotar medidas'" provls6r!as

co. força de lei, faz-se mister que eatejee presentes os press.!:!

postos de adlllissibllidade: Relevênc1a Nacional e justificação.

~'-"~"""""""'~'--------,f:J PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: XIII. XIV e XV do Art. 54.

XIII _ Organizar e manter:

a. o judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria do Distrito federal e dos Te!.

rlt6rlos.
b a PolIcia federal bem como a Polícia

Civll, a Policia Militar do Distrito fedo!:.

ral e dos Territorios
c. os serviços oficiais de estatística ,
geografia e car.tografia de âmbito Nac:i.2.

oer ,

Os dispositivos XIII. XIV e XV passam a ter a

seguinte diSPOSlçllDj ~-s,c. tl>':i

~M-o.~.

"ArL 54 _ Compete à União:

I •• . . .. . ..

JUSTIflCAÇAO

T ••••1~... , ..&<;lt

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: § 2lZ, do Art. 55.

Com a nova disposiç§o. avj tae-ee-é a repeti

çl:io desnecessária das expressões- organizar e manter, além de. topE!.

logicamente, melhorar o text.o.

EMENDA lP07573-4 ' '1 r.r-.;~~~~
tJ CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY . C- _

PLENARIO

çpnstltuJnte SANTJNHO FUBIAOO

Suprima-se o § 212 do Art. 55.

JUSTIFICACAO

Entendemos que a representaçi:!o e a consultE!.

ria jurídica dos Estados-membros são assuntos que dizem respeito

aos Estados t! não tê/m o condão de ultrapassar, pois. as fronte.!.

ras da realidade de c.ada um.

JUSTIFICAÇR,D

O prazo de 24 horas concedido ao congresso N~

cional ou à AssembléIa- Legislativa, para que promova-se o exame

da Mensagem de Decretação da Internação-, é muito exIquo.

Por isso, propomos seja ampliado para 48 h.2

raso

EMENDA lP07580-7.
['J

TITULO IV - DA ORGANIZAÇAo DO ESTADO

CAPITULO VIII - DA ADMINISTRAçXQ

~ - DOS SERVIDORES POBLICOS CIVIS

l'fY~~;~

&i"~'iIKl

plç;NaRIO

Constituinte SANTINHO FURTADO

EMENDA lP07578-5.
f:J rr~:';;:J

&"7~&MJ

art. S'
IV - 0- ••

V - Os cargos em comissão ou funções de confiança serão exer 

cidos privativamente por servidores ccupeneea de cargo de carreira

técnica ou profissional~ exceto os cargos de dirigentes máximos 

de cada órgão ou Entidade.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS ALlERAObs: Art. 69 e § IR •

~ - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPf'l'ULO I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

JOSTIPICATIVA:

Substitua-se a expressão Governador Distritai,

no Art. 69 e § 1". e, ea seu lugar, inclua-se Prefeito Distrital.

JUSTIFICACJl:O

Reputamos mais condizente com a realidade P.2,

lltica-admin1strativa~jur!dica á ~xpressl!io Prefeito DiStrital para

designar o Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal.

Art. 12 - •••

IV - •••

b - •••

c - 2 livre o exercIcio de qualquer profisl!>âQ, observadas as
condições de capacidade técnica e outras que, em defesa do eviden
te interesse público, a lei estabelecer.

JUS'1'IPICATIVA:

Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a pro

fissionalizacão do servidor público. concretizando antiga aspiração

da classe e ~ornando o serviço público respeitado, responsável e.a-:

tuante, não garante seu objetivo. Por isso há necessidade de que l!I2
mente os cargos de dirigentes ou autoridades mãx1mas de cada 6rgão
OU Entidade possam ser excetreedos na regra geral estabelecida, ainda

que nÃo aeja o dese~_ável.

Ademais. o Distrito federal, como

sui generis, deve ser admi~istrado por um~.
figura A expressão qualificações é indefinida e discrl.mina-

tória.
E/I'IENDA lPOi~81·5 ---------,J rr~u~~~:J[J Constituinte SANTINHO FURTADO . -

I!MENDA lP07575·1'
f:I CONST ITUINTE ISMAEL WANDERLEY

,..ul_/uons.lo/.llOu•••llr

PLENARIO

,."... ulTo1i1n.1....çIo

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: S 3l!, do Art. S~.

r;;os:J
tRi;q7V]

Não deve, nell pode haver disoriminação no- exerclcio
da profissão, por indivIduas capacitaaos tecnicamente.

o Brasil ratificou a Convençio da OIT n9 111 de 1958,
que trata da eliminação de todas •• foraa. de 418criminaçio no em
prego ou profiasão'.

DestA forma a expre.aio ·obaervacI&. .. condições de
capacidade técnic~· define com prechio, de modo claro, a. limita

çõe. poss!ve1s para o exercleio da at.ividade do 'trabalho, of1ciocu
~rofi..io.

I\. .......,Ul",tllollllKO.. Ide-------'1 ~I.T.--,

['J PLENARIO .CC00U"t I

n%ltll~"~"

, TITULO IV - DA ORGANIZAçAo DO ESTADO

~l - DA UNIÃO

~ - COMPETE A UNIÃO

XV - ••••

• "X.";(.IV _m - organizar, manter e executar a Inspeção do Tra

balho, na forma~ s':;".?i~~e~em~~~venção Inte:macional.

o1tJSTIFICATIVA:
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~ --_--'nTe/NI"'IC~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257

Substitua-se no Parágrafo 312 do Art. 257 o

termo pr6pria por~

JUSTIFICACAO

~ illpossive.1 Ull trIbuto ter base de cálculo

"pr.6prla" da outra, porque a palavra "pr6pria" Indica algo lntrí.!!,
eeecj enfIlI indica o ontoldg1-co. Ao contrário.~ sIgnH1ca
Igual e, portanto, abrange o sentido da norea, Qual seja o de I,!
pedir que a taxa confunda-se com imposto pela confusão de UII ele
eento distintivo entre as espécies tributárias que é a base de cal
culo, núcleo de elemento .aterial e, por isso, caracterizador de

sua natllreza jurídica.

f1.1 ...../C ....1e/.uec .....1oe

A Inspeção do Trabalho ê uma inst!tuição de carãcter
JIWldial que constitui. na prática, uma das maiores garantias de apli

caçio das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constitu!
da.

A atividade é regulamentada internaciemalmente pela

convençÃo n9 81 da Organizar;ão Internacional do Trabalho e pela COn

venção n9 1~9 do mes.o organilllllO. A primeira se refere a trabalho
da indústria e comércio e a -segunda, a trabalho na agricultura (ru ~

ral).
Pratiea.tllente a totalidade dos países do ll1undo adotam

• referidA convençio n9 '81 e JleSIZlO o Brasil ji a ratificou, mas a
pnaentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Governo' de
Presidente Médici" '"foi acullado, no foro internaciona1, -por não cum

prI-lo.
1: .l\ecenirio, para saruu: taia problemas e para maior

'g'arantla doa d1r4!itos trAb41hiata., que ã InllpeçÃo do Trabalho seja

fixada na CcMUt:uição, COIllO atividade nOrMatizada e executada pela
Unlio.

JUSTIFICAÇAO

A introdução no tex.to da ConstituIção, da expeessãc

"Saúde ocupacional" (tradução literal e imprópria de "occupatlonal
healthll') tell o objetivo, Que se evidencia na leitura de suas alíneas,
de incluir na área da Saúde a Segurança do Trabalho que, em âmb1t9
internacIonal fica, como os ~emais assuntos relacionados coe o tra
balho, aos cuidados da OrganIzação Internacional do Trabalho. e não
da OrganIzação Mundial da Saúde. Não tendo surtido efeito, em passa
do recente, as iniciativas de caráter corporativista de transferi;
do MInistérIo do Trabalho para o da Saúde, a SecretarIa de seçuran
ça e MedicIna do Trabalho e a FUNOACENTRO, tenta-se agora, usar
texto constitucIonal para atIngir o obJetivo.

~. 35" I... fU]J!.!J..E.~!i!tbllnhar que na redação anterior do re ferido
artigo 3)t1 hav~ã'ãirnea, de número UI, estranha à área da Saú
de. que a ComIssão de SIstematização houve por bem deslocar para o
artigo 13 do Capítulo II - Dos OireItos SociaIs (aUnea XXII), em
virtude de emenda sistematizadora.

EMENDA lP0759D-4
fi CARLOS COlTA

(!J PLENA:RIO

'-----'J rr;';-=:J
Im(iM]

SEcXO V - DA PROCUMDORIA GERAL DA UN1Ko

~ - DA ORGMlIZAClo DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

CAPITULO III - DO GOVERNO

Art:. 186 - •••

5 2. - ...
S 39 - Lei coçlellentar de iniciativa do Presidente da

República disporá sobre a organização da Procuradoria-Geral da
Uniio e estabelecerá sua. representação nO!l órgãos competentes de
flacalizaçÃo e iaposição de aultas administrativas.

OISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 257

Dê-se ao ítel'l UI ao Artigo 257 do Projeto
de ConstItuiçlo, a seguInte redaçl:lo:

Art. 257 ••••••••• , .

III - Contribuições de eernccra, pela valo
rizaçllo decorrente de benefícios ee Ieõvets , através de obras p~
bllcas •

EMENDA lP07591·2'
tJ CARLOS con"

fi PLENARIO

JUSTIFICACAO

prpõ;~~E~

5i~~7ã7JP L E N A R' I O

EMENDA SUPRESSIVA
DfSPOSITIVO EMENOADO: Artigo 347

Suprima-se a aHnea VII do artigo 347 da Seção I

do Capituio U - Da SegurIdade social, do ~rojeto.

A qualidade do meio ambiente. inclusive do trabalho,

3USTIFIC"ÇAO

EMENDA lP07586-6
tJ Senador VIRC1LIO TAVORA

r;;;~.~

fuio;AXJ
ConstituInte SANTINHO FURTAOO

PLENARIO
r.r TU"I_..'OC~

EMEI'iõA lP07582-3
I'l

CARLOS COrTA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 73

tltuição.

DISPOSITIVO EMENDADO: •ARTIGO 257

Acrescente-se ao Art. 257 do Projeto de Cons
tituição o seguinte !te.: . -:

Art. 257 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

IV _ contrIbuições prevIstas nesta Cens

neve-se incluir no SIstema TributárIo Nacio
nal as contribuiçaes previstas elll outros capitulas da Constituiçtl:o.
pois é importante deixar aarcado que as contribuiçi5es, COIllO escécíe
trIbutária Que silo. se submetem às regras e princípios tributários.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP07592-1
fi CARLOS COlTA

fi PLENARIO

A redação anterior do Inciso não especi fica
va,com clareza necessárIa, os benerícIos indIretos que impllcam. ;.
valorização do Imóvel decorrente de obras públicas.

r.r----------n:I"I.III..'ICIoC"------~---.......,

contempladanão é assunto específico da área da saúde, tendo sido

no -Capítulo VI - 00 Nelo AlIlblente.

CARLOS COTTA

JUSTIFICAC1!:O

Dê-se ao Páragrafo 112 do Art. }3 do Projeto de Consti
tuiçDo a seguinte redação: -

Art. 73 - .
S 112 - Cada Area Hetropolltana ou Microrregião dis

porá de uma Comissão Executiva, em cuja coepes íçãc estará assegura
da lllaioria dos Prefeitos dos Municípios integrantes , e de um Con:
selho DelIberativo. composto de Ulll mínimo de sete e um máximo de
Quinze membros eleItos pelos Prefeitos e Presidentes de câearas
dos llIunicípios Que integram a Area ou Microreglllo.

r.r----------Trlllll"III..,.,UC"----------~

VI - Legislar sobre criação. fusão, incorporação
e desmembramento de MunIcipIos.

A execueâe daa IlUltas administratlvas por setores re
gionAi_ da Procuradoria-Geral da uniÃo, nos próprios órgÃos de fis
caUzaçio e imposição da. JDesmas, qarantirá a agilidade do proces:
ao judicial e, faJlO conseqdôncia, por um lado, o aumento da arreca
dação seJa a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, ores:
peito da ação fiacal, pelo cumprimento da exiqência legal, que
oc••ionou na puniçÃo e n. cobrança rápida e objetiva da multa ccn
.eqaento.

JUSTIFICATIVA:

PLEN/1RtO

r.r----------'..f11/ ....rl""".----.-------~

o ~-..."'~
Suprilla-se o~ Artigo~ acrescente-se ao artigo 57 o IN'-t:!.J.Iw lJI
• eeeceeêncre dos Estados":

EMENDA lP07583-1
I'l

Jr=;:;';;;~

~======:::~::,:-::_::;""== ....:;:..:::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~.., r;:r--"II.----:-:II [P;-Io1OH

EMENDA lP07594-7-
[!J CARl.OS COlTA

Ors:mITIW aeDAOO: MTlGO 272

A expresslo proposta abrange toda a llaUrla
tributária e por serelll as~ de natureza~ nãc h' illpedl
sente para a adoç~o .nos eeeees sugeridos nesta eeenda, Acrescente-se
o equivoco do dispositivo de que se pede a substltuiçlo, quancfo e.!!
volva lIat'ria de per.anente d1!lcusslo na Doutrina e na Jurisprudl.!!.
.ela, rdat1vallente 1 autonomia das entidades políticas, b quais a
pr6prh. constltulçlo outorgou co.peUnch para~ o tributo;
e instituir signHlca dizer tudo sobre .o tributo.

JUSTIFICACAO

EMENDA lP07593-9
[!J CARLOS COrrA

[!J PLENARIO

DISPOSITIYO EMENDADO: ARTIGO 259

üê-se ao !te. III do Art. 259 do Projeto de

ConsUb~lç30 a -seguinte redaçlo:

Art. 259 - ••••••••••••••••_ .

111 _ estabelecer noraflS gerais de di-

relto tributário.

Art. 86 - - ~ ••••••••

11 - O ingresso fiO serviço públIco dependerá

de aprovaç~o prhia e. concurso público de provas. Será assegu
rada '8. .as&;,ençl!o funcIonal --na -carreira .ediante prolrloçlo ou pro
vas internas e dt! títulos, coa igu81 peso;

Retirar do !te. II do Art. 86 do Projeto de Consti
tulçlo as expr.ess~es: li qualquer regia,: li e • seapre ••

-lUSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 86

~ Indispensável Que as Areas Metropolltanas e as
Microrregiões dlsponhu de drgDos de gesUlo e decfsãc que, além de
representativos dos Municípios respectivos, sejam também erIcien
teso Oa! a necessIdade de um órgfto execut.Ivc e outro dellberat1

vc , este últImo .COllpostO de UI! nÚlllero de membros que nlo o torne i
noperante. como seria o caso, em certas áreas e -mIcrorregi15es, elll
que o grande número de Munic.{pios envolvidos resultaria ee Conse
lhos enormes, portento, de dif1cll r.uncionallento, se todos os Muni
1:!pios estIveesee representados.

,."... n:an/... "'o&ele

EMENDA lP07588-2
l'l CARLOS COlTA

pJ PLBlAAIOCARLOS CUTTA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 72

Acrescente-se ao Art. 72 do Projeto de
ConstltuiçDo o seguinte plildgraro:

Art. 72 - •••••••••••••••••••••••••••••

S !UI - Apl1ca-se • .no que -couber, o d~is
posto neste artigo e no artigo seguinte b ll1.crorreglats constituí_
das por agrupaMentos de aunIcíplos UaUrottls, pertencentes aliais
de -vila unidade federada. -

Ttan'_"'~ ~

"O Projeto no artigo 49, S 4G , repete improprIedade da Carta de 67.

que suprimIu dos Estados as prerrogativas da organ1zaçllo poUtico _
adtl1nlstratlva, quebrando desta rorma a autonollia dos Estados e o
pr6prio prIncIpIo eonstituclonal do FederalisllO da Naç!tl Brasilei
ro.
E o que _ ellenda corrige, COIlO se 1Nplfe.

"' v4rias II1crorregille:s co.postas de aunic1pios lia!tro_
tes, eabora ea unidades federadas direrentes, que nflo podea ser
discriainadas, principal.ente quando forau Ulll s6 complexo urbano.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAç~a

Tn1l'/_'''1CIoC14I'----------~

.EMENDA lP0758S-8
(!Jsenador vraeXt 10 lAvORa

'"----------".."...."."'.,----------~
EMENDA 5UPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 350

SuprIma-se o Art 350 e suas aUfleas do Seção I do Ca
pHula 11, do -B:rl:beprojeto.

'DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 134

oe-se ao parágraro 812 -do Art. 134:

Art. 134 - ..
S 812 - Se a proposta orçamenUrla não ti

ver sído votada até o início do exerciclo correspondente, o Poder
Executivo a executará, até sua aprovação pelo Cpngresso NacionaL

JUSTIFICACAO

A 11lprecIslo Ucnica do texto original gera
dúvidas que '510 espancadas pela ellenda proposta.

Excluir ao Parágrafo 612 do Art. 272 do Projeto

de Constituiçllio a expressDo: " !. dos servIços·

Art. 272 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

S 612 - O imposto de que trata o item lI!

será I'lno cumulativo, admitida sua seletividade, elll função da es

sencialidade daS' mercadorias, compensando-se o Que ror devido,

e. cada operaçDo relativa a circulaçllo de lIIercadorIas ou presta

çDo de serviços, co. o llontante cobrado nas anteriores, pelQ me,!.
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DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 277

JUSTIfICACAO

,."O'''''''''ICIo<:IO--..,.-- --.

fCP~'~;'~

fÇ/~ifl!l

f12~~;'~

5V~'gfltJ
•• ldlUO/c.~,..lo/."'COM'•• lo

CARLOS COTTA

T.I1.'l\I""IC~lo

r.r------.U...lO/.."'.dof."'e_ulo ,

fl PLENARIO

EMENDA lP07605.6

f'"'

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGo )79

Dê-se ao caput do Art 379 do "projeto de
Constituição a seguinte receção s

Art. 379 _ A UnHlo apl1cará,. anualmente.

nunca menos de dezoito por cento. e os Estados, o Distrito Fed,!
ral e os Municípios, vinte e e mcc por cento, no mínimo. da re
ceita resultante de impostos,jnclusive a proveniente de transfe_
rêncfas , na eanutençãc e' desenvolvimento da educação e cultura.

r.r HI10/lllSr"IC~1o ___,

,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 308

JUSTIFICACAO

Acrescente-se ao Art. 30B do Projeto de Const!

tuiç~o o seguinte parágrafo.

Art. 308 - ••••••• ••• ••••••• ••••••••• •
§ _ Os Estados e Municípios, cujos ter-

ritórios forem afetados pela afetodss pele extração de recursos
minerais de qualquer espécie, terão participação privllegiada no
sistema de partilha dos recursos arrecadados com impostos inciden

tes sobre a extração, circulação e consumo destes minerais

O objetivo da emenda é o de assegurar aos Mu
nicípios prejudicados com a- extração recursos que lhes compensem

os prejuízos resul tantes disto.

eMENDA lP07604·8
fl CARLOS COrrA

rr;;;~;"oo~

rç;'~mtJ

rrp~~~OO~

rç;~'W!J

CARLOS COrrA

CARLOS COTTA
_____ •• u ..../coMIIslo/."'CO.".lo -,

JUSTIFICACJtO

Após mais de 25 anos de aplicação do ISS pelos "'~

ní.cfp Ics , hoje, já há toda uma experiência que Justifica sua per
manência na competência municipal Por outro lado, seria importan
te f~nte de recurso para os entes locais, aumentando assim sua p~E.
ticipação nas rendas nacionais.

Para os Estados que tributarão na plenitUde apenas

os serviços intermediários e terão 50% dos serviços prestados aos
consumidores efnaí s , não serão os serviços fonte de receita tribu

tária signi flcativa.

Dispositivo Emendado: ARTIGO 273

acrescente-se ao Art 273 do Projeto
de Constituição o seguinte item'

Art. 273 - •••••••••••••••• • ••••

IV - Imposto sobre serviços de
qualquer natureza, não compreen.dldos na competência tributária da

União ou dos Estados. ~

ni- 'rlT.,.ulT'.O:.C1•

JUSTIFICACAO

Cria-se através desta regra a obdgatoried,!
de da avaliação dos efeitos das Isenções e dos benefícios fiscais,
evitando-se que estes benefícIos permaneçam sem a causa que os or!

ginou.

PLENARID
PLlM•• 'ofcoM..sl.,.u.cOM"~lo-------,

EMENDA Ü'07600-5
['J

EMENDA lP07601-3
['J

r PLENaRID

f'Y;~~"~

(JõV;';;m-J

Q:~';O~

CÇf~'WiJ
'~'LÍlUOJco"'tdO/'''CO .. ttio -,

PLENJtRIO

DISPOSITIVO EMENDAOD: ARTIGO 276

CARLOS COTTA

Art. 277 _ ••••••••••••••••••••••••••••

b - trinta e três inteiros e cinco dé

c!mos por cento ao Fundo de Par t Ic.ípaçãc dos Munic!plos;

.0 ou outro Estado. A Insençãc ou não-incidência, salvo determi

nação em contrário da legislação I não implicará crédito de.. impos

to para compensação daquele devido nas oper-ações ou prestações

seguintes.

Dê-se ao Inciso III do Art. 276 do projeto
de ConstituIção, a seguinte redação:

Art. 276 - •••••• • •••••••••

UI - Quarenta por cento do produto da ar
recedaçêc do imposto do Estado sobre operações relativas li cir
euraçãc de mercadorIas.

,
Dê-se a letra b do Item 1 do Art. 277 do Pro

Jeto de Consti tulção, a seguinte redação:

tJ PlENARIO

r.r----...,--n....ItIO/CO...I1cIIU.CO.,:lS1e ,

EMENDA lP0759S:S:
tJ CARLOS COTTA

JUSTIFICACAO

No Art. 277, item I e sua letra!! do Projeto
de Constituição, substituam-se 46:'1: e 22,5:'1: por 57:'1: e 33,5:'1: respec
tIvamente.

flY~~;"~

fui~VUJ

r='~;;;;Q

fIlliõiillJ

CARLOS COTTA

PI..ENItRIO

a seguinte redação'

Art. 387 - A UnHfo aplicará. anualmente, OI.!!.
ca menos de dois por cento, e os Estados e o Distrito Federal,

trê.,s por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, em
atividades de proteção, apoio, estimulo e promoção das culturas
brasileiras •

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 387

Dê-se ao Art. 387 do Projeto de Constitulçllo

fl PLENARIO

EMENDA lP076064'
fl CARLOS COTTA

r.r-===__..,d..,.O.llllo/ llo

EJVIENI)A lP07607-2
(l

TIIT.'lU''''IC~l.

DISPOSITIVO EMENOADO:.- ARTIGO 278

Art. 278 - Se a- UnHlo, com base no art. 261 , cr.ter
imposto excluindo o estadual anteriormente insti turdo", cinquenta
por cento do seu produto será entregue aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios. onde for arrecadado.

crm-NA-R-I-O---r~....'./co."J1.II.... O.. " ..

Dê-se ao Artigo 278 do Projeto de ConstituiçãO, a
seguinte redação:

EMENDA_,lP07602-1_'"'",, , m--pN'O"B""~
~ corrA Cf!'. _1

E;;;~-~

f'Çj;;ffiJPlENaRIO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277

CARLOS COrrA

-rrans rer Indc-se ao Município atribuiçl:ies bá
sicas no campo da educação, da saúde e da segurança públlca, tor
na-se necessário tanbée a transferência de recursos correspon
dentes.

r;r----...,--rL......../CI .. nlll/·... •• ......IIo, Õ

EMENDA, lP07597-1'
I'l

JUSTIFICACA.D

'U'.,.U."'lCl";le ---,

Os MunicípIos reclamam substancial partieipa
çâc nas receitas provenientes do Imposto de renda e do imposto so

bre produtos industrlallzados .. E n~ competência do Município Que
se encontram as maIores necessIdades da população e as ma-is expres
sivas exigências da comunidade, reclamando urgentes soluções, com
,9randes encargos financeiros.

""'''"''"....======~~
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 49

Dê-se ao § Ali do Art. 49 doProjeto de Constitui

Çll~ a seguinte redação:

I\rt. 49 - ••••••••••••••••••••••• ••

§ .4" _ A criação, a incorporação. a fusão
e o desmembramento de Municípios dependerão de consulta prévia, m,!
diante plesbiclto, às pcpu l ações das áreas diretamente interessadas

- - àa eprcveçãc das cêmeree' de Vereadores dos MunIcípios a fetados e se
darão por lei estadual e nos termos dela. ~

DISPDSlil\10 EMENDADO: ARllGD 461

- Dê-se ao~ do Art 1161,' do projeto de
Constituiçll.:o, a seguinte redaçll.:o:

Art. 461 - O Sistema TribuUrio de que tr,!

ta esta Constituição entrará em vigor em 1" de março de 1988, vi

gorando o atual Sistema Tributár'io até 29 de fevereiro de 1988,

inclusive •

r.r----------"""..""."'.

r;;;;~

(IT"o/i~~ftil
,..... ..,U.....l.,...... '••lo -,

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGO 303

TIITOllU."',....... ---,

Art. )03 - .

§ 51;1 _ A intervenção da União afasta a
do Estado e esta a do Município, em matéria de competência conco!.
rente.

Acrescente-se ao Art. 303 do Projeto de
Constil:uição o seguinte. paréqrarc-

JUSTIF!CAÇJl:Q

Procura-se evitar conflitos. O MunicIpio
também intervém no domínio eccnõmco , como ocorre com o zoneamen

to urbano. Convém, pois, afastar áreas de conflito. no caso de
competência das três unidades federativas.

f'"' PLENARIO

EMENDA lP07603-0'
f'"' CARLOS COTTA

é;;~~~

tçi;~7ii1
ru.Looo/CO.".t./I... C.IIIUle -,

CARLOS COnA

PLENaRIO

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 262

Dê-se ao Artigo 262 do Projeto de Constitui
ção , a seguInte redação. ,-

Art. 262 •••••••••••••••••••••• \ •••••••••

A unrão , os Estados e Municípios, e o DIs
trito Federal poderão instituir empréstimos compulsórios. para aten
der às despesas extraordinárias provocadas por calamidade públl-
ca, mediante lei aprovada por maioria absoluta dos membros. do Con
9;esso Nacional, Assembléia legislativa ou Câmara Municipal. -

EMENDA lP07598-0
F

r.r nKtO/JUIt'''~~lo-------_--___,

Os Hunlc\piOS devem estar prontos para en
frentar qualquer emergência em seus territórios, complementando
com recursos pr6prios, a ajuda eventual dos Estados e da- União

'DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 269
Dê-se ao Art. 269 do projeto de Constitui

ção a seguinte redaç:fo:

Art 269 - As isenções e benefícios fiscais

não poderão ultrapassar o ex.ercício financeiro, podendo ser ren..!:!.
vados, após avaliação dos seus efeitós pelo Poder Legislativo.

pr;~~;"~

iITõSi;~ffiJf'l PLENARIO

Deve retornar li. competência do Estado o est!,
bet.ecfeeot;c de requisitos para a. criação de Municípios O Estado

saberá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a cr í eçãc
de Municípios.

JUSTIFICACAO

B seguinte redação:
Dê-se ao Artigo 61 do Projeto ~de Constltuiçl1o,

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 61

EMENDA lP07609-9
lIT CARlOS COTTA

Art. 303 -.. • •••••••••••••••••••••
§ 4Sl - A Eldmissão, para empregos permanentes,

nas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mIsta
e runeações públicas será felta mediante prévia habilitação em

concurso públ1co

JUSTIFICACJtO

DISPOSlTIVO EMENDADO. ARTIGO 303

A proibição do ingresso, sem concurso público,

no emprego permanente de instituição do Poder Público é regra
constitucional, daí ser de boa técnica suprimir as vedações como
explicitação.

Dê-se ao parágrafo 451 do Art. 303 do Projeto
de ccnst í turção a. seguinte redação.

rr;~~;'~

(Ç/~3JW(!J PlENARIO

EMENDA lP07599-S"
l? CARLOS COTTA .
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Art. 61 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito

Que assumirem outro cargo ou função na administração pública direta
ou indireta, sem licença das Assembléias Legislativas e Câmaras M.!:!.

nicipais.

JUSTlfICACAO

A redação anterior do artigo tolhe a possibi
lidade do aproveitamento, em benefício do Pais e dos Estados, de ho

mens públicos, que têm muito a oferecer em benefício da população

ponsabiildades para com a comunidade. como também de evitar as

atuais práticas de competências concorrentes na prestação de servi
çcs públicos locais. onerosas para o contribuinte, facilitadoras da

invasão da competência municipal pelas esferas superiores e condu

centes à indefinição de responsabilidades no exercício de ativida

des que dizem r.espeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são
aquelas de caráter predominantemente Incaj,

EMENDA lP07613·7- ..n·-------'i ror'
P
"
H"o'".:-1l:J CARLOS COnA . '=- ~I

VI - transferênc1a temporárul da eeee do Governo Fe

deral;

VII - concessão de emaeae, inclusive para os ceaeee
pol!t1COS;

VIII - organização adm1nistrat1va e judiciárJ.ll da União

e dos TerrJ. tórJ.os e a organização jud!ciárJ.B do DistrJ. to

Federal;

IX - definição dos objetJ.vos nacacnaas relativamente

à ação do Poder público, em todas as matérJ.as;

CARLOS COTTA
.~.-------'=---------,

DISPOSITIVO_E~ENDADO: ARTIGO 68

x - critérios para classJ.f1cação de documentos e in

formaçõ,:s oficiais sJ.g1losos e prazos para a sua desclass.i

fJ.cação;

XII - autorJ.zação para celebração de eenvêeãee e acor
dos para execução de leis. serviços e obras federais;

XI - cr:l.açâo, transformação e extinção de cargos. em

pregos e funções públicas e fixação da respectiva remunerã

çâo, ressalvado o disposto nos arts. 107, J.tem V. e IDa,

item IX;

XIII - sistema nacional de radiod1.fusão, telecomunJ.ca.;

çio e comunicação de massa;

XVI - captação e segurança da po';pant;a popular;

XIV - matéria f~nanceira. cambial e monetária. J.nstJ.

tU1ções f1nanceJ.ras e suas operações;

XV - normas gerais de direito financeJ.ro;

PLEN~RIO

......"".....~'M'"·,,·~ --,I l-k/:;;;]

o Conselho de Ouvidores, criado na forma
proposta, somente virá concorrer com a Câmara de Vereadores e com

o Tribunal ou Conselho de Contas dos Municípios, do que resultará

inquestionável área de atritos.

JUSTlfICACAO

Suprima-se todo o conteúdo do Artigo 68 do
Projeto de Constituição.

~A lP07614·5 - ..n·---------,i ror'
F
"
F
'
L
" ' ---="]E Const1 tuinte COSTA FERREIRA _ '=-- _,

TU'O/JUnlrleAJ;Io--------------.

PLENARID

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66

Dê-se ao inciso IV do Art. 66 do Projeto
de Constituição a seguinte redação:

Art. 66 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - organizar e prestar .os serviços
públicos de predominante interesse local, tais como. abastecime!!,

to de água potável e esgotos sanitários, transportes coletivos
urbanos e intramunicipais, mercados, feiras, matadouros, distri

buição mediante canalização de gás natural ou obtido por processo

técnico, construção e conservação de estradas vicinais, cemi té
rios e serviços funerários, iluminação pública. limpeza urbana.
guarda municipal atuação primária de saúde e ensino pré-escolar
e de primeiro grau

JUSTIFICAçno

Impõe-se definir a competência do Município

na prestação de serviços públicos locais e no exerc Icdu de suas

outras atribuições. não somente com o objetivo de fixar as suas
responsabilidades para com a comunidade. como também de evitar as

atuais práticas de competências concorrentes na prestação de ser

viços públicos locais, onerosas para o contribuinte. facilitadora

da invasão da competência municipal pelas esferas superiores e co
ducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de ativi

dades que dize·m respeito ao bee-es tar cotidiano do cidadão. como

são aquelas de caráter predominantemente local.

r.r .U'o/~U'''''~''=io

EMENDA SUBSTlTUT:IVA

Substitua-se o Cap!tulo I - Do LegJ.slativo. do T:ítulo V

Da Organização dos Poderes e saeeeea de Governo. pelo seguJ.nte·

TíTULO V

DA ORGANIZACXO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPíTULO J:

DO PODER LEGISLATIVO

XVII - moeda, seus limites de emissão. e montant~ da di

YJ.da mob!lJ.árJ.a federal;

XVIII - lJ.m1tes globaJ.s e condJ.ções para as operações de

crédJ.to externo e ancernc da umêe, de ';;uas autarqu1as e

demea s entJ.dades controladas pelo poder públJ.co federal;

XIX - limites e condições, para a concessão de garan=

ta.e da UnJ.ão em operações de crédJ.to externo e interno.

xx - estabelecimento. na forma de lei complementar.
de:

SECA0 I

DO CONGRESSO NACIONAL

a) IJ.tt\J.tes globais e condJ.ções para o montante da di
vida mobilJ.árJ.a dos Estados. do DistrJ.to Federal e
MunJ.cípios;

PLENARlO
Art. 96. O Poder LegJ.slativo é exereaôe pelo Con-

gresso Nacional. que se compõe da Câmara dos Deputados e

do Senado Federal.

b) lJ.m1tes e condJ.ções para as operações de crédJ.to

externo e interno dos Estados, do DJ.strJ.to Federal

e dos MunJ.c!p10S, de suas autarquJ.as e demaJ.s ent,!,
dades por eles controladas.

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 66

ncreecente-se o seguinte parágrafo ao Art.
66 do Projeto de Constituição.

Art66_ ••••••••••••••••••••••••••

§ 3" - A criação de qualquer distrito
importa a implantação e funcionamento de. no mínimo, um posto

de guarda municipal. um posto de saúde e uma escola.

Art. 97. A Câmara dos Deputados compõe-se de até

quatrocéntos e eaeeeee e sete representantes do povo. ele.!.

tos, dentre cJ.dadãos ma10res de eeeeaec anos e no e xerci
cio dos d1reitos pol:íticos, pelo voto direto, secreto e

proporcJ.onal, em cadà Estado, Território e no DistrJ. to Fe

deral, na forma que a ãea estabelecer.

Art. 100. t da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

I - resolver defJ.n1tJ.vamente sobre tratados. conven-
ções e acordos internac10nais celebrados pelo Pres1dente
da República;

11 - autorJ.zar o Presidente da RepúblJ.ca a declarar

guerra, a celebrar a paz, a permJ.tJ.r que forças estrangeJ.
ras transJ.tem pelo terrJ.tório nacional ou nele permaneçam
temporarJ.amente;

X - ôetieraunez- a realJ.zação de referendo;

V - aprovar a 1.ncorporação, subdivJ.são ou desm~bra

mento de áreas de TerrJ.tór10S ou Estados. OUvidas as Assem
bléias Leg1slativas; -

III - conceder autorização prévaa para o Presidente .ee
RepÚb11ca se ausentar do Pais;

XIII - dispor sobre a ecpeevaeêe, pelo senéee Federal

dos eaat.emes de processamento automático de dados mantJ.dos

ou utJ.lizados pela União, inclusive a administração ind1r!!
ta;

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, o esta

do de s!tio e a intervenção federal;

IX - fiscalJ.zar ~controlar. conjuntamente ou por

qualquer das Casas, os atos do axeeueave , aneaueave
da adm1nistração ind1reta;

VII - fJ.xar, no prJ.meJ.ro semestre da últJ.ma sessão ae
gJ.slatJ.va de cada legislat,ura, a remuneração dos membros

do Congresso sacaenat , do Presidente da República. e dos
Hinistros de Estado;

VI - mudar temporar1amente a sua sede;

VI!I - julgar anualmente as contas do Pres1dente da R.!!
públ1ca. bem como eprecae'r os relatórJ.os sobre a execução

dos planos de governo;

XI - regulamentar as leis. em caso de eeueeãe do Exe
cutivo;

XII - sustar os atos ncrmatuvoe do Executivo que exoc

bacem do poder regulamentar ou dos limites de delegação li
gJ.sletiva;

quatro§ 12 Cada legJ.slatura terá a duração de

.Art. 99. Cabe ao tongresso Nacional, com a sanção

do Presidente da Repúbl11ca. dJ.spor sobre todas as maté
rJ.as de ccmpenêncae da União, especialmente'

I - sistema trJ.butário, arrecadação e distrJ.bu1ção

de rendas;

§ 21! A representação de cada Estado e do DJ.strito
Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternada
mente. por um e dcas terços.

§ 31! Cada Senador será eâeaec com eeae suplentes.

11 - orçamento enuea e plano pl~rianual de J.nvest1men
tos; dJ.retrJ.zes orçamentárJ.as; abertura e operações de cri
dito; d!vJ.da púbhca; eeueeêee de curso forçado;

111 - fJ.xação do eeeeave das Forças Armadas;

Art. 98. O Senado Federal compÕe-se de representan
tes dos estados e do DJ.strJ.to Federal. eaeaees pelo voto

d1reto e secreto. segundo o princ:ípio ma)orJ.tárJ.o, dentre

cidadãos meaorea de trJ.nta e cancc anos e no exexcfcac dos
chreitos paI!eaeee ,

ssçxo rr

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACJ:ONAL

§ lI! Cada Estado e o DJ.strito Federal elegerão três

Senadores, com mandato de oito anos.

§ 32 Excetuado o de Fernando de Noronha. cada Terr,!,
tórJ.o elegerá quatro Deputados •

§ 2!! O número de Deputados, por Estado ou pelo DJ.s

tr1to Federal. será estabelecido pela Justiça Ele1toral.

proporcJ.ona1mente à população. Com os aJustes necessários
para que nenhum Estado ou o DJ.str:l. to Federal tenha menos
de oJ.to ou ma:l.S de sessenta Deputados ••

• ~1 ... """co."'io/IUlC•• ,1I1o ,

XV - regime jurídico dos servidores muni

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66 ~.Jd;
Acrescente-se ao~ do Art. 66 do Projeto

de Constituição, os seguintes incisos:
Art. 66 - ••••••••••••••••••••••••••••••

VII _ execução de obras públicas de urna

nreecsc, denominação e numeração de logradouros públicos,

VIII _ concessão t permissão ou autorização

de serviços públicos locais e fixação dos respectivos preços;
IX _ planejamento do desenvolvimento mu

nicipal, inclusive controle do uso do solo urbano, do ordenamento

territorial e da utilização de vias e logradouros públicosj
X _ concessão de licença para localiza

çãc , abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, co

eercfefs e de serviços, bem como a fixação do horário de funciona

eento , e sua cassação, caso se tornem prejudiciais à saúde, ao am-.
blente. ao sossego, li segurança e aos bons costumes, fazendo cessar

a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento;

XI _ concessão de licença para o exercI

elo do comércio eventual e ambulante;
XII _ regulamentação e licenciamento para

colocação e distribuiçãO de cartazes, anúncios,faixas e emblemas,

bem como da utilização de alto_falantes para fins de publicidade e

propagandaj

XIII - regulamentação de jogos, espetáculo
e divertimentos públicos, observadas as prescrições da lei;

XIV - utilizacão de bens de domínio do M,!!

nlcípio

cipais

Para a criação de distritos é necessária a
obrigação de implementar um mínimo de serviços básicos.

JUSTIFICAcno

EMENDA lP07612·9 r ----=-----õ
(l CARLOS COTTA .. n' I éPHO.-----:J

I'l PLENARIO I fffi;~7W

JUSTIFICAcno

I
Impõe_se definir a competência do Município

na prestação de serviços públicos locais e no lexercício de suas ou

tras atribuições, não somente com O objetivo de fixar as suas res:

IV - planos e Rrogramas necaeneae , regJ.onais e seto

ria:l.S de desenvolvimento;

V - lillli"tes do terr1tórJ.o nacJ.onal; espaço aéreo
marítimo; bens do domínio da União;

XIV - referenciar a concessão e renovação de concessão

de em1ssoras de rád1.,o e televisão;

xv - acompanhar'e fJ.scal1zar a at1vJ.daÇfe do Governo

em matér1a de po11tica monetár1a., financeira. e cambial;
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XVI - ~provar prevaamerrte e

a) a J.ndJ.cação dos MJ.n:l.stros de Estado pelo Presl.

dente da RepúblJ.ca.

b) a implantação de obras federsl.s de grande porte,

conforme determinar a lei;

c) e concessão de linhas comerC"-BJ.S de transporte

aéreo, msr!tJ.mo. flUV.1s1 e de, transporte J.ntere~

tadual de peasageaxcs em eodovaaa e ferrovias

feders1s, vedado o monopólio.

XVII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de

Contas de União; e

. .
XVIII - legJ.slar sobre as garantJ.ss dos dJ.re:z.tos dos ín

dios.

e) do presidente e dos dJ.retores do Banco Central do

BrasJ.l e do Pres:Ldente do Banco do Bras:Ll.

IV - aprovar prevJ.amente, por voto secreto, após ar

guiçio em sessão secreta, a escolha dos Chefes de M.l.ssão

D:Lplomát:Lca de caráter permanente;

V - autor:r.zar prev:r.amente operações externas de naty

reza f:Lnance:r.ra, de interesse da Un:Lão, dos Estados, do

D1strJ.to Federal, dos Terr1tór:LOS e dos Mun:r.cíp~os, ou de

qualquer órgão. ent:r.dade ou sociedade de que part:Lc:r.pem,

e dec1dJ.r sobre o texto def1n:LtJ.vo da convenção;

VI - fixar, por proposta do PresJ.dente da Repúbl:Lca,

lim:Ltes globa:Ls para o montante da dív:r.da consolJ.dada da

União, dos Estados e dos Mun:Lcíp:r.os;

II - cujo proced:r.mento for declarado :Lncompatível com

o decoro parlament;.ar.

111 - que de:Lxar de comparecer, em cada sessão leg.l.s

lat1va, à terça parte das sessões ord.l.nár:Las das ceeueeêee,

e da Casa a que pertencer, salvo l:r.cença ou eu.eeâe por es

ta autor:r.zada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos polí

ticos;

v - quando o decretar a Just:1ça Eleitoral, nos casos
peevaeeee em aea ,

VI - que sofrl!r condenação cr:r.m:Lnal-em sentença def:L

nitiva e irrecorrível.

Art. 101. O Congresso NacJ.onal. por mSJ.orJ.s absolu

ta de seus membros, após sentença condenatória transJ.tada

em iulgado, pode decretar o confisco de bens de quem tenha

enriquecido J.l1citsmente à cuece do patr:Lmôm.o públ:Lco ou

na exercício de cargo ou de função públ:Lca.

Art: 102. SOmente o Congresso Nacional, por lei

provada por dO:LS terços dos mel'Obros de cada Casa, pode co!!.

ceder an:Lst:La a autores de atentados vaoj.ent.oe à Const:Ltui

çio.

VII - suspender a exeeccãe, no todo ou em parte, de

lei declarada inconstituc10nal por dec~são def:r.nit:Lva do

Supremo Tribunal Federal;

VIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secre

to, a exoneração, de of!cJ.O, do Procurador Geral da Repú

blica, antes do térnuno 'de seu mandato;

IX - dJ.!::por sobre a cr:r.açio ou ext:Lnção de cargos, em

pregos e funções de seus serviços e fixação da respect:Lva

remuneração;

§ lI! g 1ncompatível com o decoro parlamentar, além

dos casos def1n1dos no reg:Lmento 1nterno, o abuso das prer.

rogat:Lvas asseguradas a membro do Congresso Nac:Lonal ou a

percepção de vantagens indevidas.

§ 21: Nos casos dos itens I e II deste art:Lgo.

perda do mandato será dec:LdJ.da pela Câmara dos Deputados

ou pelo Senado Federal, por voto secreto, mediante provo

eeçãe de qualquer de seus membros, da eeepeceave Mesa

de partJ.do polítJ.co.

Art. 108. Compete pr:Lvat:r.vamente ao S,:nado Federal:

It1 - aprovar, por ma10r:La absoluta, a J.ndicação do

Procurador-Geral da Repúbl:LCa;

Parágrafo único. Ao falta de eompaz-ecameneo , sem ju.!!,

t1f:r.cação adequada, importa em cr:Lme de responsab:Ll1dade.

a} de mag:LAtrados, nos casos detElrm1nados pela' Cons

titu:Lção;

I - 1naugurar a sessão legislativa;

11 - elaborar o reg:Lmento interno e regular a criaçio

de servJ.ços comuns às duas Casas;

111 - receber o comPl=0m:Lsso do Pres:Ldente da Repúbli

ca;

IV - receber o relatór10 da Com:Lssão Representat.l.va,
sobre ele deliberado.

§ l~ O suplente é convocado nos casos de vaga, da

mveeeaeure em iunções prevae tea neste e r-t aqo ou de licen

ça super-aox a cento e vant.e da.as

§ 31 No caso do item III, ou de dec:Lsão do Supremo

Tr:Lbunal Federal, em ação popular, a perda do mandato será

declarada pela Mesa da câmara eeepeeeave , de ofício ou me

d:Lante provocação de qualquer de seus membros, de part1do

político ou do pr:Lme:Lro suplente, assegurada plena defesa.

Art. 113. Deputados e Senadores perceberão valores

.l.dént.l.cos de subsíd:Los, representação e ajuda de custo, fÃ

xados ao f:Lnal da legislatura anter.l.or, sujeJ.tos é!-O~D.2.
tos g*era1s, :LnclusJ.ve o de renda e 05 extraord:LnárJ.os.

I - pelo Pres:r.dente do Senado Federal, em caso de de
cretação de estado de defesa ou de intervenção federa~
e de ped:Ldo de decretação de estado de sít:LO~

II - pelo Presidente da RepúblJ.ca, pelos Pres:Ldentes

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o~ por r~_

qUer:Lmento da ma1.oria dos membros de alllbas as Casas,
caso de urgência ou 1nt.eresse público relevante.

SEÇXOVI

DAS REUNIÕES

Art. 114. O Congresso Nacional reunJ.r-se-á, anualmen

te, na Capital da Repúb1.l.ca, de II de Março a 30 de jy

nho e de 12 de agosto a 5 de dezembro.

§ 12. As reun.l.ões marcadas para as datas fJ.xadas nes

te art:Lgo serão transfer:Ldas para o prime:Lro d:La út:r.1 ~
seqúénte, quando corresponderem a sábados, danJ.ngos e ferlaa:s

§ 22. A sessão leg1slatJ.va nio será encerrada sem
aprovação dos orçamentos da Un:Lão.

§ 32. O regJ.Jllento dJ.sporiÍ. sobre o funcJ.onamento do

Congresso Nacional nos sessenta d:Las anteriores às ele:L
ções.

§ 411. Além de reun:Lão para outros f:r.ns prv.l.stos nes

ta ConstJ.tu:Lção, a câmara dos Deputados e o Senado Fede:

ral, sob a presJ.dência da Mesa deste, reunir-se-lio

sessão conjunta para:

Art. 112. Não perde o mandato o Deputado ou o Sena-

II - que exerça cargo púb11CO de mag.l.stér.l.o supexace ,

com :r.ngres!lo antet':Lor à dJ.plomação,

§ 2~ Não havendo suplante e tratando·se de vaga,

far-se-á ele:Lção para preenchê-la se faltarem ma1S de qU1!l

ze meses para o térm:Lno do mandato

§ 5". Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões pre

paratór:Las, a partir de II de fevere:1ro, no primeiro

ano da leg.l.s1atura, para a posse de seus membros e elei

ção das respect1vas Mesas, para as quais é vedada a ree
le:r.ção na mesma leg:r.slatura. -

§ 62. A convocação extraord:Lnári~ do Congresso Na

c;Lonal far-se-lÍ:

§ 41: Nos casos prev.l.stos nos aeene IV, V e VI,

perda ou suspensão será declarada pela eeepeeeava Mesa.

111 - aacencaeec pela eespeceave Casa, por mot avo de

doença, ou para tratar, sem-:.=emuneração, de anteeeeee par

eacuaer , desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapa.§.
se a cento e vant;e eves , --

,I - :Lnvestido na função de M.l.n1stro de Estado, Chefe

de M:Lssão D:Lplomát:r.ca permanente, Governador de Terr:Ltó

eac, seceeeéeae de Estado, do D:LstrJ.to Federal, de Terr:Ltó
rios e presrcente de empresa pública ou empresa de econcmae m1st-;:
federa1S:

dor:

11 - aceJ.tar ou exercer cargo, função ou emprego remy

nerado, .l.nC1US1ve os de que sejam demissíve:1s "ad nutum",

nas entidades constantes do .l.tem anterior;

Art. 109. Os Deputados e Senadores são anvacréveae

por suas opin1.ões. palavras e votos.

IV - ser d1retor de empresa que goze de favor decor

rente de contrato com pessoa jurídica de d1.re:r.to públ:Lco,

ou nela exercer funçãõ remunerada;

I - que :r.nfrJ.ngJ.r qualquer das pro:LbJ.ções estabelec1..

das no art:Lgo anter10r~

I - fJ.rmar ou manter contrato com pessoa de d1reJ.to

público, autarqu:La, elnpresa pública, soc:r.edade de econo

mia nu.sta ou empresa concessionár:r.a de serv:r.çO púb11CO,

salvo quando o contrato e o respect:r.vo processo de seleção

obedecerem a cláusulas un:Lformes, ou forem relatJ.vos ao

xercício de funções def1n:Ldas pela ConstJ.tu:r.ção;

§ 12 Desde a expedJ.ção do d:Lploma, os membros do

Congresso Nac:Lonal não poderão ser presos, salvo em fla

grante de ceâee l.naf:Lançável, nem processados cr1m:Lnalmen.
te. sem prév:r.a l:r.cen\ja de sua Casa.

§ 72 A 1ncorporação às Forças Armadas de Deputados

e Senadores, embora m:LIJ.tares e aJ.nda que em tempo de

guerra, dependerá de prév:La lJ.cença da Casa respectiva.

SEÇAO V

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

§ 81 Ôs Deputados e Senadores estão, em suas Op:1

niões, palavras e votos, v:Lnculados exclusJ.vamente à
conscJ.encJ.a. ~

§ 21: O .l.ndefer:Lmento do pedado de l.l.cença ou a

eêncae de del~beração suspende a prescr:r.ção, enquanto du

rar o mandato.

111 - patrocJ.nar causa em que seja l.nteressada qual

quer das ent:Ldades a que se refere o item I;

§ 32 No caso de flagrante de exame J.naf:r.ançável,

autos serão remetJ.dos, dentro de va.nne e quatro horas,

Casa respect:r.va, para que, pelo voto secreto da

dos seus membros, resolva sobre a pr:r.s~o e autorize,

não, a formação da culpa.

§ 6! Os Deputados e Senadores não serão obrigados a

testemunhar sobre informações recebJ.das ou prestadas duran

te o exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes

conf:r.aram ou deles receberam J.nformações.

Art. 111. Perderá o mandato o Deputado ou o Sena-

§ 42 Os Deputados e Senadores serão submetJ.dos

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

dor:

parágrafo ún:r.co. Nos casos prevaecos nos :r.tens I e

11, funcionará como pres:r.dente e do Supremo TrJ.bunal Fe

deral, l:r.m1.tando-se a condenação, que somente será proferl..

da por do:r.s terços dos votos do Senado Federal: à perdet dp

cargo, com :LnabJ.lJ.tação, por oito anos, para o exercíc:r.o

de função púb11ca, sem prejuízo das dema1.s sanções judJ.

CJ.a1S cab.í.veis.

§ 52 As prerrogat:1vas processua1.s dos Deputados e.

Senadores arrolados como testemunhas não subs:r.stJ.rão

deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de tr:r.nta

dJ.as, ao convJ.te jud:Lcial.

v - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou

mun:Lcipal, ressalvadas as exceções preYJ.stas nesta Const1.

tU:Lção.

Art. 110. Os Deputados e Senadores não poderão, de.§.

'de a posse

r

prQI - declarar, por do:r.s terços de seus membros, a

cedênc:La de acusação contra o Pres:Ldente da República,
os M:Ln1stros de Estado;

SEÇXO UI

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 107. Compete prJ.vatJ.vamente à câmara dos Deputados

Art. 103. Terão força de le3. as preceituações regi

eeneea.s ou constantes de resoluções do Congresso Nac:Lonal,

ou de qualquer de suas Casas, que, regulamentando d1SPOS:L

t:LVOS desta Const:r.tu~ção, objet:Lvem assegurar o efetivo e-

xeeefeae de suas competências const:r.tuc:r.onais. /

II - proceder à tomada de contas do Pres:r.dente da Repú

bl:Lca, quando não apresentadas ao Congresso Nac:Lonal den

tro de sessenta d:r.as após a abertura da sessão leg1s1ativa.

, I - na constitu1ção das Me~as e de cada ceeuesãe , sS
ra assegurada, tanto quanto pcasãvet , a representação pro

porc:r.onal dos part1dos que part1c:r.;pem da xeapectn ve Casa,

.,.
IV - ~ispor sobre a cr:Lação, transformação ou extJ.n

ção de cargos, empregos e funções de seus serv:Lços e f:Lxa

ção da respect1va remuneração._

Art. 105. A cada uma das Casas compete elaborar o

seu reg1mento :r.nterno e d1spor sobre o func10namento, a or.

gan1zação, a políc1a e o prov:r.mento de seus cargos e servi

ços, observando-se as segu:Lntes normas:

sEÇAo IV

DO SENADO FEDERAL

111 - Será de d01S anOB o mandato dos Pres:r.dentes da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prO.l.b1da a re-

ele:Lção, e também a part:LcJ.pação de qualquer outro membro

na Mesa da sessão legJ.slat:r.va segu:r.nte.

Art. 106. Salvo dJ.spos:r.ção const1tuc10nal em contrár:Lo,

as deliberações de cada Casa e de suas Com:r.ssões serão to

madas por ma:LOr1a dos votos presentes, desde que esta ma1;

ria não seja -:r.nfer:r.or a um qu:Lnto do total dos membros.

b) um terço dos M:Lnistros do Tr1bunal de Contas da

União, :Lnd:LCadOs pelo Pres1dente da RepúblJ.ca~

c} dos membros do Conselho Monetário Nac10nal;

d) 4,ps Governadores de TerrJ.tór1os;

,~ ÍII - aprovar previamente, pc: voto sec.reto, após

guiçio em sessio púb11ca, a escolha dos tJ.tulares dos ss

guintes cargos, além de outros que a le:r. ~eterm:Ln~r;

11 - processar e julgar os M1nistj'0s do Supremo TrJ.by

nal Feóeral e o Procurador-Geral da Repúbl:t.ca, nos cr:Lmes

de responsab:r.11dade:

Art. 104. Ao Câmara dos Deputados e o Senado Federal

poderão convocar os M1n1stros de Estado para prestarem,

pessoalmente, informações acerca de assunto peevaeeenee dS
cereunaâo ,

I - julgar o Pres:Ldente da Repúbl:r.ca nos cr:r.mes de

responsab:Ll:r.dade e os M:Ln:Lstros de Estado nos crimes da·

mesma natureza, conexos com aqueles;

11 - os pedidos de informações encemmbedcs
pelas Mesas da cârrera dos Dep.1tados e do Senado Federal, l1nutados

a fatos eetecaeneees a matér:La leg:r.slat:Lva em trâmJ.te
suje:Lta à fiscal:Lzação do Congresso Nac:r.onal, ou etunent.ee

a assuntos relevantes, eeveeêc, sob pena de responsabJ.11

dade, ser respond1dos pelas autor:r.dades a que forem S011C1

tados, dentro de prazo est:Lpulado, que não será aupet-a.or
a trJ.nta d:Las,

1r
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§ 41. Não será objeto de deliberação a proposta de

emenda tendente a abol::Lr.

SUBSEÇAO XI

D1Spos1ções Gerais

11 - nos projetos sobre organ.1.zação dos serviços adm1nis
t1:ativos da Câma-ra dos Deputb.dos, do, Senado Federa~ e dos

'l'r'l.buna1s Federa1s.

tervalo m!nlJllo de noventa dias, considerando-se aprovada

quando obt.1.ver, em ambas as votações, dois terços dos v.Q.

tos dos membroe de cada uma das Casas.

§ 51:. Se o veto não for eaneaee, será o projeto en- ...

vaeee, para promulgação, ao Pres1dente da República.

; 61:. Esgotado sem delJ.beraçâo o prazo etitabelecido

no § 4JZ, o veto ou o ped1do de reconsideração sere colo

cado na ordem do d1a da sessão imed1ata, sobrestadas as

demais proposições, até 'sua vet;ação final, ressalvadas as mati

rialll de que t:rata o § l~ do aTt. 122.

Art. 130. A Ill8tér1a constl!nte do projeto de lei r.

jeitado ou não sancionadp somente poderá constituir ob;a

to de novo projeto. na mesma sessão legislat1va, median

te propostl! da maioria absoluta dos membros de que.lquer

das Casas.

§ 11. Sendo o projeto emendado, voltará a Casa •.1.ni

c1a'dora.

Art. 133. A elaboração das propostas de orçamento obe

decerá a pr:t.or1dades, quant1tatl.Vas e ?Ond1çÕes estabele-=

cidas em le1 de d.1.retrizes orçaIllentáráa~de in1c1at.1.va do

Pres1dente da Repúbl:1ca.

§ 21. raee d1spensada a eevaeêc prevista neste artJ.

go, ~ando projetos de idêntica teor forem aprovados nas

duas Casas, em tram.1.taçiio paralela.

§ 3!!.. O reg1mento c~mum poderá prever trâmite espec!

ea para a compat1b::L11Zação de projetos semelhantes apr,2

vados nas cond1ções do parágrafo eeeeeaee ,

Art. 127. O projeto de lei que receber parecer contr!

1.':J.o, qUi),nto ao mérito, na Cotnl.ssào competente será t.1.do

por reje1tado.

Art. 128. Fica 1nst1tuída Com1ssão Mista do Senado

Federal e da Câmara dos Deputados para dirimJ.r d1vergên

eias entre as duas Casas do congresso Nacional na aprovã

ção de projetos, elim1nada a prevalência da Casa d~ _ori

gemo

Art. 129. A Casa na qual tenha s1do conclu!da a votA

ção envaeeé o projeto de aea., ao Pres1dente da Repúb11ca,

que,aq"l1escendo, o sancionará. •

§ li. Se o Presidente da República julgar o projeto,

no todo ou em parte. 1nconst.1.tuc10nal ou contrár10 ao ;z.,n
teresse público, veta-lo-á total ou parc.1.almente ou s012.,

citará ao Congresso Nac.1.onal a sua reconsideração no pr.!!,

ac de quanae dJ,as úte::Ls, contados da data do recebmlento:

; 21. O veco parcial somente abrangerá texto inte

gral de artigo, de parágrafo, de .1.tem. de número ou de

al:!.nea.

SUBSEÇXO III

DO PROJETO DE LEI ORÇNtENTMIA

III - o orçamento;

§ 2!. A delegação ao Presidente da República terá B

forma de resolução do Congresso Nacional, que especif1cA

rã seu conteúdo e os termos do seu exercício.

§ 3l. Se a reSOlução deterJrl1nar a apreciação do pro

jeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação ún2.,

ca, vedada qualquer emenda.

Art. 132. As le1s complementares serãô aprovadas -por
mB:t.or1a absoluta.

Art. 131... As leis delegadas serão elaboradas pe10

Presidente da Repúb11ca, devendo a delegação ser por e,l.

te Sol1citada llO Congresso NaC10nal.

; ll. Não serão objeto de delegação oe atoS" da coftlP!t

t.ênc1a exclusiva do Congresso Nacional. os da couo.pentên

cia pr:t.vativa da câmara dos Deputados ou do Senedo Fede:

ral, a matér1a reservada A lei complementar, nem oi! leg1~

lação sobre'

I - organização do Jud1cierio e do M1nistér:l.o Públj.

co, a carreire e a garantia de seus membros;

11 - nacionalidade, cidadan1B e direitos .1.nd:t.vidua1s,

pol:!.t1COS e ele:t.tora1s,

§ 31. Decorr::Ldo o prazo de qU1nze d1D.s, o s11ênc10

do Pres::Ldente da Repúbl1ca importará sanção.

§ 4!. O Pres1dente da Repúb11ca ccecmceeé as razõe~
do veto ou do ped1do de recons.1deração ao Presidente do

Senado Federal, o qual será apreciado dentro de trinta

dias a contar do seu eecetumenrc , considerando-se santi

do o veto se obt1ver ma10r1a absoluta dos membros de c~

da uma das Casas do Congresso, Nacional, xeunadae em se.§.

são conjunta.

quef 11. O PreB1dent~ da República poderá solicitar

projetos de le1 de sua inic1at:t.va sejam ap::z:.eciados:

:IV - d.1.sponham sobre servidores públ.1.cOS da Un1ão

seu regime jurId.1.co, provimento de cargos, estabilidade

e aposentadOr.1.8 de C1VJ.S, reforma e 'transferênc1a de mJ..

litares para a inativ::Ldade;

t 1.. Em caso de relevância e urgência. o PresJ;dente da

República, poderá edotar med1das provisórias, com força.

Cle lei, devendo submetê.-las, de imediato, ao Congresso NA

C10nal,para a conversão,. O" qual, estando em recesso, :será

c:onvocacb extraordinariamente, para se reun.1.r no prazo de

cinco d1as.

i 2,!. Os decretos perderão ef3.cácia, desde a su~ edição,

tie não forem convert.1.dos em le::L, no prazo de trinta

(has, li partJ.r da !!ua publ:.1.cação. devendo o Congresso H.!!,

clonal d.1.sciplinar as relações juríd1cas dele decorren

te!! ..

f 31 • A emenda à Constituição será promulgada pelas

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o

eeepeceave nÚMe'ro de ordem.

a) a forma federativa de Estado;

b) a forma repub11cana de governo;

c) o voto d1reto, secreto, unaveeeeü e periódico;

d) a separação dos Poderes; e

e) direitos e garant.1.as 1nd1vidua1s.

Parágrafo único. Cabe pr1vat1vamente ao Presidente da

RepÚbl1ca, ressalvadas as exceções previ:stas nesta Cons

t1tuiçio. a iniciativa das le1s que:

I - criem cargos, funções ou empregos púb11COS ou ay

mentem a sua remuneraçã'o;

Art. 119. A matér.1.a constante de proposta de emenda

reje1tada ou haV1da por preJud:t.cada não pode ser objeto

de nova proposta na mesma sessão legis1atJ.va.

Art. 121. F1ca assegurado o direito de 1nicJ.i!Itiva

leg1slat1va aos c1dlSdãos nos termos previstos nesta

cOnllltJ.tuição.

Parágrafo ún1co. A 1n1C1at1va popular pode ser exex.

cJ.da pela apresentação, A câmara, de projeto de le:%; ou

proposta de Emenda à Constitu1ção devidamente articula

do e subscr1to por, no m!nimo, três décJ.lllOS por cento
do' eleitoredo nac:irxJa1. d1stribuídos em pelo menos ::::z.nco

Estados. com não menos de UIII. décimo por cento dos ele::L

tores de cada um.deles ~

Art. 122. O Executivo não poderá, sem delegação do

Congresso NacJ.onal, editar decreto que tenha valor de

lei.

11 - disponham sobre organizaçao adm1n'l.strat'l.va e

judiciária, ma~ér1a tr1butária e orçamentár:t.a, serv.1.ços

púb11COS e pessoal da adm1D1stração dos Territór1os;

I:I:I - fixem ou mod1f1quem os efetivos das Forças Ao!:

madas;

Art. 120. A arucaeeave da' aeae complementares e or

dinár:1as cabe a qualquer membro ou comissão da câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da Re

pública, e aos Tribuna1s Superiores. -

Art. 124. A d1scussão e votação dos projetos de le1 de

iniciat.1.va do Presi~ente da República, e dos Tr1bunais Su

per::Lores terão J.n!c10 na câmara dos Deputados salvo o d.1.S

posto no 1tem 11 do § 12 deste llIrt1go.

Art. 123. Hão serão admitidas emendas que 8W1lentem

despesa prevista:

1 - nos projetos cuja ín~ciativa seja da exlus.1.va comp,!.

tência do PresJ.dente da Repúb11ca, ressalvado o d1sposto

nos §§ 22 e 32 do art~ 134.

membros, sendo lSuas conclusões encam1nhadas ao M::z.nisté

r.1.O PlÍbl.1.CO para -pramover a zesponsabil:u5ade C::l.Vil 

criainal dos 1nfratores, se for o caso.

VII - fiscal.1.zar os atos do zxeeueave e solic.1.tar

Tribumsl de Contas da União que proceda, no âmbito de

euea atribu.1.ções, As .1.nvest.1.gações sobre a ativ.1.dade

.atéria que .1.nd.1.car, adotando as prov.1.dências necessa

ritls ec cumprilllento da le.1.;

• VIII - converter-se, no todo ou em parte, em eeeueeãe

parlamentar de inquér1to, ou reunir-se, para a mesma f.1.-

_--%lalidade, quando ocorrer ident1dade de 1ll8tér:ul, com oy

eeee COIII.1SSÕeS do Congrel5so Nac:ional ou da outra Casa L~

gislat1va, eeeaenee de11beração da maior1a de dO::LS tex.

ços de seus membros;

SECA0 VU:I

DO PRocesso LEGISLATIVO

I - d::Lscutir e votar projetos de 1131 que d1.spensem.

na forma que d1.spuser o reg1111tlnto, a competênc18 do ple

nário. salvo recurso de um décJ.mo dos membros da Casa;

11 - realzzar aUd1ênc1.as púb11cas com encadeãee da s.Q.

c1edade civil;

111 - convocar H1nlstro de Estado para prestar J.nfor

mações ,.sobre assuntos aeeeeneee às suas atribuições;

:IV - acompanhar, junto ao Governo, os atos de regulª

mentação, velando por sua completa adequação.

V - receber pet.1.ções, reclamações, representações ou

queaxee de qualquer pessoa contra atos ou cóm.1.ssões das

autor1dades ou entidades pÚbl::Lcas;

VI - sol::Lc::Ltar ao Procurador-Geral 'da Repúbl::Lca que

adot.e as llled.1.das ca'k&ve:l.s junto ao Judic.1.áT".1.o com o objS

tivo de eV1tar ou reparar lesões a d1re1t08 ind.1.vidu8.1.S

ou ecteeavce , 1nclusive de aneexeeeee difusos de grupos
eceãeãe ou comun.1.dades;

IX - acompanhar, junto ao Governo, a elaboração da

proposta orçamentár1B, bem como a eue posterior execy

çio;

X - ~nca• .1.nhar requerimento de informaçiio, de acordo

COlD o d1spo;to no 1tem II do art. 105;

XI - solicitar o depoimento de qualquer autorl.dade ou
cidadiio;

Art. 117. O processo legislativo compreende a elabo

ração de.

Art. 115. O Congresso Nac3.onal e suas Casas LegJ.sl!!

tivas têm eeeuaeêee permanenteS e temporárJ.as, constitui

das na forma e com as atrJ.buJ.ções eeevasees no respec-

tivo regimento ou no ato de que resultar a sua cr1ação.

i 12. Às comissões, em razão da matér18 de sua com~ll
têncJ.a" cabe: •

SEçAO vrr
DAS COMISS~ES

Art. 116. Durante o recesso, he.vere uma COlllissio R~

presentat1va do Congresso Naclonal, cuja compos1ção r,!.

produz.1.rá e proporc10na11dade da representação part1dá

ria, eleite. por suas zespectivas Casas na pem,htima ses

são ordinária. do período légilSlativo,' com atribu1ções d;l

f'inidas no regimento.

:I - emendas li Constitu1Ção,

11 - le1s complementares;

111 - le.1.s ordinár1as.

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos;

VI - resoluções.

§ 72. Na sessão leg:Lslativa extraordinária. o Co.!!.

9re880 Nacional somente dell.berará sobre a matér:l.i!l

qual for convocado.

f 21. As COII\!ssões Parlamentares de Inquérito. que

gozaM de poderes de 1nvestigaçio própriol5 das autorida

des jud.1.c::La.1.s, "'lêm das que l5e constituirem nll forma do

itfUII VIII do Pllrágrafo e:nterior. serio c:r::z.ade.s pele ci
mara dos Dep~tados e pelo Senado Federal, em c:onjunto ou

separadamente, para I!. apuração dI!. fato detenllJ.nado 11. por

prazo certo, mediante requer1tllento de um terço de

XIX - apreciar programas de obras, planos nacionais.

regionais e setoria1s de desenvolvimento e sobre elesarg.

tir parecer.

Parágrafo único - Le1 complementar d1sporá sohre

li. técn.1.ca de elaboração, redaç;o e alteração das l(HS.

SUBSEÇXo :I

DA EMENDA À CONS'l'ITUIÇXO

Art. lla. A Const1tuição poderá ser emendada med.1.an

te propostas;

I - d~ um terço, no m!nJ.Illo, dos membros da Câmara dds

Deputados ou do Senado Federal.

I:I - do Presidente da RepÚb11,ca.

111 - de mais da metade das Assembléias Leg.1.slat1vas

das um.dades da Federação, manl.festando-se, cada uma d~

las, por um terço de seus membros.

IV - de in1c:t.ativa popular, nos termos prev::Lstos nes
ta Const:t.tU1ção. -

I - em quarenta e C1nco d1as, em cada uma das Casas;

11 ~ em quarenta d1as, pelo congresso Nac10nal.

§~ 22. Não havendo del::Lberação nos prazos do parágra

fo anter10r, o projeto será 1DCluído na ordem -do d1a das

sessões consecut:t.vas e subsequentes; se ao f::Lnal dessas,

não for aprec::Lado, f1cam sobrestadas as dema1s propos1

.;tões até a votação f1nal do projeto, ressalvadas as refs

ridas no art. 122, § 2!!..

§ 311:. A aprec1ação das emendas do Senado Federal p,ª

la Câmara dos Deputados far-se-á, nos casos deste art.1.go,

no prazo de dez d1as, sob pena de reje1ção.

§ 4!!.. Os prazos do § 1 2 não corfem nos per:!.odos de

recesso do Congresso Nac10nal nem se ap11cam aos projetos

de codificação.

Art. 125. O projeto de leJ. sobre matérJ.a .:f:t.nanceira
será aprovado por ma,1.0r1a absoluta, devendo sempre conter

e. indicação dos recursos correspondentes.

§ H O projeto- da le1 de diretrizes orçamentár::Las será

encattu.nhado ao Congre6'9o Nacion~l pelo Pres:t.dente da Rep.B

bl::Lca até 01tO meses e me10 antes do exercíC10 f1nance1ro.

Art. 2!! O proJeto da lei de d::z.retr1zes orç<,llllentár1as

será devolv1do para sanção até" encerramento do pr1me:t.ro

período de sessão leg:t.slat.1va•

§ 32 Se o projeto da 1e1 de d::Lretr1zes orçamentár1as

não for devolvJ.do para sanção no prazo estabel"ec1do neste

art1go, f1ca o PreS1dente da Repúb11ca autor1zndo a pr,2

mU1gá-lo como 111.1..

Art. 134. Os projetos de le1 relativas ao Plano FI!!

r1anual de Invest.1mentos e ao orçamento anual serão en

Vl.ados pelo Pres.1dente da Repúb11ca, ao congresso NaC'l.~
nal, para votação conJunta das duas Casas, até quatro' mg

ses antes do ::Lníc::Lo do exercí"C'l.o f1nanCe::Lro segu1nte.

§ 11. A Const::Ltuiçâo não poderá ser emendada na vi

gência de estado de defesa ou de .1.ntervenção federal. -

; 211. A proposta será d.1.Scut1da! e Votada em sessão

conjunta do Congresso Nac10nal, em boi'5 turnos, com 1I!.

Art. 126. O projeto de le1 aprovado por uma Câmara II~

rã revisto pela outra, em um só turno de discussão e votA

ção, sendo env1ado à sanção ou promulgação, se a Câmara

revisora o aprovar, ou arqu1vado, ee o rejeitar. ,

5 l.lt Organizar-se-á ComJ.ssão M:1sta Permanente de Senadores

e_Deputados para exam.1nar e emit;l.r Parecer "sobre os proJetos

de lei relat1vos ao Plano Plur1anual de Invest:LlDentos, às

Da:I:etrizes Orçamentáries e l!0 Orçl!Jllento Anual.



§ 2. Somente na COBl1ssão H1sta poderão ser eeeeeeaeae emen

das.

§ 31 Emenda de que decorra aumento de despesa global s6

será objeto de deh.beração quando.

I - compatível com o plano plurianual de anveeeaeenees ,
com a 1e1 de 41retrizes orçamentárias, ou com ambos, confo.!:

me o caso; e

II - anda.que, os recursos neceeeérace, des~ que prove

naerreee do produto de operações de créd1to ou 4e alterações

na leg1s1ação t:ubutár1a.

§ 41: t vedado a-emenda 1nd1car, como fonte de recursos, o

excesso de arrecadação.

li 51 O pronunc1amento da Com1ssão sobre as emendas sera

conclusivo e f1nal, salvo se um terço dos membros da Câmara

dos Deputados ou do Senado Federal requerer a votação em Plg

nárJ,.o de emende aprovada ou rejeitada na cceuasêo ,

§ 61 Ap11cam-se ao projeto de lei orçamentár18, no que

não ccnueeeaee o d1SpoSto nesta seção, as demais normas r~,

aetavee ao processo leg1s1at1vo.

§,2 o Presidente da Repúb11ca poderá envJ.ar mensagem

ao Congresso NaC10na1 para propor modJ.ficações nos projetos·

a que se refer.e este artigo, enquanto não eseavee concluída
a votação, na cceuesêc HJ.sta, da parte cuja alteração é pr2

posta.

1 ai Se a le1 orçamentár1a não t1ver s1do votada até
1nício do exereIcac corr.espondente, poderá ser 1n1C1ada a

execução do projeto como norma prov1sória, até a sua aprovª

ção def1nJ.tiva pelo Congresso Nac10nal.

Art. 13S. O Pres1dente da República terá cinco dJ.as,

contar do eecetueenêc dos projetos, para eeneacnã-acs ou vg

ed-ace, cceomcenee ao Pres1dente do Congresso xeeaenar ,

quarenta e 01to horas, em caso de veto, as razões que o

motivaram. Decorridos os cinco dias, o ei1ênc10 do PresJ.den
te da RepÚb1.J.cli importará a sanção.

§ 11 O Congresso NaC10nal: no prazo de dez d:t.as, de11bj!

rará sobre as partes t:etadas ~os projetos.

§ 21' Os recursos orçamentár10s que, em vJ.rtude de emenda

ou de veto, restarem sem despesa correspDndente poderão ser
ut111zados medJ.ante autor1zação 1egJ.slat:Lva, para abertura

de crédJ.to espec1al ou sup1emerttàr.

SECA0 IX

DA FISCALIZAClO FJ:NANCElRA, ORÇAMENTAAIA

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Art. 136. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou j!!.

ríd1ca que ut1l1ze, arrecade, guarde, gerencJ.e ou. por qual

quer forma, admJ.nJ.stre d1nheJ.ros, bens e valores púb11COS ou
que est:"ejam sob a responsab111dade do Estado, ou a1nda, que
em nome deste assuma obrigações.

Art. 137. A fisca1J.zação fJ.nanceJ.ra, orçamentár1a, operª

cional e patrJ.JllonJ.al da Un1ão será exerc1da pelo Congresso

Nac:Lona1, med1ante controle externo, e pelos sJ.stemas de

controle J.nt,.!!rno de cada Poder, quanto aos aspectos de ef.!.

cácia, ef1c1ênc{a, econom1c1dade, 1egal1dade e leg1tJ.lllidade,
na forma da 1e1.

Art. 13a. O controle externo eerá exerC1do com o auxí110

do 'Tr1bunal de Contas da Un1ão, ao qual compete:

I - a eprec1ação das contes prestadas anualmente pelo
Governo da un:Lão;

11 - o julgamento das contas -dos adau.nJ.stradores e 'de

Rl/!J.S responsáveis por dinheiros, bens e valores públicosJ da

• administraçio direta e indireta, inclusive as fundações e

as sociedades c1.vis, 1nstJ.tuídas ou mantJ.das pelo poder pú

blico .federal, e das con'tas daqueies que deram causa a perda
extrav.1O ou outra irregUlaridade de que resulte prejuizo ia
Fazenda Nacional;

II:I - 11 "'rea1izaçio de fiscalizaçio.. .inveatigações, inspe
ções e BudS.'tbr1ã orçamentária, financeira. operac:ional e ~

trimonia1. c3\J's órgãos e ent2.dades ds admin1stração dJ.reta ou

indireta -ao Legialat1vO.. Executivo e Jud:Lc.1ário, l.nc:lusive
i!lutarquias, empresas púb11ces, soc.1edade de economUI mista e
fundações' públicos;

~ IV - va flsca1~;cação das empresas supranacJ.onais de cujo

- capital o poder publico part1C:Lpe, de forma d1reta ou 1ndire
ta;

v - a :f1scaliz:açio -da ap1icaçio de quaisquer recursos
repassados, med:Lante convênio, pela Uniio li Estados.. D1.strJ,.

to Fe~er~l e Municípios,

VJ: - a apreciaçio, para fins de registro, -da legalidade

~as lldmissõe:l de pessoal. a qualquer -titulo.. na adlllin1stra

çio c1i.reta e ind;ireta,. inc1ul!J1Ve nas fundações 1nst1t.uídas

ou mant1das pelo poder púb11CO, excetuadas as nomeações para
......ear o de natureza es eci

VII - a aprec1açio da ef1ciênc1a e dos resultados das at!

v:Ldades dos 6rgãos ~ ent1dades públicos; -

VIII - a apreciação, para f1ns de reg1stro, da lega11dade

da acumulação de cargos e das concessões 1nic1a1s de aposen
tador1as. reformas e pensões, ressalvadas as melhorJ.as posts
riores;

I,

:IX - o acompanhamento das licl.tações púb11cas do Governo

Federal e da adUl1nistração indireta, 1Il1pugnando-~s. em qual.

quer zeee, quando detectar \1rregularidades,

x - representar, conforme o caso, à c:âmara d~s Deputados,

&O Senaó:J Federal, ao Pres1dente da RepúblJ.ca ou Jud1c1árJ.o S2

bre as J.rregular1dades ou abusos apurados.

§ 11 O TrJ.bunal de Contas da Un:Lão prestará à Câmara dos

Deputados, ao Senado Federal e às suas cceuaeêee as inform-ª.

ções que forem solJ.cJ.tadas sobre a f1sca1J.2ação f1nance1ra ,

orçamentár1a e patrJ.monia1 e sobre os resultados das audJ.t.Q.

mae , anepeçêee e decasêee , além de comparecer, por

membros, a qualquer das Casas, med1ante convocação.

§ 21 O PresJ.dente da República poderá ordenar a execução

ou registro dos atos a que se .refere o 1tem VIII, "ad refe 
rendum" do Congresso xecacnaa ,

-§ 3. A regularidade -de gestão orçamentária, fJ.nance1ra e
patr1monla1 será acompanhada meaiante re1atór10 e demonstrat:.!.

vos do controle aneeenc , sem preJuízo de 1Dspeções julgadas

neeeeeéraes pelo controle externo.

Art. 139. O Tnbunalcde Contas da Um.ão de ofício ou por

determJ.nação de qualquér das Casas do Congresso saeaenea, ~de

suas comissões ou por sol1cJ.taçâo do M1nis~ério Público •

das aud1.tor1as fJ.nance1ras, orçamentár1as, operacJ.ona15 e P-ª.

trimon:taJ.s, verJ.f1cada a 11egalidade de qualquer despesa, ou

ato suscetível de gerar despesa ou var1ação patrJ.Jllonial, devg
rá: •

:I - proteger o etave patr1lll0n1al do 6rgão ou entidade;

:II - estabelecer prazo para que o órgão ou entidade adote

8S providênc1.as neceeeéraas para o exato cumprJ.mento da 1e1;

:I:II - sustar, se não eeeneaeo, a execução do ato ::unpugna

do, cceanaeenec a eecaeâc à câmara dos Deputados e ao Senado

Federal;

IV - aplicar aos eeepcneéveae as sanções prev1stas em aea ,

§ J.!l. Na hipótese de contrato, a parte que se cons.1derar
prejudicada poderá 1nterpor recurso, sem efeito suspensJ.vo,ao

Congresso NaC10nal.

§ 22 Se o Congresso Nac10nal, no prazO" de noventa dJ.as ,

por sua ma10rJ.a absoluta, não se pronunciar sobre o recurso
previsto no parágrafo anter10r, prevalecerá a decJ.são do Tr1
buna1 de Contas da UnJ.ão.

Art. 140. A-co~s:,ão H1sta Permanente .c!0 co~gresso Nac:Lg

nal, d1ante de ind;ÍC1~s de c:espesas não autor1zadiis, 111';.lUsJ,.

ve sob forma de J.nvestJ.mentos não programados ou de .f!ubs{dJ.os

não aprovados, poderá, pela ma10ria absoluta de seus membros,

sol:tc1.tar a autor1dade governamental responsável, que, no

prazo de C1nco d1as, preste os esclarecUllentos necessár10s.

§ 11 Não prestados os esc1ar"ic:l:mento, ou cons:tderados in.
suf1cJ.entes por dois terços dos membros da COlll1ssão, esta s.Q.

11c1tará ao Tribunal de Contas pronunc18mento conclusivo S2
bre a matérJ.a, no prazo de tr1nta dJ.as.

§ 2" Entendendo o 'l'r1bunal de Contas da UnJ.io irregUlar a

despesa, a com1ssão, se julgar que o gasto possa causar dano

~rreparáve1 ou grave lesão à eCOn01l11a púb11ca, proporá

Congress~ Nac~onal a sustação da despesa.

Art. 141. A Comissão Mista Permanente do E:ongresso NaC1.Q.
nal, por proposta de qualquer Congress1.sta, poderá sol1c1tar

ao Tr1buna1 de Contas da Un1ão a rea11zação de aud1tÇlr1.a e,!. 1

pecíf1ca, em matérJ.a de fisca11zaçiio fJ.nanceira, orçamentária,
operac10na1 e patrJ.JllOn1al..

'Parágrafo únJ.co. O tr1buna1 de Contas da União poderá e!!,

cusar-se de realizar a eud:ttoria solJ.CJ.tada '!Se, por outros

meios, estiver em cond1ções de atender it. solicitação da C2

missãO". Nessa hipótese. Com1ssão poderá, pelo voto de d01S

terços de llIeu:s ~embros, - renovar o pedido de auditoria.

Art. 142. Verificada a eX1.stênc1a de irregu1ar1dades ou

abusos, o tr1bunel de Contas da Uniio ap1icará .aos responsá 
veis as sanções prev1-stas em lei, que estabelecerá, dentre

outras -cominações, multa proporc10na1. eo vulto do dano caUSA

do ao pa~r::unônio públicoa

Art. l-43a As' deci'Sões do Tribunal de ContaB da Um.io de

que resulte imputc.ção de débito ou multa terio e:f1cácia de

.entença e const1tu1r-se-ão ea titulo executivo.

Art. 144. O Tribunal de Contas da união.. -com Ilede no Di.a.

trito Federal e quadro próprio de pessoal, tem jur.1séUção eJl.

todo o País.

1 1. cabe ao Tribuna1 de Contae da Uniio:

a) el.eger seu Presidente e demais titulares de sua direção;

b} organ1zar seus serv1ç08 auxi11ares, provendo-lhe os caX

gas, na forma dll.- loi;

c) propor ao LegiSlativo -li. extinção e a .criação de cargos
a f1.xação dos respect1vo:s vencJ.Jllentos;

d) -elaborar seu RegJ.mento Interno ti ne1e de.finir 8ua comPl!.
tênc1a e as normas para o exercício de suas atribu1ções;

e) conceder l1cença e .fér1as aos seus Illembros e servidores
que lhe forem d1retamente subord1nados.

121 O Tribunal de Contas da Un1ão encaminhará ao Congresso

Nacional, em cada ano, na forma e para os f111S prevJ.stos em .lei,
relat6r10 de suas at1v1dades referentes ao exercício anterior.
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Art. 145 Os M1nistros do Tr1buna1 de Contas da un1ão serão

escolhidos dentre brasi1e1ros ma:Lores de tr1.nta e cancc anos ,

de adoneadede moral, de reputação i1J.bada à not6rios ecnbecamen

tos jurid1cos, eccnêaacce , f1nanceiros ou de admin1stração pú 

bl1ca, cbeâecadas as seguintes condições:

I - um terço 1nd:Lcado pelo PreS1dente da República,
aprovaçio do Senado Federal;

11 - (1015 terços esco1h:r.dos pelo Congresso Nac10na1,

mandato de seaa anos, não reecvêvei., sendo:

a) um terço dentre profJ.ss1omus J.nd1cados por entJ.dades
eepeeaeneeeavae da eeeaeãeâe civil, na forma que a lei estabe1.!.

cer; e

b) um terço dentre Aud~tores, substJ.t_utos legais de Min1!!

tros, ou membros do HJ.n1~térJ.o Público, junto ao TrJ.bunal de Con
tas da União por este ind1cado, em lista tripl1ce.. alternadamente

segundo os critérJ.os de ant1g11l.dade e de eeeeeaaenec ,

i 1. Os Min1stros, ressalvada a não-v1talic~de na h1P2

tese do exeeefeae de mandato, terão as mesmas garantias, prerrogª

tivas, vencaaenecs e 1l1lped1mentos dos M1n1stros do Super10r TrJ.b.!!

nal de Justiça e somente poderio eposentar-se com as vantagens

do cargo apÓs C1DCO anos de eeeewe exerefeae,

§ 22 Além de outras atribu1ções defin1das em aea , os Ay

d1tores. quando em subst.1tuição aos MJ.n1stros, em suas faltas ou

impedJ.Jllentos, têm as mesmas garant1as, prerrogat1vas e impedJ.Jllon

tos dos titulares.

Arta 146. O Leg1s1ativo, o zxeeueave e o Jud1c1ár1o

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a

.finalidade de:

I - acompanhar a execução dos programas de governo

dos orçamentos da un1ão, para eveaaee o cumpr1mento das metas pr.!!

vaeeee no Plano Plurianual de Invest:Lmentos1

11 - controlar e f1sca1izar a gestão orçamentár1a, f!
nenceaxe e patr111lonia1 dos órgãos e ent1d~des da admJ.n1.stração f,!.

dera1, belll como a aplJ.cação de recursos pÚ'b..11COS por entidades de

d1reito pr1vado, vaeanêc domprovar a 1ega11d,\de e ava1J.8r os
su1tados quanto à eficácJ.a e eficiêncJ.a;

III - exercer o controle das operações de créd1to, avais

e garantJ.as, bem aSS1m dos d1reitos e haveres da unJ.ão;

11' - ap01ar o controle externo no exercício de sua mJ.ssão

1nst1tuC:Lonal.

Parágrafo únicoa Os responsáve1s~ pelo controle 1nterno,

ao tomarem conhecJ.Jllento de qualquer 1rregular1dade ou abuso, d.l.

rão c1ênc1a ao Tr1bunal de Contas da Un1ão. sob pena de responsa

b:Llidade sOlJ.dárJ.a.

Art. 1"". O Tr1bunal de Contas da Un1ão dará parecer

prév10, em sessenta d1as, sobre as contas que o Pz:esidente-da ~R~

púb11ca deverá encam1nhar anualmente, até 31 de março do exerci
CJ.O subseqUente.

parágrafo único. Não sendo observado o prazo a que se

refere este art1go, o Tribunal de Contas dará c1ênc1a ao CongreR.

do Nacional.

Art. 148. O exercíc10 do controle externo a c.e.rgo do

Tr1bunal de Contas da Un1.io será dJ.sc1pl:Lnado em lei.

Art.. 149. As normas estabelec1.das nesta Seção .e.p11cam-

-ae, no que coub~r. à organização e fiscalização dos Tr1buna1s de
Contas dos Estados e do Distr1to Federal e dos Conselhos de Con

tas dos Hun1cípios.

Parágrafo ÚDJ.CO. Lei complementar estabelecerá as con
dições para c:rJ.ação de Conselhos de Contas H.un1cJ.paisa

Art. ISO a A fiscalizaçiio pelo Congrêsso Nac10na1 dos

atos do -executivo, inclusive os da administração indireta, serlÍ

ainda regulada no reg11llento comum e nos regimentos internos de

cada Casa, que poderão dispor sobre:

I - competência de seus 6rgãos, inclusive no que se
refere à fiscalização -nos periodos de recesso -do Congresso Nacio- •

na"1.;

, .11 - pÔderes C:!e -convocação de testelllUD)tas, de requj.
s-lçio de documentos e llIformações, de .rea1iz:agão ou determinação

de dil1gências;

111 - penal1dadel!J a que elltIÍ sujeito quelD deixar de
atender a exig.i~c1as do -6rgio fi.caJ.J.zador1

IV - outras aedidas nlllccsaárioa ao cumpr1ltlllnto de

suas atr.ibui-ções constituC:LOna18 ....

Em outra eaendá, por n6.a apresentada, propomos a man.1l
tonção , do 81stema .pre:ndencia1 de governo. •

Para. tanto, suger.unos a sUbStitU1Ção do Capítulo II

1)0 Execut.ivo, do Título V - Da Organização dos Poderes ti S.1stema
de Governo, do pr~jeto de Constituição.

Na just1f1.cação daquela emenda, assinalllUlos a necessi
dade de conferir ao Congreseo Nac1.onal preponderância nas funçêies
leg1.Slativa e fisca11zadora.

t o que pretendellos COln a present.e emenda, referente·
ao capítUlo do Poder LegislatJ.vo.

Restaurando as prerrogativas do Congresso Nac.1.ona1, con
sagradas na Const1tuição de 1946, e l.ntroduzindo novos instrumentos
de con.tro1e, est8lDOs aperftlJ.çoando o sistema in_titucional brasile.i
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ro, no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um LegislatJ.vo mns

representatJ.VO ti: ma:1.S dotado de recursos para as funções de 11'39.15

lar e fiscaluar.
DIONíSIO DAL-PRA

tlção eesercaea e ~i~anceiral a d~scapJ.tal~za~ão e o estrangulamentoI
do setor agropecuarJ.O nacional sao 1nevitave.15,a curto prazo. ...

~;~,oo_
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EMENDA lP07624-2
tJ DEPUTADA EUNICE MICHIlES

Agravam-se constantemente as disparidades regionais e cresce, a

cada dia, o fluxo de migrantes para as grandes metrópoles do Centro

Sul. Consequentemente, ampliam-se desmesuradamente os problemas e as I
t.ensües urbanas. A administração das grandes cidades tornou-se caóti

ca, onde cada centavo aplicadO atrai mais migrantes, gerando a neces~

sidade de aplicar novos recurscs ,
Esse ~írculo vicioso só pode ser rompido pela aplicação maciça de

recursos nas regiões de emigração, para nelas reter os emigrantes, ou

em pc.tcs alternativos, que tenham capacidade ambiental para receber .!,
créscimos populacionais. Criar condições para reter o homem no Norde~

te ou encaminhá-lo a uma vida condigna na Amazônia, constituem, pois,

soluções que se completam e que não se excluem, mas que devem ser iE!

plantadas simul tãnea e paralelamente • -

Para isso, entretanto. são necessários recursos financeiros que

nenhuma daquelas duas regiões pode dispor no momento Cumpre à União

fornecê-los, mesmo porque, assim fazendo, aliviará as metrópoles su

listas do ônus de atender à crescente massa de migrantes que para lá

se dirigem

Três por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industriali_

aaccs constituem o mínimo necessário para que se possa através des

sas aplicaçi:ies, melhorar as condições de vida naquelas regiões, d;

modo a reduzir e redirecionar os fluxos migratórios.

Dá nova recaçãc ao item I do art 277:

Art., 277."
"1 _ (lo produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de

querquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenla e

sete por cento, na forma seguinte.-

o) •

.) ...
c} três por cento para aplicação nas Regiões Norte e Uordeste, !.

través de suas instituições oficiais de fomento regional. 11

"' Tl.lO/.lt.ln""'.çiO ~

ACRESCENTE-SE O SEGUIHTE ARTIGO NO TITULO X, DAS DI5PQSIÇOES TRANSI

TORlA5i~~:

'"Art. - cinco por cento do percentual estabelecido na letra "C", do
,item I, do Art. 277, se r ãc destinados .obrigatóriamente, pelo

prazo de 20 anos, a projetos vinculados à Zona Franca de H,!!.

naus."

A letra "C" do ítem I, do Art. 277 prevê a destinação de

dois por cento da arrecadação do Imposto sobre Renda e Proventos e

do Imposto sobre Produtos Industrializados para a apllcaçi§o nas Re

giões Norte e Nordeste, através de suas Instituições oficiais de fo

mento regional.

P. ênenda p:!:eterode que W!' quarto destes recursos eejee obr!g:l

toríamente durante 20 anos, direcionados para aplicação em projeto;

vinculados à Zona Franca de t-lanaus.

Trata-se de uma dlsposlç~o transIt6ria que , se eprcveca , da

rá ~ Zona Franca o respaldo financeiro que lhe permi tirá caminhar Pi!.
ra sua consolidação definitiva. E preciso manter vivo o clima de so

lidariedade que inspirou a criação da Zona Franca de Manaus. A Zona
Franca é um projeto vitorioso que merece o apolo da Assembleia Nac1,2

nal Constituinte.

EMENDA lP07623-4
t: DEPUTADA EUNICE MICMILES

t: PLENARIO

~----__ ,~U...O/<O.... dO"".<OlU.'llI

"' l~ITOIJUS1"<C.ç.e ~

(lPlENARIO

EMENDA lP07622·6
f!J DEPUTADA EUNICE HICHIlES

J.ndispen

pr;;:;:"
!%7ów

Const1tUJ.nte DI~;dsIO DAL PRA

ConstituJ.nte DIONíSIO DAL PItA

PTENiBIO

Esperamos dos aneaqnee con5tJ.tuintes o

sável epoao à presente emenda.

EMENDA MODIFICATIVA

§ 1- A política agrícola estJ.mulará o de

l!!Ienvolvimento do cooperat1.v:lsmo de produção e de créd:Lto~ ...

o art. 325 d,? Projeto de Constituição passa B viger com a

Beguinte redação:

"Art. 423. são õesob'r~gados de pagamento da t-ª.

rJ.fa de transporte coletJ.VO urbano de passageJ.

r08 os cidadãos brasJ.leJ.ros com J.dade superior a

sessenta e cinco anos e os portadores de def.1cJ.ên

cia físJ.ca ou sensorial."

unouuulrlCv;h -----,

A tRodJ.ficação proposta por SJ. mesma se justJ.fJ.ca

Os portadores de defJ.ciência físJ.ca ou eeneeeaaa devem lIIerecer.p~

las suas condJ.ções peculJ.aríssJ.mas, também a isenção da tarifa

do transporte ccaeeavc urbano de passage:lros.

"ri.~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I- rontriliJicão dos enpregadores, incidente

sdJre o lucro;"

EMENDA MODIFICATIVA

-Art. 325. O 'Estado, reconhecendo li impor

têncJ.a ds agricultura, propic:Lar-lhe-á tratamento compatí

vel com sua equiparação às demaJ.s atividades produtivas, ã.

través da 2llPlenentaÇão de eecenaeees eeeéveas e eensa.seen

tes de polítJ.ca agrícola que compreendem os saatemes de:

a) comercial:Lzação, com garantia de preços

mínimos remuneradores;
b) armazenamento;

c) abastec:Lmento, com formação de estoques

reguladores de alimentos;

15) seguro da ativJ.dade agropecuárJ.a;.

e) f:LnancJ.amento da ativJ.dade agropecuária;

f) informações de mercado;

g) pesquJ.sa e assistência técnJ.ca.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICACAO

Entendemos " a Seguridade Social deva ser fi

nanciada compulsoriamente por to~os segmentos sociais, mas em si~
tonia com a capacidade comtributiva de cada um dos segmentos.

A redação dada ao inciso por nós alterado esta

belece a IncLâênc í.a da contribuição dos empregadores cumulativamente

sobre a folha de salários, sobre o faturamento da empresa e sobre o

seu lucro. Ora, a imprevisibilidade inerente ao sistema produtlvo,~

xemplarmente demonstrada no perí.odo pós_cruzado, pode inviabilizar o

empreendimento com a retração da demanda e prejuizos contábeis, ernbg.

ra existindo faturaJO,ento e folha de salários. A nosso ver a redação

do projeto deve ser alterada porque geradora de uma redJ.stribuitáo de

rendas socialmente indefensável.

Dê-se ao art. 423 do Projeto de Const,1.tuJ.ção,

redação seguinte:

Dê-se a ,peguinte redação ao Inciso I do Parágraf

19 do Artigo 335 dó ProJeto de constituição:

r;r ~cOSOl'u14J....ce"'.,1lr _,

EMENDA lP07621·8
['J

Const1.tuinte DIonísIo DAL PR~

Ao art. 19, I

xcrescenee-se a seguinte alinea:

SENADOR CHAGAS RODRIGUES '

PROJETO DE CONSTITUIÇlo

JUSTIFlCAC1lo

Devem ser considerados brasileiros os nascidos

no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde

que registrados em repartição brasileira competente,

desde que venham a residir no Brasil. O texto exige' ainda

que a reafdêncde ocorra antes da maioridade, e que, alcança

da esta, haj a também opção pela nacionalidade brasileira-:

são duas exigencias burocráticas e descabidas.

JUSTIFICAC1\O

Acrescente-se ao art~ 356 do Projeto a alínea .fo.
com a seguinte redação:

Com a e"J.stência de elevado número de defJ.cientes con

gênJ.tos. sendo que a grande maiorJ.a se origina de aeees pobres,

neeeeeaeee êles da dedJ.cação de uma pessoa para assJ.sti-los, o

que acarreta difJ.culdades no orçamento e sustento da familJ.a.

cujos ganhos já são maJ.8 do que J.nsuficJ.entes, gerando C%1!

eial problema social.

o precei to assegura direito fundamental que, por

isso,deve ser explicitado na Constituição.

Emenda Supressiva

Ao art. 19, r, alInea "c".

Suprima-se a parte final, depois das palavras

"residir no Brasil".

"f) as pessoas portadoras de defe1.tos físJ.COS c0l!.

gênitos e comprovadamente incuráve1s, independentemen

te de iGlade, com proventos equiparados aos aposentados
por lim!te de idade ~ ..

'u'e/.~IT,,~.çlo ~ --,

PLENA.RIO

JUSTIFICACAo

PLENARro

do) Nenhum brasileiro nato poderá ser privado de sua naciona
lidade~ -

Emenda Aditiva

Esta segunda emenda, substitu:l..ndo o parlamentarJ.smo pr~

conizado po Projeto de ceneeaecacãc, é ma1,S uma contrJ.buJ.ção para
4 modernização dos po~eres da Un.1ão.

EMENDA lPOi618·8
t: Con.h'",n'. DIONISIO DAL pRA

r;r lln.,Jul1lrOCv;lo -,

r;r lUlll,.UI1"'.v;h

EMENDA lP07617·0

t:

EMENDA lP07615·3

t:

r;r lUl0n~ITI".v;ÃO ____,

Dê-se à illínea b , do Art. 410, ào Prcj e ec de ccnst.a tua-

cão, a segumte redação. -

UArt 410. • ••• ~ .

b) a mseaaacâc , ou ampl1ação de cent r-aa s nuclea
res, hadre Iêt r rcas de mêdao e grande porte, termce rêtra-,

cas e de mdtist r Ias de potencaat pcfuador ;"

JUSTIFICACJ\O

Pelo Art. 410, alínea E., do Prcj ezo de ccnsta tuacâc , de

pendem prêvm eutcr raacãc do Congresso Nacacaef a mscatacãc, ou am _

phação de centraJ.S hIdroelétrJ.cas de grande porte, termoelétTJ.cas e

de J.T'dústrJ.8s de alto potenCJ.al poluJ.dor.

A Emenda apresentada modibca o dispositJ.vo citado, J.n

cluJ.ndo as centraIS nucleares e as hidrelétx1cas de médIO porte e re_

ferJ.ndo_sc às mdústnas de potencJ.al poluJ.dor (e não somente às de

alto potencJ.al pOlUI dor) • Defendemos que taIS 1nJ.cJ.at1V.as devem ser

trazidas ã apreCIação prévia do Congresso NacJ.opal e amplamente deba

tidas antes de sua efet1vacão, de modo que possam harmonJ.zar-se com o

bea-estar do povo, a proteção alllbJ.ental e os mafs elevados 1ntcresses

da sociedade brasJ.leirll.

I 21 A pol!tJ.ca egrícola será deeenvctvaea,

de forma articulada, pela trnaêc , Estados e HunicípJ.os e im

plementaCla, de forma diferenc:lada, por classe de produto

res, por'grupos de produtos e por regiões.

JUSTJ:FlcAçAo

NllI lItulll estrutura produtiva dó setor agropeC'tlário naca.e

nal, li simple5 distrJ.buJ.ção de terras em nada aIterarJ.a o vc'[uee de
produção. Ao lado de alterações na estrutura da propriedade, é urge!!

te e necessário implementar mecanismos eeeéveas e consistentes de p~

litJ.ca agrícola.

Sem t.ma ~litJ.ca a9deola nit1.damente definida, principalmente

no que concerne à comercJ.alização, armazenagem, seguro de quantidade,

cr~d1to sufic.1ente e preços remuneradores, nã~ exist:LrãO estimulos

ao agrieul'tor para -incorrer nos 'riscos 3.nerentes à ativ:Ldade agrope

cuária~

Sem definições precJ.sas no que se refere.. principalmente a

modalidades permanentes e não ernergenciaJ.s·de apoio f:Lnanceiro e crA

ditício, à política de sustentação -de preços que remunerem os, fato-

res de produção. à assJ.stêncJ.'8 t~cnica e d:Lfusão de tecnologJ.as ade

quadas às condições das economJ.ss dos pequenos e médioB produtores e
à polítJ.ca de armazenagem e comercialização com vistas a reduz:Lr ti

dependêncJ.8 dos pequenos e méd10s agricultores: it ca~.ia 15. in'terael5!

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO NO TITULO X, DAS OISPOSIÇOES TRANSITQ

RIAS:

"ART Fica mantido pelo prazo de trinta enos o sistema de incentivos

da Zona Franca de Manaus."

A ocupação efetiva da Amazônia, subtraindo-a à cobiça internaci.Q.

cional, sõ começou a se consoHdar quando da criação da Zona Franca

de Hanaus que permitiu o desenvolvimento de um parque industrial m,2.

derno
Hojc, porém, outras razões tornam. importante, essencial mesmo, a

manutenção da Zona Franca de Manaus, como polo de atração interna e

de de~ellvuivJ.lllt::IILO regional. A.cresce que para la converge considerá

vel fluxo turístico, indispensável à economia local, atra!do pela vaI!

tagelll do livre comércio. A extinçã.o do sístema de incentivos fiscais

hoje vigente importaria na supressão desse fluxo, desviado para o Ex

terior, onde consumiria preciosa massa de divisas em moeda estrangel

ra. Seriam grandes os prejuizos para a industria hoteleira e para a

economia local, e maiores ainda para o país.

Ademais, é necessário dar segurança aqueles que acreditaram no

sistema de incentivos e que, correndo riscos,direcionarBm seus inves

timentos para zona Franca.
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JUSTIFICATIVA

U~;~".:yP]

fDõ5J~~~-;;71

er;;;;~;"~?J

fF/~~7ã7J

"'TD/.u.".....cIo

JUSTIFICATIVA

.u..... 0 / c•• ,sd . I. "' CCII'ss1c -,

~..ma-se e af tnea "," tnc rso fv do er t , "oo Prcjetc de rcns,,~'" I

O mcrso nenctcnecc tr-ata da or,oo'2O"o de coetssões de eepreçados paro .1
defesa de seus interesses na empresa. sendo matéria de ccmetêncta de lei or I
dinér-te, Ademais, cuidar dos mteresses dos trabalhadores deve ser atl""lbu,':

çl!o das respect rvas entrdaces srndtcets •

EMENDA lP07641-2
fi CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

['J PLEHAAIO

fi fi ENARIO

Tudo o que gos: até equa eeeeeaec confJ..gura a Já detec

tada "sindrome do PolJ..cJ.al" que se caxeccexa.ae pelo enveahecamenec

precoce, apat.xa sJ..tuacJ..onal, J.nstabJ..ll.dade emoca.onaj, , vJ.olêncl.a 1.1:

reflet1.da e por crescente ceereêocae de ceeeacpeeaes , eeccaacees e

r.r----'--- ~..'o/""n"lC.c;:~ _,

I Levando em conta que o",exercic1..o da função polJ.cial
concorre para o desgaste prematuro do homem, coro. fadigas conti-

nuas, permanente pressão nervosa incapacJ..tando-o para o' trabalho

poll.cl.al, levando-o a uma perda de v1.talJ.dade próprl.a da Juven-

l.ude ou mesmo da J..dade madura.

üê-se à alínea "b", 1nC1SO V do artigo 17 do Projeto de ConstitulÇl!O. a seguinte

redação

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 17. mcrsc V. alínea "b·.

Por tudo que fol.. exposto é que apresentamos a presente

Emenda ao Projeto de Const1.tu.2.ção.

r.r 01.......,CC.'..../IUI•••'sslo

Em decorrêncJ..a de sua auavadaâe dJ..uturna e anceeeerree,

sob uma sobrecarga em::xaonal muatc grande, pode se transformar
um-vacãencc ,

EMENDA lP07642-1
tJ CONSTITUINTE CAIO POMPEU .'DÊ. TOlEDO

EMENDA MODIFICATIVA 3"'~ 11
DISPOSITIVO EMENDADO: Art }.;ir II

3 • .,
O Artigo }7tI. do ~projeto. passa a te.r a seguinte I

redação: ~ "~fÇl I
Artigo ~ - As ações de saúde de natureza pública e or íve

da integrarão um s ratena Nacional de Saúde J tendo como seu órgão su- ,
perior o Conselho Nacional de Saude que indicará as políticas de a-I
tuaçãc do setor. definidas e disciplinadas em lei complementar

Parágrafo 111 - O Conselho Nacional de Saúde, mediante lei 'I
complementar, definirá a política nacional de saúde bem corno as for- I

mas de organização, planejamento, financiamento e coordenação lnter-II
institucional das entidades de saúde

Parágrafo 21l - O Conselho Nacional de Saúde será integrado, I
de forma paritária. por representantes técnicos do poder execut Ivc , '1
das entidades dos trabalhadores, patronais e dos prestadores de ser- ~I'

viços de abrangência nacional.

II
E preciSo não esquecer a rede privada nas ações de saúde i

que hoje representam mais de ao" dos leitos desponíveis para a recu- 1
ceraçâc da saúde e se faz necessário, Que sua coordenação passe a ser 'I
controlada e dirigida por um çonselho Nacional de Saúde.

EMENDA MODIFICATIVA 3'i'1
DISPOSlTIVd" EMENDADO: Art· ~ e seus parágrafos

3'iQ
O Artigo ~ e seus parágrafos passam a ter

1~ (
Artigo ~ - E assegurada ao cãdadão a livre escolha de

profissiona2 e de serviços de saúde, público ou privado.

seguinte redação:

------" tr!~~~,d
I

pu ...'OUC/CC.'ul.I•.,..n'nIo J ~~~~

rrr- 'U'D'"U""..~;:. I

r.r----------1un/...,.~.."'.ç1c----------___,

IEMENDA lP07638-2
l: CONSTITUINTE JORGE VIANNA

EMENDA lP07639-1
tJ CONSTITUINTE JORGE VIANNA

prJ..ncJ..pal de nossa legJ..slação eleitoral.

"Art. 97. A Câmara Federal,compõe

se de até duzentos e quarenta e sete repre

sentantes do povo,eleitos,dentre cidadãos 

maIores de dezoito anos e no exercIc í o dos
direitos por It ícoa.peto s í s t.ema proporcional
voto direto I secreto e proporcional, em cada 
Estado, Território e no Distrito Federal,na 

forma que a lei estabelecer."

Os defensores do voto dJ..strJ..tal centram sua argumenta

cão em expecaêncaes de países de outros continentes, que nada têm

em comum com costumes e tradicões de nosso País.

§lSl O mandato dos Deputados

EstaduaIs I eleitos pelo sistema proprocional
será de quatro anos,apllcadas as regras des
ta Constituição sobre sistema ele.itoral,imu

nídaoes , prerrogativas processuais. subs ídros ,
perda de mandato ,l1cença ,impedimentos e lnco
poração às Forças Armadas."

cão arrtz-oduaau o sistema distr~tal misto.

Tal eaarema , que sempre fo~ z-epuda.adc pela classe po

lítica, eâea'tor-ea e eandadatca , não pode nem deve ser o ans-tr'umen o

Imprimam_se ao §1!2 do art S9 e art. 97 do

Projeto de Constituição a seguinte redação:

to dos mesmos.

TII'ollUl"'OCIoÇ•• ___,

As vantagens do sas-rema proporcJ..onal e as desvantagen

do sas'teaa daa'tr-a'te.L são do conhecimento de toda a Nação, ch.spensa •

JUSTIFICACÃO

zventuaas modifJ..cações no sa.s-tema eleJ..toral devem le

var em conta o acervo de nossas exper-aêncaas , de forma a que a te 

-te't ave de correção dos erros existentes não implJ..que no agravamen

11 Art 59. o ••••••••••••••••

o Projeto de Const~tuição da Comissão de Sistematiza-

EMENDA lP07636-6
[! CONSTITUINTE SANTINHO FURTADO

[! PLENARIO

da naacres ccnerrtjiruoe , JUSTIFICATIVA_

"Art 17 - " ••••••••••

v •

Parágrafo ueree- Esses meios implicam em

i _ Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, .!.
limentação, ecucação , transporte e lazer;

?/IV
O Artigo ~e seus Incisos do ,-projeto, passam

à ter a seguinte redação:

Artigo .m--O Estado propiciará os meios de recuperação
da saúde a todos os habitantes do território nacional, sem qual
quer distinção das condições econômicas e sociais

r.r 1u10/""n"'••;b

EMENDA lP07637-4
(J CONSTITUINTE JORGE VIANNA

fI;iô;":';;J

er;;~~7EJ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 16

JUSTIFlCATIVA

b) é assegurado o dtrertc à greve, salvo nos serviços e attvrdades essencrers d~

flmdos em lei.

Sêc sobejamente conhecidos os malettctcs e trans-tornos causados pelas constantes

paretrzeções de múmeras categonas emetwrdedes imprescindíveis. pübfices ou

privadas. de tal forma que se deve manter a regra vigente, llmltadora do exerc.!
C10 desse dtrettc, consoante normatização legal adequada, que regulamentará

também os demais aspectos referentes ao exercrcto desse dtreí tc,

"' .......... , •• u,..Io/....<O.....Io

l:J 21 ENA:RJO

EMENDA lP07643-9
tJ CONSTITUINTE CAIO POMPEJ .;. TOlEDO

fD---p~~~i!AJ

r;-7~~7ã7J

c) voluntar:t.amente, após trinta e canco anos de servo!,

ço para o homem , tr:l.nta anos para a mulher e vinte e cancc

para o eexvadox pol:l.c:l.al.

Dê-se à aj.Inea ~ do art. 68 da ProJeto de ConstJ..tuJ..ção

aprovado pela ccms.ssêc de saseemeeaeeçêe a redação eequant;e ,

E fundamental na democracia assegurar-se o direito a 11 _

vre escolha do indivíduo que deseja recuperar a saúde o direito
a escolha do serviço público ou privado e a sociedade só tem a ga
nhar com a concorrencia para melhor servi-la

f: fI EuáRIO

,EMENDA lP07640-4 .~,, ---,
t: ccnseaeuant.e JORGE VIANNA

fTY~~~'-~

~;Jã7l
.u.'."l/co.,.. IO/IUIOCUIlIIo-------,

EMENDA MODIfICATlVA :2Ii"l
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~e seus incisos

(!J PlENARIO

JUSTIFICATIVA

Suprlma-se o 1nC1SO XXX do art. 13 do Projeto de Constituiçl!o.

fP";;~";s?J

l§7;.37J

Suprma-se o artigo 16 do Projeto de Const1tuiç!o.

.xISTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art". 13. inciso XXX

Reter-ido artlgo versa sobre indenização actdentér-re, devendo ser tratado pela

Iet crdmãr-ta, que já cuida da matér-te,

o inciso referldo l;hspõe sobre seguro contra acidentes do trabalho, devendo, a
exemplo do que Já ocorre atualmente. ser matéria de le1 ordmárla

EMENDA lP07644-7
~ CONSTITUINTE CAIO POMPEU·ôE TOlEDO

r.r 01.luí""'/CC...SIo/.III~.. ' •• Io- _,

['J PlE"MIO

EMENDA lP0764S-S
I'l CONSTITUINTE CAIO ';;'MPElt OE TOLEOO

Já está sobejamente comprovado que essas cargas de em.Q.

c;ões, esses horár1.os J..rregulares. esse acúmulo de responsab1.lida

des. trazem um desgaste físJ.co, mental, moral e psíquJ..CO super1.or

às condl.ções norma~s de um :l.ndJ.viduo, provocando um envelhec:l.men

to precoce, causando apatJ..a.

JUSTIFICAÇÃO

A modJ.f:l.cação proposta dJ..z eespea.ec ao tempo de servi.
C;o para epceeneedceae de servaôoees pc'taeaeas , cu jc prazo é reduz.!,

do para vant;e e cancc anos, :t.ndependentemente de sexo.

Todos sabemos que uma policJ..a despreparada é uma poI.í.

Cl.B perJ.gosa e se 05 pol:l.ciaJ..s estão apát1.cos, envelhecJ.dos, desmg
tivados, são J.rnprodutJ.vos e pl:l.ncJ..palmente passam a ser desagrega

dos da organJ..zação da qual eles não encontram apoJ.o nem lJ..deran-

POl: melhores que s,eJam os recursos para se-leção de J.n

gresso, cursos de formação e melhorJ.a das condl.ções de trabalho ,

contl.nua, persJ..ste essa vJ.olênç1.a decorrente da apat:r.a e do desga§.

te acelerado.

o poll.cJ.al por força desse permanente encontro com a
"tragédia do ccta.daeno'' recebe uma carga de emoções mU:l.to a~l.ma do
que é lícl.to se esperar para um ser humano.

ueeneceeséxae af:l.rmar que o polJ.cJ.al vave sutaneta.do a

condl.ções especialí:ssl.mas de trabalho, ande sobressaem o rJ..sco pejã

scea anunence e os horárJ..os de trabalho maa.s J.rregulares peaace.a.s ,

além de permanecerem permanentemente "em aervaço públl.co".

ça.

v _ recusa aos trabalhos em. ambiente insalubre ou perig~

so à saúde, quando não adotadas médidas de elimina 

.ç~o ou de proteção contra esses riscos.

IV ... padrões mínimos de qualidade das ações de saúde
seus diversos nrver s e setores;

VIlI - assegurar o livre exercIcio da atividade liberal em
saúde e a organizaç~o de serviços privados. obedeci

dos os princIpios que norteiam- a política nacional re
saúde;

111 _ informações sobre os riscos de adoecer e »crz-er , jn
cluindo condições individuais e coletivas de saúde.

JUSTIFICATIVA

VI - pa r t f e Lpaçãn de entidades representativas da popula-

ção e controle f{as pol!ticas e das ações de saúde

em todos os níveis e setcresj

11 ... respeito ao meio ambiente e controle da poluição am

biental,

VII - promover políticas de proteçfjo, de recuperação e re.!!.

b!litação da saúde, assegurando o acesso de todos os

indivIduas aos serviços correspondentes j

IX - coordenar as atividades de ensino, pesquisa, desen _

volviml;?nto tecno16gico e produç~o de insumos equipa

mentos essenciais para a saúde, subordinando-as à
política nacional de saúde.

o Estado em lugar de assegurar deve propIciar os
meios para proteção e I:ecuperaçflo da saúde tt t~doS os seus membros
e terá de se valer de meios que implicam naqueles descritos nos in
cisos de I 11. IX.

são comuns os surglmentos de aumento de ps:t.coses, ar
troses, esco11oses e mais enferm~dades cardíacas, fruto da tensão
permanente, de preocupações exacerbadas com as respons8bl.ll.dades

da função polJ..cJ..al e tJ.po do trabalha especifJ<co.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 13, inciso XXIX.

Suprima-se: o 1nc150 XXIX do art. 13 do Projeto de Const1tufç"llo.
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JUSTIFICATIVA

f!~~~"YJ

fÇJ~~-;;J

A primeira é quando a pessoa alcança 21 encs e então

acaba a menoridade, ficando habilitado o individuo para todos os atos
da vida clvil (código Civil, artigo 9Çj;) A segunda é pela obtenção do

titulo de eleitor ou a maioridade de direito público
A emenda que ora apresentamos tem a finalidade pr!.

cipua de evitar confusão entre as maloridades, deixando claro que a l'l.!
nifestação unilateral da vontade seja indicada claramente a sua oport~

nidade

e a poliuca

\'l PLENARIO

EMENDA lP07ii54-4'
t!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU ~;- fOLEDO

Existem duas narcercaees" dentro do Direito a C!v!l

EMENDA Ml)Ifl('A~tAAlíNEA "CII. DO INCISO 1. 00 ÂRTIGO 19, DO

CAPÍTULO IV. DA NACIONALIDADE:

Ac1:estente-se na alínea "c", do inciso l,do al:t1.go 19, a. seguinte e~

pressão' >

Art. 19 - ., •••••••••••••••••••••••••••••

I _ •. '" ..••..••...••.•...•
c) os nascidos no estrangeiTo, de pai bras1.leiro ou mãe brasile!
ra, desde que registrados em repartição brasilei'ra competente, oUI
desde que venham a residir no Brasil antes da maioridade "POL!'

TICA " e,_alcançada esta, optem pela nacionalidade brasileira em ,

QualQuer tempo, ;

JUSTIFICAT1VA

Ora. os impostos são "institu!dos" pela Constituiç~oI
h União,aos Estados e aos Munic!pios não compete criar impostos e sim
areecedã-Jcs , I

A forma aplicada pelas "constituições anteriores "t;!!
butar" (1934, Art. 17, x) ou a de "lançar impostos" (1946, Art 31, V) 1
é muito mais correta do que a usada em 1967 (Art. 20, I11) ou com a
Emenda ns 1 de 1967 (Art. 19. UI), que usaram o verbo "instituir" que I
ora se Insiste. i

A emenda visa disciplinar a elegibilidade dos militares

a.e.oA AOPRO,JBO DE COOSTITUIÇIID DA CG1ISSAO DESISTEW\TlzAÇAO

,JJSTlFICATIVA'

f) é garantida a plena elegibilidade dos militares, desde que se

licenciem ou se afastem do serviço ativo quatro meses antes da data designada para

a reali2:ação <las eleições;

11 _ ••••••••••

flENDA AO PROJETO DECON::oTlTUlÇAO DA cemSS1ID DESlST.Ef.mUZA(;AO

'l.roll.IT"'~.ç~O------------'

Dê-se nova redação à alínea 1If" do inciso Udo artigO" 27:

IIArt 27 _ •••

r.r----------rnrOlly."t"'''l;.O-- ~

".,... •• t ••""'/CO~,..lo/.~••• ~, ..... .,

J:MErmA l~i65o-l,r:PAtl.O OELGA1XJ

EMENDA lP07651-0
E~AlA.O DELGADO

fl7~~~".:y;]

®~'07J

r--,;~~-;;"0PJ

rr§'08/87 I

Suprima-se o inciso XXI do art. 13. do Pro$to de Constltuiçao.

JUSTIFICATIVA

EHENDA~

~~: Art 13. tnctsc XXI.

o fndso mencfonado trata da proi'blçiIo de trabalho em at tvrdedes insalubres
ou per-rqosas , metérre esta que deve ser obJeto de ter crdtnér-re, 11 Qual

poderá reguU-la adequadamente A rl9ldez da drspcatçãc acaba vedando o tra
balho em sesqutses e em hospItaIs

Ademais, nem mesmo cs tr-rbunats trabalh1Stas vên concedendo essa garantia em

julgamentos de dtssrdtcs coletivos.

A matéria é assunto de lei' ordi'noiri'a e deve ser inserida na legislaçao que

reguhmentará a seguridade social, mesmo porque, da form!l em que está, será

altamente oneroso Aempresa. que já: contr-tbut com sua parcela para a Prevt
dl!ncfa Socfd

'EMENDA lP07646-3,
tJ CONSTlTUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

PLENÁRIO

EMENDA lP07647-1,.r: CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

&;;~ ..:~;]
filõ57~~Lã7JPlENARIO

EMENDA lP07655·2
tJ CONSTITUINTE CAIO POMPEU ~~o·TOlEOO

a;-se nova redação à alínea "O" do i~iso I do a"rUgo 27'

·'Art 27 - •
~~
~~ Art 13, 1nClSO XXII.

Supeme-se o inciso XXII do artigo 13 do Projeto de tonstmnçãc.

F.-----~-"""'""..""'·------,

flj;;~":;;J

[ilõ5J~'8Pl

F!"'~B":y;)

flõ0iiê787l'.'.'_noy,"lo'su'·••,.tlo .,

PLENARIO

·EMENDA lP07S57.9·
(l CONSTITUINTE CAIO POMP;~'~E TOLEOO

f:J PLENARIO

EMENDA lP07656-1
f:J CONSTlTUINTE CAIO POMPEU Õ~· TOlEOO

Prevê a alínea "J'", do inciso r r , do artigo 17, qve

as entidades assIstenciais e fllantropicas. quando mantidas ou subvet.
cionadas pelo Estado, terão sua administração renovada a cada doIs .!
nos, vedada a reeleição para o período seguinte.

A propositura constante do Projeto foge à realidade
nacional. Nos médios e pequenos munfc Ipdos é conhecIda a dificuldade ~

~ ra encontrar-se pessoa ou pessoas que queiram assumil: a direção das
~ creches, dos asilos e similares. São verdadeiros heróis anântmos que

5 dedicam a sua vida a terceiros desamparados. Quando se-- fala em entld.!
~ das asaratencfaí.s subv6nciünadãs,~eloestadc , pode se ter ce;:tsLa 41..~

i ou a subvenção não é paga ou quando o é, é de forma r id!cula. Seria
~ ace Lt âve l tal disposição somente no tocante às ene tceces mantidas pelo
~ Estado Pretender-se fugir às exceções daqueles que eventuarmente
) beneficiam pessoalmente de tais favores do Estado t seria apenes niv~

lar os honestos e dedicados aos desonestos que criam entidades para r~

ceberem subvenções do Estado. desonestos que fazem parte do Governo e
que em razão disto obtêm I'lS subvenções para entidades fantasmas A V~

dação da reele.!.ção em nada obstara, pois outras parentes pr6.1dmos s~

rão os eleitos para receberem os favores du Estado.

..nOO.tT""'.çlo------------,
~~~~~~ INCISO .!..L.. ss ARTIGO lli
~~ill..L~~~

Suprima-se a alínea li J", do inciso I1, do artigo 17.

JUSTIFICATIVA

....... ,.y... "Il:/oÇão

~~~ ALíNEA .::f.:t.. Q.Q. INCISO .Y.!.!..L QQ BB.!..!Q.Q. .1b.
• .Q.Q. CAPíTULO I! DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Suprima-se na alínea llc", do inciso VII, do artigo 12, a seguinte
expressão.
Art 12 _ • • ••••••••••

VII - ••••••• '" •
c). li, salvo autorização judicial"

e-r- -,-.ur"'~.","'.~l"

EMENDA MDDIF'!CATIVA !ill. ALíNEA ~ .Q.Q.~ .Y..!..!L. QQ. ARTIGO .l1..z.
QQ~!Ih -º.Q1~ COLETIVOS
Modifique-se a redação da al!nea "a", do inciso VIII. do artigo 17,

adotando-se a seguinte redação'
Art 17 - ••••••••••••••••.

VIII - •• " •••••••••••••
fia) Todos têm direito ao meio ambiente sadio e em equilíbrio ecol-ª.

gico, à melhoria da qualidade de vida e à preservação da natureza e da I
identidade tuatõr íce e interesses difusos da colet.lvidade,"

JUSTIFICATIVA i
Como não se pode reproduzir no texto constitucional·

, tudo aqullo Que diga respeito ao melo ambiente e como já é do domínio
l da linguagem jurídica a locução "interesses di fusos", que compreende
I outras formas de defesa do meio ambiente,. atualmente resguardadã pela
,:, ação civil pública (Lei nl:! 73~7) Que protege os bens de val~r artIst!
l co, estético, histórico, tur!stico e paisagístico, serIa de bom alv..!
: tre que a locução proposta fosse integrada no texto da Constituição

er;;;;~;"~--;]

t1i5J~~7ã!l

. .'-'",

, ." >: "". (- -~ ,... (." -).JUSTlFICATIVA.

JUSTIF'lCATIVA

__.;_.;,,' c) nenhum brasileiro será- exc:lu~cfa 'do ãlistamento eleitoral por

.:;- : !.~ '.:: razões -('I' sexo. raça, grau de instrução. fortuna, corwrcção

política, fé religiosa, prorfssão e condenação criminel,

"Art. 27 -

1- "~'" -r- '."1 -=-, :.-.t

• " r' ~.::l~f> ;: --: .... ~::.. r:-".": I,· J
Dê-se nova redação à alínea "c" do inciso I do arUgo 27

,;:1 - ....;,00; ,"'':'- ! !.,... ~ -~ • ~

d) os militares são alistáveis

,~ • :.:•• - r.: - ..... ~ I::;'

Instituir (verbo transitivo direto' vem do latim
"instituere" que quer dizer criar, dar cOlaeço a.

militares.

,!::.'~""~ '~':' -;." ~." I_ .."'}r.~ .. ,_j ••-·,,'.:

--~~ !..\::~~c·~::.l.~.~.~,:.:.. ~=.'~.:;!:) ~"OIi • c,1~1\~2\('.;""~!~ro "';':..'_~'i

-':... " .....·1 C\."'IJ:l.~.--:; ';; ....;~.,~~~"t~~ le.'

Et-EIDA AO PROJETO DE CONSTlTUlÇAO DA ccmSSJID DESISlEM~tlZAÇ!O

A emenda visa garantir o direito de alistamento eleitoral a todos os

JUSTIFICATIVA

• ~ MODIFICATIVA 'º-º. ARTI~~'~O:~ ~ .!.L P.Q2. PRINCípIOS GERAISI

QQ. CAPíTULO h QQ.~TRI8UT~RIO~ • =l
Modifica-se a redação do artigo 262, que passa a ser a seguinte'

"Art. 262 - A União. os Estados e o Distrito Federal poderão lançar
empréstimos compulsôrlos ••• 1I

EMENDA lP07653-6 '-T

~ CONSTITUINTE CAIO POMPEU .~~~ TOlEDO

Trata-se de ampliar ao máximo o alistamento eleitoral

"Art. 17 '" ••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

A emenda va.ae a estabelecer, expressamente,

não só as condJ.ções para o regJ.stro das entJ.dades sJ.mhcaJ.s,

mas também as cond1.ções para sua constJ.tuJ.ção (número mínJ-
mo de eeeccaeôce , etc.) Em síntese. a redação proposta comp1«t

menta o ch,sposJ.tJ.vo emendado pal;'a torná-lo maj.s completo,

de forma a evauee dÚvJ.das futuras.

EMENDA MODIF'ICATrVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 17, J.ncJ.SO IV, alinea "a".

' ••ro/.u'''''"''l;lo------------,

PLEN;{Rro

IV - ••••••••••••••••••••• • •••••••••••• o'

a) é lJ..vre a organ.1zação e a aeeccaecêc 51.n

d;l.caJ.s; as condJ.ções para sua constJ.ttução e reg::r.stro peran

te o Poder públJ.eo. sua base terr1.tor:Lal e a representação

nas ccnvencêes ecaeeavee de trabalho serão defJ.tu.das em i.ea ,

Ac.rescente-se o § 40 ao artigo 97'

lI,!lrt 97-

Dê-se a segu1.nte redação à alínea "a". 1.nCJ.50

IV do art. 17 do projeto de ConstJ.tu1.ção:

o dispositivo mencionado cbjet tva assegurar li qerentre de permanência no em

prego Aqueles que se recusem a trabalhar em amblentes sem controle adequado
de riscos, matér-ia esta que. comnarcr propriedade. dever-te ser tratada a ni
vel de lei cr-dtnér te , que poderá regulá-la acequedemente. -

JUSTIFICATIVA

. "" § es _ OS: teouteocs serão eleitos combase em listas de candidatos

apresen~adas pelos partidos políticos"

.lJSTIFICATI.VA

Esta emenda v1sa assegurarcond1çêíes de v1nculação r,eal dos candidatos

comseus respectivos partidos políticos, daMo às convenções partidádas o careter

soberano na definiçl!lo dos lj'epresentantes dos partidos nos diversOS níveis de ação

parlamentar.

~p, AO PROJETO tE COOSllTUlÇAO 0.0.CmISS}I.O DE SlSTEWl.TlZAÇAO

".,... '.l•••'O'CO~II'lo'IY.~O.II,lo .

r.r nno/."n..'~.çIo
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"' ......Jc_.d.,.vtCO..ux.-- ,

[!J PlENARIO

EMENDA lP07667-6
tJ CONsiliUINTE CAIO POMPEU ;~;OLEOO

JUSTIFICATIVA

o Projeto diz que "adquire_se a condição de sujei to
de direito. pelo nasC!ment~ com vida."

O direito à vida é direito anterior ao Estado. Não
compete~R ele designar o momento do inIcio da vida, se começa ou não

logo após a concepção.
Compete à constituição garantir todo direito à vida,

não podendo fixá-lo somente após o nascimento com vida
Destarte, ou a Constituição garante o direito à v~da

ou passa a resgua:tdar tal direito logo após a concepção.

Inaceitável o texto que Darante a vida pelo nascime,!!

to. A fixação do inIcio da condiçfto de sujeito de direito e matéria r~

servada ao Direito Civil. Mas, desde que se pretenda fixar a condição
de sujeito de direito, o nascituro deve ser resguardado, pois ele tem, 1

assim como os demais, outrbs direitos que não podem ser esquecidos I

JUSTIFICATIVA

~--_---_-_-fll'O/Jv.1If'..;ie

~ SlJPRESSIVA ~~~~ INCISO .h BQ~ lli ~
~ h QQ§.~ INDIVIDUAIS

Suprima-se a aHnea "g", do inciso I, do artigo 12.

~ SUBSTITUTIVA DA AlíNEA~ QQ~ L. Q.Q.~ ll.t.
BQ CAPiTULO L. EQ.§. DIRE110S ;NDIVIDUAIS

Substitua-se a aUnea "a", do inciso I, no artigo 12,
adotando-se a seguinte redaç~o:

".a) A personalidade civil do homem começa do nasc!
menta com vida; mas a lei põe a salvo desde a con
cepção os direitos dO nascituro."

~ ---_---J1I..,....tl.ICt;ie' ~

~-__-_-__--f1I'.,....'.."&Cb----_--:-__-...;:...,
EMENDA ADITIVA. ~ ARTIGO ili .QQ.~ lli~~

Acrescente-se ao artigo 62 o seguinte parágrafo:

Art. 62 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ lQ _ .

§ 2R _ ••••••••••••• _•••••••••••••••••••

"§ 3R _ O menor de 21 anos eleito ererertc , Vice-Prefeito ou "Vere!.

dor t adquire plena capacidade jur!dica."

JUSTIFICATIVA

O eleitor com dezoito anos é maior pol1tiea- !
mente, até par ser eleitor. eae continua _enor civilmente. I

O menor de 21 anos, eleito prefeito, assim'
como o Vice-Prefeito que venha a substituir c Prefeito ou o Presidente ~
da Cânlara Municipal que, no illlpedimento do ~refeito e do Vice-Prefeito I
os substitua, irão exercer atos da vida civll.

Permitindo a atual Constituiçn.a federal
Emenda nll 1 de 17 de outubro de 19'69 - por não proibir expressamente, '
que os eleitores maiores de 18 sejam eleitO$: para os cargos de prefe! I

to e vereacce, há que se buscar uma definitiva concordância entre a
capacidade c1vil e a poHUca

!li Const1tuiç~o apenas fixou limites de ida.de
para Deputado, Senador e Presidente da República (artigos 39. 41 e 14).

Assim, entendemos que , à falta de disposiç~o

expressa de lei, que conceda aos ere re.recs, Vlce-PrefeHose Vereadores
menores de 21 anos a sua enenc ípação , poderl:!o surgir uí scuaeõee em to!.

no de seus atos. princ.ip atos dos Pr~feitos, que na vida civil
somente possam ser prat cados pe I maiores de 21 anos, enquanto eles

não os têm. - ----

Agua, esgoto e energia elétrica constituem tarifasDJ

preços públicos. cujo custo é rateado entre os usuários.
Ora. se o usuário não paga, quem o fa::'l; Não pode

Estado (União, Distrito Federal, Estados-Membros e Munic!pios) cobrir

o "défici til com o dinheiro arrecadado dos impostos.
Quem os usa deve pagá-los. Sabe-se que a União não

tem condições par a construir outras hidrelétricas e sequer para inst.!!,

lar outras turbinas em Itaipu.
4i Não deve a Constituição ctiar esses tipos de embar.,!

çua que na realidade foge à realidade concreta e são dernagógit:os. •
A "absoluta !ncapacidade de pagamento" a que alude

a aUnea "g" do inciso I do artigo 12 poderá ser criada pelos próprios

interessados em não pagar os eervfçcs públicos.
Retira-se o subs Idfc do trigo e aparece o· consumo'I

de água e de energia elétrica como forma de subsidio que o próprio E.!

tado genericamente di~de suportar.

Nl:lo seria de'lls5!ado tel ccnceseãc e, a por
disto, Ur:I reeonhecill'ento, por parte do Poder Legislativo, da suma vali
dace , da partic!pe.ç:lo dos jovens na. vida polIt!ca de suas COl:lunas ti;
últimas eleições em que, alguns Prefeitos foram eleitos, tendo nanes

de 21 anos recceencee, per si só, uma alteraçllo na legislaçfto civil.
Posto que é evidente que se o povo, em ele!çlles livres, os escolheu
ninguém Melhor que o próprio povo para aferir a Illsturidade de seus ccn
crnedãcs , ent.l'eqzndo._lhes a e:dlll1nlstrsçao pol1tica de seus llIU'licíplos:-

Estabelece a aUnea "g", do inciso I. do artigo 12,

que "por. absoluta incapacidade de pagamento, ninguém poderá ser privi!
do dos serviços de água, esgoto e energia elétrica OI

Tal disposlt!vo é paternallsta e objetiva fazer com
: que o Estado faça o que não pode e nem tem condições jurídicas para fi!

fFHó;':'?J
[Iõ5"P'~'Jã7l

EJ;;U~";]

1'Çi~:L;J
.ud... /C..... d.,.""..'.,ie __,

~~~~ 1h QQ. CAP1TULO !Y.L ~ NACIONALIDADE

f'J PlENARIO

IEMENDA lP07664·1· .
f'J CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOlEOO

[!J PlENARIO

EMENDA lP07665·0
rr~N-STITUINTE CAIO POMPEU ~~~ TOLEOO

r.r----------'..1~/.Unl"u;it

JUSTIFICATIVA

Pela aHnea "a", do inciso I, do artigo 27, são elel
tores os maiores de dezoito anos. Cediço afirmar que somente os eleit~

ree é que podem ser eleitos. Desta forma, nt\o existe raz.ão para se re,!
firmar que são ineleg!veis os menores- de dezoito anos, pelo simples f,!

to de não possuIrem a cidadania que se alcança aos r;lezoi to anos.

=-- TClT~/"'..""r.çi~ ___:_--------,
~ SUPRESSIVA .a.Q.~~ ARTIGO 22.L QQ CAPíTULO .!1..L
OOS~~

Suprima-se ao § 2", do artigo 59, a seguinte expressão'

Art59- ••••••••••••••••••••••••••••
§ 1ll _ •••••••••••••••••

§ 22 - ••• ", a qualquer tItuJo," ••

f'J PlENARIO

Pretende o Projeto estabelecer não em espécie,

i em dinheiro, algumas prerrogativas dos deputados federais, como fra!!
quia tete rõn.tce , postal e a Passagem que cada Deputado federal tem d.!,
re í to para retorno ao seu Estado. Entretanto, as condições de trabalho

dos parlanentares é di terente das condições de trabalho dos deputados

estaduais
Tem a Constituinte o del/e r de zelar e velar oara coe

; o Poder Legislativo não caia em descrédito perante à opinião pública

Um deputado estadual por São Paulo ganhando na pr2

I porção do deputado federal já percebe Cz$ 190.000,00. Se forem ecrescj,
1 das as franquias telefônicas, as postais e telegráficas e ainda o v~

lor das passagens que os parlamentares têm direito, os subsIdios serão
vultuosos, o que acaba por ofender o povo e diminuir o conceito do L~

gislativo perante a opinião pública. Tal desgaste deve ser evitado a
bem do próprio Poder Legislativo.

f'J PlENARIO

'CI'~OU""'U;;:~ •
~ SUPRESSIVA ! ALíNEA .:J!:..z. QQ. INCISO lL. Q.Q. .ill!llQQ zz, ~ I

~ h DOS~ pOLíTICOS. Q.Q.~h 9!.~~
Suprima-se na aHnea "b", no inciso II, do artigo 27, a seguinte ex.
pressão'

Art. 27 -_o .........•.•.................
11 - ••••••••••••••••••••••••••

b) ••• "e os menores de dezoito anos"

Acrescenta-se ao artigo 21, um inciso:

Art. 21 - ••••••••••••••••••••••••••••••
"IlI _ Que, em virtude de sentença judicial, tiver cancelada a
naturalização por exercer atividade contrária ao interesse n!,

cional."

IEMENDA íPOi662-5" "~' ---,
(!JCONSTlTUINTE CAIO POMPEU DE TOlEDO

~----_-_---,t:l'l.'.lU~~"lUI;iI'_---_---_----,

~~ ! ALfNEA~ QQ INCISO .!.h Q.Q..l!!illQ2lZ.t. Q! ill!Q.
h QQâ DIREITOS pOlíTICOS. fI.Q. CAPfTIJ:O Y.L M~~

Suprima-se na aHnea "a", do inciso II, do art. 27, a seguinte expre~

sãos

Art. 27 - •••••••••••••••••••••••••••
11- •••••••••••••••••••••••••••

s) ••• "a nacionalidade," •••

JUSTIFICATIVA

Quando se trqta de questão de elegibilidade, o fund,!

mental é possuir a cidadania que se adquire com a obtenção do titulo

de eleitor. Ora, se uma pessoa não consegue ser eleitor por não serI
brasileiro, conforme regra estabelecid!l na aHnea "b", do inciso I, do
artigo 27, ela não obtém a cidadania. Destarte o importante é ter cid,!
dania po.is eet.a õfÔS.tã os es.ti:ôngclros da direita d.e ceree eleg!"e!S' I

A cidadania subsume a nacionalidade. E. como a leij

não pode conter palavras imiteis, a supressão que ora propomos é de I
I absoluta necessidade.

EMENDA lP07663-3 ....

f'J CONSUTUINTE CAlO POMPEU OE TOlEOO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

As Constituições de 1967 (Art 141 - IIl), de 19461

(art. 1;30 _ II!), de 1937 (Art. 116 - c), 1934 (Art. 107 - c) sempre

mantiveram esta disposição que não pode ser'simplesmente rejeitada ou I
omitida. Nenhum pais permite que naturalizados exerçam atividade co,!!.

trária ao interesse nacional. •
Como diz PONTES DE MIRANDA (Comentãrlos à Constltul- I

ção de 196i, Voi. !V, pág. &195, n~ 16) "Dentro do ~ direito. cada I
Estado pode tratar com certas distinções, no tflcante ao direito polHl 'I

. co, os seus nacionais e o próprio direito das gentes, supõe a dicot,2.
mia 'naCionais natos 1 e 'nacionais naturalizados', exceto quando se
trate de direit~ homem, porque esses, por definição, s'ão direitos!

do ser humano, ind;j;"endentes dI! nacionalidade, do s~xo, da cor e da I
procedência."

Há Que se ressalvar que somente o Poder Judidiário

poderá, com base em lei anterior que defina O que realmente seja co!!.
trário ao interess~ nacional, declarar por sentença o cancelamento da
naturalização. Tal direito é negado aos delllais Poderes e deve a lei g!

rantir a mais ampla d~a do naturalizado.
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JUSTIFICATIVA

JUS-TIFICATIVA

'L._I""'~lIl1li"'U"~"'''io' ,

.LldIlOO/C.""'io/.""...'.lt-- __,

EMENDA lP07659·5
[!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOlEOO

[!J PlENARIO

l!J PLENARIO

EMENDA lP07658·7
[!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOlEOO

EMEI'IDA lP07660-9
f!l CONSTITUINTE CAIO PONPEU OE TOlEOO

I!J PlENARIO

f!J PLENARIO

flff1Ill....lf"~.' ~

Não nos parece qu,: o único motivo que possa impedir

a extradição de brasileiro naturalizado seja o fato do crime ter sido
anterior à obtenção da naturalização. I:. necessário ainda que a própria

naturalização seja examinada para que se verifique se ela não foi fe.!.
ta ee- f"raude contra a lei. A fraude pode não se cãrcuoecrever
ao ccaetIeento de crime antes dA obtenção da naturalização. mas várias
outras hipóteses podem tornar a naturalização possível de anulação.

JUSTIFICATIVA I
o sigilo da correspondência e das comunicações en g~ I

ral deve ser absoluto I
Não se pode colocar ao talante de um juiz o direi to I

de permit.!r tal quebra. Isto poderá ser o começo de um todo que aeaa.! I
rá por ln'lal1dar o preceito "Grampear" um telefone de um advogado que I
se comunica com seu cliente, seja criminoso de qualquer especí.e , fere I

o princípio de slg110 sempre mantido pelas Constituições anteriores .
Nada impede que alguém venha I alegando autorLaaçãc

Judicial, violar o sig110 das comunicações. Não somente as telefôn.!.
cas, mas a de correspondência, que deixarão de ter garantia para 95
usuários dos ccrreaos , Não se pode permitir que a pc.t Icãa , obtendo uma
ButoI'izaç~o jUdiCial: passe a violar a correspondência e 'as cOn\unic!.
eees em geral. O abuso virá e logo teremos os diplomados em violações
de comunicações. o que não se conforma com ,» Estado de Direi to

Quando se diz Que "é instituída", dá-se a idéia de

se estar criando algo de novo. Ora. o Poder Constituinte cria tudo o I
que consta da Const1tuiç~o. Não fosse essrn, deveria constar Que fica
crlado o Podr Legislativo. que fica criado o Poder- Judiciário, que fi

c. criado o Parlamentarismo, etc. A r edaçãn como está nos dá uma ldéi;

de uma coisa já existente a Qual se acr~scenta outra, fato este, não I
concorde com o espIrito de uma Constituinte. !

=------ '"�'��"""'''.;1.- __,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se no artigo 235, B seguinte expeessãc e
Art. 2:35 - ".~ insHtuIda"

~~ QQ .!!i9§Q ,g .QQ.~ .lQ.z. Q.Q. TíTULOL. aos
PRINcípIOS fUNOP.ME:NTIUS

Suprima-se o inciso V, do artigo 5Q •

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso IX, do artigo 10.

EMENDA lPOi661.7 ...
l!J CONSTITUINTE CAlO POMPEU ~~"TOLEDO

~-_----_---,ult"vnltlutil------------,

, EMENDA~ QQ~ YQQ. ARTIGO & QQ TíTULOb. DOS
PRINCípIOS fUNDAMENTAIS

i
Somos contra a existência de contas secretas de bra I

s!1eiros em outros países. Mas não o pode ser a Constituição Brasilel

ra , Que deve tratar de assuntos brasileiros em relação aos bancos i,!!
ternacionais Que mantêm as contas sig11osas. Não pode a ccnst I tuição i
Bnsileil'ilo aconselhar a Suíça, por exemplo. o que ela deve fazer t:cm 1

1 sues leis sobre o sig110 bancário. Seria tocar as raias do ridículo r~

• comendar na Carta Magna o que os outros pabes devem fazer. Partindc
; de!!te pressuposto, chegafllos e C'(I"clusão Que ta! inc1so torna a ("onst1
: tuição grotesca e sujeita a escarnio.

O pJ'óprio Preâmbulo da COl1stituir;.ão, quer o constante
do Projeto, quer da Emenda que a ele apresentamos. visam de forma cl~

ra e insofismável que a promoção da justiça social pela implementação

das condições necessárias para que a felicidade de cada um não custe

a infel!cidade de ninguém, mas contribua para a felicidade de todos. O

i inciso V do artigo 511 é uma repetição inócua e ta busca de um ideal d.!.

I
ficilmente alcançável num paIs sobre o que tor4a sentimental e longe

: da realidade nacionaL O lirismo não pode tornai conta da ConsUtuição

; sob pena oe se constl tUlr ae um conjunto de promessas irrealizáveis. I
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EMENDA SUPRESS iVA

~~ Art 13, inciso I

A fixação de pisos salariais é matéria pertinente âs convenções e acordos

coletivos de. trabalho, não se justificando a sua Inclusão na ConstitUIção

Além disso, o dispositivo procura fixar parâmetros para os chamados pisos

salariais, o que não é conveniente es tebetecer-se a nível constitucional

e sim, se for o caso, nas l ers que vreren a regulamentar as respectivas

profissões, mas em termos de salário mínimo profissional

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Inciso VIII do artigo 13 do Projeto de Constituição

JUSTiFiCATIVA

Suprima-se o Inciso I do art. 13 do Projeto da Comissão de Sistematização

o dispositiVO referido prevê a estabilidade no emprego a partir de noventa

dias da admtssão do empregado na empresa

são sobejamente conhecidos os maleHcios do antigo regime de estabi I Idade •
tanto para as empresas como paras os trabalhadores Como alternativa, foi

criado o Fundo de'Garantla por Tempo de servrçc, que teve aceItação geral e

está previsto no Inciso 1II do mesmo artigo, como nome de Fundo de Garantia

ao PatrimônIO rnutvteuet,

Além de ensejar lnevItável rceet t v rdade de mão-de-obra, levando à desvalori zação

dos salários, a medida contribuiria ainda mais para o aumento do índice de

desemprego no pars

EMENDA MODIf ICATIVA

DISPOSITIVO EI1ENDAOO: Art. 13, 1nC1SO IV.

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seçumte redação ao 1nC1SO I do artigo 13. do Projeto de ccnst ttut

"O

IV - Saláno-mín1mo regional, capaz de set.tst'azer efetivamente ês suas necei

srdedes ncrmats e ês de sua família, a ser fixado em lei"

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITI~O EMENDADO Art. 13, lnC1S0 I.

o FGTS, er-rado comoetternat rva àquele regime, teve e tem aceitação geral,

tanto que ccntmua sendo previsto no inciso IH deste dispositivo, com o no

me de Fundo de Garantia do Patr-unômo Ind1V1dual

Dê-se a seçumte redação ao inC1SO IV do art. 13 do Pr-ojete de Consb tutçêo

"Art. 13 -

A estem l rdede que o d1SPOS1tlVO pretende assegurar fará ressurgir os malefl

cios do ant1go reglme, tanto para as empresas como para os trabalhadores.

nuo'.u."' ..&I;ão------- _,

I - acesso ao trabalho com Justa remuneração".

"Art. 13 ~

Cabe A Constituição assegurar ao trabalhador o direito bisico e fundamental
de acesso ao trabalho com remuner-ação condizente.

As diferenças reqtonats gritantes extstentes no País impõe a necessidade do

retorno ~ f1xação a nível re910nal do saUrio-mfnimo, que deve ser assegu

rada constitucionalmente, COTO prtnctprc básico Tecnicamente é mais conve

niente deixar-se A lei, não s6 a flXação de seu valor como também a tndtca
çãc das despesas que lrá abranger.

JUSTIFICATIVA

f'l PLEII.IRJO

EMENDA lP07678-1
tJ CONSTITUINTE CAIO POMPEU '~T~~ TOLEDO

f'l PLENARIO

f'l PLEII.IRJO

EMENDA lP07676-5
f'l CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

EMENDA lP07677·3
l: CONSTITUINTE CAIO POMPEU DE TOLEDO
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EMENDA SUPRESSIVA

DisPOSITIVO EMENDADO Art. 13, mctso X.

Suprima-se o inciso X do artigo 13 do Projeto de Constitu1Ção •

f!PLEII.IRIO

['J PLEN~RIO'

EMENDA lP07673·1
[J CONSTITUINTE CAIO POMPEU·uÕE !OLEDO

,.,,- nOTo"u."".&I;iO ----,

JUS T -I F I C A T 1 V A

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 13, inciso XV

üê-se ao inciso XVdo ert 13 do ProJeto de Constituição, a sequtnte redação

."Art. 13 ,.. ••• • • •••••••••••••••

,.,,---------__ n ...,'u""'C.~.O _,

('J PLEII.IRJO

EMENDA MODIFICATIVA DO § 4" DO ARTIGO 49. 00 CAPíTULO I, DA
ORGANIZAÇAQ pOLíTICO-ADMINISTRATIVA -

Modi fique-se, no artigo 49, a redação do § 4", ad.!!,
tendo-se a seguinte·

"§ 41:l - O "'unic!pio será criado por Lei Estadual,

obedecidos requisitos mínimos e a forma prevista em

Lei Complementar Estadual, c dependerão de consulta

prévia, atraves de plebiscito às populações direta
mente interessadas para referendar a iniciativa da

Assembléia Legislativa do Estado, os casos de cria
esc, incorporação, fusão e desmembramento de muni
cípios," -

xv • duração da Jornada d1ár1a 0110 excedente de 8 (ofto) horas, com intervalo

para repouso e al raenteçãc, salvo casos espectatnente prevrstcs
- JUSTIFICATIVA

A duraçlio máx1ma da jornada diária não excedente de 8 (oito) horas

pr1ncfplo consagrado umverselmente, fazendo-se necessária a ressalva

relativamente aos diversos trpcs de et rvrdades profissionals, a exemplo

do que ocorre atualmente com os bencãrtos, tetetcmstes e ascensoristas
(com jornada legal de 6 (seis) horas) e médicos (COllIJornada legal de 4 (qu~

tro) horas) • .l\dellJalS em nenhum país houve redU';ão ....b-upta (I", Jorn:lrl'3 Sem"",,l,

matéria que a nosso ver, deve merecer amplo debate necrcnat, devendo ser obJ!

to de lei específica, a qual levar-te em conta, por exemplo, a drver-s tdade de

tipos de et'rvtdedes eapreser-ters e suas consequêncras práticas

EMEl'IQA JP07672.2
['J CONSTITUINTE CAIO POMPEÚ OE TOLEOO

'EMENDA lP07674·9
(!1 CONSTITUINTE CAIO POMPEu·DE TOLEDO

o Feoeralismo mais conseqüente e a autonomia das co

munidades locais não suportam mais essa verdadeira camisa de força que

é a Lei Complementar Federal com restrições para criação. de novos mu
nicIpios. -

Além disso p inclusão da necessidade de aprovação pe
la Câmara de Vereadores, texto que nem o AI:'2 contemplava, coloca as

comunidades, já imobilizadas pela camisa de força da Lei Complementar

nSl 1, numa cela de segurança máxima que é aprovação das Câmaras de Ve
readores, pois sempre os distritos terão representação minoritária na

Cãmarâ Municipal, o que impedirá Qualquer aprovação de Projeto de Lei
nesse sentido.

- -Embora reste aos Estados uma competência administra

tiva residual, frente à União e ao Município, nem por isso eles POdê;ã
ter sua autonomia diminuída e sua ca'~e de governar ~fetada,pois

I
são eles que detêm a visão macrosc pica dos aspectos sócio-econômi I

cos e politícos das interações municipais e cabe a eles sim, at.ruvés
de suas representações legislativas, a criação de novos municípios. ~

número de Ministros para atender a demanda do terceiro grau de jurisdi
ção , ~ preferive.J. dividir em diversos tribunais por especialização e;

vez de aumentar o número de Ministros."

Seguindo-se aquele racioc!nio, devedamos então ter

vér-Ics tribunais especializados no terceiro grau de juriSdição Spmos

favoráveis ao que foi dito pelo Exmo. Sr Ministro Sydney Sanches do
Supremo Tribunal Federal, quando fez a exposição perante a Comissão

de Organnação de Poderes e Sistemas de Governo da Assembléia Nacional

Constituinte, expondo a opinião da Suprema Corte 5::breo Tribunal supe

rior de Justiça, disse aquele magistrado' "Desaprova, por outro lado~I
a Corte, a idéia de se criar um Tribunal Superior de Justiça {abaixo

, o Supremo Tribunal fede~om a competência oara fu.loar recursos

I
extraordinários oriundos de todos os Tribunais Estaduais do paIs'1

Isso afetaria, sobremaneira, a autonomia das Justiças Estaduais, que

ficariam sob a jurisdição de um Tribunal federal, que não seria um

Tribunal de toda a Federação como a Corte Suprema."

t an l-,

r;;;~~"~--;]

~'~'7ã!J

fl;õ'~":';]

f:õU"~~A7l

JUSTIF!CATIVA

•~uu.. 'c~.... ,lo'.un•• '.. ão

I
Esses direitos, já que se especificou a equí aí.cêc oe

Por exemplo, o direito sucessório, o direito de receber doação e

tos outros.

I
Pretendeu o Senhor relator da ccrussãc de Sistematll

aeçãc inspirar-se no Projete de Constituições produzido pelo Congresso I
PONTES DE MIRANDA, reunido em Porto Alegre em 1981 Trata-se de uma h,2
menagem ao notável e saudoso brasileiro - PONTES DE MIRANDA - um dos

maiores juristas que o mundo conheceu e, .pOI certo, o mais profundo c,2

mentarista de nossas constitulções come com razão assinalava o Relator

no final da apresentação do anteprojeto

Entretanto~ como dizia PEDRO CALMON (Curso de Dire,!:

to Const!tucional Brasileiro, página 20), cbservave que o Pr eânbuj.c da I

Constituição de 1946 é "limpidamente sil'lplificado". O Preêmbufc diz

incisivamente a que se pretende sen que seja uma sfntese da própria

Constituição Assim o fez Thamas Jefferson, em 1776, o Preâmbulo da

Constituição de 1787: " \/e the people of the United States in order to

form a more per rec t union, establlsh justice, Insure domestic tranquil

llty, provide for the comncn de rense , promote the general weIfare and

secure the blessings of llberty to ourselves and our posteri-t-y, da
ordain and establlsh this ccnat í tutIcn for ttre United States of

America tr • Como afirmava~ALHO (Comentários à Constituição de
• 1891,-página 3) "O Preâmbufu enuncia por quem, em virtude de Que au

loridade e para que fim foi estabelecida a Constituição" Nada mais. Õ
Preâmbulo é o ~órt1co, a porta serene de entrada ao templo e não pode

ser maior Que o próprio templo. E a emenda por nós apresentada repr.!:.
senta a síntese que JOM BARBALHD preconiza

EMENDA lP07671·4 ..~. ....,
l!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU DE TOLEDO

PJ . PLEN~RIO

('J PLEN~RIO

EMENDA lP07670·6
['l CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

"Nós I os representantes do Povo Brasileiro. lnvoca~

do a proteção de Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte pa
re organizar un regime deaocré t rco , que assegure c t~~Ç50 a uní.dcde , -;

liberdade, e justiça e o bem estar social e econômico, decretamos

seguinte CONSTlTUIÇ1to DA R(PÚBLlCA FEDERATIVA 00 BRASIL."

r.r .u.I.,OfÇCWI's.o/lunow,'.lo
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I EMENDA SUBSTITUTIVA AO~ Q& CON5TITUICJ\O

Substitua-se o Preâmbulo oa constltu:ção, adotando-se a seguinte r~

EJ!1ENDA lP07669·2
l!J CQN5TlTUlN1E CA.IO POMPElt~~ TOLEQO

m TUT~/~U"lf~.;ã~

~ SUBSTITUTIVA M!.~ & .QQ. CAPíTULO lli DOS MUNICípIOS

Substitua-se o artigo 62, que passa a ter a seguinte redaçi'io~

"Art. 62 _ O Município reger-se-á por Lei Orgânica votada pelas

Assembléias Legislativas Estaduais."

JUSTIfICATIVA

Pretendem os juristas, ao interpretar a- Constituição

de 1946 e 1967, que os municípios podem elaborar suas próprias leis

orgênicas, o que, de resto, acontece no Estado do Rio Grande do Sul I
Acontece que a douttina não leva em conta a prática

e a realidade brasileira. Dar aos Municípios competência para editarem

suas pr6prias leis orgânicas seria medida .um tanto perigosa. Sabemos

que nos médios e pequenos municípios os vereadores são homens de bem,

mas que não dispõem da necessária cul tora jurídica para adequar o tex
to da lei orgânica à Constituição E'stadual e nem a Constituição Fed;

raJ. D que inevitavelmente ocorrerão serão três hipóteses. a) o Estado

Membros através de seus orgãos de assistência aos Municípios irão di.§.
t·ribuir modelos ele leis orgânicas aos municípios, o que deixara tudo

como está atualmente, b) uma pUiade de técnicos, com honorários altos

farão as leis orgânicas e irão desferir gastos enormes aos cofres muni

cipais; c) as próprias Câmaras Municipais farão suas Leis Orgânicas e

depois será um infindável ajui::amento de ações sobre a inconsti tucion.!

lidade. Como se não bastasse o acúmulo de processos na Justiça, que na
realidade o Projeto de constituição não ,deu solução alguma !

, ~ claro que concordamos com O ilustre Professor DAb.!

MO DE ABREU DALARI quando afirma que "nem seria possível cogitar-se, :

no caso d~ São Paulo, poy~e uma lei orgânica que oferecesse'

~ 571 padrões de organização municipal, para que, em cada caso, se co,!!

siderassem as peculiaridades locais." Mas qual seria o mal maior? De

1946 até hoje convivem _bem os munic1pios com as leis orgânicas votadas

I
pelas Assembléias Legislativas. A mudança que se pretende~ implantar

desconhece a realidade cultural do Brasil.

o dispositivo trata da f1xação do percentual relatlVo ao trabalho e hora no
turnosen relaçllo aos diurnos, o que, eV1dentemente, é matéria de competên
C1a da lei ordinária

tU'o,~U$ll'~&I;;;~ -.,- ----,

artigos
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EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVOS EMENDADOS. Artigo' 336, par.1grafo único do artigo 337,
4B7 e 4BB

Suprimam-se do ProJeto de 'Constitu1çl'l0 os seguintes dispositivos:

a) Artigo 336.

b) Parágrafo úmco do artigo 337.
c) Artigo 4B7.

d) Artigo 4BB

tJ!Moil":=sPJ
(TôSi"ôã;87l

JUSTIF lCATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 13, Inciso VIII

tJ PLENl\P.IO

EMENDA 1P07675·7
[J CONSTITUINTE CAIO POMPEU '[;E~ TOLEOO

Os artigos 204 e 205 são originariamente, respectlv!

mente, os artigos 104 e 105 da Comissão lI!.

São frutos da aprovação da emenda 350964-8, do em!
nente Constituinte VIVALDO BARBOSA, Mas, sua justificativa absolutame!!
te nãlJ no.. I"nnvenr"p. Prfltende ele que li d!vic;ão dos TribunAis Superio

res por especialização. "Sabe_se que, no m!nilllo, há de se aumentar ; I

Suprima-se todo o conteúdo da Seção lII, do Superior Tribunal de

Justiça, do Capitulo IV" do Titulo V, e, em decorrência, • artigos

204 e 205.

EMENDA SUPRESSIVA ~~ .r!h'~"S·U~ERIOR TRIBUNAL .Q§. JUSTIÇA. ~
CAPíTULO~ P.Q. JUDICIARIO, .QQ. TíTULO h ~ ORGANIZACJio DOS PODERES

É.~ B-ª. GOVERNO, É. Q! D;:CORR~NC!A .Q2. ARTIGOS 204 É.~ QQ.
~ TíTUJ,.O

J U"5 T I F' I C A T I V A
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JUSi If leATIVA

luwI4ortlU\Ul;i6 _

pr;:~'~.:=;)

Fi'~'ã;ã7]

JUSTIFICATIVA

Governador Distrital como Governador do Distrito f!

dera! foge à 1!nguagem comum. Neo pelo fato de ser covemeaar da Ois

trito Federal que deverá ser denominado Governador Distrital. No e~
tendimento jurídico e corriqueiro, a denominação "distrital" vem da 1iI!.
ncr parcela do Município que inicia a sua vida própria. Assim, por não
ser o Distrito Federal um Estado e, portanto, o Governador não poder
ter a_denominação de ücvemador de Estado, seria mais simples uma deno

l
.

mina;ac de ücverr-cccr • I

~~ SUPRESSIVÃ ~~lli'QQ."~:fTULO 1t..Q.Q.~~
~ QQ]. TERRITÓRIOS

Suprima-se no artigo 69 a seguinte expressão:

Art. 69 - "Distrital" •••

[!J PLENARIO

JUSTIFICATIVA I
Existem Municípios onde a verba de representação que ~

: não deveria ser superior a 2/3 dos subsídios representam Quatro vezes •
os subsídios. Isto porque os subsídios são fixados antes do término da

: legislatura, para vigorar na legislatura seguinte, mas a verba de r~

I presentaçãc não tem esta regra e é mutável ao arbItrio das Câmaras M,!!
• nicipais quando elas bem entenderem. Assim sendo, como os subsídios
: são fixos - via de regra em número de salários .lnil1OS - os prefeitos
j conseguem das Câmaras MunicilJsis que as verbas de representação sejaitl

: semestralmente ou anualmente aumentadas, o que não deixa de ser uma
J Imoral1dade. Em razão disto, é bom Que fIque claro que tanto 0$ subs.!
; dios como a verba de representação serão fixadas na legislatura ant~

rior para vigorar na legislatura seguinte.

EMENDA 11'07688·9.
[!J CONSTITUIlHE CAIO POMPEU DE TOLEOO

(=f?M;~':-;

fDõ5J~~

~;~":y;]

FI'óBj81]

Suprima-se no artigo 149 a seguinte expressão:
Art. 149 _ ••• fi e Conselhos de Contas dos Municípios"

~~~~~~u~~.!h~ fISCAlIZACJ{O

fINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OPERACIONAL ,;. PATRIMONIAL, .Q.Q.~!.
Q.Q. LEGISLAT!VO

~ MOOIF"ICATIVA ~ TíTULO !!Q. CAPÍTULO & B.Q.. TíTULO Y.z. ~
ORGANIZAÇ1l:D DOS~~~~~

Modi fique-se o Utulo do capitulo IV. Que passa a ter a seguinte red.!

ção:

O Titulo V do Projeto dispõe sobre a Organização

dos Poderes e Sistemas de Governo.

Destarte cada um deles deve ser tratado como Poder

e não apenas enumerado COlA0 Legislativo. Executivo e Jud~ciãrio e,sim, í
como Poder LegiSlativo. Poder Executivo e Poder Judiciário I

O tratamento genérico de Judiciá:r1o tira a majestade I
que este Poder contém, o que foge à regra do Direito Constitucional !
Brasileiro.

nCAPiTULO IV

DO POOER JUDICIARIO"

JUSTIFICATIVA

(!l PLEN~RIO

ILU ...../CO..'sllo/l... ~o..,.llo ,

EMENDA lP07683·8
I!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU ü~~ TOLEOO

EMENDA lP07684·6
I:l CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

Tudo isso par4 fim a mais de quarenta anosde proffcua e eficiente atuaçll:o nos

c.~os da educaçlio p'l"OflSsioMl e da assist~nch soc'ial.

sao elas que. suprindo lacuna delxada pelo Estado. Prtlporcionam aprendizagem
e aperfeiçoamento para o trabalro. integraç!o do trabalhador na vida social.
Tudo isso trarluz1do 'eII'l alimentaç!o. escolas. gabinetes méÔ10S e oôontolégl
cos, ginásios de esportes. bibliotecas. teatros.

"' Atendemde modo geral, a todas as necessidades de fonnaç!o e de assistência

social, do trabalhador. JOVelll e adulto. de ambos os sexos. estendendo tal
assfstêncte aos idosos e aposentados. que constituem um dos setores mais dts
crünrnedcs pela sociedade.

Graças a essas entidades o aposentado, que recebe remuneraç3~ aviltante da
Previdência Social consegue etmenteção e lazer a baixfssimo custo Esta é

epenes uma dentre inúmeras atividades do 5ESC/SEHAC/SESI/SENAI.

~ nosso dever preservar SESC/SENAC/SESI/SENAI sob pena de estarmos exproprran
do um patrilllÔnio que é do trabalhadOr que. há quase meio século, vem senda

mantido pela tntcret íve privada

Os dispositivos emendados, se permanecerem no futuro texto ccnstttucronal ,
irlo acarretllr a p)'tinç:Jo das entidades SESC. SEf'AC. SESI e 5EtlAI, que f~

cerêc semreceita. Entas entidades têm sua fonte de renda na ccntr-fbutçêc

dos tmpregadores. ca'culada sobre a folha de saUdoso Pretenrlem, ainda, dei
tinar os etuers recursos dessas instituições ec Fundode Segurldade Social

Suficiente, porém, para ilustrar as consequênctas danosas que eõvrrzo, se
aquetes instituições - patrill1Õnio do trabalhador brasl1elro ~ forem priva

das de suas fontes de receita. tal como disposto nos dlSpositivos emendados

JUSTIFICATIVA

A eles as entidades dédicam inúmeros programas de atividades, através dos

Quais tcosos e aposentados encontram oportunfdades de vida essccret tva, sau
dável t lJllIa atlVidade p·ioneira na América Latina com reconhecimento naCI0~

nal e tnternecrone'l por parte do Ministério da Prevtdêncra Social e de gover
nos de outros países

flPiió'â"::SPj

l:õ5J~~~

~õá"':SPl

1§j~~7FJ

pr;;;;~~":?J

F7~êli71

\!J PLEN~RIO

t!J PLENA:RIO

EMENDA lP07691-9
l!J CONSTlTUIIHE CAio POMPE-U DE TOlfDD

EMENDA IP07689·7
[!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

tJ PLEN~RIO

JUSTIFICAlIVA

JUSTIFICATIVA

nno/.u'.. ,II''l:lO, -o- _

~~ QQ.~ .h QQ.~ lli QQ. cAPíTULO Y!lL.
~ ADHINISTRACAQ PÚBLICA

Suprima-se o inCiso I, do artigo 77.

Não se conforma com a boa doutrina jurídica denollll

. nar-se Distritais os Deputados eteã tcs para a AsseMbléia Leq í s Lat Iva ~o

Distrito Federal.
O Distrito é na sua concepção uma suburudade de Munl

c!P10S, sem personalidade jurídica e nem representação polític.a pr.2,

pria.
Além do mais, o artigo 97 diz que os Deputados serêc

eleitos pelo ·sistema "distrital misto". Portanto existirão CG Deputados

eleitos pelos 015tritos eleitorais de seus Estados, além daqueles que

forem eleitos pelo voto proporcional.
Entendemos que a limpidez da linguagem do texto con.!

tituci(mal seja absoluta ou senão muito perto dela.

ror tll"/~y..l'lCl~;:O' ___,

~~ AQ. ~.!Y.L QQ. ARTIGO lli.Q.Q.~ lli.:..
~ INTERVENCAó

suprima-se no inciso IV, do artigo 74, a seguinte e$cpressão:

Art. 74 - •••••• • ••••••••••••••

I - ••..•••..•••....•...•..

11 - •••••••••••••••••••••••

111 - • ~•••••••••••••••••••••
IV _ •• ", salvo por motivo de força maior";

A expressão "força maior", já Integrante do mcf sc

V do artigo 11 da Constituição de 24 de janeiro de 1967 {af Inea "a" do

inciso V do artigo 10 da Emenda nQ 1 de 17 de outubro de 1969) não tem

justificativa plausível O não pagamento da dívida fundada, consol1d.§.
da ou insr:rita pnt" dois anos, ~sinônirno de inobservânCia da boa ~bse!.

vância da lei orçamentária ou seI:ão gastos superiores à possibilidade
do Estado federado, ou ainda exemplo tfplro da má administração. PO!::!
TES DE MIRANDA justifica tal alocução no texto constitucional Duando
ocorrer guerra externa ou séria convulsão interna. Mas Isto não será
motivo da suspensão do pagamento de divitla fundada por dois 2nos,

máximo Ulll.

A expressão "salvo moti...o de força maior" tem dado
motivos para que a irresponsabilidade ad.lnistrativa venha ser consid.!!,
rada de "força maior", o que faz com que os Estados federados vIvam
sempre inadimplentes com a solvência de suas dividas fundadas

tUlO"U"""~ -,- -,-,
~~~ i ~ Q.Q.~ É2..L Q.Q. CAPíTULO '1J.. QQDISTRITO

~ g DOS TERRITÓRIOS ~

Suprima-se no § 20, do artigo 69, a seguinte expressão.

Art 69 - ••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ ;22 _ •• .'Oistritais" •••

EMENDA lP07690-1
!!J CONSTITUItlTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

~;;IO~

(%5J~~~

(Ç~~"':?J

fIõ57~ê7ã7J

EMENDA lP07687·1
f!J CO"STH",",E c",o POIIPEU OE ,OLEOO

A Ilreconslderacão" de projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional é medida estranha a qualquer processo legislativo. I
Ou o Presidente da República Q sanciona nu ti veta. A "reCOnSideração";
estaria impl!c~ta na aceitação do próprio veto. Assim, criar-se a f.!..I
gura da "reconsideração" virá tumultuar o andamento dos trabalhos do:
Poder LegIslativo sem razão alguma, quando o veto e a sua conseQuente;
ac.eitação implicam desde logo na Teconsidenção do Podel: Legislativo. t

Por aquela razão nÍjo vemos motivo para tal inovação,'

o Que nos leva a apresentar a emenda que vlse extirpar do texto do Pro I

jeto tal inovação. -

'UrtU.I"'_"'~"

~~~ ! .!!.t.E.Q. ARTIGO .!!ü~ SUBSEç1l:Q !.L..~
OISPOSICOES CERAIS.~~ Y!.!.L. QQ.~ lEGISLATIVO! DO
CAPiTULO .h QQ tEGISLlITlVQ -

'"I....,IUII .. '•• ~Io

~~~!~ B.Q~~~ SUBSECAO Ih DAS

OISPOSICOES GERAIS, ~ gçM Y!1L. ill!~ LEGISLATIVO, QQ.
~ L. DO LEGISLATIVO

suprima-se do § 612, do artigo 129, a seguinte expressão:

Art. 129 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 61;2 _ ." " ou o pedido de reconsideração " I
JUSTlflCAT.lVA

Já apresentamos emenda ao § 112, do artigo 129, requ~

rendo a supr.e5são da locução u ou solicitar ao Congresso Nacional- ~ aI
sua reconsideração" Assim sendo, aceita tal emenda, esta tem a fin.! I
lidade apenas de adequar o texto do Projeto de Constituição

JUS1IFICATIVA

Inexiste no Projeta de Constituição qualquer alusão

aos "Conselhos de Contas dos MuniCípIos"
Os Municípios com mais de três milhões de hab Itantes

poderão criar Tribunal de Contas Municipais (§ 3" do Art. 67), os d,!
mais terão suas Contas controladas pela Câmara Municipal com o auxílio
externo do rrJ.tJunal de Contas do Estado (§ 'Sl do Art. 67) Assim, o

consetho d.. Contas das ,.lunic!piüs ãludidü nu a~tigQ 149 é ab~Ol ...t;:;'-='::'1
te estranho ao restante do Projeto e constituirá um corpo estranho ao

texto do Projeto e. portanto, deve ser extirpado.

n ......./Oo... ' OO/ . U-... "'".1o' ,

Suprima-se do § 12, do artigo 129. a: seguinte expressão:
Art. 129 - ••••••••••••••••••••••••••

§ 112 -. "ou solicitará ao Congresso Nacional a sua recons!
deraçêo .,

ModIfique-se a redação do artigo 65, que passa a ser a seguinte:
"Art. 65 _ Os subsídios e a verba de representação do Prefeito, do Vl 1

ce_PrefeIto e dos Vereadores serão fixad;os (leIa Câmara Municipal, no 1

filll de cada legislatura, para a legislatura seguinte." I

EMENDA IP07685-4
t=J CONSTITUINTE CAIO POMPEU .~r~. TOlEOO

EMENDA lPO]686-2
(:J CONSTITUINTE CAIO POMPEU .~~. TOlEOO

ror
n

... ' .., ....""lb
ll

....OIIlIllo ,

('Ç;;"~-;J

(fõ5j'~8Iã7J

ffMõ;"':.'"s;J
Flõ~-pj

JUSTIfICATIVA

•• Ui"'o/C."".Io".,..n'II1o ~

.uú... I .....sd ...IIlIU.,lIlo ~

Suprima-se o inclso 11, do artigo '\Bi

'Cu~h"stl'''''~'o ---.

EMfl:NDA~ Q.Q. INCISO .!.L. QQ.~ .!.ê2.t. ~ lli!f! L. DAS
DISPOSICOES GERAIS, QQ. CAPiTULO IV I .QQ. JUDICIARIO

I
1

1
i

O inciso I I, cuja supressão se propõe. decorre de .ê.I
.enda que apresentamos, supress íva de tece seção III, que trata do S.!:!.
perior Tribunal de Justiça. ~

(!I PLEN~RIO

f!J PLENARIO

EMENDA lP07682-0
[!I CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

EMENDA lP07681·1
[!I ~ONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

r.r--- TcOTO/IU.Tl''''"'" --,

Suprima-se o § 30, do artigo 193.

Modifique-se a redação do artigo 187, que passa a ser a seguinte

'lArt. 187 - São órgãos do Poder Jud.1ciárlo."

JUSTIfICAíIVA

o Judjclárjo e um Poder e não pode ter o tratamento 11

generalizado de Judiciário. É uma constante de nossas Constituições
tratar o Judiciário como «scder», que é uma das pernas do tripé sob c
qual se assenta os Poderes da ltepública. Assim, a redação deve ser mE. ~

dificada para que fique ccnsent ânea com os princIpios constitucionais
Que sempre vigoraram nas const1tuiçi:ies anteriores

EMENDA lP07680-3
(!I CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE TOLEOO

JUSTIFICATIVA

o parágrafo, cuja supressão ora se pede, diz que "os
processos judiciais serão iniciados por audiência preliminar em que as
partes, segundo o processo da oralIdade, levarão ao juiz as soas ra

z15es e este, no prazo de quarenta e oito horas, dará a sentença que ~
lIla vez impugnàda por qualquer daquelas dará ao processo o rito
previsto no respectivo código."

Sabe-se que a in tensão deste parágrafo é agilizar o
, andamento do processo Acontece, entretanto, que o assunto foge total

: ment.e às regras de uma Constituição. -

I O assunto deve ser tratado pelo Côdigo de Processo I
; clvll e nunca pela Constltulção, sob pena dela vir a tratar de outras
I normas processuais, tornando-se um ajuntamento de disposições e não
I de uma Constituição que deve traçar as normas básicas do Estado Não

se deve fugir aos ensinamentos de RODRIGO OCTAvIO que a Constituição e I
·u" corpo de regras e principias em conformidade com os quais são nor I
.allllente exercidos os poderes públicos do Estado e asseguradas as 11
berdades individuais". i

Regras de Direito Processual Eivll inseridas na Con~ ,

Utulção lrão descaracterizá-la como tal e faz.;ê-la um doclimento conf!;! •
50 que não pode ser denominado Constituição.
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EMENDA MODIFICATIVA 00 ARTIGO 273. OA SECltO V, aos MUNICíPIOS. DO
CAPÍTULO .!.r. Q.Q;~ TRIBUTARIa NACIONAL

Modifique-se a redação do artigo 273, adotando-se a seguinte:
"Art. 273 - Compete aos Munic!pios lancar .....

JUSTIFICATIVA I
Instituir (verbo transitivo direto) vem do la-tilll I

"institue-re" que quer dizer criar. dar começo a.
Ora. os impostos são "instituídos" pela Constituição.

" União, aos Estados e- aos MunLcipios não compete criar impostos e sim
arrecadá-los.

A forma aplicada pelas Constituições anteriores "tri
butar" (1~34, Art. 17,X) ou a de "-lançar impostos" (1946, Art. 31. V)
é muito mais correta do que a usada em 1967 (Art. 20. III) ou com a
Emenoã nOi 1 de 1967 (Art. 19, IIl) que usaram o veroo "instituu" que
ora se insiste.

f!l PlENARIO

(!l PlEN~RIO

Instituir (verbo transitivo dil'etO') vem do latilll

lIinstituere" que quer dizer criar. dar começo a.
ara. os impostos são "instituídos" pela Constituição.

A UnHlo
t

aos Estados e aos Munic1pios não compete criar impostos e sim

arrecadá-los.
A forma aplicada pelas Constitu!ções anteriores IItr!.-

butar- (1934. Art. 17. X) ou a de IIlançar impostos" (1~46, Art. 31, V)
é multo "'a!s coeret.a do '1"P a usece em 1967 (Art. 20, 111) ou com a
Emenda n1:l 1 de 1~67 (Art. 1~. lII). que usaras- o verbo lIinstituir" que

ora se insiste.

JUSTIFICATIVA

ÊMENDÃ tP07700.1
(!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU OE raLEOO

= .....1..........0;0.

EMENDA MODIFICATIVA Qº-~~~~ 1.!..h DOS~~
UNIAo, E.Q.~ h!!Q.~TRIBUTI~RIO~

Modifique-se a redação do artigo 2.70, adotando-se a seguinte:
"Art. 270 _ Compete à União lançar ••• "

r.r---------- m .."u , ---,

EMENDA lP07701.Ó u_
E CONSTITUINTE CAIO POMPEU DE TOlEDO

EMENDA lP07702·8
I'l CONSTITUINTE CAIO' POHPEU OE TOlEOO

fÇ;~:'''~-;J

f4i5J~â~

f:J PlENARlO
~ n"'dlUO/u ...do'...... ~., ••õo,_------~

EMENDA MODIFICATIVA QQ. PARAGRAF'"O ÚNICO, .Q!! ARTIGO 1Qh Qº- CAPiTULO I
~ PRINCípIOS GERAIS,~ INTERVENClto QQ. ESTADO, Qº-~ B§.
PROPRIEDADE .Q.Q. SUB-SOLO g !m~ ECONOMICA

Modifique-se a redação do parágrafo único do artigo 308, adotando
-se a seguinte:

Art 308 - ••••••••••••••••••••••••••••••
"Parágrafo tlnrcc - Não dependerá de autorização ou concessão o enrc

veitamento do potencial de energia renovável de capacidade até 50 KW.7.'I
JUSTIFICATIVA i

Todas as Constituições anteriores usaram a expressão!
"de potência reduzida", como se vê no § 20: do Art. 118 da Constituiçã.: :
de 1934. no § 20 d·o artigo 143 da constituição de 1~37, no § 20 do A!.

Ugo 153 da Constituição de 1~46, no § 4lõ! do Art 161 da Constituição i
de 1~67 ou no § 4lõ! do Art. 168 da Emenda nO: 1 de 17 de outubro de 1~69

Entretanto. o termo "potência reduzida" é muito vago
e não dá garantia alguma ao seu usuário. Melhor serIa que~ a Constitu.!.
ção já fixasse desde logo o que entende por "potência reduzida".

As Constituições anteriores deixaram ao saber do l~

gislador ordinário o entendreentc do que seja "potência reduzida". FOl
ela fixada pelo Código de Aguas em 50 KW.

Desde que a Constituição fixe desde já o que seja
"potência reduzida" não haveria discussão nos tribunais sobre o Que
realmente pretendeu o Poder Constituinte.

~ tcaTJI"'tr,' ...I.ÇIo ----,

Não é pelo fato de Governador, vfce-ücvemadcr e

Deputados, q.e representam o Distrito Federal. Que deverão ser denomb!,
dos Governador Distri.tal, Vice_Governador Distrital e Deputados Distrl
tais. Distrito é uma subunidade de Municípios, sem personalidade jur!

i dica e nem representação poHtica própria.

(!l PlENARIO
r.r tc .../N7l'.,IC~ I

E"'ENDA SUPRESSIVA AO § E.z.DO~~ QQ. CAPiTULO Y.z. Qº-~ ,
FEõrnAl~Rn6RIOS - - I
suprioa-~::-S ra , do artigo 69, as seguJms expressões: I
Art.69- ••••••••••••••• ••••••••• ..••••••••• I

§ 12 _ .....Distrital" ••• "Distrital..... IIDi s t r i t a i s ll I

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP0769~Õi
(!l CONSTITUINTE tAlO POHPEU OE TOlEOO

rr;;;;~;"~=;]

~~JVJ

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA .QQ ARTIGO 2!J. ~~ h QQ~ NACIOUAl.
00 cApiTULO r, no LEGISLATIVO

Modifica-se a redação do artigo 96, que passa a ser a seguInte:
"Art. 96 - O fQf!!!: Legislativo é exercfdc pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara Federal e cb Senado da República."

,

I
A redação, como se encontra, é generica. Em se tra I

tando do Congresso Legislativo, é indispensável que antes de se faze;

alusão ao legislativo seja dito que o mesmo se trata de um Poder que ê
a tridivisão dos Poderes da República. Não se trata de qualquer legis
lativo e sim do Poder legislativo. -

I
Diz o inciso, cujo supressão ora se pede. Que a moti

vaçilo suficiente é requisito de validade de quafquer ato da adlllinlstti!,

çãc direta ou indireta.
A alocução "aot ívação suficiente" é muito vaga

. subjetiva. O que constitue "lRotivação suficiente" para um. não o ser â

para outro.
A validade de quaisquer atos da administração direta

ou lmUreta deverá ter supedâneo mais objetivo e claro. Assfm, com a
redação como se encontra, o inciso se torna inócuo e vago.

EMENDA lP07692=i;'-' -
l'l CONSTITUINTE CAIO POH;EU ';;'-T-Ol-EO-O-------,

[!J PlENARIO
r.r----------tt:ltel/....S".IC~i.

lIl1l'/....".IC~••,----------.,.---,

, EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XI, DO § 10, DO AR fIGO 115. DA SEC1io

VII. DO CAPiTULO I, DO lEGISLATIVO

Modifica-se a redação do inciso XI. do' § 10. do artigo 115, adotando
-se a seguinte:

JUSTIFICATIVA

Art. 1T5 - •••••••••••• t-••••••••••
"XI - solícitar o depoimento de qualquer autoridade ou pessoa;"

a § 10 do artigo 115 trata em seus diversos incisos I

da competência "DAS COMISSOESII. O inoiso Xl estabelece a ccmpetêncaa 'I

de "solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão" (grifo!
nosso). Ora .. cidadão é todo aquele que goza de cidada~rrente do :
alIstamento eleitoral e obtenção do direito de voto. Mas, o cidadão:
não deixa de ser pessoa, enquanto aquele que não é cidaoão é pessoa.'
Assim sendo, seria razoável que todos pudessem ser convocados pelas

j Comissões independentemente de ser ou não cidadão I

r.r__--'- -::T,...I......,.~1c>

EMENDA ADITIVA M~~.QQ. CAP1TULO Y!.!..L M FAMiLIA • .QQ.~

!.QQ. IDOSO

Acrescente-se ao Artigo .417, um parágrafo:-
Art. 417 - ~ •••••••••••••••••••••••••••

§ 10 _ ••••• t- •••••••••••••••••

§. 20: _ ••••••••••• t-.t-.". o •••••••••••

11 § 30: _ Aos deveres dos pais para com os filhos ccr respcndee, d~
veres dos filhos para com os pais.-

JUSTIFIC.ATIVA .i
D par~grofO que ora acrescentamos é cópia fiel do !

§ 20: do a-rtigo .363 do anteprojeto constitucIonal elaborado pela Comi.2,!
são Provisória de- Estudos ConstitucIonais. denominado "Projeto Afonso I
Arinos". I

O artigo- 417 do Projeto EõõI discussão t somente refl.!;

te a obrigação material dos pais com os filhos e. destes com aqueles.
Mas algo mais importante- que a obrigaçãó .ateriaI é a obrigação reeI
proca de carinho, amIzade, respeito e companhia quando um deles, pai
ou filho, dele estejam necessitando e eesse no dia-a-dia.

AssIm, não há que se falar apenas em aeparc material
na carência, na enfermidade ou na vejníce ; t. necessário que se estab.!!,
leça a recIprocidade_de amJ;'lde e amor. São estes motivos que nos l~

vem a apresentar a presente emenda.

',...I ..... T....&;1. I
EMENOA MODIFICATIVA .!Q.~ lli.L .Q!~ .!Y.z. DOS~ QQ.§.

':::::::::e:eD:S:::::ã~E::R::~l: ::::T:~:1:d:S:I:T:::U:::::TARI0 I
"Art. 272 _ Compete aos Estados e ao Distrito Federal lançar ... " I

JUS T I F 1 C A T I V A latIm,

InstituIr (verbo transitivo direto) vem do

; "instituere" que quer: dizer criar. dar eceecc a.
I Ora, os illlpostos são "inst!tuídosh pela Constitoição':
: À União,. 20S Estados e aos MunicípiOS não ecepete criar impostos e sim

I arrecadâ-Jos.,
i A forma aplicada pelas Constituições anteriores "tr.!
: butar~ (1934, Art. T1. X) ou a de IIlançar bpostos" (1946,. nr t., 31, V)
: é muito mais correta do Que a usada em 1~67 (Art. 20, llI) ou com a
~ Emenda nR" 1 de 1~67 (Art. 1~, 111), que usaram o verbo "instituir" que

I ora se insiste.

'U,.'ItrlTlfoo&;1.

EMENDA~ !:!!~~ QQ. INCISO !!L. .QQ ARTIGO Jb.
DO CAPfTULO h ~~ IND!VIDUAIS

Suprima-se- na alínea "e", do inciso I11, do artigo 12, a seguinte
expressão:
Art. 12 - ••••••••••••••••

111 - •••••••••••••••
e) ••• ", CQ1ll a única exceção dos que tihn a sua origem na gesta
çãc , no parto e no aleitamento".

JUSTIF'"ICATIVA

A intellfão dó Projeto é a de colocar o homem e a m.!:!

lher ell igualdade de- direitos e obrigaçõest-
t o principio de IsonomIa, isto é, de que todos são

iguais- perante a lei, quer em dIreitos, quer em obrigações.
Mas o -prIncípio de isooolllia coloca todos iguais p!

rante a lei. Trata-se da 19uaJ.dade formal e não da igualdade material.
pois estai a próprIa natureza já os diferenciou. RUI BARBOSA, de forma~

lapidar conceituou o princ.Ipio de igualdade:- .. A lei deve tratar deS!I'
gualmente as pessoas desiguais, nas proporçi5es em que se desIgualam.

O período que se pretende suprllllIr atinge as raias

do folclore e ofende a cultura jurídica do Pais. I

fl;;":';]

tlQ5J~~~

EMENDA lP07698·6
PJCONSTITUINTE CAIO POMPEU D~"~OlEDO

!'I;iõ;"~'s:J

P§JoâJ!7J
ror__::--'-__...IÚ.../CU,..I.I....C..'I.Io

EMENDA lP07694·3
I!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU ~~. TOlEDO

'n"I,,,,,,,...~I•. --,
EMENDA MODIFICATIVA ~~~~~ L. !!Q!~
GERAIS. llil. CAPiTULO !.t.~ SISTEMA TRIBDTARIO NACIONAL

Di-se ao art.. 381 a seauinte redacão:

oroS'l':I!':ICAÇ.lO

COlllO está redigido, o art. 381 1Jttnediria que. fundacces

finalidade lucrativa pudessem receber subvenções do Poder !Iúblico,wu
vez que restrinae:. o auxIlio financeiro .a -escolas conf'essionaie, t1
1aDtrôp~cas ou comunitárias·.

Bio 118 jUlltifica a restrição, noraue inst,1,tuicões sem fins
lucrativos, COlDO as fundações, prestam aerviç:os comunitár1ol!l na área
da educação pública (não confundir coa o ensino estat:al). merecemlo ,
poi., o apoio 9'overn.-nul, ainda ma1,_ nUII1')ftls onde. como ii notõ:d
bl carência el. to...scola••

·Art. 381 - O Poder PúbUco não subvencionará instit:.uicõell
de educação coa fins lucrativos.

Parágrafo único. As lnet:.!tuições sem fim lucrat;1vo noderão
Il~ subvencionadas l desde que:

a) reapllquem seus excedentes financeiros p.m educacão;

b) preveja.l1 li. destinação de. seu pat:.rinlÔnio a outras insti
tuições da mesma natureza ou ao Poder público, no caso de sua extin
ção.-

EHEIiJm.1\0 PROJETO DA COMISSXO DE S:IS'l'EMA'rI:ZAÇJto

l'l;iii;"~'Si>J

r-Jny7;~

EMENDA lP07699-4
(!! CONSTITUINTE CAIO POHPEU OE TOlEOO

ModifIque-se a redação do artigo 251, adotando-se a seguinte'

"Art. 2S7 - A união. os Estados. o Distrito Federal e os- MunIc!piosI
poderão lançar .....

JUSTIFICATIVA I'
Instituir (verbo transitivo direto) vem- do latim i

"instltuere" que quer dIzer criar, dar- começo a. ~

o-ra, os i~postos são "instituídos" pela constituição.'
A União, aos Estados e aos Municípios não compete criar impo:;tos e si::l
arrecadd-los.

A forma aplicada pelas ConstituIções anteriores "tri
butar" (1934, Art. 17, X) ou "! de "lançar impostos" (1946. Art. 31,V)
é muno mais correta do que- a usada em 1967 (Art~ 20, 111) ou com a
Emenda nlõ! 1 de 1~67 (Art. 1~, IHl,. que usaraflt o verbo "instituir" que
ora se Insiste.

EMENDA lP07695·1
(!l CONSTITUINTE CAIO POHPEU OE TOlEOO

....dooJ/U... tIUJ......"..t., -,

, .~~~!~ QQtJ~~UI;;~~~.lli.l. DO CA?-fTUlO VII! ~
FAM!LIA. llil!illiQ!! g,llil IDOSO

suprima-se no § 20. do artigo 417, a seguinte expressão:
Art •• 4,17 - ••••••• ~ •••••••••••••••••••

§ 10 _ 1- ••••••••••••••••••••

, i f~.- t-•• II f!sicas e" ...

JUSTIFICATIVA
,

A lntensão dos ilustres constituintes partícipes da

Comiss?o 8 é justificável,. ACOrftece t porém, que o CódIgo Penal,. o ex!~

tente ou qualquer outro a vir a existir, irá sempre penalizar a "agre.2,
~§o física". Constitue hoje ela. cI:1me capitulado no artigo 129 do CQ.
digo Penal.

• Quanto às ofensas psicológicas. o Código é sllente.

motivo pelo qual não fazemos restrições alguma. Mas tornar constituci,2,
nal o Que-desde 1~3~ faz parte da legislação ordinária do País, seria

, cair em redundância desnecessária.
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JUSrIFICAçXO

E.6411 ga.Jr.4n.U..11 deve .6elt .i.neond.ie.t.onllL.. não ..i.m

pt.c.c.a.nda, no e.ntttn.to, na JLu.talUta.ç/Ío de. uma. u.tab.l.Udade. que. L.l!.V~

V4 Olt tJLI1baLh4d01l.u ao de.ltt.m1'lte.go. A lei d.l.zia.-o utiiveL. a..O.6 de.z I

I1nOA de. .6tJtv.lç,o e. ele. t.Jta. du1'ecli.do a.O.6 ecve, PoW.60 C.UOU-4 e o
Fundo de. GaJl.ant.i.4 de.'rem1'o de. Se.ltl1.t.ço, uc.e.tute. 4uc.t.dãne.o de. umd
utab.i!.<.dade. 1.lttAõU4.

çã:o:

A u.t4blUdade. .lncond.i.úonl1da ~ 1.nace..i.taue.l.

nUlr U.4.tura e.c.onôltic.o qU~ de.1'ude. det eJtuce.ntr. lUCJla..tA.v.idttde. dl14. r

t.Ilp.tua~.

Não ee eOllpJu!.e.nde. 6lquus 4..6 tltpJte.!U, lIujt..l.tall

ii lnve.ttcll1e.L .t.lLStab.illda.dr. do lle.Jtcado. 1.Mpou.t.&UUadu de. A:e.duz.i....
o nÚllt.Jto do", u1'Jl.e.9ado~. nU c.onjun.tWt4..6 JLr.ce.,U.é.uaA, a.Jteando
OA pJLe.ju1.zo~ dI. uma. ~tLpl!.JtpJtodução 6oJLçl1da.. ••

" I - gttJtl1ma de. d1.1te.1..to ao .tJtabalho".

EMENDA lP07709-S
I'l C,nUftui.nt. SAIlTIUHO FU"rAaO

tJ PLE"X"IO

r.r--------- ....".""......

A eeeaeeeae deseja um Poder Judiciário fortalecido, e para
isso, sob pena de inviabilizar os processos executiàr-Lca , deverá ser

mantida a prisão civil, como inatrumento mais er'tcee para evl tar o

desaparecimento de bens penhorados nas mãos de deposi tários (públi

cos ou part!cula.res compromissados) desonestos. como na prática aeon

tece, levando tal 1'ato a um maior descrédito da justiça, que nenhum;

sanção administrativa rápidasoe céteee poderá aplicar ao trrrr-aecr-••

Quanto ac inadimplelllento da obrigação alimentar a situação

é mLHo grave e séria. porquanto a pr!!stação alimentícia, juridica

mente, se destina à mantença da pessoa, dando-lhe condições mínimas
de subsistência, para que não pereça. O que o legislador quis prote

ger coe os alimentos 1'oi um bem maior, que é a vida. Se a nova cone

titUição não consagrar, norma imperativa, severa, de restrição de

liberdade do devedor, já que a execução da dfvfda prevista também
na lei não pcseur 1'orçe. bastante para compelir o obrigado ao pagamen

to da obrigação, ninguém irá pagar a prestação de alimentos. -

A prática tem demonstrado que, se não houvesse norma constl

tucional, nc tocante a esta hipQtese. haveria ecnegecêee e 1'orm~
outras de se evitar o pagamento da obrigação.

Existe 1'arta jurisprudência em todos os Tribunais. (em to

dali as instânelas) • no sentido de ccn1"1rmar a prisão civil. na espé

cre , como o meio mais eficaz e adequado de se exigir do devedor in;
dillPlente a obrigação alimentic1a. -

Sem esta detinição costitucional, quem será o grandemen

te prejudicado serão os que não peseuee condições de sobrevivência ,

por s1 eó - são 08 tilhos. os irmãoll menores. ce ldosos - que , na
maior·ia das vezes é a elas que a prestação alimentícia se destina.

Aqui independe se a obrigação cabe ao pai ou a mae. Todos
têm o dever de assistência material.

'JUDICIJ(RIO:

JVSTIFrCAcXD

• ART. 187 - sXO 6RGXOS DO PODER

L6CIA vAlfIA "1lÃ~-CST-A-----"'"
EMENDA lP0770S·2
f!l

Conforme emenda do art1go 3! modJ.ficando sua re~ação,

f1COU def.J.n1do que os poderes da uruãc eram 09 três claSS1f1ca

mente adal1.tidos. LÓgl.CO então. que o capitulo correspondente

faça referêncl.i! expressa a cada um eeaee,

na'ef~ulTl'IC~ ~

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA HpDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 187

o ART. 187 DO PROJETO PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇ~O:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ART.. 35
LOCIA VÂNIA ABRÃ~~CS'rA

o artigo 35 do projeto de Constituição passa a ter
a seguinte redação:

ART .. 35 - Conceder-se_á Mandado de Segurança para pro

teger direito l:i quldo e certo, individuaL ou coletivo. não amparad~

por "Habeas Corpus" ou "Habeas Data". contra atos de qualquer autori

dade pública. inclusive judiciária. praticado COfl ilegalidade ' e com
abUIIO ee poder.

JUSTIFICATIVA

Trata-se a Ação de Mandado de Segurança. ao lado da A
ção Popular e do "habeaa corpustl • de instituto jur!dlco essencial pa
ra a existência e CUncionamento do autêntico E$tado de Direi to Deao:
cráuco.

Dai a neceBllidade de eee ampllado o uso do Mandado de

Seaurança. como :torma de tacilitar o eeeeee à Justiça e de democrati

UI" o Poder JU~ietárl0.

A Conlltituição Vigente assegura a concessão do Mandado
de 5eaurança contra ato de qualquer autoridade (C.F• ..- art. 153. f 21).

lCo entanto. a Lei nl 1.533. do 31 de dezembro de 1951. vedou, no art.
5', 1ncill0 lI. o use do 1'llandamull" contra decieÃo judicial. quando I

houVer recurao previ.to na. leia prece81luaill ou correição. A jurillpru
ciência. entretanto. inclusivo do STF. ea sua construção moderna. pas:
.cu a acs.it"1r o Mandado de Segurança contra ato judicial, na hipótese
_ que o recurso cab!vel interposto tenha apenas o eteito devolutivo

• haja ameaça. !!!.~. de dano irreparável ao impetrante.
Por estes motivos. não pode o "mandaaus". como ação 1Ja

portante que é .. no tocante ao atos jurisdicionQ.is. condicionada à in:

terpos1ção prévia. sempre, de recurso que tenha e1'eito devolutivo ,
iflto porQt..e são vários atos dá autoridade judieiâr1a. praticadofl 11e

aalllente e com abuso de poder • contra os qua1$ inexiste recurso pre

vieto na lei processual. p.ex., os despachos de mero expediente (CPC.

art. 5(4). E as correições. na prática, têm-se mostrado inócuas e não
. evitu a violação do direito liquido e certo do interessado e ne. re
, para essa,violação quando já praticado o ato, alé. de ser tal eXigên:

eia contraria ao principio da economia dC)s atolS processuais.

: O art. 35 cuja redação pretendemos mcdUicar. incide
. em grave erro quando declara que as pessoaa t!sica ou jur!dica. no

âmbito privado, são pass!vels de Mandado de Sesurança. Ora, contra a
toa deatae pesaQas existe Ação pertinente e procedimento comt.a cansa:

grados na Lei ordinária para repará-los

r.r----------nu.,....Tl...lÇl.-- ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADC'; art. 438

Inclua-se, or.de couber:

jJt't. ~ Fica criada a Universidade FeC:eral do Toca1t1ns
sede na cide.de de Porto Nacional.

JUSTIFICACÃO

O desenvolvimento da região norte do Estado de Goiás -ne. d!

cada de ao, 1'ez com que o Governo eentaeee a necessidade de atender

ao desafio de prepa.ração de recurscs humancs, illlplantardo de imediato

as Faculdades de Filoso1'ia e Ciêrcias Humanas nas cidades de Aragua

Iee, Porto nElcional e Gurup1.

Estas Faculdades têm como runção primordial qual11'icer a ni

vel de 31 grau os professores pestencentes -às redes do ensino públl

co e pa:t1cular. e profiS2ioani8 liberais de Ciências Jur!dicas, e;
clusNamer:te.

Entretanto. neV08 deeertee apareceram com o Projeto Cara

jás, com influência na Região do Bico do PapEsalo. a illlplantação da

Ferrovia Norte-Sul. denCillinada Ferrovia dô Grão. e o Prcjeto da Hidro
via Ar&gl.oaia-Toeantins com a construção de eclusas em ambo~ 06 rioa.

Os três projetos provocam um impaeto de grarde proporção na Resião e
del!!pert8l'l neeeeeadedee urgentes de eeeuesce hUlltanos qualiticados nas
me.1s di1'erentes áreas de atividades .e de pesquisas que darão suporte
ao desenvGlvirner:to acima do paralelo 13.

As FacLldad~s implantades pelo Estado na Região, há aie~as

3 anos e dispondo de poucos recurscs financeiros, não têm condições

de atender ao novo desBC.1o. O meSlllO se diga -das Universidades Federal
e CatóÍica. de GOiânia, devido à grarde dlstârcla a que se ac!'am de
Gurupi, a cidade me.1s próxima, cerca de 600 XlII.

A Universidade do Tocantins terá a responsabilidade de ater.

der este desafio imediato, dFJldo oportunidade à fixação e prepe.ração7
de valores humMos da região norte do Estado de Goiás. que até esta
década se viram obcigadcs a proct.rarern outros centros para se qt..ali'f'i

·caren:. a nével de 31 grac. como Goiânia, Brasl1ia, Rio, são Paulo, Be: ,

lo Horizonte, Curitiba, Salvador, Belém. são Luiz, Maraus e outras..

A Universidade que deverá se instalar com seus. Institutos

de Ensino elto "multlcampi". ~}prQVeitando ~ vocação histórica de cada
cidade da Região, terá sua seC:c central erro Porto Nacional, que histo

ricamente. 1'oi a pr!meira a· pO$suir Esccla Normal de Formação de Pro

1'eseores ncs ldos..de 1920 - Esecla Normal Sarto TOlTás de Aql.inc e C2

légio Sagrado Coração de Jesus, que deram condições à instalação do

li Ginásio e do li CurlSc Cier.t!t'ico de todo o Norte Goiano.

Inelua-se r-c Art. 137 do Projeto de Constituição. a expres

são "audltorh contábil-.

JUSTIFICATIVA

Sobram 1I0tiVOS para que a comunidade contábil brasileira

numa forma até veemente. lance o seu desagravo pelo urataeencc que -vo.

recebendo ou já recebeu no projeto de Constituição.

A situaçi!fo.por isso,exige u. contundente movll\11ento que _

tem por objetivos emendar Iaaentévefs distorções já manHestadas no

instrumento que constitue a rutura constituIção. E é através desta que

reeeaeos I)elhorar ta! situação.

U""_"'''''l;lo

sê-e e a.. u.gu.ifttr. Jteda.ç,io a'O i.te.1I II do 4Jt.t. 16. do PJt:!!..
je..to de. ConU:.c..ttL.i.ç,ão:

" O .l.ng"'t..4~o no ~e.Jtvlç,o pãbUeo, -6ob quaLque.... Jtegüe. •
de.pe.nde.1t4 4ellpltt. de. apJtovaç,ão pltEu.ia. U! COneUJt.6o 1'übl&

co de. pltOl1d4. A .idade. Ilã:ulna. na deLta. da 1.n.4C1Ú.ç.ão de
c.a.nd.i.da.to dO c.oncWt4o. loe.Jtã de 65 dltOA. a. IIl!.1Wlt que.
a.. lú Jtec.onhe.ça a Coftue.rti:gnc..i.a dr. t.imUe. me.noJt, e.m Jut

Z40 dd4 6unçõu do c.l1Jtgo. Se.1Li 114-6 e.gfLl.a.da a. 46 cenção ~

6une.ionl1l. na. c4JtJl.e..i.Jta. lIed.i.arttt. PJtOIlOÇ,d'O ou pJt0I144 ln 

.te.ltnd4 e. de. a..tut06 C.01l 19U1tt pu o" •

JUS r T F IC A ç Ir: o

o cLc.6p04l.ti.ua do PJtDje.l:.o Jte.1'Jl.oduz. pouco 1Ii1.l4 ou lIe.no~.

o qu.e. utit na.. -eon-6.tLtu.l.ç,ão a.tul1l. E. 46.51.tr. não u.t4JteltàA !.<.vJtu I

dOlo lIale.lo caU6l1dolt poA: u.ta. Con:tl.ntutltdo. na. Cl1Jt.t4 6u.tuJta., eu. d1.A~
• .t.n4ç.ÕU i.6 pe.,uoeu. de. lIa.iil Lda.dc.

E luo i ta..lttlm1tvtl.. rodoil ilão 19ualil pelta.n.te. a.. lú. -E,

".todo.". Ali., todo,iI. St.tt ucta.lA qua.lqut.Jt ~da.de..

~ MoDIFICAUVA

DISPOSITIVO EMENDADO .. AlInea I'd", item XV do art. 12 do Projeto de

Constl tuição.

o dispositivo constitucional acima, passa a ter a seguinte

redação:

Art. 12 - •••••••••••••••

xv - •••••••••••••••
d) - não haverá prisão civil, a não ser no caso de de

posi tário infiel e do responsável pelo inadimpl!,

mento da obrigação alimentar. na 1'orll1a da lei.

J,u:.tu.a.-U. no Pltojdo de. Conlt.tLttLição. l.UJta. "r."~ no

Ue.1I XJJJ. aU. J2.

"-el A MJtua.tttção de. benlo gltavado.6 c.om ga.Jta.rt.U(t h"-po.te
c.«.t.i.a. p.l,gnoota.tlc..ia ou 61.due.i.itJÜa .6olllente: podeJtii tÚVL-:
.6e elll plLoc.e.6.6o JUtú.c.J.l1l.".

JUsrI FI CAÇÁO

Vi:-At. a. -6egu.in.te. JLe.daç,ão ao ..ite.1If 1 do a.t.t. 191. do PJr.~

__ jt.to d~ COrtU.i..tu.iç,io:

" tl.e.gV1. 6W-6 õlI.gãoil d.i.JLt.:U.\lO.6 e. -e.taboJta.JL -6e.tllt Jte.g.illlvt
.tOlo ,,-nteJtnolt, ob6 V!.v4do o d.(.6 p04.to rnt te.1. quan..to 40;'

1Ie.&1I06 bem como li cOlllpe..tênc..êa. e o óunc.lon4llle.nto d06
A:.U1'e.C..t.i.VO.6 Óltgiío.6 juJÚ.Ad1.e.i.ona..i..6 e. adm.é.rti:AtJu:t.t.l.uaA n.

JUSTIFICACÃO

É tradicional no Direito Constitucional brasileiro, abrir

exceção para a~ !llY!! no caso de depositário infiel e do res
ponsável de obrigação alimentar ( C.F. art. 153, § 17 ).

t preciso manter a prisão civil para as duas hipóteses me!!,

cionadl18. isto ~orque no pr~mei~o caso. o enc"go de depositário ,
eendo "111unus ll publico como e, a sua in:Cidelid9fe resulta num ato a

tentat~rio à própria administração da Justiç~ e dignidade do pOde;

Judiclar10. •

A ob.6eJtvação do~ 6a.ta~ qlloUcUano.s. deman.s.tJta que. o de.ve.

dali. um1'ltt. e: vU-tma. de uma. 60ltm4 de apodeJta.ç.ã:o de. .6e.u pl1.tlUmôn.c..o ~
que. acabd e.6-c.oMegl1ndo de. 6eu 1'odelL 1'411.4 o de .tl!.llce..(./to~, 4pItOVU.t11

doJtu. nã:o Jt41t0 a 1'ltõ1'ua CJte.doJt. pOJL v..út .tJt4nlovt.1I:1oa.6. EnlLique.c.em

lle. 0.6 Upe.ILtOll; e eDlpob1Lece.m~llt. 06 poflJte6.

o devedoh.. 1'«..6.611 a: c.ondiç,ão de. "poblte de.ve.doll." dUdh ve
zelo· pela ,,-nadimpteme.n.to e pe.ta. upoUaç,ã:o nl1 hoJt4 da. ve.nda. de. .6e.U6

be.lt..6. pau 4aldaJI. 11 dtv.l.da.

JUS r I F IC A ç X o

o objt.ü.vo da pJtOpOil.tl1, é a1'e.Jt6úç,fJaJt. a.. ltedl1ç,iio do. 6~
6e. "t. l!.labfJltl7.Jt ile.U6 Jtl!.g.l.mentoil 1.nte.Jtllalln• E pJte.c..i..4o 6.ica.1t l!.X1'JtdAO
que o pode.Jt de. "e.tl1boJttUr. .6eLUi lle.g.une.nt06 1.MeJtnO.6" não € UIf pode.JL

ab.6oluto. ad uc.lUillVfJ atve.dJú.o do.6 ..tJu.buna..i.lt. eOflO te.m 41.do e.nte.n
r d.i.do e e.:tVl.eido pOJl. e.6.t:e.6. a.ti a9oJta.. E PJl.e.wo 6"-ca.JL eta.lto. que -;

I "&e. tJtat4 de. UIf pode.lt UmUa.do. l.1.IIIUa.-O a Le..(.. Pu que. o. Jte.gllle.n -



Assembléia NacionalConstituinte e 805 •

tOA .4e 6a.ze.m .6egundo a. le..i. e e a mod,ló.(.c.am toda. vez que. 4 lei. morU,
ó.i.c.4Jt~.se. Vale d,(.ZCIt~ que e UJ!l podeJI., poJt.tan.to, dvúua.do, e 1140, o
1Ug..c.náJU.o. Se U6e ape1t6uçoO/;men.to l1ã:o VA..e.I!., e.staJtemo6 pltOp-e.úa.nd;
(1 u.utine.c.4 de uma ]fUlt.(.Ça. enea.... tetada [lJl Wlllt c.O't: t'1,,"..a.ção .tão 6eeh~

da., que. de.ixa.Jtá de 4eJl.v..c.J1. d demoeltlte<.a. pMa. .se.1tv.i.Jt a autocJLae.c.a.. r.r_---------TI110'."'t..lC~h

- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabel.!!,

cer os modos de aquisição e de gozo da propriedade, os 11mi tes de

sucessão legitIma e testamentária, bem como a determinação dos pr,2,

eedimentos de dt:eapropriaçâo e indenização,

Sub.6.t.dua-.6e. o § 39 do aItt. 49 pe.lo .6egu-<.nte:

.JJ5TIFICATIVA

p:r~;~H~

[:Jõ5i~pffilPLENA.R;J:O

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

~O reajuste salarial mediante acordo depende exclustv.-nte da.

parte. (empreaadores e e.pregados) devid&llente representados à _5& de neia

eiaçõu. E. no t~e à sentença normativa, cuida_fltl de deeiaio soberana I

do Pcder Judiei~rio,

t prec~so eVJ.tar as aposentadorias precoces que

verJ.ficam com o prov:Lmento de cargQs no8 trJ.bunais através do

quinto constituéional",
Quando se trata de magistrado de carreJ.ra não chegará

ele aoo tribunais de 8egundo grau anteo de dez de efetivo

exercício na mlgistratura.

JUSTIFICACXO

JUSTIFICATIVA

Supriaa-_ o ltN V, do Artiao 13.

Acrescente-se, onde couber. no capitulo V - Da Comunica
ção-, do Titulo IX - Da Ordem Social-.o seguinte dispositivo: -

Haverá censura, proposta por órgão federal pró 
prio, em todos os meios de comunicação de massa e nos
espetáculos de diversões públicas. cem vistas a prote 
ger os valores familiares, religiosos, éticos e morais'
do povo brasileiro.

JUSTIFICAÇÃO
Estamos, atualmente, assistindo. estarrecidos, cada vez

mais o distanciamento de qualquer tipo de censura nOB meios de co
municação de massa e nas diversões públicas. Tudo está aendo per':
mi tido, em nome de uma pseudo-democracia. Tudo está sendo acei to.
em nome de uma falsa liberdade.

Os chamados "enlatados" são uma verdadeira escola de
violência, ensinando práticas criminosas, diariamente, pela TV ou
pelo cinema. Os menores assistem programas de nenhum sentido mo 
ral, a qualquer hora do dia e da noite. Não há censura.Muitos acon
selham a uqe não se faça o uso da TV. Acreditamos que uma censura
maior nos programas, nos anúncios, nas reportagens, será mais re
comendável do q~e o simples desligar dos aparelhos.

Todos os penalistas. hoje,con8ideram que a TV. ptinci 
palmente. é um dos maiores fatores criminológicos. Dal a nossa 1

preocupação em incluir um dispositivo constitucional que protege
rá a familia briUilleira. tão atacada e tão vilipendiada.

o ITEM V DO ART. lBS DO PROJETO, PASSA A TER

SEGUINTE REDAÇXO:

ART. 188•••••••••••••••••••

V - t COMPULSÓRIA A APOSENTADORIA, COM VENCI

MENTOS INTEGRAIS, POR INVALIDADE OU AOS SETENTA ANOS

DE IDADE E FACULTATIVA AOS TRINTA ANOS DE SERVIÇO,

NELES COMPREENDIDOS, DEZ ANOS DE EXERC1cIO ATIVO NA

JUDICATURA QUANDO SE TRATAR DO PROVIMENTO PFtEVISTO NOS

ART. 189, 204, § 11 AL1NEA "c", 207 INCISO I, 212 § I!

ALiNEA "a" e 214 PAMGRAFO "NICO AL:tNEAS "b" e "c".

PLENARIO

U.,o/......"'ICAÇ1G

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO lBB

r.r------.U..._'co~..d./I...C..... 1o __,

E/I'IENDA 1P07721-4
[!J

r.r----------run,....,.,~-------------,

r.r------"'llIÜrJJ'_,..."_•• odII ,

r.r-------=.....::,,":::...."':;;:.=====-=~

Não é justol- portanto. que se termine com organizações cujo sucesso permitiu.

até agora. que mllhões de brasileiros. através do enS1no profissionalizante,

ingressassem no mercado de trabalho com capacldade para desempenho das fun

ções requendas.

Graças a elas. inclusive, foi possível ao trabalhador, tanto da fndústna.
COlllO do comércio e de serviços, acompanhar. através do seu -trabalho, o desen
volvimento tecno16g1co da indústria e dos serviços ocorr1do nas ú.ltfmas dé

cadas, o que contribuiu para a evoluçiJO da empresa nacional.

Essa evolução gradatwa e inexol'ável s6 tem sldo. possível graças à milo-de-obra
especializada, que n:lo é fomada nas Universidades. mas nas lOstituiçl:les como

SEHAC e SENAI. Paralelamente, SESC e SESI prOOlGvem o bemestar social do

trabalhador e sua farlfl1a. fato essencial para a eficil!ncia e produtividade

de qualquer trabalho.

S!o elas entes privados. criados. mantidos e administrados pela capacidade

eIllPreendedora do empresário nacional e que há mais de quarenta anos vêm sen

do seguidOS. como e~empl0. por outras nações.

Competenc1a. transparl!ncia. probidadê, eficil!ncia. marcam as atividades de

SESC/SEHAC/SESI/SENAI. q.lE!S6lp'e!i!~antiveram com rec.ursos privados. sem qual
quer subsi"d'io do Governo. , -

A supress!o ora pretendlda tem por escopo eV1tar a e~tinçlio das ent1dades
SESC/SEHAC/SESI/SEHAI que, por força dos dispoS1tivos emendados ficariam sem

a sua fonte de receita. orlUnda da contribuiç!o dos empresários. calculada

sobre a folha de salários. Selll qualquer 6nus para o trabalhador.

EHEHDA~.

~ EMEliOAOOS Art1go 336. parágrafo umcc do Art1go 337, artlgos

487 e 488.

o prejuho dessa estatizaç~o velada que se pretende impor a tais, ent1dades
será sentido duramente pelo trabalhador brasileiro, usuário natural de toda
a atividade das instituições de-formaçao profissional e de assistênc1a social.

§ 311 _ le.i COlllpl.ement4Jt Itegutamentaltá. a cJuaçiio
de novo'& c.btado.b e Teltlu..tõlI.-<.O.6, bem como

a tJr.aJJ..66'oltmaç.iio de.4te..s em E.6tado.6"•

Suprlmam-se do Pr-ojete de Constitu1ÇaO os sequmtes disposltivos:

Estamos atravessando. tesnpos de evoluçllo. quando nao podemos nos dar ao luxo

de ccoeter el'ros tais como esse de extinguir instituiçl:les QtIe muito ainda

tên para oferecer ao Brasil em termos de aperfeiçocnento do trabalhador. O

Brasil precisa do trab.lhador. E o b'abalhador necessita de SESI, SENAI.

SESC.. SEHAC. -

a) Artigo 336.
b) Parágrafo I1nico do artigo 337.

c) Artigo 487
d) Artigo 48B

A pltuente. aUl!.ltaç,ão vua, jtL6tamentl!., ajuda.1t

no u6'Oll.ç.o de·de.ópojii-lo de de.mah-<'a..6, lI.eduz-<.ndo a meno4 de me.tade
um tuto qlle 6a.l.tt tlII hubdiv"-óã:o, dume..móJt.a.me..ltto, ane~ar;.ão e ou.tll.a..b
ã0 1tllllU, quà.ndo e e .babe.-que, -<.naUeJt4vel o n04.60 e!paço ó.ú.ico, não
4 e. pode. cJu.4Jt n0I146 t}tud4de.ó 4 em lI.et.vz.a.lI. iíltea! do.6 E.6tado.& Co teJtl/.:!:.
tÔIt.i.o.& e~Lste.ntu.

JUST1FICAÇÁO

o que. mw .6e.~ c,t.cU.l:.d neue. pltOje.:to de ConAt.i-

ttu.çáo, t: a 4ua enoJtm.i.dade, o e.&.tJ..to bato~o e enxun(ú'o.6o da flua

lI.eda.çiio.

EMENDA lP07717·6
[!J CONSTITUINTE RICAROO IZAR

[!J PlEIlÁRIO

Constituinte SANTINHO FURTADO

E p1LelU.60 daJt. abJtetngênei4 ã c.ompe.tênu4 do Suplte.mo ,

e, não (Ú,m-<.nlÚ-la. ou. Itedu.z.l-la. em pltejuIzo dM galtant.ia.6 C.On6U

tuc.-<.ona.(..6 d06 jl.tJÚJ.(Ú,uonadoJ..

JUSTIFICAÇÃO

tmbOlt4 mane.Jadoll.e6 de uma da.6 ma.i.6 Aeleva:ntu c..i.ênc..i.4l>

qUl. Itl.lac.l.onam o c.on.ou.blÚnte com o POdM piibUeo, o contabd«.ta,

"ao .6Õ 60-<' aqu.i maJtg-<.naúzado de.n:tll.o ;{o.~pll.-<.nc.Ip.iO.6 pltêV-<'04 da ~u
.twr.a Caltta Magna, COIllO da mUma ~oll.ma., :tií .bUJLt-<.ndo uma dololl.o.6a'
6.ttL6tJtação nl1 fJJt.õpuo 46pec.to pltOói.6.6.(;on t.

Coma: etUp0.b.lç.ão de. .tll.a.ZVt uma .uuta c.olaboll.açâ'o paJta
QUe. a. ~u.tull.a Con.6.tUlÚção, nio !e empe.nhe, Jte.la..t.lvame.nte ao.b .i.nte
4t.UU da pltUPIUA. c-<.ênIU4.

lnc.lua-.6.e no aJt.t. r.fS do "Pltojeto de. Con!u.ttu.ç.ão, depáú
da. p4lav.ta "e.conôm.(.c.o!" a pa.lav.ta "contãbe..i.6".

3 U S T I F IC A ç Ã O

A eO/l'lun.<.dad,\ contãb-<.l blt44.(.leilta., ..se vê em duagltavo
pe.lo tJr.atamento que. vem 1t~ee.bendo no atual Pltoje.:to de Con4.tLtu.c.çii'0.

\

P-t,J 06 mandad0.6 de. l>l!.guJta.nça., e o Itabeu dda. c.on.tJta. .!.
to" do PItl!..6.t.dente da. RepúbLt.c.a., do PJt.une.ilto /'{.(.n.i4.tJLo ,

d06 ~k.n.wtll.o6 de E.&tado. dali Ue6a..6 da CâmlL't4 e do Sen~

do FedeJtat, do Supll.emo TJU.6unat Fe.deJtâ, do T1U.bunal I

.SupelÚ.oJt Ele.(.toltal.. do TJÚbunttl. SupeJL.iOJl. do Tit.a.batllo •

do Supe1U.aJI. T/L.(.buna[ de JfLót..iÇa., do PJtoeUltado1t-Ge./tu I

da. JlUoUÇet, do Tlt.(.6unat de JtL6b..ça e do TJu..buna.t de

Atç,ada, bem "c.omo 0.6 -<.mpetJtado.6 peta Un.(.40 c.on.tlta ato.6
do.6 goveltno.6 e..st'adua...u ou do V.i..6:tJtLt.o fedeJtat".

9ê-6e a. .6l!.g!U.nte Itedaçiío ti. te..tlta "L" do aJt.t. 201, do

PltoJeto de COt1hUtLUÇ,ã:O'

• ~t~UI(II.o~ .. 'lo/IUICO. --,

A enumeltação, c.omo apalte.ee. no "Pltoje;to, do.6 C4.606 a 6e

fLtm Jutgado.ll pd.o SUPREMO, niío H.I"Ido t.:t4u..U.t.\l1t e: de.6e.i:ttlO.ll4. A c.om

pe:têne-<.a do Supltemo há de. U/I. abJta.ngen:te., nom..i.nl1l",ute, jo. qu;
U.6e ~ o cJtuiJu.o I1dotado, peto qu~ e e ob.6e.1tva da Jt.eda:ç.ão.

Qua:ndo do pMIodo e.tlU-toltal, plte.:tendeJLall! 0.6 jUJt.t..6d.i.e.i.E.
Itl1doA en.tlttVt COm I7Il1ndl1do de. .6e.gUJtança C.On.tlta ato.6 do TJÚbunal Sup.!;,
It-<'Olt EtutOJtal. Etl:tltaltam. -Iol'a.6 dele. não tomou c.onht.c..imen.to o Suplte
mo, ã· .(.nvoc.aç,io de que a CaJt.ta não lhe daJt.(.a e.6.6a compuêne.i.a. Nã.;

utava eHIU.,to na Colt6utu-<.ção. E, pou, nenhuma .inte.Jtplte.tação JUIr.!
lÚ.ea. lev4Jt.ia. ~ SupJtemo, polt.~exten.6ãa,.tlõg.i.c.a. a. e.ntende.1t que nO caóo
UI\IUl t<Ul\&ill e..6.6.4 c.ollJPe.tênc.(.a.

",... TUt.'......,I' lCoç...

",...----------.....,_."."'.-------------,

conSTITUINTE PAULO PIMENTEL

LETRA "b"

ARTIGO 87

as
A letra "b" do artigo;tí do Prt jeto de Cons-

tituição passa à ter a~seguinte redação:

ea
Artigor , .
b) _ Voluntarlamente,aos 60(sessenta} anos 

de .t.dade para o homem e aos SS(cinquenta e cinco)anos 

para a lIlulher.

JUSTIFICATIVA'

Entendemos que a aposentadoria compulsória é
Ull desrespeito ao servidar que,ap6's dedicar' a maior par
te de sua vida la runç~o pública,passa la ser considerado

"senil" pelo Estado li que serviu com dedicaçUo durante 

várias décadas.No tocant~ h idade,a proposta é das mais

• justlÍs.tendo em vista a /lIédia atual de vida do trbalha
dor brasileiro que 6 de .5.5(cinquenta e cInco)anos de vI

de.

o parágrafo único do Art. 300. passa a ter a seguinte r!,

dação:

"Art. 300•••••••••••••••••••••••• , .

Parágraf"o Únj.co. A lei garantirá a proprie

dade privada. pre.ecreverá os modos de aquisição e de go

zo e estabelecerá as normas e os 1.1111.ites da sucessão le

gitima e testamentáriã,..b~m .c:0mo,. o procedimento de deh,!

propriação por utilidade públ1~a ou por interesse soc1:,al,

mediante prévia, e Justa indenização ea dinheiro. ressal

vados os casos previstos nesta Con;tituição".

JUS'I'IFICACÃO

A presente Emenda objetiva:

- explicitar melhor a sato&ntia de manutenção da proprie

dade p~l"ada como tundamento da ordem econômica;

EMENDA lP07722·2
['J

r.r TUt.,."nlfICOC..I -"- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO 161

SUPRIMA-SE DO PROJETO;

O ART. 161

JUSTIFICAÇ~O

Não é necessárJ.o a definição dos crimes de responsabJ.-

lidade no texto da Const1tuição mesmo aqueles que impliquem

sua inobserváncJ.a. ~

A de13obecUêncJ.a- à constituição já importa, por si,

responsabJ.lJ.dade.
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PLEN~RIO

.1 ...,.u...'lUçI. ~

pelos

no dever de con-

J'USTIFICAC~O

o dire1.to de reclamar contra o atendimento

órgãos de segur1.dade social está ínsJ.to

.....looe/cn...1G/.... -=-.,U....

PLEtl,(RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

~ n.TD/... IT..."'~lD, ----,

.EMENDA lP07723-1
l:J
f'J

EMENDA SUFRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 135

trJ,.buJ.r para ti. formação do ~undo de Seguridade,

quêncl.a das d::Lretrizes estabelecJ.das no art. 334.

e. é conse-
EMENDA SUPRES$IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 421

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

o § 21 DO ART. 135

EMENDA lP07728-1
t"
= .LI ••• "',CO......",I... c~..,.. 4 ~

PLEN.(RIO

SUPRIMAH"SE DO PROJETO:

1) O § I!! DO ART. 421

2) O § 2!l DO ART. 421

3) O § 3!l DO ART. 421

JUSTIFICACXO

Ao matéria é de lei ordinán.a não tendo, I!S51.ta. nível

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 486 3'U S T t F I C A C 7i O

PLENM'IO

PLEN,(RJ:O

Se a .adoção e o recolhJ.mento do menor serão' regula

dos em lei.. eeee , eeveeé conter a matérJ.a J.nscrita nos pará

grafos suprJ.midos.

..cONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

as funções de administração do!l seus recursos.

JUSTIF"I-CAC~.o

o .ART. 486

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

A lei que regulamentará o Fundo Nacional de Seguri

dade SOCJ.al deverá indicar que instJ.tuição financeira exercerá

COnSTITUINTE PAULO PIMENTEL

~ -, '"lfll....III"CotI- -,

.conll't1tucional.

EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHEHDADO: MTlGO '131

EMENDA lP07724-9
I"
[!l

A :Lndicação de uma: instituição no texto constitu-
SUPRIMA DO PROJETO:

o i 31 00 ART. 131
c10nal restringe o l-egisll!ldor .()rdJ.nário e torna

earve emenda constitucional... designação.

inevJ.tável~
EMENbA SUPRESStVÀ

DISPOSttlvo El-IEN'DADo: ARtIGO 420

JUSTIFt.cAC)\O

.!itJ~kiMA"St DO PROJETO:

Ô AR.'r. dO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

Hio tem sent1do o Congresso. e. eeeeaueãe, delegar

função legislativa, ti exigir a apreciação 'da lei delegada.

.l.Ulit t F I C A C 7i O

plENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 423

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

i\ ãUpl:ess~o ::Justif'i<:a"se pelos eeaecs motives da que

foi proposta para b -art, -419, A matér1a deve constar lia lei

ordin4ria.

o ART. 423.

CQHST.ITUINTE PAULO PIMENTEL

'~IUoaJ_tJ./__U"

PLEH,(RIO
~ lh"'.......OC~,__~ .........,

IIDDA SUPRESSIVA

.DISPOSITIVO OIDrDADO: UTICQ 347

SUPRlfWI-S! DO PROJm'Q:

1) DS ITENS III A VIII -DO ARr. 347

-2) O PAMGUFO ""ICO DO ART. 347

JUSTI"FICACJ:O

A Illatérul e l1eBnecessiria por doi!!! ângulos: .lã está
prevista no art. 12 .. inciso III~ alínea "h.... e constl.:t.u1ndo

ee e. uma isenção não e matéria constrtucional.. mas de 1.ei
ordiniria ..

·EMENDA lJl107734'6
l"
l"

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSJ:7IVO 'EMEz..'DADO: ARTIGO 41"9

SUPRIHAZ1-SE DO PROJETO:

"cOlCSTI'lUINTE ll~ULO PIMENTEL

1) O.j lt E SEUS ITENS I A XII 00 ART. 11S.

2) 'O § 2 ! DO ARt'. 115

p OS ITENS 1: A I-tI DO RT. -419

2.) OS U lt f: 2t DO .ART 19

EME:'.DA SUPRESS:EVA.

DISPOSITIVO EMENDAI:O: .ARTIGO ~15

SUPRIMAM-SE DO PROJ'ETO:

'Toda a matéria d~verlÍ ser regulada por leJ. ordinária •

Basta~no' texto constitucional, proclamar o dever do Estado ..

JUSTIFICACXo

ARTIGO:INCLUA-SE NO PROJETO O SEGUINTE

A "prática recomendada não 'COnsti"tui inovação.. Inúmeras

naçces civJ.11udas utilizam o- institutD do ref'erendum ..

t Comulll hoje~ embora em democrAcias representativas~ a

utilizaçãD d~ alguns .eecanaemcs da democracia direl:a.

A prOClamação do pàrágrafo único... "e c:o. ele ~ -exee
cidc". autoriza a -emenda ..

Mefllais~ é necessârio depurar o texto prDmulgado da

participação de -congress1.stas aos .quau o pov'; não delegou fun

ções constituintes originãrJ.as ..

.........te_uh/ ..
PLEH~RIO

AR%" - NO PRAZO M~x:rMO DE NOVENTA

-DIAS APÓS A PROMULGAÇXO DESTA 'ConSTITUlçXO SER~

ELA -SUBMETIDA A REFERENDUM POPULAR.

JtTSTIF'1:CA C 1 o

~----------.un'.""'''lCac1.-,-_".c--.7"7---------,
-EMENDA ADITIVA j)lÃpn"''J'? 1A.a-~

DISPOSITIVO EMENDADO: TiTULO X. ONDE COUBER

COHSTZTVZIl2~ PAULO PIHE:KrEI.

EMENDA SUPKESSIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 342

,JUSTlrrcacXo

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

A saúde, diz: o art. 341. -é .<fireito d~ todos e dever

do Estado • J' o art. 347 d1:t que compete ao estado. medi_nte o

.i.te... único de .aúde~ .t'oraular pol!ti-ca. e elaborar planos de

..úde (r). P-attindo do pressuposto Inafilltavel de que tudo iuo

• erá feito através da leI~ tellloll que a aatéria contida nos
4!ispoaitivoa eundados vai ur regulada pela :referida lei .or
:dInirIa.

PLEHARIO

~----------Urn'NtIV_14 ---"

o ART. 342

JUSTIFICAC-x'O

JUSTIFICA-c'lo

A matéria é de lei onh.nária. A lei que TegulaUll!:ntar

o Fundo abrangerá, por certo, tal assunto.

CONSTI1'tJINTE .PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRE5SIVA

DiSPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 422

Se o~ do art .. 115 delegou aos regunentos da Casas

LegislatJ.vas. -ou ao ato de que re_sultlllr a criação das C:OIll1.5-

sêes permanentes e temporárias~ não há necessidade da o texto

constitucional discip11nar o funcionamento deles. A matér1a é de.
alçada r~gimental.

PLEN~RIO PLEN1i.RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

O ITEM XII DO AtlT.. 100

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 100

O d1.spos1tlvo eeeneeec constituJ.. repetição. De fato.

O art .. 12, J.nc150 111, alínea '''h'' dJ.spõe que Lea, complementar

qarantJ.rá amparo especaef à !lIaternJ.dade, à l.nfânC1a e à veamce

Se no capítulo dos dl.reJ.tos indJ..viduais já consta a

proclamação e fudaõe , não há necessJ.dade de sua repetJ.ção em

capítulo especial.

.!!..JLS T J F I C A ç X O

SUPRUtA-SE DO PROJETO:

O ART. 422 ..

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 341

~ "m'~....'. ----,

SUPRIMA-SE DO PROJE'l'O:

O ART. 341.

EMENDA lPO'1727-3
(!l

I"
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JUSTIFICACXQ JUt:iTIFICA,CXO JUSTIFICAÇ~O

1\ compe t êneae atn.buída ao Congresso NacJ.onal exorbJ.ta
de suas funções consta.tucaonexs ,

A competênC1.8 para cal.b1.r atos narmatl....as que elC:ol:b1.t.e.m

do poder regulamentar ou dos ã mut.es da delegação legl.slatJ.va é
do JudJ.cl.árJ.o no exereIcao do controle <íúr1.sdJ.cJ.onal dos atos X

adm1n1stratJ.Vos na sáb1.a llção de H. SEABRA FAGUNDES.

Os motl.VOS da supressão são os mesmos que fundamentam

a :lnclusão fel.ta. através da emenda o'ldl.tl.va ao art. 191

Àquela justJ-fl.cação. por nll'or à bre\ll.dade.

portamos.

A descentrall.zação da Justl.ça Federal é neceesa r-i.e , E

tal benefícl.os, a exemplo do que sucedem na JUstl.ça do Trabalho,

eaee na razão d1.reta da exaseêncaa dos Trl.bunal.s regl.onal.s.

CCN5TI'l'U1N'l'E PAULO pmENTEL

r;r-----------1U.'~t.~1.""'4~.~. ~

EMEI1DA NODI1'ICATIVA

DISPOSITIVO E.'IENDADO:- ARTIGO 96

o ART. 96 DO PROJETO, PASSA A TER A SEGUINTI!:

ftEDAÇXO:

ART 96 - O PODER LEGISLATIVO t EXERCIDO PELO

CONGRESSO NACIONAL, QUE SE COMPÕE DA CÂMARA FEDERAL

E DO SENADO DA REE'l1BLrcA

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

PLEN/{RIO

EMENDA MODIFICA'tI'1A

DISPOSITIVO E!'lENDADO: ARTIGO 188

o ITEM V DO ART. 188 DO PROJETO, PASSA A TER A

TER A SEGUINTE RED:AÇÃO: •

ART. 188 •••••••••••••••

V - t _COMPULSÓRIA A APOSEN-TADORIA. COM

VENCINENTOS INTEGRAIS, POR INVA.LIDEZ OU AOS

SETENTA ANOS DE IDADE, E FACULTATIVA AOS TRINTA

ANOS DE SERVIÇO. APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART

88. ALt"iEA "dOI. DESTA CONSTITUIÇÃO.

......." .......10'""".0.'..1<0
PLENARIO

IUfONuJfI."'&çl0. -----..,

EMENDA ADITIVA

DISPOSIT:rVO EMENDADO: ARTIGO 430

INCLUP.-SE NO PROJETO O SEGUINTE PAR.(GRAFO

AO ARTIGO 430, PASSANDO O PAR/{GRAFO tJNICO A SER § 11:

ART. 4JO •• ~ •••••••••••

§ l~.~ •• ~ •••••••••• ~

§ 2e - Fl.ca assegurada aos ~ magJ..s~~ados e., ,_ )

aposentadoria voluntár1.lI cujo d1.rel.to fo;. adqul.rJ.do

na vigêncl.a da ordem jurid1.ca eneeeace ,

JUSTIFICAC);O

PLEN~RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

JUSTIFICACXO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27

INCLUA-SE NO ITEM Ir DO ART. ~27 DO- P.ROJf:TO,

ONDE COUBER:

ART.. 27 ••••••~ .. ~ ••• ~

) sXO PRIVATIVOS DE BRASILEiROS- NATOS OS

.cÀRGOS DE PRESI~ENiE -DA.REPt1BLIé~ V~ICE-PRFSIDENTE ,.

DA REPI1BLICA-! DEPUTADO FEDERAL E SENADOR OA REP!1

BLICA.

A lllatér1.lI tratada na letra.b) do J.tem III. do art. 27 diZ"

re.spe1."tQ a elegibilidade. Sendo assim. não é a candl.datur~ que é

pr1.vativll, mas, é que só têlll~condiçõe~ de. !eleg1bl.lidade os bra

51.1eiros natos.

t da tradJ.ção do dl.rel.to constl.tucl.onal ~raSl.le1.ro

resguardar sl.tuações adquirl.das ou consolidadas na ordem ju

ridl.ca anterl.or pr1.nc1.palmente quando restt'l.nge d!re1.tos já

adquiridos~

EMENDA lP07746-0
f'l
f'l

t neeessémc eva te r as epcseneeacraas prematuras

reml.ssiío ao art:t.go 88. alínea "d". permit,lrá a epeseneeeceaa

facultatl.va do P'IagJ.strado. com vencamerrroe J.nbegra:l.S, aos cxan

ta anos de servaçe, desde que conte com dez anos de eervaçc
pÚbll.co.

JUSTIFICACXO

o lTE;;1-DO'~RT. 186 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE. REDAÇXO'

ART. 1118 •• ~ •

V - t COMPULSÓRIA A AklOSENTADOR!A. COM VEN

CnlENTOS INTEGRbr.IS, POR INVALIDEZ OU AOS SETENTA

AROS DE IDADe: EFACULTATIVA .. AOS TRINTA ANOS DE SER

VIÇO. APÓS CINCO ANOS DE EXERCicIO EFE1"lVo- NA JUDI

CÃTURA;

EHE\:>A MODIFICATIVA

DISFOSITIVO EMENDADO ARTIGO 188-

J~U S T I P I c A C ~ o

PLENARIO •

EMENDA lP07742-7' .....,-------~J fõõ
p F

••
L
•n ••--,tJ CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL . L...!. _J

.U.....I •••".lolSu........1<o

PLEN.4RlO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

na PODER EXECUTIVO

JUSTIFICACXO

CAPiTULO li

EHENOA MOrflFICATIVA

TiTULO V >

DISPOSITIVO E.~IE:-"DADO: CAPiTULO II

o C;\piTULO rr, DO TiTULO. V DO PROJETO, PASSA A

TER A SEGUIN::C REDAÇXO:

DA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTENA DE GOVERNO

JUSTIF1CACÃO

Conforme emenda ao artJ.go 32 mod1.f1.cando sua reda.ção,.

fuccu defJ.nJ.do que os poderes da Un1.ão eram os três câesaar rca

mente admJ.tidos. LégJ.t:o, então, que o capitulo corresponClente

faça referência expressa a ceda um deles.

, EMENDA lP07738·9

~
~

Conforme emenda ao artJ.go J! rnodJ.ficando sua redação,

f.1,cOU defl.t'lJ.do que os poderes da uruêc ezem os três cla:3sl...fica-

200 que trata das cond1.ções- de J.nvestidur& para' o supeemc Tri

bunal Federal.

A c~ndidlltura em si, é secundlÍria. t II1lltéria li. ser t'egulada

no Código Eleitoral como u~ eeeeaéeac de ser ~ele9{vel o cidadão.

,.,.-----------".",."....",•.----------~

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

m-\ENDA MOrtIFICATl""

DISPOSITIVO EMENDADO:" ARTIGO 188-EMENDA MODIF:ICA'I'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 449

EMENDA lP07743·5
('l.

[!J PLE"'~RIO

=-~---" .."""....",.=====:.-=::=:::

correspondente

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

mente adml.tl.dos. Lógico, então, que o capitulo

faç~ referênc1.3 expressa a cada um deles.

EMENDA MOOÍFICATIV1l(i

DISPOSITIVO EMENDADO:- ARTIGO 88

A LETRA d} DO AR'I'~ 88 00 PROJETO. PASSA A TER> A

SEGUINTE REDAÇÃO'

ART. 88 ••••••• ~ ••• ~ •• ~ •••

d) VOLUNT~RIAMENTEI A PARTIR DOS DEZ

AKOS DE SERVIÇO ptJBLICO. A QUALQUeR MOMENTO. DESDE QUE

REQUERIDA PELO SERVIDOR, CO!'I PROVENTOS PROPORCIONAIS 110

T~PO DF SERVIÇO~ RESSALVADA A HIP6TESE CO lNCISO V

DO Jl.RT 188 DESTA CONSTITUIÇl\O.

O ART~ 449 DO PROJETO PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇ~O:

ART. 449 - sxo CRIADOS DEVENDO SER INStALA

DOS NO PRAZO DE SEIS MESES. A CONTAR DA PROMUL

GAÇXO DES'i"A CONST.ITUIÇXo. TRlBUNAIS REGIONAIS - FE

DERAIS COM SEDE NAS CAPITAIS O-OS ESTADOS DO RIO

GRANDE DO SUL, SJ\NTJI. CATARINA. PARANj{, sxc PAtlLO
f

RIO DE JANEIRO. MINAS GERAIS, BAHIA, PERNAMBUCO, E

NO DISTRITO FEDERAL. NA FORMA. DEFINIDA EM LEI COM

PLEMENTAR.

o. ITEM V DO ART. 166 DO PROJEÓ, PASSP. A 'TER

A SEGUINTE REDAÇ~O:

ART. lBB••• ~~~ ••••• ~ •••- ......

V - t COMPULSÓnlA A APOSENTADORIA, COM VEN-

CIMENTOS INTEGRAIS. POR. INVALIDEZ OU AOS SETENTA ANOS

DE IDADE E FACULTATIVA AOS TRINTA ANOS DE SERVIÇO, EXI

GIDOS. PORtM. DEZ ANOS DE EXERCicIO ATIVO NA JUDICA

'IURA OOA."ffiO SE 'IRATAR DE PROVIMEll'IO SEM CONCURSO.

JUSTIFICAC1\O

antes dos dez; anos de efet1.vo exercIcac ,

por concurso público de provas e títulos. não chega aos tr1.bunal.s

t m1ster travar as epeseneeceeaee prematura pelo qUl.nto

constl.eucacnaâ ~

JUSTIFICACXO

A expressão serviço p:íb1J.co pat:eceJT~J.s.próprJ.a e adequada ror

tratar a spÇão dos servaôcres pjbhcos C1VJ.S. A ressalva do mcJ.SO V do art.

188 representa um outro sasrer-e tradJ.cJ.onal no nosso direl.to Por ai se'

objet1va que a aposentaôer-ía voluntár.1<l do m3gJ.strado· se dê can vencm-.entos

J.nt.egra1.5. aos tr.ulta anos de secvacc- mas J.nC1uÍdos neles dez anos de

vaçc píbJJ.co.

JUSTIFICAÇÃO

A descentralua<;ào da JustJ.ça Federal é neceaséraa, E tal bene

- fícJ.O, a exenplo do que sucedeu na Justlça do Trabalho, f1.CB na razão dareta

da ecaeêocae dos trJ.bJna1.5 reglDnaJ.S.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

O mag~strado de carreira. obrl.gatorl.amente l.nv.est.1.do

,.,.- ...TO'.hIn"'...10

.~.I ....,.O.,...i./IUI<O.... lo. ...

PLEUj{RIO

CONSTITUINTE PAUl Q PIMfNTEf

EMENDA lP07748-6
/B

~EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 449

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

PúEN/{RIO

'uTohunlflc..lo, -----..,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 201

SUPRIMA-SF DO PROJETO:

A LETRA J) DO ITEM I Da AnT. 201

O ART. 449 DO PROJETO. PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO:

ART. 449 - LeI COMPLEMENTAR. VOTADA EM ATt

SEIS MESES APÓS A PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUI

çjo, CRIAR/{ TRIBUliAIS REGIONAIS FEDERAIS, COM

SEDE NAS CAPITAIS DOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDE

RAL.

EMENDA f-IODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 419

O ART~ 419 DO PROJETO, PASSA A TER A ASEGUINTE RE

DAÇÃO:

ART~ 419 - t. DEVER DO ESTADO A PROTEÇXO DO

MENOR, NA FORMA DA LEI.
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JUSTIFICACXO

pr=;;2"~

ITf'fflH
CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

REDAÇXO:

ART. ':J - COM A MAGISTRATURA E o MINISTeRIO

PtJBLICO, A ADVOCACIA t SERVIÇO pTJBLICO INDISPENSAvEL ~ ADMINIS

TRAÇÃO DA JUSTIÇA.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 48

'".r.""""'tc.~40

o ART. 48 DO PROJETO, PASSA A TER A SEGUINTE

Em prime1.ro lugar, modl.fl.cou-se a redação para sues-

tl.tUl.r a expressão advogiSdo por eeveeees.e que parece apro-

E/I'IENDA lP07756-7

r
JUSTIP'ICACXO

XXI - SOLICITAR. OUVIDO O PRIMEIRO-MINISTRO E

O CONSELHO DA REPt)BLICA, AO CONGRESSO NACIONAL, A

DECRETAÇÃO DA INTERVENÇÃO FEDERAL E DO ESTADO DE SiTIO.

O art. 54, ancaac V d1.z que compete unaâe decretar

a l.ntervenção federal e o estado de s.í.tl.o.

O art. 74 d1Z que, nos casos previstos, a uruêc inter

~ nos Estados.

O art. 99 dl.z que- cabe ao Congresso nacJ..o;'al dl.spor

sobre todas as matér1.as de competêncl.a da UnJ..ão.

Desse modo, o art. 155, mcfec XXI precisa se adequar

ao sistema eenata.eucaonea estabelec-ido. Ass1.m. não compete ao

Pd!sidente da República o decreto de l.ntervenção ou de estado de

sítio, Mas ao Congresso Nacl.onal como executar de ~ ee com

petênc1.as da Un1.ão.

PLEN.(RIO

No texto cons ta.tucacne í, deve constar, apenas, a obr1.

gação de o Estado dar proteção ao menor. O resto deve

térJ.a de aea ordJ.nária.

A ConstJ.tuJ.ção em seu art 12, ancase 111, alínea

"bOI prevê a matérJ.a.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMf:NOADO' ARTIGO 191

INCLUA-SE NO ART. 191 DO PROJETO. O

SEGUINTE ITEM:

JUSTIFICJ\.CJ'\O

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

..."""'''.....-------------,
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 33

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

ART. 191 •••••••••••••••••

I .• o ••••••••••••••

11•••••••••••••••••

111 .

IV •••••••••••••••••

V - PROCESSAR E JULGAR AS RECLAMAções

PARA A PRESERVAÇ1i.O DI: SUA CONPET~NCIA E GA

RANTIA DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕ~S.

EMENDA lP07753·2
[!J f!-;;~"'~

M'%JHJ

prJ.ada ao que o texto objetJ.va

Em segundo lugar, SUpr1.m1U-Se a expressão meeeeese

públ1.Co, por aeevaço pÚb11.cO já que a edvccecae eervaçc pú-

blico e não serviço de l.h,teresse públl.co.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de pnnc:ípJ.o anccrpcredo ao nosso dueJ.ta p1bhco

por obra dos prmerrcs constJ.tuc:wnahstas da Rcp.íbl1ca, notadamente por

CJ\RlOS MAXll1ILIANO Quan:jo a Constl.tlUção confere p:x:ler geral ou preserve

ooveres, franquel.a, talrbém, lIrph.cl.tamente, tcôcs os poderes partl.culares,

eecessérrcs para ri exercfcac de un, ou C1JI1llt"urcnto do outro

A rnesrra do!Jtrlna, apll.cilda ao Poder Jucl:LclárJ..o, conduz ao

rcconhecunento dos chamados eiercnece inerentes ao Poder JudlC1árlo ou pock

res lKC'l.11ilrCS dos 'iY1bJniJl.S, avultrlndo, dentre (>le"l. o p:xJ(>r de rc<;gunrdolr

a I-rópna dílJfltd.xle e a autondnde de SIJ.lS dccJ"'&'s.
Como poder anerence ao Judl.cl.árl.o exaa t e como prl.n

Cíp10 Daí a sua l.nclusão no da.apos a.tn.vo contn.dc no art. 191.

SUPRIMA-SE O ITEM 11 DO ART. 33 DO PRO.JETO.

JUSTIFICAC';'O

As penas dl.sc1.pll.nares que não observarem os pressupos-

tos lega~s geram constrang1l!lento l.lega1. Como tal sacem abran-

gl.das pelo a t em I no que tange ao exame da legall.dade. Dai

neceesaaece da supressão.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

PLENJ:RIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49

o § I! DO ART. 49 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇXO:

ART. 49 •••••••••••••••••••

§ l! - O DISTRITO FEDERAL t A SEDE DA CAPI

TAL DA UNIÃO.

PLEN1iRIO

CONSTITUINTE PAULO PIME"lTEJ.

l ••'.'..'n .."'ACi.,----- --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 40

JUSTIFICACXO

O § j.s com a redação do projeto consagra uma 1mprOprl.e

dade , O 01.strl.to Federal não é a cap1.tal, ele eeô i.a a Capl.tal da

Un1.ão.

r=';;;:.~

rrç-;':?7W

CONSTITUINtE PAULO PIMENtEL

E/I'IENDA lP07754·1
r

EME\DA. SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265

'"."c,,,...'.,.çlo --,

EMENDA lP07750-8
['J

['J

SUPRIMA-SE DO PROJEtO:

O § 22 DO ART. 265 SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

PLEN1i:RIO

CONSTITUI'TE PAULO PIMENTEL
JUSTIFICACj!;O

1) O ART. 40, ~;

2) O ITEM I DO ART. 40

3) o ITEM II DO ART. 40

E/I'IENDA lP07758-3r pp~~""~

ITi'Y-i"m
A norma ccnc i.ea no § supeamxdo é deeneceeaéeaa , A JUSTIFICAc1\O

eÃtensão ccnt rúa no I 12 do art. 265 é cexet.i.va e deve ser 1n-

terpretada reat.rueavanence , Daí a supressão do §

dante.

EMENDA lP07751-6 "".f!I CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO E"IE:~DlIDO: ARTIGO 76

22 COMO redun-
A norma é de natureza processual tal qual se encontra

redl.g1.da no~ do art:tgo.

De outra parte, os casos eeecea tos como cau-iadcees de

"ação dl.reta de declaração de anccnsuauucaonaf adade'' não chegam a

confl.gurar casos de anccnati.cuc rcnaj.adede ,

Os casos de representação de meonstl.tUC1.Ônall.dade são aqueles que

ofendem de modo frontal e daeecc a cenees eutcãe , Dai a norma con

tida no art. 201, a~ínea 1) e no art. 203 do proJeto.

Como se dxeae na just1.fl.cat1.va à emenda proposta

art. 31 §§ 2! e 3!! do proJeto, a matér1.8 fl.cará SUflCl.entemente

regulada no texto ccneta.tucaonaj, com a emenda adl.tl.va apresen

tada ao art. 12, anc í.sc XV do pro j e eo quando na ceeussêc de

Sl.stematl.zação.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E.'iENDADD. ARTIGO 3!!

o ARTIGO 32 E SEUS §§ 12 E 2!! DO PROJETO, PAS

SAM A TER A SEGUINTE REDAÇ~O:

ART. 31 - SÃO PODERES DA UNIÃO o LEGISLATIVO,

O EXECUTIVO E O JUDICIA.RIO, INDEPENDENTES E HAR\IONICOS ENTRE SI.

§ l!! - t VEDADO A QUALQUER DOS PODERES DELEGAR

COMPETfNCIAS -,05 CASOS PREVISTOS NES:rA CO"l'STITUIÇÃO.

§ 22 - o CIDADÃO INVESTIDO NA FU'lÇXO DE UM PO-

DER NXO PODERJ: EXERCER A DE OUTRO, SALVO AS EXCESSOES PREVISTAS

NESTA CONSTITUIÇÃO.

JUSTIFICACXO

'L...úll.'co.'n'o/IUI~OM'"''
PLENJ:RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

A emenda Vl.sa restaurar a redação do antl.projeto da rr

cceueeãe Temát1ca, Com1ssão da Organização do Estado, que é maa.s

técnico e mais peecaac para uma norma constituCl.Qnal.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSItIVO EMENDADO: ARTIGO 47

E/I'IENDA lP07755-9
t'
r
r.r---------.....",.."....,------ -,

ART. 76 ••••

§ 12 - o PEDIDO DE INrER\'E~ÇÃO coe, CONFOR~IC

O CASO, SER). DIRIGIDO CONGRESSO "'ACIONi\L OU Â ASSCt-I

BLltIA LEGISLATIVA, E:SPECIFICAR~ A SUA A:lIPLITUDE, PRAZO

E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, E, SE COUBER, INOICAR~ O

INTCRVE~TOR.

o § I! DO ART. 76 DO PRO.JETO, PASSA 11 TER A

SEGUnTE REDAÇ}l:O

JUSTIFICACÃO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

O § 3!! DO ART. 52 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇÃO:

ART. 52 ••••••••••••••••

§ 31 - LEI CmIPLEMEr.TAR DISPOR~ SOBRE A

FAIXA INTERNA DE CEM QUILÔMETROS DE LARGURA COMO FAIXA

DE FRONTEIRA

JUC:TIFICACÃO

Se está peevas-ea a dl.scipl1.na da ses.xa de r'ronee a.ras ,

por Le z, complementar não é necessárl.o que o texto conemeucaona r

entre em meaorea detalhelil.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSItIVO EMENDADO ARTIGO 52

ART. 47 - AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS INSTITUI

RÃo A DEFENSORIA DO POVO DE ACORDO COM OS PRINCiPIOS

ESTABELECIDOS NESTA CONSTITUIÇÃO.

O l.ncl.SO I do art. 46 dl.z qual.S são as atrJ..buições do

Defensor do Povo abrangendo os três nfvea.s da Adml.nl.stração Pú

bl1.ca •

O art. 4S estabeleceu que a aea Complementar disporá

sobre a ccepeeêncaa , organ1zação, recrutamento, ccmpcaaçâc
funcionamento da ueeensceaa,

Levando em conta o caráter de Le a eecaenaa da Lea com-

plementar é preferível que as Constl.tuições dos Estados apenas

l.nstituam a ueeeneeeae , Por outro lado, se o art. 46, I, já

determ~na que a Defensoria deve abranger os três nível.s da Adm1

nistração Públ.l.ca não há necesSl.dade que as const.l.tl..l.lções

duais o estabeleçam para os mun1cíploS.

JUSTIFICACXO

o ART. 47 DO PRO.JETO, PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO:

•ud.,O/e~~.. d.'I"'CC~II...~.------___,

PLENJ:RIO

o ITEM XXI DO ART. l5B DO PROJETO, PASSA A TER
A SEGUINTE REDAÇXO:

ART. 15B•••••••••••••••

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 158

De acordo com o aa s toma adotado, e que parece ae e o

mal.S õemocrátl.co. a decretação da l.ntervenção federal compete à
Un1.ão. Compct1ndo à Un1ão será executada pelo Congresso Nac:tonal

DaI a neceesaeede de modl.fl.cação para adequar os véeace dl.sposl.

t1.VOS sobre a meeérae ,

EMENDA lP07752-4
[!J

[!J
r.r----------'"I1.,.lOnl"ea;i., ~
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CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL ú;~"":J

!:JTi''YJW
'~l"'.'O/ •• WlSl1./IUI'~"'n"",

PLENA.RIO

EMENDA lP07768-1
f'J

EMENDA lP07764·8
f'J

~----------1 •• './.un"'.Al;10

ú;~"":J

fTfi';;-illJPLENARIO

EMENDA lP07760·5' ''''' -----,
tJ CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA MODIFICATIVA

PISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: CAPiTULO IV
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 100

o ITEM V DO ~T. 54 DO PROJETO" PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇJ\O:

ART. 54 •••••••••••••••••

v - DECtfiTAR o ESTADO DE SíTIO E A INTER-

o CAll:fTULO IV, DO TiTULO DO PROJETO, PASSA A

TER A SEGUINTE REDAÇÃO'

T:fTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SlSTEMA DE GOVERNO.

O ITEM IV DO ART. 100 DO PROJETO, PASSA A TER

A SEGUINTE REDAÇXO

ART. 100•••••••••••••••••

IV - DECRETAR E SUSPENDER O ESTADO DE SiTIO E

A INTERVENÇÃO FEDERAL.

VENÇJ\.O FEDERAL. CAPiTULO IV

DO PODER JUDICIARIO
JU~TrFICACJÇ,O

JUSTIFICACA.O

Eal outra emenda será Just~fJ.cada a supressão do estado

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

de defesa.

O decreto de 1ntervenção federal, a teor do art. 54,

inciso V, é da competênc1a da trru.âo , O mesmo se dá com o estado

de Sít10.

A 3.ntervenção, mesmo excepcaceeaeenec. será levada a

efe1to pela ünaâe , de acordo com o art. 74.

A atr1bu1.ção, na forma do art.. 99, para d1spor sobre

todas as matér1as de eeepeeêncaa da umâc, é do Congresso NacJ.Onal.

--- Dentro desse contexto é claro que é competênC1i!l exclu-

S3.va do Congresso Ni!lc1.onal decretar e suspender o estado de sítI.O

e e aneeevençãc federal, e não, apenas, aprovar ou supender as

refer1das med1das.

redação,

p:r;;~"~

fIYiTllJ

c~r~ondente

três efaeearaea-

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

ccnrcemc emenda ao art: 39. mod~f1cando

PLENARIO

JUSTIFrCACÃO

f1COU defI.n1do que os poderes da Un1ão eram os

mente edeu.ta.dca , Lóg1co, então, que o capítulo

faça 'reeeeêneae expressa a cada Um deles.

EMENDA lP07765·6
f'J

fC';;~:J

UI';;M
.U......'c....Il./IU••••,IlIo ,

PLEN.(RIO

EMENDA lP07761-3

~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 19 EME~'DA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO: ARTIGO 72

INCLUA-SE NO ITEM I 00 ART.19 DO PROJETO, A

SEGUINTE LETRA:

ART. 19 •••••••••••••••••

I •........••••••••••••

a) •••••••••••••••••

b) ••••••••••••••••••

c) ••••••••••••••••••

a) OS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO QUE, VINDO A

RESIDIR NO PAis ANTES DE ATINGIR A MAIORIDADE, FAÇAM

CURSO SUPERIOR EM ESTABELECIMENTO NACIONAL RECONHE

CIDO E REQUEIRA.'1 A NACIONALIDADE ATt UM ANO DEPOIS DA

COLAÇÃO DE GRAU.

o § 39. DO ART. 72 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇÃO:

ART 72 ••••••••••••••

§ 32 - LEI COMPLEMENTAR DISPORá SOBRE

CRiAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE FUNDOS REGIONAIS DE

DESENVOLvnlENTO, BEM COMO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO

E DOS ESTADOS INTEGRANTES DA REGIÃO EM SUA COMPOSIÇÃO.

JUSTIFICACÃO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

A LETRA a) DO ITEM XI

JUSTIFICACÃO

t da trad1çào do d1re1to bras.l.le1ro outorgar ou reconhecer

a necaonef.adede ao estrange1ro que demonstre, anequavccemence , a

sua l.ntenção de part1C1par da vaee bras11e1ra. A 1nclusão pro

posta parece abr1gar uma dessas manifestações.

Do parágrafo exc Lua e-ee , apenas, a palavra fcd,eral por

entender-se que ela snr i.e reat c i.t rva para o f 10m a que se deemna

Deve ser preservado o caráter nec ronaâ da le1 comple-

mentar.

JUSTIFICACXO

A matér1a é de nível da le1 penal e processual não me

recendo li. normatI.zação ccns tu.tucacnaã

O ITEM II 00 ART 86 00 PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇXO:

CONSTITUINTE PAULO PJt.IENEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

1) A LETRA a) DO ITEM VI DO ART. 12

2) A LETRA b) DO ITEM VI DO ART. 12

SUPRIMt.SE DO PROJETO.

Irlle/lull....Al;10 ~

EMENDA lP07770-2
~

~

CONSTITUINTE PAULO PIMeNTEL

o PAR,(G'tAFO tlNICO DO ART 71 DO PROJETO, PASSA

A TER A SEGUINTE REDAÇÃO-

ART. 71 ••••••••••••••

PARáGRAFO tlNICO - LEI COMPLEMENTAR DEFINIRA OS

CRITÉRIOS BAsICOC; PARA O ESTABELECIMENTO DE REGIÕES DE

DF-SENVOLVINE:;IO ECO\ÔMICO E DE AREAS NETROPOLITMIAS

MICROREGIÕES.

EME\DA ~IODIFICATIVA

DIS?OSITIVO ENENDADO: ARTIGO 71

JUSTIFICACÃO

p-=P;~'''~

W'?-illl

PtJBLICO, SOB

DE ';PROVAÇÃO PRt

OU DE PROVAS E

ART. B6. _••••••••••

II - O INGRESSO NO SERVIÇO

QUALQUER REGIME, DEPEr.DER~ SEMPRE,

VIA EM CONCURSO P!1BLICO DE PROVAS,

TiTULOS CONFORME O CASO.

.L.~."'OI••W.. I •• ,.L' •• "t .....

PLENA.RIO

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 86

,EMENDA lP07762-1
f'J

JUSTIFICAÇÃO

Do parágrafo cxclu1-se,apenas, a palavra federal por JUSTIFICACXO

aeeaecu-se do d1SpOS1t1VO a neeéea.e de ascençâo fun-

eaenar que é matérI.a de le1 ord1nárI.a, estatuto dos

func10nár10s púb11COS ou equave renee.

entender -se que ela ser-ra reat.e i t.ave para o f 10m a que se de<;-

t me a norma

Deve ser preservado o caráter nec i.onaa da LeI. Comple- A MATtRIA É PERTINENTE 1> LEI ORDINARIA E NAo .!':E ALÇA A Nf-

mentar. VEL CONSTITUCIONAL.

O ART. 74 DO PROJETO, PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO:

ART 74 - A INTCRVENÇÃO FCDERAL SERA. SOLICITJlDA

AO CONGRESSO' NACIONAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, E

PELO GOVERNADOR DO ESTADO xs ASSEMBLtIAS LEGISLATIVAS.

CONSTITUINTE PAULO PHIENTEL

SUPRIM1\-SE DO PROJETO:

A LETRA a) DO ITEM I DO ART. 12

rr';~~~

filT/';ffiJPLENJiRIO

'~.dl.. l.o..,lIlo/......"'U..., ~

Iln./~ul"f....;lII_- ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

lTIY;~"'=:J

l:sl'iMPLENARIO

EME"'DA ~10DIFICATIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO: ARTIGO 74

EMENDA lP07767·2
~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EME1.DADO. CAPiTULO I

* PLENiíRID

o CAPiTULO I, DO TiTULO V DO PROJETO, PASSA A

TER A SEGUIroTE REDAÇ1i.o

TiTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODeRES E SISTEMA DE GOVCRNO •

CAPiTULO I

DO PODER lttGISLATIVO

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICACXO

JUSTIFICACXO

Conforme emenda ao art 39. modI.f1Cando sua redação,

f1.cOU def1nl:do que os poderes da UnI.ão eram os três class1fI.ca

mente adm1t1dos. Lóg1co, então, que o capítulo correspondente

faça referênc1./l expressa a cada um eeaes ,

De acordo com o aa.s teme adotado, e que parece ser o

eaas õeraoc rdt rco , a decretação da antervençjic federal compete à
UnI.ão CompetI.ndo Un1ão será executada palo Congresso Na

caone r , Daí a neceaeadeõe de mod1fI.cação para adequar os véeaee

d1SPOSI.t1vos sobre a matér1a.

o DISPOSITIVO EMENDADO NÃO ENCERRA MATtRIA CONSTITUCIONAL

t. ANTES, UMA NORMA PARA CONSTAR DE UM C6DIGO CIVIL. ALIAs

SUA REDAÇXO LEMBRA A DO ART. 49. DO ALUDInO C6DIGO COM OMI:SSXO

DOS DIREITOS DO NASCITURO.
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CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

~DA lP07776-1 ._. ---,
L CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

r.r-- ,~I••_/COMlnlo/llllc~.'"do, ~

PLENJ{RIO

r;r----------"'"""'".••,.----------~

~) A LETRA a) DO I'I'EM VI DO ART. 17

2) A LETRA b) DO ITEM VI DO ART. 17

3UST'I'F1:CACJ.O

noIENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17
Os eeae dJ.sposJ.tivos confundem-se "Com a obrJ.qaqão de fis

cal1..zação fJ.nancel.ra e- orçamentár~a a cargo do Congresso Nacl.onal

e do Tr~buna1 de Contas da UnJ.ão. Devem, easam, ser suprim1dos.

SUPRIMA-SE DO PROJETO·

rn- .UdlUC/COM,$'Io/II'ICOIllUIo

EMmDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

A LETRA h) E i) DO ITEM XV DO PR03ETO. PASSAM

A TER A SEGUINTE REDACXO:

ART. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XV •••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••

h) A J:NSTRUÇJ,O SERI. CONTRADITÓRIA, ASS~GURADA.

»IPLA DEFESA. O JULGAMENTO SER;( FLl\LlAMEN

'rADO, PENA DE NULIDADE.

A LETRA 1) DO ITEM 11 DO ART. 17

JUSTIFICACJ\O

A matér~a é de 1eJ. accea , Não se ccnsca tua em tema para fJ.

gurar na Constl.tuJ.ção.

,EMENDA lP07781-8
CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

PLEN.(RIO

~~;~.~

fIõS!~'WJ

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

JUSTIF:rCAeJ,o

Não há razão para que os dO.1.5 comandos ccnseaeucaeneas fl.

quem em ch-spos1tiv08 separados. Ao boa técnica leg1s1ZltíV8 parece

aconselhar a redação ora proposta.

PLEN.(RIO

r;r---------_'"IT.f.UI1",U.C•.

1) A LETRA b) DO ITEM VII DO ART. 17

2} A LETRA c) no l'1:EM VII DO ART. U

3-) A LETRA d) DO ITEM VII DO ART. 17

4) A LETRA e) DO ITEM VII DO ART. 17

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

JUSTIFICAC1i.O

Os mesmos motivos que Justl,.fic::am a emenda modif:l.ca'tl,.va ser

vem de base para a supressão proposta. A abragêncJ.a que as letras

em epígrafe querem dar à partJ.cJ.pação popular deve ser de!J.nida

em le1.. complementar e não no texto const1..tuc.\onal.

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

A LETRA n) DO ITEM XV
,u•••'ce ..,.s1e/IUIU""a.
PLENARIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEl

EMENDA lP07773·7
!'!
!'!

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

m-----------"'..,~.."..•.--------"----,
EMENDA SUPRESSXVA

DISPOSI';l'IVO EMENDADO: ARTIGO 17

SUPRIMA-SE no PROJETO·

JUSTIFICACJ\o

EMENDA lP07782-6
tJ fl3;~''''~

I ~o'iillJ

A LETRA q} DO ITEM IV DO l'RT. 17 o dJ.sposit1VO cUJa supressão se propõe encerra um prJ.ncípio

geral de D:1:'reito aceito po'r todo o mundo Jurídico umver-seü , A

A matérl.a não é constl.tucional.

EMENDA nODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17-

JUST"IFICACJ,O A LETRA a) DO lTEM VII DO ART. 17 DO PROJETO.

PASSA A TER A SEGUINTE REDAt;1i.O:

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
ART. 17 ••••••••••••••••••

VIl ••••••••••••••••••

a) O ESTADO ASSEGURAR~- A PARTICIPACAo

POPULAR EM TODOS OS NíVEIS DA AD'1INISTRAÇXO PT]SLICA, NA

FOnHA QUE: FOR DEFINIDA ~ LEI CO"!PLEMENTAR.

... 1....../C.M'IIJ./IIIIU"'"e1o------~
PLENMIO

EMENDA lP07778-8

!ti
f!J

A aatén.a veneaaeae no c1l.spoSl.tivo supriml.do e~tá cont1do

Tias letras ~} ao e} do- l.tem VII do art. 11.· A repetição não é

felJ.z e merece desaparecer do texto.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSIorIVO EMENDADO: ARTIGO 27
JUSTIFICAC1i,O

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

o ITEM UI E SUA LETRA a} DO ART. 27

Para tornar ereeave tal garantia é preciso que. de

modo uniforme para todos os níveis tJdmJ.nistrativoso- seja ela

def~nJ.da em lel,. co.plementar.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

••I ....../eIM.. $1aI11IK1.U.. ----,

PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:. 1úlTIGO 29

EMENDA lP07783-4
('I

tJA candidatura. é tema a figurar no Código E1e~toral O que

'J U S T I F I C A ç X Q

preva1ece é a condiçi-o de elegibilidade do ~l.dadão. O dJ.spos~tl.vo.

eeemec,s , é repetitl.vo da letra a} do ãees.ee 11 do art: 27:-

JUSTIFICIiCJ,O

SUPRIMA-SE no PROJETO:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

A LETRA p) 00 ITEM IV no ART. 17

o d1SPOSJ.tl.VO é redunclante pol.S repete, ampr-eea aemen t e , a CO~STITUINTE PAULO PIMENTEL
SUPRIMAM-SE DO pROJETO:

norma contl.da no art. 218 e seus parâgratos. Ao de (inJ.l' as

atn.buJ.ções da JustJ.çe!' do Trabalho o art. 218 Já prevê a

competência normativa.

PLEN~RIO

r;r---------.,.."'~~....,---------~
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO nsENDADO: ARTIGO 17

1) O f ~I! DO ART. 2~

2) O f 21! DO ART... 29

3) O § 32 DO ART. 29

4) O f 41! DO ART. 29

5} O § 5~ DO ART. 29

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA lP07775-3
!?

......../UM.. ü./I..UMlulo ~

PLENA,RIO

tS;~'" ~

(Çi"?M

SUPRIMAM'':SE DO PROJETO

1) A LETRA a} DO ITEM IX DO ART. 17

2) A LETRA b) DO ITEM IX DO ART. 17

JUSTIFrc"cXo

Toda a tpatéria ventaüeôe nos parágrafos supr~ml.dos

EMENDA sUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AltTIGO 17
matériil de aea ordl.nária.

PLENAAIO

CONSTITUIN.TE PAULO PIMENTEL

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

Ef>1ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMenDADO: ARTIGO 29

OS ITENS I, II. :lII. IV, V DO PROJETO. PASSAM

A TER A SEGUINTE REDAçXa:

ART. 29 •••••••••••••••

I - ~ DIREITO DO CIDAD1i..O ASSOCIAR-SE. LIVRE-

MENTE, A PARTIDO pOLíTICO;

II - t VEDADO AO PARTIDO POL:fTICO A UTILIZA

çXO DE ORGANIZAt;ÕES PAR~}IILITARES. BEM COMO A SUBOR

DINAÇ1i..O A ENTIDADES OU GOVERNOS ESTRANGEIROS;

IH - ~ ASSEGUR,ADA AO PARTIDO pOLíTICO A PER

SONALIDADE JURtDICA MEpIANTE O REGISTRO DOS- SEUS ES

TATUTOS NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

.4uJ'""fCOWI'olof~""COMIII..... ...,

Se a letra d) do a t.em IX do art. 17 estabelece que sera

instJ.tuído. por leJ. ccmpa emerreee , o códl.go de de.fesa do Consumi

dor, as matérJ.as ventJ.ladas na s alíneas suprJ.midas podem se

EMENDA SIJPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

ter no âmbito da prevasêe legal mencaonada,

.JUS1:FJCACJ,o

,EMENDA lP07780-0
('J

tJ
m- 'enOf.NITI'lUçio

JUSTIFIÇ"CXO

SUPRIMAtSE no PROJETO:

1) A LETRA d) DO ITEM IV DO ART. 17

2) A LETRA e I DO ITEM IV DO ART. 17

~3) A LETRA f) DO ITEM IV DO ART. 17

4) A LETRA h) DO ITEM IV DO ART 17

5) A LETRA i) DO ITEM IV DO ART. 17

6) A LETRA 1) DO ITEM IV no ART. 17

7) A LETRA m) DO ITEM IV PO ART. 17

B) A LETRA n) DO ITEM IV DO ART. 17

Ao agasalhar os cbreJ.tos coletJ.vos o prejerc J.nCIU1, caro UlI deles,

e, de caráter invJ.olável, a sindicab.zação (item IV). A letra al do l.tem IV

faz li prevJ.Sâo legal para defllUI a esseeiecêe prof1SSia1a.l. A eessa lEU, então,

prnvJ.l5ta na âeere a) p::de o.udar e regular as IIBténas ipreVl.stas nos dl.spoSl.

tivea suprJllIl.dos.



:AssembJéia NaCionalConstituinte e 811

IV - t OBRIGATÓRIA ". ATUAÇXO PERMANENTE EM

!MaITO NACIONAL, SEM PREJutZO DAS DELIBERAçõES DOS

6RG1\OS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

V - t GARANTIDA }.OS PARTIDOS POLtTICOS A

INICIATIVA EM MATtRIA CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVA.

JUSTIFlçacXo

SUPRIloIA-SE DO PROJETO:

o PAR;(GRAFO I1NICO DO ART. 32

JUC;TIFICACXO

JU<;TIFIClI.CXO

Não se Just1f1ca tal resquísc10 do eut.ora.carasmc , De

um modo geral, toda a prev1são para o "estado de defesa" Já se

contém no estado de sít.1.O que race subordanedo Congresso

Nacional.

A emenda é de redação. Parece que a proposta atende

melhor a técm.ca legislativa.
Adotado pelo eaeeeee da Const1tu1Ção o pr1ncípl.o do

~ constituc1.onal com a :l.nafastabil1dade da tutela jur1sd1-

A supressão se 1mpões em nome do Estado de 01re1to

que se busca implantar no País.

PLEN,(RIO

Ef-IENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEN01l00: ARTIGO 207

ART. 201 ~ .

H - OS DEMAIS. MEDIANTE PROMoçXO DOS

.JU1ZES FEDER1IIS VITALtCI-DS, sesoc METADE POR ANTIGUIDADE E

METADE POR MERECIMERTO.

o ITEM 11 DO ART. 207 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇXO:

.,,- nou'...'''IC4
iO

---,

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

J.) O f le DO ART.. 31

2) O j 2t DO ART. 31

3) O i 3e DO ART. 31

:EMENDA SUPRESSIVA

D-ISPOSITIVO EMEND1IDO: ARTIGO 31

SUPRII'IAM-SE DÕ PROJETO:

c1onal, o d:l.spos1t:l.VO emendaê'o torna-se eepetamve ,

EMENDA tP07789·3
fi
tJ

cr;;~.'~

flOs';;i@JPLEN~RIO

CONSTITUINTE PAULO CRUZ PIMENTEL

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 29

o "AR'i'. 29 DO PROJETO PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇXO:

ART. 29 - t LIVRE -A CRIAÇXO DE PARTIDOS POLí

TICOS. Ao LEI DISCIPLINAR.( SUA ORGANIZAÇXO E FUNCIONAMtNTO DE MODO

A RESGUARDAR A SOBERANIA NACIONAL, 0_ REGIME DENOCR,(TICO. O PLU

RALISMO PARTIOMXD E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA,

OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCipIaS:

JUSTIFICACXO

JUSTI'FICAClp

A emenda é ma1lS de redação -do que de fundo. Parece que

-ao pr.evisão legal para estabelecer o reglllle partidário deve ser

expressa. A redaçio :do .projeto. tanto quanto a proposta nesta

esenda não diferem em profund1dade.

CONSTITUINTE PAutO PIMENTEL

PL-EN~RIO

r;r----------non''''''lflC&C1•

EMENDASUPRESSIVA

DISPOSITIVO !:HENDADO: ARTIGO 21

JUSTIFI"'CACXO

Não há necess"idade de 'ao Const1tuiçao d1-Zer que deter

m1nada norma tem ef"2.các:r.a -imediau.. A natureza -do comando cena

t1tuc:l.onal dará o seu grau de -ef.icácia. ",

No que respeita aos f1 ze e 3~, emenda por nés .apresen

tada, lllhtando duas alíneas -ao :l-tem XV do eee., 12,

just.ificlIção ia supressio pr0p?sta ..

CONST~TUINTE PAULO .PIMENTEL

PLEN~"'RIO

"os juízes vitalíc10s tart.190, pllrágrafo ún3.co) já

tem cond1.ções de serl!m promov1dos ao segundo grau. A redação

proposta visa, também, compat1bl.11zar a promoção dos 3uízes

Federa1s com a norma geral a eespeaec (Art. IROI lI, "b").

EMENDA 'lP07794-0
fJ .;;~~;;~~o PIMENTEL

fl,

~EHDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHEND1IDO: ART. 272

SUPRIHAM-SE DO PROJETO:

U.D ITEM 'IV '00 ART.. 27
2) A LETRA a) no ITEM IV DO ART. 27

3) A LETRA b) 00 ITEM IV DOART~ 27

li) A LETRA c) DO ITEM IV DO ART.. 27
51. A LETRA d) DO ITEM IV .DO ART. 27

EMENDA SUPRESSIVA

DlSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 37

SuPRIMA-SE O PAR~GRlIFO "NIC-o DO ART. 37 DO

PROJETO ..

SUPRIMA-SP DO PRD3ETO O j le DO ART.. 272 ..

JVS.T-IFICACXO

o dispositivo cUJa supressão -se propõe eontras-

PLEN,(RIO

CONSTI-TUINTE PAULO PIMENTEL

CONSTITUINTE PJ\UL-D PIMENTEL

eenee com e dispoS_1Ção, geral _estabelecidi!l. no art... 261 e -eeua

paràgrafos da ConSt"1.tuição.

1\ "Supressão se impõe ...

EMCNDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 300

PLEN,(RIO

A nor1lla suprim1da -ê de naturezlI nItidamente proces

"Sual ... Nio tem ní-vel const"2.'tucionlll •

J U S""T I F r -C" ç lo

EMENDA lP07791·5e
fl
= ,~I ...."'ftOOl.. 'bll... C.... ,lllll _

Hio -é necesséria..1ll aluSão ao eaandato~em .seçio 'Que tra't.8
doa direitos .políticos princip81ll1ente quando iãill'liUdo o regimc

representativo.

.A ..línea 8) e de- uma 1nfelicidade evãõence , Nio há necee

• idade .de a Constituição '<!1zer que os detentores dé"-. .mandatos

e}at.lvos tê. o dever de prestar contas aos seus eae.recree , Isso

constit.ui Dbrigação mais óbvia e mais priaária 13:0 mandatir10 ..

Ali'a, tal obrigaçio .é !nsH:a do regime republicano represen~a

e;lvo .. O princípio vare 1lll11S 110 qUe e norme.

As dellHli. olÍtJeas cuja supreasio.se 'Propõe sio t.elDas do

~CÓd190 -Eleit.oral ..

JUSTTFICAC!.p

CONSTITUINTE PAULO P.IMENTEL

."- 'u,,,....III'ocaçi.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 30

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~49

INCLUA-SE NO ART. 449 O SEGUINTE PAR/i:GRAFO:

ART.. 449 _ ..

-§ l~ .

j 'ae •••••••••••••••••••

i 3!! - NA CO}lPOSIeXO INICIAL PDDERIí SER

i>ISPENSADO O P.RAZO PREVISTO "NO ART... 207.. II

DESTA CONSTITUIÇ':O.

INCLUA no ART. 300 DO PROJETO o SEGUINTE ITEM1íi.., XL....-~ART .. 300 _ .

III - EXPANSÃO DAS OPORTUNIDAOES DE EHPRj;

GO PROOUTIVO ..

JUSTIFICA'ç~O

Adim1tindo como pr1ncip10 a aavee eencceeêncae deve
SUPRIMA-SE DO PROJ'ETO .:

O ART. 30 3USTJFICAÇ~O

ser assegurada uma forma -de proib1.r qualquer IIlcd1.da, tomada

pelo governo. que l.mporte em recessão.

JUSTIFICA,CXQ
o -concurso para provamenco do cargo de JUl.Z reeerea é

dos maa.s d1-fíct'"is do PlIís. Até aqui não tem logrado preencher
todos os cargos.

PLENl\RIO

JUSTIFICACXO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

not.'"",nlllC'~.o•

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

O ART. 339

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 339

CONSTITUINTE PAUI.O PIMENTEL

Er1ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 236

Se exigido o lapso de tempo previsto no ancãse 11

do art~ 207, na COlllpos:r.çâo in:r.cial, poderá haver per1go para a
compos1ção dos Tr:l.bunais Re!3'10nais que são necessários .ã eee
centrlllização da Justiça Federal~

",----------"""'."".".,------------,

'f'.MENDA lP07792-3
I"
t-J

PLEN.(RIO

CONSTITUINTE PAULO P.IMEN'l'E'L

no ert .. 29, ~. A le1 que disciplinar", organizl1ção. a cr1ação

e o func1onamento do part1.do polít1co regulará, também, a fusão ..

.e incorpqração e a extinção. Não há a neceseadade de assegurar na

Const1tu1Çiio" o autonomia dos estatutos" em rnatér10 partl.dár1.a

que, de resto, não existe em caráter eeee tuee ,

Tudo aquilo que se contem no art.. 30, Já está prevasec

EMENDA lP07788·5 •
1!J

fi
,U""~'fl'''Ai·O _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 32

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

1) O ART. 236

2) OS li 12 A 10 DO PROJETO.

'-Tal d1SpOS:lt1vo encerra rnatérl.a de le1 ord1nár1o.

. r ab.ás, Já prev~sta nos arts. 335 e 337 ..
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CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

Estabelecendo o eee , 365 os pr:t.ncip1.os que nortearão

a área de aaea.scêncaa social, não há cabaeerrtc para permanecer

o d1spasJ.t1vo emendado.

A asaansuêncae seeaea , ·~pÚbll.CIl ou pr:t.vada, deverá

ser organ:t.zada com base nos pr:mcípios cacebeaecrecs no art.

365.

JUSTI'FICACXO

=- 'UTO/.lUST""O';;:O

'EMENDA lP07807·5
I'l

, •• ""'o/.o~,..J:.I,u.~·"'"''
PLEN~RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

JUSTIF'ICACXo

Se o objet1vo da norma é não frustar o assentamento

da reforma agrárl.a o ônus real da alJ.enab~ll.dade absoluta de

ve estender-se aos herdeiros.

tUTOoun""A~;:O_--- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Et-IENDADO: ARTIGO B6

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

1U10'""It"ICA;Ie' ---,

SUPRIMM4-SE DO PRo;JETO'

OS §§ 3! a 72 DO ART. 338.

JUSTIFIC1l,CXO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 338

o Fundo Nac'l.onal õe Segur:l.dade Soc:l.al será cea.eõo e

EMENDA lP07797.4
fl
fl

regulamentado por toda leJ. (art. 335 e 337) Toda a meeérna

inser.1da nos §§ supxanu.dcs deverá, neeesséeaemenee , estar ccn-

tJ.da na aea que vJ.er a ser promulgada obeõecendo

consta. tncaonaã ,

comando

SUPRINAM-SE DO PROJETO:

1) O ITEM VII DO ART. 86

2) O ITEM VIII DO ART. B6

El-IENDA SUPRESSIVA

DISPOSI'l'IVO tMENDADD: ARTIGO 418

SUPRIMA-SI: DO PROJETO:

O ART. 418

JUC;TIFICAÇXo

CONSTI'l'UINTI: PAULO PIMeNTEL

CONSTITUINTE PAULO PINENTEL

' ••"'_I'.~''';:.II",~.",..10
PLFN.(RIO

o d:t.sposJ-tJ.vo é repet:t.ção do art. 353, al:t.ás Já

ObJeto de outra emenda modJ.ficat:t.va.

A Lea, que nprovar as poIítJ.cas e os planos de saúde

deverá regular a matérl.a ccnt.aea no dJ.spos:t.tl.VO errE::!ndado.

.JUSTIFICACJ.:O

A matéria deve ser regulada na le:l. ol:d:l.nár:l.a e não no

texto ccnsta.cucaonaã ,

EMENDA lP07803.2
I"
I"

tJ--;;~" ""]
MD~/n]

SUPRIl-IA-SE PO PROJETO

O ART. 329

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 329

,EMENDA lP07798·2
fl

JUSTIFlc},eAo

Er-lENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 316

CONSTITUINTE PAULO PINENTEL

A metér.3.a que o dJ.SpO!l1t1vo emendado regular

está cont.adc no art. 328, 1nC150 I. r-.ão passa, essam, de uma

repetJ.çào que deve ser suprJ.m1da.

SUPRIl>lA-SE DO PROJETO:

O § 2!: DO ART. 316

JUSTIFICACJi:o

,u'o"'uST'r...~lo ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 438 e 439

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

CONSTITUINTE PAULO P1l'lENTEL

EMENDA lP07799·1
!?
r.r-------.~." ...../'....I.i.I...'."....O

O i 2 2, cuja supressão se propõe; é repl.t:t.tJ.vo da

norma ccnuade no SAM.t. do art.. 315. Daí, a supressão.

1.) O ART. 438

2) OS §fi I!! AO 9!! DO ART. 438

3) O ART. 439

4) OS ITENS I A IV DO ART. 439

5) OS §§ I!! A 41! DO ART ~ 1.f31

JUST7FICACXO

A c.1:":t.ação de novos Estados. no momento é inoportuna

Un:l estudo maas detalhado e profundo deve ser fel.ta pela ComJ.ssão

peevaeee no art. 440.

Q;~""~

fl;<;~'iiPJPLENtRIO

'LU...., ••" .. Slo/......W'Sl io -,

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO Et-IENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

IEMENDA lP07804·1
I"

o ART. 326

SUPRIMAM-SE DO PROJETO:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 326

.JUSTIFICJ\Ç~O

INCLUA-SE, ONDE COUBER, NO CAPíTULO DAS D1.S

POSIÇÕES TRANSITÓRIAS, O SEGUINTE ARTIGO: 'EMENDA lP07809·1

r,r---------_TUTOOUIT"ICOCi o__;- ---,

PLEN~RIO

CONSTITUINTE PAULO PIt-lENTEL

tt-IENbA SO~lt1::S$IV}\

n:J;S}lMX'I'lVO ~E:NDADO: An'I'IGO 355

1.) O AR'1'. 355

:n OS l:'I'ENS l A IV DO ART. 355

SUI>RIMMI-SE DO PROJETO:

r,r---------- •••T./ ...n"...~l..

JUSTIFICAÇ1i:o

ART. - NXO SE FARt{ NENHUM1\, REDIVIS1iO

TERRITORIAL DO PAis SEM QUE A MATtRIA SEJA APROVADA

PELA ASSEMBLt1.A LEGISLATIVA DO ESTADO RESPECTIVO,

SEM QUE HAJA UMA. CONSULTA As POPULAÇÕES DIRETAtlENTE

INTERESSADAS E SEM QUE O CONGRESSO NACIONAL APROVE

EM LEI COMPLEMENTAR.

O dispos1tivo visa preservar a euecnomre do Estado _

membro. pressuposto básico da forma federat:t.v,:,

F"";;~".~

C'Nii):rJn]

11. mat.é1:":l.a ~ de lc:l. O1:diniÍria.

CONSTITUINT:r; PAU~;;··Pc:Ic:ME:-N:-T=EL:---------,
EMENDA lP07800·8
l"

1nTo/... n" ..~..__;- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 325

SUPRIHAN-SE DO PROJETO:

1) O ART. 325

2) O i I!: DO ART. 325

3) O § 2!: DO ART. 325

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

..... "ülO/.O.... IiOl.u.....,lSifI

PLENÁRio

rr';;;"~

FQSj';iAD

J\)S'1'IFICAcXef

'I'Ce.tll I:l. m!:ltéria p:revl.s1:a nos d:t.sposl.tJ.vos emendados

deverá Ser abrangida pela legislação da segurJ.c1ade socaeâ pre

V:L8ta eee eeee, 335 e ~3".

bar a !l"upressão.

.JUSTIFICAC7i.O

EMENDA SUPRESS1.VA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 480

O.E!..l!!!.1 do art. é de sofrível técnl.ca lcgislat1va.
Como atividade produt1vêI, a agr~cultura está ancauaee na pro

priedade prJ.vada e na função eccaea da proprJ.edade.

Toda a previsão fe1ta, não só no~

11' e 22, const1tui matérl.a de lei ord1.nárl.a.
nOS ii

SUPRIMA-SE DO PROJETO'

o ART. 480

JUSTIFICAC1\O

IEMENDA lP078iô·5
CONSTITUINTE PAULO PU1ENTEL t:-;;~'''.~

[Dos ;~:ijill
=- ,•.t.,....."..o;l.

o ART. 322 DO PROJETO, PASSA ]I. TER A SEGUINTE"

REDAÇXO:

ART. 322 - OS TíTULOS DE OONtNIO, EXPEDI-

DOS EM VIRTUDE DaS PLANOS DE REFORNA AGR.(nIA, SER1iO

GRAVADOS COM A CL.(USULA DE INALIENABILIDADE ABSOLUTA

PELO PRAZO DE DEZ xacs, TR}loNStlITiNDO-SE AOS HERDEIROS

CONSTITUINTE PAULO PIMENTI::L

nu.-..'......ifl/.....' .....J:O

PLENMIO

JUSTIFIC}l.CXO

SUPRJ:HJ\M-SE: 00 PROJETO:

1) o § I!: DO 1\RT. 353

2) O § 2~ DO .ART. 353

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 353

o assunto contido nos disposit;Lvo supr~m;Ldos deverá

fazer parte da polít:t.ca e dos planos de saúde que serão ela

borados por aea ,

Daí a supressão.

E;;;;:"'~

tEi~87ill

ud"~n"~".~
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAD~: AR'X1.GO 367

SUPRIMA-SE DO PROJETO:

O ART. 367

A supressão elo dispositivo se J.mpõe pois quem regula

vantagens pessoais dos eeevaecree é a le:t. ord1.nária.

PLEN.(RIO

=- 'L ...._I•• ~'ssio/....oown.ifI .,

IEMENDA lP07806-7
tJ CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

rr-;;~"'~

trfi';'7'?J
n~'I>IJtln"..o;;;.-------------,

EMENDA lP07801·6
l"

I EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSIT1.VO EMENDADO: ARTIGO 322
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CONSTITUINTE PAULO PINENTEL

EMENDA 1P07Si1·3
tJ py;~'''~

[Iõ5i;:ilJi]

JUSTIFICACAo

o SuperJ.or Tr:Lbunal de Justiça vea acolher a compe

eêecaa do TrJ.bunal Federal de Recursos e uma pauta da ccmpe

eêneae recursal do Supremo TrJ.bunal Federal.

Art. 145 _ Os Ministros do Tribunal de ,~

Contas da União serão .escolhidos dentre braslleiros maiores

de trinta a cinco anos, de nlvel superior, de idoneidade Iõ'O

ral, de reputação ilibada e notciveis conhecimentos ccntabe í s ,

jurldicos, econômicos, financeiros e de administração PÚblic~

obedecidas às seguint-es condí.ções

E~1ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ENENDADO: ARTIGO 362

SUPRIMA-SE DO PROJETO'

o ART. 362

Se levarmos em conta o aumento da competênc::s.a var1

f:Lcar-se-á que o número proposto será o J.deal pa rtJ.ndo da

constatação de que três ~1J.nistros-da admJ.n::s.stração do TrJ.bunal

não receberão processos em Turma julgadora
JUSTIFICATIVA

o Art. lU do Projeto de Constituiçlio
trata da composição do tribunal de Contas da União.

Considerando que a matéria de exame de
tal órgão é basicamente contábil, pois. o exame e a rf ece í í aa

ção de contas qualifica a própria denominação da instituição,

o conhecimento~A-te, paI a o ex:etde!o ~flnalidades

é aquele da -Contabili~, ~ inequívoco.

Os Contadores no Brasil, hoje, em núme 

ros s~periores a 45,000, todos de nIvel universitário. Bacha-

réis em Ciências Contábeis, formam um grande contingente de

mão_de_obra especializada, à disposição do Pais, sendo pois,
inadmissIvel que matérias de sua área sejam praticadas por le.,!.

gos.

Grave, poIs, é a omissão, no texto do a!.

tigo 'em referência, no que tange ..à capacidade de seus membros,

e, dos quais. não se exige o conhecimento básico e Que é o da

tecnologia das Contas.
SEGUINTE

INTERESSADO

--.------

JUSTIFICACXO

ART. 203 •••••••••••••••••••

XI - -ÔUALàuER CIDADÃO

INCLUA-SE NO ART. 203 DO PROJETO,

PLEN1iRIO

--,•• ,0J'USTl"oac1o

ITEM:

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 203

EMENDA 1P07816-4
.['1

['I

PLEN.'tRIO

JUSTrrIC::ACXo

A n'lntér1.B é de lel. ord:l.nária. Não tem nivel ccneta>

tuc1.onal por se tratar de norma processual.

Ademais ela é ancpor-t.una porque dá a entender glte-a---~-

l.ndenização. por_::s~:~~~~~:~~~; 16,
.deverá pr1.me1rO~ .. entra a Prev1.dênc1.a secaer ,

EMENDA 1P07812·1
tJ
t'

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~JENDADO: ARTIGO 365

o ART. 365 DO PROJETO, PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇKo:

ART. 365 - AS AÇÕES NA /i.REA DE AssrSTEN-

era SOCIAL SER:\O ORGANIZADAS COM BASE NOS SEGlJ-INTES

PRINctPIOS:

o d:LspositJ.vo da maa.s alta importânc1a no Estado de

DJ.re1to que se quer constrU:Lr, não POd::s.B exclu::s.r da legJ.tJ.

mação euave para a ação d:1.reta de J.nconstJ.tUCJ.ona11dadc o C1

dadão interessado.

Se na vJ.gêncJ.a da atual carta outorgada caeeeêe

tem acesso. d::s.f.í.c:Ll .é verdade, â representação por anconsua t.u

c:Lonalidade não se Just1fJ.ca a sua exclusão numa ConstJ.tu1çiío

democrática.

Tal como a Questão se acha legislada no

projeto (art. 144) entnga_se a função a acvoqeocs , economis-

tas, administradores, mas nem sequer, se exige Que os Conta-

dores formem a base de ta} colegiado; por analogia nccec-se-La
dizer que Q evento assemelha-se a um Tribunal de Saúde coe o

objetivo de examinar e fiscalizar epidemias e endemias. sem se
exigir de seus membros a cultura médica, sendo ccepcatc de de!!

tistas, f&rmacêuticos e químicos, profissões Que, embora com

ligações na área biológica não são. todavia, as esnecf rfcas p!
ra O caso de Saúde que seria objeto do 6rgl:io.

CONSTITUINTE PAULO PUIENTEL

JUSTIFICACK,O

A. redação proposta parece mell;1or porque

tanto as ações governamenta3.s quanto as pz-a.vadae ,

EMENDA 1P07813·0
I'l

abrange

p--;~~"~

eç;'WJ

EMENDA 1POiâi7·2
t:J OJllSTITUINTE RICAROO I7JI.R

PLENARIO

SubStitua-50 o !telll nI,. do Artigo 13, relativo ao Fundo de Gara.!!

tia do PatrJ.tnÔnio Individual, pelo 1õcguinte

IIX. _ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

E óbvio que existem na apreciação c nd

fiscalização dos contas, matérias jurIdic<ls, admInIstrativas e

econômicas, mas, em caráter suplementar e complementar, sendo
as ..éDNTAS". corao se qualifica o Tribunal, o objetivo central

da tarefa

A moralidade que se deseja defender na

prestaçdD de contas só pode ser sustentada através de um esne
clallzad!sslrno conhecimento de ccnteb í í Ioeoe •

A modi flcaçdo Q,ue adm! timos seja a nece!

sária é a que visa a inclusão do Bacharel em Ciências Contá

beis, o chamado "CONTADOR", a Quem é ministrado ensino do rer.,
ceiro Grau. e não se confunde com o "TEcNICO DE CONTABILIDADe,:

Que é do 21:1 grau.

m- tuteJ.ultl"c&;lo

ART. 204 - O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPÕE-SE DE QUARENTA E OITO lUIUSTROS.

JUSTIfICATIVA

O parágrafo Ilnico oroposto liquida com a

anomalia existente e restabelece a igualdade de todos.

.:=J t 0'-;'~iEJ

~;:,~~~•••, ::::~:~'.'~-,." ..""aro•• - 'l

E necessário, portanto, incluir a pala 

vra "Contábeis" no texto constitucional, para, corrigir gros

seira omissão. e neutralizar procedimentos que nãc se jusUrI
cam diante de uma profissão que é a única que tem por base o
sistema contábil. ~ ,

A expressão "nível superior" é necessã
ria para evitar futuros problemas.

Não se justifica - e há razões de ordem

ética para tal - que se assegure a presença em Tribunal de Co.!!

tas, dentro do princIpio da imparcialidade, neutralidade e re-,
presentação da socicdade, de servidores seu componente, Tal par

tlcipação mancharia o arcabouço decisório, em que pese o alt-;;

conceito e idoneidade da eãc-ce-cbra que se deseja privilegiar

Precisamos de um Tribunal onde não se manifeste luta peacnceer
ou representação e Que de fato represente o poder rIscalfz'a-'
~or da nação e nele a população esteja representada

parágrafo Ilnico: Haverá correlaç.r;o da .s!.
lário e vantagens, dentro dos princIpios da isonomia, igualda

de, analogia, semelhança ou equivalência entre os empregos,

cargos e funções das carreiras do quadro de pessoal civÚ
militar dos Poderes da L1nião.

Se Constltuiçlio, em seu projeto, e at,!:!
aI assim normatiza, garante .o exercício das profissões e se a
lei que regulamenta aquela de Contador faz deste PRIVI\TIVO o

exame de contas, a revisão e fiscalizaçlio de contas, não é co!!,

rente que a mesma Carta Magna desprese o que consagre, sob pe_
na de contradição e discriminação.

~ preciso cbrrigir clamorosas injustiças
Que são praticadas com o funcionalismo. Oependendo do orgila,
paga-se mais, ou menos, um verdadeiro disparate e avaliações
subjetívas, privilegiando setores em detrimento de outros cal.

, gos e funções iguais devem merecer remuneração igual, - indepe!!

dentemente do órgão onde está lotado o empregado ou servjdor

• Art. 86·

.--. -l
• s••="e ::4:;~:: ao .~n.o 49 ao P=o:ato da Co~'U"u~"o aõ-so I.

"§ 4S! - ?a::"n c:t'~çeo. :f'~si[o. incc::,po:.-&ção e l!~:.l'ilo:n-

b:.-a~é:l-::o de :':ü.."1:!.c!~os. cbseevsc--ee-Sc na ~::'.!:a:; :=.e I
:fo::'e!l. es·L'oel~c:.d:I~ ec ls:!. ea';;o.5...a!. a!.&c ãe co::.::::! ..a

pJ.eb:'scit!r:t.a ~a l':;:-oJJ.3.çõe,:; in~e=s=::3.!a ...".

o caput do Art. 145 do
t1tuição passa a ter a seguinte redação:

ObJetivos.

EHEND/\ ImOlrrCATIVA

DISPÓSITIVO EI~ENDADO: Art. 145

i'uSTIFIcATn'A

A 'IIlera .J1U~ança do tItulo qmnada fl10dificará a essência do fundo.

Por outro lado~ a IIlllS&II. trabalhadora e o povo elll geral já se encontram f.al!li

Barbados COIll o Fundo de Garantia por Tempo de Serv:u;o (FGTS).

Será necessár1o, J.Sto sim, modificar o legislação ordJ.ná:ria sobre. .
o Fundo de -Garantia por Telllpo de Ser-vaçc para que sejam atingidO$ seus t-eaa.s

I

I

!

A cr'.ç1io, ~"são, bc""~or.çãc e a.=",,,,brt:. .oto ae UO-I
m.C!p20S só dave::l.:=J.cc.r na depe::ii.ê:lC1a ce J:lani.f'z. tn~eo ãae !1o~uJ.a-I
ções ãrrtez-eaeaâne e do a.tend:u--ento de outros .re'llUs1tos que forem

:s::~:~:::0:o3P::a~::{;~::;:t:::aaua1,e~ respe:Lto, cooo se imPÕ~'1

.:ela das Se::::sões,

EMENDA fP07818-1 .....-------" I'J"_.__••••;....~_'.-_.J-
['I Co~=tJ.~. ,~t. ::C,~.:JC "'''' . L-- ''''
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py~-;:"'~

fl~~'iIPJ
'~l.,,,,,,,u.,,IIe'"ulc•• '"lo

PLEN;I;RIO

SUPRIriA-SE DO PROJETO:

o ITEl-I x DO ART. 203

JUSTIFICACJ:O

SUPRIMA-SE DO PROJI:TO

O ART. 348

CONSTITUIN1.E PAULO P!t'IENTEL

JUSTIFICACXO

.uNlOltlJc."'nlo/lulcO~'U'o

'pLEN~RIO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

"~IENPA MOPIFICATIVA
DISPOSITIVO ENENDADO' ARTIGO 204

,EMENDA SUPRESSrvA

'DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 348

EMI:NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO I;l-IENDADO: ARTIGO 203

m- ~-tU10J.ul1'rl'aclo

o disposto no a:rt:1.go supr3.mido Já se contem no art.

347, ãnca.ec I. Por ser repetitivo deve ser suprim1do.

A emenda mod3.f::s.catJ.va proposta, em separado,

buindo l-eg1t::s.m::s.dafle ao cJ.dadão J.nter<'ssado resolve o problema.

o ART. 204 DO PROJETO, PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO

o. art. 203, em seus anca.soe.. enumera quem pOdê aez

parte ]cg.í.t1ma para a ação d1reta de anconsm.eucacnaã adeõe

JUstJ.f1ca-se a exclusão de a Confederações SJ.ndJ.caJ.S

porque ela é 43.scrJ.mJ.natórJ.a na med::s.da em que não leva tal le

gitimJ.dade a outras entJ.dades e assocJ.açôes

EMENDA 1P07814·8
I"

~DA .1P.07815·6
I'"'
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,~..~...' ...... l1o'"uln.,lllo _,

,
Com exceção der direito de alistame~to e voto para' o[

maior de dezesseis anos, a emenda ê, apenas, uma 'reorganização, com

vantagens para O" entendimento, daquilo que estã estabelecido no 1'"ro-
je~o. _ _ '

A novidade, nem tão nova, porque aprovad~ na Subco
missão dos Direitos PolIticos e na Comissão dos Direitos do Homem e

da Mulher, é essa proposta ~ a do direito de alistamento e voto para

o maior de dezessei.s anos. Não é desconhecido, por não ser necessã-

- r!.o buscar esse c;onhecimento em livros ou revistas especializadas ,
qUe o amadurecimento intelectual, informativo e sexual, das crianças,.
hoje, vem muito mais ceflo do que há cinquenta anos. As novas gera-

Inclua-se nas disp:::asições transitórias o s~te artigo.

Art. - Os cc:osum:ldores têmdireito ã educação para e o:mstlllQ

ã informação, ã prot:eção da saUde, a ser 0UI7!d0, ã livre escolha e ã repara 

ção de danos.

§ 19' - As assox:iações de o:nsurnLdares e as CCX'Jperat:.ivas de

0'JnSUIJ0 tãn direito, nos ternos da lei, ao ap;>io do Estado e a seraR oovidas

sc:bre as questões que digam re5lcito ã defesa dOGc:msumidores..

§ 29 - A p.:bl1cidade é discipl:J.nada por lei, sendo proibidas

tcdas as fontl8S de publicidade oculta, :indireta, en;anosa e delOGa,

bJ o alistamento e o voto são direitos -de todo maior
de dezesseis anos, exceções 1eitas ao militar conscrito, durante o
período de serviço militar obrigatório, ao que não saiba exprimir-se
em português e ao qUe estiver :privado dos seus direitos pol!ticos;

No inciso I do art.27 do .ProJeto de Constituição, s!!
prima-se a alInea "d" e dê-se a seguinte redação às alíneas "b" e
"c" :

Tluo/....."'.. "CI.

89- Por últit'lo, e não menos .imnortante, a adição de 21 novos Sena

dores e 48 Deputados, eerceseneeadc áreas de reduzidlssima cceuta

ção, aumentãria esceeaeaesaeenee o deseauilíbrio iã existente no _
Congresso Nacional,. cnõe os votos de eleitos dos Estados mais pooü

losos valem 1ã dez e euânae vezes menos do aue os votos de seus :
concidadãos do Amaoá, RtIrair.la e demais recriões descovoadas.

A crise enconômic:a, financeira e social
que a Nacáo atravessa desaconselha desnesas de ta~ vulto. cesee-."

se em reforma aarária, iunto aos qrandes centros eeneusuacees , o
Que se disDerdicar1a el'!. eeaêctcs e salários car-a novos mandarins _
na selva amazônica.

A nova Constituicão não se constitue no
~ôro adeauado nara se nrOMover desnembxanerrtos , E:sse assunto terá

obriaatõti.amente,. õeecae dos estudos e anresentacão de antenroje

tos sobre a conveniência ou não da Criac-ão de Novos Estados nue 
-serão aoresentados nela Comissão de nedivisão Territorial do Pais,

-que ser exaustivamente discutidos cetc ccneressc Nacional •

79- A criacão dos Territórios de Arrtanã, Roraima e ~ondônia deveu-
A --se ao interesse das mineradoras es1:ranqpiras en evitar a interfe-

rência dos qovernadores estaduais em áreas car-a as eueí.s era dese
jável um 1)Oder nol!tico subordinado aos .Unistêrios, onde já esta

va montado o accãc faoJ'orável ã exnloracão das 1azidas, sem ônus a!
qum, nem de ordem social, nem de -eeeeeeveeâc ecctôeãce , Os ccvex

nos estaduais atranalhariam, dado o noôex de realizar desanrooria

ções. Posteriormente, foi conil:luide eue , eeea evitar o êxodo nara

o Sul e evitar sufocar Brasflia, Belo Horizonte, são Paulo e Rio

_ de Janeiro, coro os flaqelados, convinha construir a Transamazônica,

'Dara levar os ret:il:antes em direção à selva amazônica. Em vez de
reforma agrária, recorria-se ao exoediente de -desviar os flaqela

dos .. naeecu-ee horrores na construcão da rodovia, norêm-, a malária,
Os índios e ac; eeeees inmrõcrias 'Cara a aqricultura e os altos cu!.

tos de -eeaneeceee, na maior narte da bacia amazônica, levaram ã 
hIrna as agrov!las tentadas, a estrada foi destruída nelo abandono
e as nonulações flaqeladas continuaram a encaminhar-se eaea o Sul
em busca de terra e de trabalho.

ln:ls da nals m::dernas e avançadas Constibrlções, a Portuguesa
(art. 110) e Esparhola (art. 51), ccnsagram expressamente diSf.OS1tivos de de

fesa do coosunidor.

Além-disto, o cmstmtidor é o maior segrento social e o que

tan menor p::der de influência nas decisões ~tais, elIJU:esariafs e le

gislativas.

E, FOr fim, OS direitos universais e fumanentais do c:onsuni

dor, reo:::l'lhecido internaciona1nente e pela CW e que são·
-dfreito ao 0XISUf0. direito à ~,. ã escolha, ã infor

nação, n ser ouvido, ã Wenização. à e:luc:ação, (l<IrB. o CCC1S1:IrO" ~

-!.qora, renova-se a tentauvti:decaminhar, nara a selva

amazônica, as nonulacões flaqeladasl. 'O • a ue ~ malá.r"ia- e as adve!.
IL..wilade.s..~-""'"",...sa.crJcu."",~='-'-,,,f'L ~ ~- "'--_.,_....... -

como está ocorrÊlndo em Rondônia_•

EMENDA lP0782'1.0
[JSenador GERSON CAMATA e Deputada RITA CAMATA

l: P L E N ! R I O 'UlÚalO/c_Ull""&HI~

'f c) o alistamento e o voto são deveres de todo maior
: de dezoito anos, exceções feitas ao anaIfabet~ ao maior de setenta
~ anos e :w àeficiente físico, aos qua:is- 1sso é facultativo.

JUSTIFICAÇÃO

PC;~;;~

cç;;;;Jã7]

EMENDA SI1PRESSIVA

.UdIUO/U...'.14/.U-C11I1'UÃO--------,

PLEN~RIO DA ASSEltBL!!I:A NACIONAL CONSTITUINTE

4.9-As reportaqenS", no Estado de Rondônia, sobre os crimes ecolóqi-_

cos, as moléstias troDicais endêmicas, C'l'ue estãO" suqando e mata,!!

do os aqricultores excelidos de suas ãreas de orlqem, divulqam 

wn verdadeiro ClenocIdio. As devastacões nas cabeceiras dos qran
des- rios, a qarimoaQ'el'!. sem tecnoloaia alnuma, o desbarrancamento

dos rios e envenenament.o das áquas com mercúrio e acrotóXicos 

aDlicados sem assistência técnica, e o custo acrescido 'dos nrod!!

tos aqrlcolas, nela transnorte rodoviário nor milhares de ouilô
metros, são allJuns dos efeitos da ocu'Oacão .irracional e vandáli
ca das florestas- situadas em cabeceiras de rios. Tais cursos d'

ãgua. vão t"Oassar nor centenas de cidades e estas se torna:t:'ão ame!!,
çadas de existência, caso nrossiga esse tino de tratament.o.

I,
59-A nro'Oosição de criar, não· a"enas um, lhas até 5 (cinco) Estado~,.

todos situados em cabeceiras das arandes bãcias h:f:dro'1rãfic:as' e de

população rarefeita, reDetindo o eauIvocO- do Estado de Pondônia-, de

ve ser evitada de todas a~ maneiras. Em nenl)um naís do mundo, nem 

mesmo na China, com 1 bilhão de habitantes ... incentiva-se a ocuoacão.

das nascentes dos rios-.

69-0s enormes recursos financeiros- necessários oara criar nalácios

de governadores, secretarias, tribunais,. assemblêias leqisla-tivas,
un1.vers1c;Iades e toda a infra-estrutura em babitacões e cOlllodidades'
de alto nível para a buroc::racia, em nlena $elva, constituem contra
-senso total, isto nuando não há d1nheir~ fazer rE'f"orma aqrá

tia e anroveitamento das terrasrm torne{~qrandes cidades, com. o
objetivo elementar de- abrir onortunidade de oeunar as nodulacões

faveladas, produzir alimentacão, com baixo custo de transnorte, e
proporcionar assistência nossível nela nroximidade dos centros u,;:
banes jã constituidos e com centenas de milhares llIOrrendo de fome
a cada ano, :nesaes nrósneros centros.

JUSTIF'ICAC'.ÃO

19- No interesse do pa!s, também deve nrevalecer a nrecedência de

um estudo sobre as possibilidades e as vantacrens desses des-
membramentos. O Conqresso Nacional, emhora anrovando a criacão

do Estado de Tocantlhs, rendeu-se, T"losteriormente, ã araurnenta
ção do Presidente da Renública no veto nue anôs a essa inici;
Uva. o veto não foi reiei tado. -

As condições obietivas não se modificaram, dp então a es
tes dias, nara, ar;rorlS, a Asset'lbléia Constituinte criar não ane
nas o Estado de Tocantins, mas sete novos F'stados. Ao. c:ontrá-

rio, as dificuldades financeiras tornaram-se substancialMente
maiores.

29- Em todas as na~ões do mundo de arandes territórios (Estado 'i _

Onidos, Canadá,. China,. União soviétiCll, Austrâlia, Iné!.i;a) -tem
havido a nreocunacão de somente nart1r nara a ocunacão e ex

t110raéão das áreas novas, denois da snturacão das áreas onde
se iniciou a localiza.cão da sociedade nacional.

Senão veiamos:

o recente Estaeo- de Rondõn!a é exemt:llo frisante.

39- Em relação aos demais naIses, ocorre o mesmo nrinclnio. A dis

persão das 1)OPulacões encarece e, num na!s nobre, até nroIbe

a assistência médica e hosnitalar,. a ~reauência escolaJ:",. enc!t
rece os nrodutos da lavoura, exicTe eletricidade, ácrua, eSQoto,
construção de es.tradas cal'!. reduzido u enhum retorno QO can:1
ta~ investido, 1mnossibilita a fis al acão do uso correto das

o artigo 336, da forma em crue se encontra redi

gido conflita com o art. 17, inciso 11,. letra "f", do-iiB!ê:eprojeto,eis

que neste 'Cermi te o desconto de contribuicões, na fôlha de remunera -
ção do trabalhador,. desde a.u: com a sua autorizacão exeresse , •

A nroibição aenêrica co art. 336, verbis -"A fo

lha de salários é base exclusiva da Sequridade ~cial e sobre ela não

1)Oderã incidir "queâeuee outto tibuto ou contrihuicão" - inviabiliza 
a ceeeeevaeâe de entidades nrivadas, criadas há mais de 40 ar-cs , cU 

jas finalidades sociais e eeeeeeãves , voltadas nara o industriario, 

nara o comerciário e suas famtlias, são reconhecidas 'rOor toda a NACÃO

O SESI, SESC, SENAI, SENAC devem ser nrpservadoc;, sunrimitndo-se o ar
t:iqO 33~, ou exeeeeãcnenec-ee os casos õe eesecneee , esnecialmente 

nuando reservados à entidades nrivadas sem fins lucrativos, de reco

thecida eficiéncia_

A inversão de nrecedência numérica'p.ceita;nelo Relator, não

arranha os ar'1Wllentos de mêrito.

llnresentamos anteriormente emenda visando
suorimir os ar-edcos 431",437, 438, do an1:enro1eto anterior, com
fulcro no urinc!uio da nrecedéncia leqislativa, eis cue o art. 
.435, agora deslocado cace o art. 440 e seus reeeeceâvee naráara

fos -ccaa uma CO'1I:SSÃO DE REDIUISÃO TERRITORIAL no PA1s, es tebe- 
lecendo sua ecmeeeaeâc , constituicão e finalidade. Sem atacar o
mérito, nreferirnos tão sõmente na emenda encaminhada à Comissão 

de Sistematização e, DOI:' acordo, remetida ao Plenario da A.N.C.

defendendo nelo nrincIoio da nrecedência leqislativa a nreserva 

ção do artiqo aue cria a comissão de""Redlvisão do PaIs e a suores
são dos demais cue, de J:llano,. de forma inconveniente, ãnocoxcuna

e até autoritária se enteeaeam aos estudos e antenroietos de redi
visão territorial do Páis e a eceecãacãc de outras nrocoetias de

criação de novos Estados e transforrna~ de Tprritórios em Estado •

SUPRIMA-SE DO 1dI5lPROJETO OS ARTIGOS 438,

.439, 441 e seus eeeeeeetvce oará(l'rafos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP0762S.3
fi RENATO VIANNA

Constituição

Constituiç~o

DEPUTADO ALYSSON PAULINELLI

a Art. 137 do Projeto de
passa Q ter a seguinte redação:

o Art. 439 do Projeto da

passa a ter a seguinte redação:

StJPRDtA-SE o ART. 331::, do ~ROJETO.

Esta exigência eonstava do Relatório da
Comissão de Organização dos Estados e prevIa a consulta às
Assel]lbléIas Legislativas dos Estados que iriam sofrer o des
lIlembramento~

Desta forma, por esta emendo, serfio co,!!
sultadas as Assembléias Legislativas dos Estüdos da Bdhlü
(Santa Cruz). Minas Gerais (Tr1l1ngulo). Marünhão n~aranhdo do
Sul) e Pará (Tapajós).

Ap6s a aprovação desta5 As!;p.mbléli1s se

rá então aplícado o~osí-tivCl do parJgrafo liõl C1esYJ artigo.

ou seja, a conjf~ãO de\um plebiscito na:"área a,r'/r/pmdncIPrua.

T<~.O,.....",••~.O - _

Tapaj6s

PLENMIO

EHERDA : SUP~IHA-SE O AflT.360 E SEU PAR1tGRA
PO ONICO. SEÇAO " 00 PROJETO ' DE
CONSTlTUIÇAO.

JUSTlFlCAÇXO

E necessário explicitar ccr r et.ament,c as
despesas ou custos públicos A essencialidade, a nor~alidade,

ccerecac contábl1 e autenticidade documental devem estar ao l,!
do da e rrcec ra, eficiência, economicidade. legalldad:! e legi
timidade, para tini ficar um sadio fato edmj ní at ru t Ivo , E cru

rer.ívet prevenir do que remedirar .. üe í s ar claros os princípi

os que norteiam a risc~do financeira, orçamentaria, coe-

ra~ional e patrimonA,x \.

EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EI~CNOADO: Arl. 439

.JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Art. 439 _ Ficam criados, ouvidas as re,!

pecUvas Assembléias legislativas, os seguintes Estados

Santa Cruz, Trillngulo, Haranhdo do Sul e

EI~ENQA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 137

Art. 137 _ A fiscalização financeira. 0r
çamentária, cperacr onar e patrimonial f3a União será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelos si!,
temas de controle Interno d.e cada poder. quanto aos aspectos
de eficácia. eficiência. economicidade. legalidade. legItimid!

de, essencialIdade, norlllalldade, correção contiib 1 c autc"U-
cidade documental, na forma da lei. •

EMENDA SUPRES5'IVA

tI, PlCNARIO

EMEND~lPO'1a2~:!!._."... ...__
~TITUIt1Tt: RONALOO C~RVALHO J t'. -~~~ÓB~

~·"tP07821:1
rrCOtiSrlTuiNTERõNAi:DõC~nvJiLHO------·_··-1 fJ ;;;~~ -1
[B--PiiNARiÕ--·_••- .Ud••",'C ... '"I••,........,.... _· ._ -- --J CQ~-;àã-; si]



PImlRIo

AlÍnea ( •• ) - prover a censura de dJ.vet'SÕespúblicas, dJ.retamente

ou por delegação de poderes aos Estados e J1JrUC!p1OS.

JUSTIFICACAO

o texto constitucl.Onal vigente defme CCITP de canpetêncJ.A da Uruão

''prever a censura de dJ.VeI'5ÕeS p3bli.casIl
• Pela abrangência da trl3.têria, mures

'Vezes de arrteresse nacwnal, é aproprnado que essa canpetêncw aeje pI'J.llOI'd1.a!

sente reservada ã Uruão. Não obstante, nãose pede perder de vasta que o Brasil

é um arqw.pélago cultural e que, sobretudo em 'tenros de costumes, esse ~

lago apresenta padrÕes variáveis de aceitação cu reJeição de espet&::u1os p.íbh
coso fui a converu.ênoJ.a.,de se atrJb.JJr tambéu aos Estados e li:Jni.c!pios ccmpet~
ela para. censurar d1VeJ;'SÕeS que, erccre acel.tãve1s para p3bhcos caro o ceracca

e o pauhstano, seraem s~lesnente chocantes ~, por' exenplo, uma Call1Iu.dade
do mtermr do EspírJ.to Santo.

Dn síntese, os Estados e, em eepecaeí , os ttnuci'pios devem,

de1l.cada questão, ter sua autooania resguarclada, delegarXlo-3Jles a lku.ão cartP.!!.
tência para censurar dJ.versões pÜbhcas.

EMENDA lP07844-0 'n..

fllXlNsrrrolNl'ES RITA CAWlTA E GERSQN-CAWlTA------,j r;;;"':J
............fcoM'nbf.UI~."'Nlo '} (Tõ5j.'~o/i!J

Nos tenros õc Regmento da Assernbléla NaCJ.Ona1 Const1tw.nte, in-

cluam-se os segumtes dJ.sp:lS1tiVOS),.tA.-O T/i;;.t ti Jff; ú.f'!fi;.4~ nu:!< WlAbt-t.
O::npete ã Uruão

Art. ( ••• ) - Ccnstrulr dlretamente ou rrefu.ante autorJ.ZaCâo ou con

cessão, USJ.na5cu centrw.s para produção de energJ.a elêt:rJ.cade qualquer OI"J.gem

(1u.drãuhca, térnu.ca, nuclear 0.1 qualquer outra foma).

§ 19 - A cmstrução de centra:a.s ou usmas para. produção de energla

e1étr1ca ou para benefiClalllel'lto de tmãnlO 00 de qualquer ootro IJWlério atâru.co,

dependerâ de prévJa consulta medJante plemsCJ.to.

§ 29 - A consulta a que se refere o parágrafo anterJ.OI' atJ.ngJ.rá

todos 05 e1eJ.tores residentes nos nuruc!P1OS situados num ra.J.O de até 600 (se~

centós) quJ.1ânetros do centro da mstal.acão.

§ 39 - A leJ. regulamentará o processo da cmsulta referJ.do no ~

grafo anterJ.OI'.

JUSTIFICATIVA

A mstaIaoão de us:mas atânJ.cas ou nucleares I mesno para fms pa.c!f=.

• cos é, hOJe, wnproblena que! deve ser, antes de tudo, umadecJ.são da caruru.dade

onde o equJ.pamento ViU ser mstalado. Não CQ'1sJ..derarros JUsto que, para. a prodJ!

ção e fornec:urento de energla a uma CJ.dade caro o RJ.o de JaneJI'O, venha uma pe

quena cJ.dade e tcda a sua pop.1laeão e o meJ.O ambJ.ente caro a ecologla, sofrerem

danos lI'I'eparável.S.

TE!lTCS VJ.Sto na televJ.Sâo reportagens sobre extensas áreas (CJ.dades·

e mesno contmentes) que estão sofrendo as conseq{l~J.a5 dos desastres e das ~

plo5ÕeS atÔ1U.cas sem controle amb1.ental

JUS ,T I F I C A c A O

A presente proposJ.Cão assenta, basJ.CalTleI1te, no texto da IIcawencão

• contra a tortura e outros tratamentos cu penas creêae, desumanos ou de~

tes,", essanada em 23 de setembro de 1985, peão Presaôerrte JOst:St1RNEY, cujo

'texto foa rettet~ ao Coogresso Nac1Onal, através da Mensagem n9 195, de 3 de

Junho de 1986, para os fms do art. 41f, inciso I, da ConstJ.tw.ção vigente, que

estabelece no seu art. 99: "

"Os Estados-Partes ccmprcmete-se a estabelecer, em suas le

gJ.B1açÕes nac.ionaJ.S, nomas que garantam canpensação ad~

da para as vítinas do delito de tortura," além de assegurarem

que a prátJ..ca de atos "dessa natureza seja cons~erada de1J.-

ssem seu chre1to penal". (grif"êIJlQS)

A resjeree, os arts. 36 e ~8 da ConstJ.tw.ção do Japão, prarulgada

em 3.11.19116, contanplarn a proibição da 'torb.tm..

Não vale alongar-nos a resjeatc da hechondez que a tortura. repres~

ta: vereaôeirc crema de lesa-hunml1.dade, drr-se-aat

No Brasil, na Argentina, no T1rugual., no Oule e na ~rica do SUl,

apenas CCITP alguns ~s, a tortura foi e cmtinua sendo ut.üJ.zada can fma1J.

dade poJÍtiea, agl'edmdo as coosciências bem fornadas. DJaI'J.arJente, nas de~
dênc:taS p:>1:uuaJ.S, presídios e cerceregens , pramcoearcs COJIlIlS ,são tarnbán ;;um;
1:J.dos aos maus tratos dos esbirros a serviço do Estado. " -

A Carta Poli:t1.ca braaajeare em vJgOr, no seu art. 153, § 1ii, peca pe

la JJliirecJ.São, quando deverua referir-se a~ de forma. genér:Lca., caro- acentua
a enunente Prcfe. Arnuda Bergmnin~. " ~

Can a presente sugestão, na esteara de outros pefses , vdsercs a que

a nova Consbtuicão brasl1ell"a ccntenha, de forna analítica e sem margem a c1Úv1.

das, caro desdobramento do grende prin=:ípJ.O ÓJ respeito ã mtegrJ.dade frsica e

moral da pessoa hurrana., Já mtegrante caro não p:xierJ.a denaI' de ser - da Carrta

em vJ.gor, a tor1:ura caro CI'JJle, não vendo russo qualquer demasJ.a OJ lIlfrmgêncJ.A
de prJnC.Íp1O têcru.co de elaboração legJ.SlatJ.va. ..

EMENDA lP07847-4 .....
f'llXJNsrrrolNl'ES GERSON CAWlTA E RITA,.---:cCAWlTA=,------'1 rr";;"':J

.~ul..of~oM'nlo'.vlt:llM'"·lo ___,1 trõVn~;-EJ

lbs termos do Regurerrto da Assembléia. NacJDna1 Consbtumte, m-

aluam-se, os segw.ntes cli.spJS1tJ.VOSJ~77.fu1oJL) ~rli:i,ú;.r, h,.rÚUJJt

Art A Const1tw.ção assegura ã pessoa hl.Jlt'laIlB., reSJ.dente no pais,
Em decorrêncJa de sua natureza. e de sua chgnidade, o dJ.reJ.to ã vJ.da, ã exJ.stê!!
.ela dJ.gna, ã mtegrJ.dade físl.Ca e mental, ã pre.servaeão de sua hc:m'8 e de

Pr.J.vacJ.dade.

parágrafo úruco - A tortura, a qualquer título, ocnstJ.tw. crJ.Jlle l1l;!

f1al1çáve1 e msuscept!ve1 de arustla e prescrJ.Ção

Art. Todos têm dJ.reJ.to ao pleno exerc!c1O da cJ.dadama nos "'ternos

desta ConstJ.tu:u;ão, cabendo ao Estado garantlr sua efJ.cácJa, formal e rnaterJ.a1.

Art 1': assegurado o d1reJ.to de propr.1edade, salvo caso de des~

proprJação p:>r necesSJ.dade ou atJ.vJ.dade pÜbhca, cu por mteresse SOCJ.a1,

dJ.ante prévJa e Justa mdem.zação em d1nheJI'O.

A caducidade~eu :irrenechave1Jrente um desses prmc!pios aIl!.
crõni.cos, que nos persegue desde o alvorecer da Repúbli~ refaro-ee ao princ!

pio de que o Preaadente e o VJ.Ce-Presidente da República, os Governadores e

VJ.ce-Governadores de Est:atbs e PrefeJ.tos e VJ.ce-Prefeitos não podl3ll ser reeI.e!
tos, por melhor que haja s1.do o seu desempenho Sobre cada mandãt:ároJD, :mdi.stJ!!.
-eerente, pesa a suspeafa de que podem, no exercfcac do Po:1er, In3I1Obrar paranele

perpetuar-se.

A his1:ÓrJ.a cmtenparânea registra a profÍqua passagem de Juscelino

lfubitschek pela PresidêncJ.a da Rep.íblica.. Creio que, da :proesente perspectJ.va hJ!.
térJ.ca, não dJ.Screp3I'ão os brasilei:ms na opiru.ão de que JK foJ. um pre5J.dente

dmârnJ.co, ousado, f.ume em suas dec1.sões e, cam provado foi, de inatacável ~

bJ.dade. Esse hanern, que ccnandou a rrarcha deste PaIs pelo senôearc de uma. autêJl

tl.ca revolução llldustrial, JêlllW.Suscu de sua popularJ.dade e de sua mdJ.scut!

vel capacl.dade de hderença para. :i:tqxlr-se, o::mo Vargas, por' exemplo, caro UlIl

t!pJ.COcaudJ.lho latino-aJrerlCaM. Pelo con:t:rário, J<rraJ.Sno BrasJ.1 a denDcmcia.
floresceu can tamanho vigor.

No entanto, a Ccnsb:tmção irrpedm que JK fosse xeeJ.eito, e que

Brasil ccntanuesse a desfrutar, por mrls 'un nandato presidencial, da vJ.gOI'OSd

liderança e da vasâc de estadista de Juscelino Kubitschek. Graças ao prmoípio

da ~elegJ.bJ.1J.dade, JK foJ. substJ,tu!do por Jâruo per- Jango, e Jango pelo obsC!!

rantasnn de 21 anos de regure nulitar.

ra p:NO deve ser assegurado o drrerto de eleger seus governantes, e

de rmntê-los no poder- por- quanto tempo desfrutarem de sua conraarca.Preccecertcs

e suspeJ.tas não pedem subsJ.Stlr caro fatores mpedJ.tJ.vos da reeãeccêc, num país

que tenha em funcacnanerrtc um Congresso NacJ.Onal, Assembléias Legislativas,

câmaras Mum.clpa15 e, além de tudo, uma imprensa l.J.vre e vigilante, capaz de

de5JIBScaI'aI'e desbaratar nanobras ccntmuistas de nandatâr.J.os não credenclados

ã reeleição.

Confro Em que neus J.1llstres pares nesta Asseniüéla Constitumte

apol.em a consagração do prme!p1O que propcnho, de reeleição em tcxIos os IÚveJ.S,

na Carta que'há de lllDllJ.naI' o cammho do destino hl.Stórico do BrasJ.1.

EMENDA 1P07849·1
(lOONSTl'l1Jllll'ES =" C'M\TAE ;;; CAWITA

r.r nto.l_'O/COMlId of......O.'"lo

IIIIO'ju'T1r'~.çlo-------------,

Nos ternos do Regmento da AssembléJ.a NacJ.onal Consbtumte, mclua

se o segumte chsposJ.tivo~MPt1Molf; &.fr'.fv.to.r.Jn..dc. cruiJu"
Art. A leJ. assegurará a todo CJ.dadão o d.J.re1tO de ser ouvJ.do,

dJIetame.nte ou através de enbdade que o represente, quando qualquer ato adrum.~

tratJ.vo afete a sua JJ1dJ.vJ.dua1.J.dade.

§ 19 - t facultado a tda pessoa o acesso aos regl.5tros e mfomeçÕes

que lhe dJ.gaM re5peJ.to e, conforme o caso, ex:LgJ.r-lhe retJ..fJ.cação, na ad1uní!,.

tratJ.va ;U JUdJ.CJ.a1.

§ 29 - hJ Estado cabe resguardar as mformações de natureza. si&;.

lesa, assJ.m canpreendJ.das as referentes ã averiguação de crJJlES e as que ~

cen a prJ.vacJ.d3.de e a :honre. de outras pessoas

JUSTIFICACAO

Nos teJ:nos do P.egirrento da Assatbléia Naclooal COOstitulnte, incluam-se os se

guintes disP'Sitivos ,vco T;~.Jf) &f<'.luJo JJz; .....d.< ""'~ .

.Art. I••• ) O brasileim nãoperde a naciooa1idade brasileira ,

exceto quando adquire outra, pn" naturalização voluntária.

Art. I .. ) NenhunIn-asileiro será banido nem :inpedido de in

gressar em território brasileiro.

Un dos p:>stulados básicos do regine c1emxrátJ.co representatJ.vo

o resguardo dos dlreJ.tos JJ1dJ.VJ.duaJ.s.

Dn COIÚronto cemos atos aàn.lrutratJ.vos, cabe ao texto rragno es~

lecer garant.lB.5 de que o CJ.dadãonão só terá acesso às J.IÚomaçÕes que lhe

dJ.gam respeJ.to, caw tambéin, a este deve ser proporc1Onada a oporturudade de

postular, VJ.A aànJ.Ju.stratJ.va cu VJ.A JUdJ.cíal, a reb.ficação desses regJ.Stros.

h:J Estado, porém, não se po:le negar a prerrogabva de, em ncma do

sJ.gilo que deve cercqr as avengua.cões cr'J.lIIl11osas, ou em Wfesa da inbnUdade

e da honra de outros CJ.dadãos, JJI'IPCdlr o forneCJIlleIlto de ta.J.S informações.

A presente SUgestão c:bjetiva inserir oonna no texto CCI'lStitu

cimal que rerrcva cicatrizes do passado e que inpeça a repatição de ban!Jteltos

e proibições de ingresso de brasUe.1ros em terrltório pátrio.

A DeclaraçãoUniversal 00s Direitos do fbren prevê, em seu art

"m, que "tcx1ohcm:m tem direito a lIlIii nac!ooalidade" e,a:1enais, que "ninguém

será arbitrariarrente privaó:l de sua naciooalidade, nan é\odireito de nudar de

nacJ:onalldade" •

t a nacicnalldade, em uma de suas mais cristalinas definições,
o dever que tan o Estado de proteger seus nac.tonais. 0,1, segurrlo outra, é
qualidade que tem o :in:ll.vfduo de ser cidadãode un Estado.

O passado recente fez do Brasil un dos lIderes no solaparrento

dessa~. v.tm::s c!dadãos brasileiros seren privados da nacionalidade.Vino&

""""""'" _ de sua l"6Pda plitria.

~ que ao direJ.to inchvJ.dJal supostamente ameaçado cartrap3e-se

mteresse ttaJ.Dr da coletJ.vidade e a proteção que deve ser dada ã honra e a ID~

gridade dos dernaJ.s cidadãos.

r:e.r a proposta que ora fortlJJ1aJros, que e.speramos seJa acolluda

texto em elaboração.

r.r IUIOf.UIT".... çlo ---,

Nos termos do RegJ.Jllento da Assembléla Nacional ConstJ.tumte, mclua

se o segumte dJ.SposJ.tJ.vo,"~ rl"'"tO/" Jt", Cc..r .1! , ~~XI ~ Coc.tw..:
Art • Ccrlsagra-se nesta ConstJ.tuJ.çào o prmcípJ.O de que são

ree1egíveJ.s os nandatárJ.Os do Poder ExecutJ.vo, tanto no âmbJ.to federal Ccm:J

estadual e no IlD.lI1Í.cJ.p3l, sem l:Lnu.taç.3o para o número de reele1ÇÕes.

• 1': de qu~tro anos a duracão do mandato do Presl.dente e do
V1Ce-PresJ.dente da República, do G:lVernador e do VJ.ce-Governador de Estado

de Prefe1to e de VJ.ce-PrefeJ.to de MJruc!pio.

O BrasJ.1 Já atJ.ngJ.U a ffi:ll.Or::Ldade IDSt1tuCJ.Onal e, hOJe, nesse campo,

I1J.vela-se aos trl3.J.S avançados países de todos os cantmerrtes. InjustJ..fJ..Cável,poJ.S,

manter-se numa CalstJ..tw.oão rooderna.e progressJ.5ta - que se pretende ref1J.ta os

anse10S de liberdade e dem:>::mcia do povo brasl1lllXO, p:::lr' maJ.S de duas. décadas
reprmlÍdos - concéJ.tos e kmcípJ.OS que não ma.J.S se coadunam can o grau de

desenvolvJ.JlIento p:>l!tJ.c6 que esta Nação Já aJ.cancou.

A nossa intencão, Senhores Oonsb.:tumtes, é reafumar os dJreJ.tos

da pessca hurrana, resJ.dente no paIs, emdecorrêncJa de sua natureza, de sua dig

melade e exJ.stêncJa dlgna.

Para isso, entendemos deva a LeJ. MaJ.ov assegurar a mtegrJ.dade fis.=,

ca e nental do ser hUlIl3I"lo, preservar, de J.gua1 forma, a sua honra e reputação,

banlndo ou castigando severamente a tortura pmtlcada a quaJ.quer título.

O exerc!ci.o da cidad3nJ.a deve ser pleno, assegurando-se part1CJ.pação

efetJ.va na vida IlaC1Onal, pelo exerc!CJ.O do voto 00 em caráter asSOCJaÍ1VO.

O Ihre1tO da propt'J.edade necess1ta de proteção contra as violên::.lB.5

que se prabcam contra ele, sendo garantido ao CJ.dadão JUsta mdem.zacão em dJ.

nheuo.

JUSTIFICACAO

§ 19 Os mventos llrlustrJ.AJ.S pertencem aos seus autores, aos quaJ.S

a leJ. garant1m pr.1.vJ.1égJ.o ternpor.3rJ.o cu, se a vulgarJ.zaçâo convJ.er ã coletJ.v.=,

dade, concedem JUsto prêmJ.o

§ 29 1': assegurada a propI'J.edade das JII3rCélS de llrlús1:rJ.a e can~

ClO, bem caro a exclusJ.vJ.dade do uso canercJ.a1.

§ 39 hJs autores de obras lJ.ter.3r.lB.5, art!sbcas ou científJ.Cas

pertence o dJIeJ.to exclusJ.vo de reprodun-las. Os herdeJ.rOs dos autores go:z.a:rão

desse dlreJ.to pelo tempo que a leJ. flXêlI'.

Art. A todos os cJ.dadãos é assegurado trebalho que p:>ssJ.bJ.1J.te

exJ.stêncJa dJ.gna. O trabalho é obrJ.gaÇ'ão socJ..a1.

JUSTIFICACAO

EMENDA lP0784ã:2
l!J OJNSTTIU1NTES RITA C\tWrA E ~;N e.tIWJ'A

Parágrafo úruco - t: Jrrelevante e não poderá prestar-se eatl:l escu
sa a alegação de cumprlJOOllto de ordem superuno cu sJ.tuação de errergêneJ.A.

A e:ustênCla de ampla e concreta ll'Itegração - seJa entre p:>pulações

ou Estados, seJa entre estes e o G:lVernoCentral, seJa aJ.nda entre as câmaras
cbs tres níveJ.s legJ.SlatJ.vos -, é...seguro fator. de enrJ.qUecJJrento e ~bustez do

prmcípJ.O federatJ.vo

A presente sugestão de norma, tal caro está colocada sob o exame dos

senhores ConstJ.tulntes, vJ.sa a contrJ.bJlr para o fortalec:urento da Federação,

v;u;a Il\ll.Or mtensJ.dade na mtegração entre legJ.slatJ.vos.

krescente-se, pxo fJ.m, que não é p:::lr' outro motJ.vo que as CcnstJ.tu!

cães de numerosos países aânJ.tem a J.l'u.CJ.ativa das leJ.S também aos Estados-membros.

Cartas antlgas, asS1Jl\caro ConstJ.tw.cães JIOdemas, exaltam a mte

gração entre o Ccr1gresso Nacional e os LegJ.slatJ.~s estaduaJ.s cemo detennmant;

de lDll oroenamento legal mus Justo e, dem:::cratJ.vamente, JIaJ.S sensível aos pIe=.

tos COIlmJ.târl.OS e afJImatJ.vamente prÕxJJroda sCCJ.edadea que se destma.

-f.Lw.,,:rr,&~~':r;'~~&.. ~.
< Nos termos do RegJJreIrto da AssembléJ.a NacJ.ala1 ConstJ.tumte,

cluam-se os segumtes dJ.SpoSJ.t1VOSJ ....

Art. - ConsJ.dera-se tortura qualquer mflicão sJ.StemâtJ.Ca de dor

fIsica, facllga exaustiva,"sofr.inento moral capaz de prodUZlr danos fIs1cos, ul

traJe ã dJ.grudade sexual, ~ cano qualquer IJIlJlJ.stracão, de substâncJ.A qu!nuca

ou pSl.COfarmacolÓgl.Ca, can a fma1J.dade de subJugaI' a vontade do preso, pratu:a

da por' funcl.Ot1ârJ.os p3bhcos CJ.VJ.S 0.1 JlUhtares c::an deternunada.s atrJ.huçÕes ou
que as tenham usurpado, objetivando a extorsão de confJ.Ssão, de testemJnho

de- declaração de pessoa sob seu poder, puru.cão 0.1 mt1Jlll.daçào, de tal pessoa

de teJx:eJIO.

Na forma do Regunento Interno da AssemblélB. NacJ.Onal. Ccnst1t1.unte,

encanunho a segumte sugestão de nome.~ que~ a ll'Ite~~ ProJeto de
C'a"titu'Câo. "ílt;;,Lo Ti)CttfItwoI; S<r 1lI/T1 $UJU'; ~.

"Ar!: A m1CJatJ.va das le1S cabe a qualquer membro cu Caru.ssão da

cãrrara dos De:putaoos ou do Senado Federal, ao PresJ.dente da. RepÚblJ.ca e aos Tr=.

bunaJ.s FederaJ.s cemJllrJ.Schção em tcxIo o terrÜÕ1"J..o I1aCJ.onal.

§ - A prerrogat1va assegurada neste artJ.go estende-se às ~
das AssembléJ.a5 LegJ.slatJ.vas de cada Estado, quanto a texto de proJeto de leJ.

aprovado pela Jn:ll.OI'J.a de seus membros."

JUSTIFICACAO

r.r_.,--- .~.Ú"""~OM'lIlo'IUI~OM'lIlo _,

EMENDA 'lP07845-8 '"''',....,..,,=:- -,
fllXlNsrrrolNl'ES RITA CAWITA E GERSOO CAWITA I pr';;;'~"=i

rrov';;n]
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A nu:3ança de naciooalidade é UI1 privilégio do hateo. o Direi
t.o a alberga quase sem eeeeçêes, E essa hiP5tese édmisslve1 para a perda da

nacicnaUdade. No que tange ao banJm!nto e ã proibiçãp de ingresso, 'nãohá,na

vigêncla do Estado de D.tre1to, justificativa lllgura. para que ocorram.

O=ntam:ls, p'is, cem o inprescJn3.Ivel apoio dos nossos n::bres

p3reS Constituintes, para que a nonna seja inserida na Carta Magna de nosso,
paIs.

Ert\ENbA lP07851-2
tJ CONSTITUINTES RITA CAMA;AE GERSON CAMATA

!!J PLENARIO

r.r----------TuTD/_nn''''h

Nos tenros do Regnnento da AssembJ.éia Nacional ConstL'bjjpte,J.nC1ua

se Q seguinte <hspositivo, ......,7íMo fl1I, t:Pf< f/.,do L, Súr::U;~
~ Art. São imJnes a qJa1que:r;> 1:r'.1b.rto federal, estadual ou lllJIÜ.

cipal, as entidades filantrÓp1.cas e as essccaecôes de assistêncJA SOCla1 que

apliquem suas rendas no país para os respectivos fins

JUSTIFICACÃO

A presente sugestão objetiva: estabelecer a exclusão das entJ..dades

fJ.lantrÕPJ.cas e das essccaecêes de essastêrcie SOClB1a qualquer espêc:Le de

tr1.bJto, entend1.do este no ensarenerrtc dcutr-mârl.o acollu.do pelo c5digo 'I'riliu

târ1.O UacJ.Ona1, de qualquer prestação~ obriga;tÕrJa que não eeja

ção de ato i.lÍcJ.to, abrangendo, pccs, inpostos, taxas e oontrnlJuicões de

ãhcrca,

~stacam-se, aquJ., referidos entes, de lnStitw.çÕes de educação

(sem flnS lucrat:l.vos ol:NJ..amente). de paI"tJ.dos polib.cos, de templos e do 1J.vro,

jornal e per1.ÕdJ.cos, colccacbs no rrestID plano pela Constl.tu1ção de 1969, assim

cem::> as anterl.Ores. Isso porque entes educa.eionaJ.5 cobran norna1lrente por serv,!

Ç05 de lJlStrueão, asSlJll caro editores e 1J.vra:t'UlS vendem seus l..1Vl:QS e per~~

cos, da mesrra fOJ:lt'la que as enqresas Jomalist:1.cas. Entretanto, as J.JlSt.l.tw.eões

car~tat.l.vas ou de prestaeão asslStencJ.a1 o fazem gratw.tamente e de foma desl!!

teressada, nedl.ante trabalho de seus p;1I'tiCJ.pantes e c:qn doaçÕes receb~d3.s da

soc~edade e tlU1.tas vezes dos prÓprios Governos da Uruão, dos Estados e dos lli

nicíp~os.

PrecJ..sammte por causa da ausênc3:.a de qualquer retrll:w.câo pelos

assJ.Sb.dos, a JJllJJUdade trJ.bJtácia precisa aJargar-se J corpreendendoJ além dos

~, as dema1sJnP=Isições pecuru.árJ..as do Poder Púbhco P1há de

JJ1Clufda até a ccntrJ.hw.eão pa:tnlnaJ. rara i1 prev~dêncl.a soclal, porquanto

presenta um trib.1to pesado, que subtra1. ~tes recursos de obras ass~stc!!'

cúds a C%'lança5 e Jovens carentes.

Ctmtpreressaltar que a Carta emVJgOX' dJ.luiu demll.s a trachcJ.alal

~de, 1Jesmoq.Jandorestn.ta a ;ÍnpOstOS, ao conch.cionâ-la a requisitos~

bele:::J.dos em le;L. Per UlSO, l:'estabelecenos a cc:ndJ.çãoestabe1ecJ.da na. ConBt:=.
tw.eão de 1946 - nuito pl"eCJ.50J. e sufJ.ciente - de as rendas deverem ser ap1J.m
das no país para os respectl.vos fins. -

.Art. - 2 assegurado aos trabalhadores o direito de parti-

cipação nos~ Mninistrativos da Previdência S<:cl.al e dos Fundc:IS foE.
nados cem o seu patrJnâdo.

Caro ser CCllSCiente e resp:nsável, o haran não p:rle ser redu

Zido ã fOSlç.OO de ooJeto das atenções do Pcrler PtKJlico. Pelo contrário, é de

justiça e de interesse piblico d:l.nam1zar, em todas as suas dirrensÕes, a sua

srarrle capacidade de p;ssoa hlE:lJla, COlO agente da hist.órla e do aperfeiçoa. 

rte1to das instituições dem:cráticas. Assim, toda atibxle hmana reflete una

P'J51çã:J do hcrlm no universo. E o palco em que o haran representa é a soci~

de, e é nela que ele se realiza o::m::>1rdtv!duo e lXI1'O pessoa. E a sociedade

ser:ã tanto nais justa quanto nelhor retratar as suas necessidades, as suas as

plraçêies, quer na sua cc:n:U.ção de pessoa humana, quer na sua ccnUção de tra:

balhador.

A particip3.Çào dos trabalhadores na acinin:1stração píibllca, no

caso da Previdência so:ia1, ensaicu, no passarl::>, etI sua priJre1ra fase, un nBE.
OJ d<GUela representatividOOe, quando da exist:ênc1a das antigas caixas de A

posentadoria e PensÕes, nas quais eram agrupados segurados de deterJninada em

presa, serrlo as prlJJe1ras as caixas de 1lfCs~tadorlas e .PensÕes dos Fen:ov;iâ

rios, dirigidas p::n:Cc::nselli:lsde Mninistração, fonrados pelo stlfer1nterrlente
da eYpreSa, fOt' cbis eq;ce;ados da adm.tni.tJt:ração da est:rIlda de ferro e Im"

trais oois nerbros eleitOs pelo pessoal fetroviário. Nma fase segW.nte,quaIDo

se procedeu ã retoma da legislação das QIixas de l.p:lGentadorla e Pensões,fo!.

criada una Junta Mn1n1strativa integrada pn' seis menbros, dos quais a neta

de era designada pela etpreSa e a outránetade eleita pelos associados Poste

rionrente, Ill.ml. terceira fase, can a criação dos Instib.1tos de Ap::Gentadoriae
Pensões, quaOOo as au~ previdenciárias adguiriram ânbito nacionaJ., in

tegravam cada r.rn deles, t::r:aba1hOOo:r de det:eminadas profissões, dando stJr9!
rrento aos Institutos delaMar!t1nos, dos Bancârlos, dos 1.rrlustriais etc. Cem

a lei Orgânica da Prev!dência SOCial, que unifom:!:zou a legislação previdenc!.
!:cta, o sistfm:t de adm1nistração colegiado passo.t a abranger, indist:intcmen~

b:dos os Institutos de ~tadoria e Pensões, sd:l a dencminação de Institu

to Naclooal de Prev.tdêncta Social (mPS). Foi, então e1Jminada.a participação

lb; traba1hadoJ:es na gestão da Previdência, que fico..1 excluslvarrente de ãrrbi

to estatal.

A OOm1n!stração da Previdêrcla pelosf~ios interessados ,
b3st::ante defen::Uda pelos esbrliosos da questão, censtibliu Já !npJrtante tena

na tNU, quaOOo da cont'erêncJa Internacicnal de Tr~, em 1952, que assim

se pronunc!eu:

..&; instituições de seguro sc:cla1 devem ser administradas sc:b

a supervisão dos p:deres p3blicos,~ o:; princIpies ela gestão autáJ:quica,

assegurada a p3.rt1cl~ na adm1n1stração dos próprios int:eressados,trabalha

ôcrea, seus dest:1nat:ârlos ou benefic!ârios, e da repreSentação de ootrc& in~
resseõos tarbérn, do Estado e dos p3.trêes, cujo blteresse no servíçc é eviden

1»."

A nossa Calstit:lüçio~ assegura aos trabalhadores o di':
reito ã integração na vida e h::l desemIclv,brento da. azpre5a, o::m participação
tJ:lS lucros e, excepcl.onalmente, na gestão, seguOOo for estabelecido ~ lei.

Já o 1on1:eptojeto da CcmJ.ssão Pxov1s5ria de Estmos Coostitu _

c100ats, anpUarrlo aqueles d1re1tos, estabelece "a representaçãodos trabalha
ô:Jres na d.f.re;ão e ce:nst11:u1r;io de cxm.ssões 1nt:emas da enJlresa". -

Neste nmento de significativos apelos de transfontaçÕes se
ciais, nada mais justo e opr:u:bJoo do que esterder oerb:6 direitos jã asseguI<!

dos en disposit.1\W coostitue1c:nais aos t:rabalbadores, J.nclusive o direito d;
sua participação na adrn1n1straçOO da Previdência. SCclal e de todos os EUrdos

fomados can o seu patr.1mSn1o, através de Ul\ Cooselho Mninistrativo ou Deli

berativo, coos1denda a a::nven1êrY:ia, a jnp:lrtãncia e até JJe5lID a fnFrescin1i
bWdade de se verem presentes~ instituições aquelesin~ -
pmt1:::IVer a 00a gestão de servj.ço. ~

r.r----------""".."" ••••--------------,
Nos temos do Reginento da Asserbléia Naciaal CbnStituinte, jncIuam-se os se

"""'''" dis"",lUvas, .o-o ilMo JL; e..p-.1.fu-Lo]jT) tn<"-e- ,<.e"'~:

Art. ( ... ) - O Tr:!.bmal Ccnstituciooal, can sede na Capital

e Jurisdição em to:1o o território naciooal, c:mp3e-se de"hove ministros.

Parágrafo 0ni0'::l - Os ministros serão rx:rreadosfEIo Presidente

da República, ap&; irrlicação dos terços, respectivanente, fEIo Senado Federal.

cãrw.ra dos tep.ltados e o::nselho Nacic:nal da Magistratura, dentre cidadãos na!
ores de trinta e cinco anos, de not:âvel saber jur!dico e rep.1taçâo ilibada.

Art. (... ) - (); uarbros do Trlliunal. D:lnstitucional serão de 

signados p3rB un perL:do de nove anos, vedada a recondução.

Art. ( ... ) - A renovação do Tribunal Ccnstitucional far-se-á
por terços, a cada tres aoos.

Art. (••• ) - As funçÕeS de n:enbro do Trlhunal COnstitucional

são ina::rlpat1ve1s o:m as de ministro 00 cc:mas de nerbro do Ccngresso Nacio 

no!.

Parágrafo On!co - Lei ccnpl.enentar estabelecerá ootros

de _tlhilldade.

Art. (••• ) - Catpete ao Tribunal CCl1Stituciooal.

t - ned:Lante provocação de parte:

a} declarar a 1no::nstitucionalidade, em tese, de lei

rnnra o:m força de le.1;

b) declarar o~to da Coostituição, p:n- anis

são das nedidas legislativas necessárias para tornar exeq'Illveis as normas

constitucionais, assinalando prazo ao órgão legislativo ~tente p3ra fazê
10, scb pena de os seus rrarbros incorrerem l3lIcrl1Te de responsabilidade.

n - processar e Julgar origina.r1amente

a) as controvérsias .relati\'as ã legitimidade o::mtitucio
na! das leis e das atos can força de le.1, enanzrlos da Onião e dos Estados;

b) os cx:nflitos de atr1buições entre os p:deres da tJniãq.

ou aqueles entre a União e os Estados, eu entre os próprios EstaàJs;

cJ as acusações feitas cootra o Presidente da República
e os Ministros de Estado;

dI as delrais natérias que lhe atribuam leis carplenenta-
res,

tr.r - Julgar Em grau de recurso as decisÕes dos Tribunais:

a) que recusan a aplicação de qualquer norma can fuIrla 

manto na sua :!.ncoostituclcnalidade;

b) que apllquan noma cuja inconstitucionalidade haja si
do suscitada durante o pro:esso -

§ 19 - são partes legIt1nas para propor a ação de incQnsti~

cia'lalidade em tese·
a) o Presidente da RapiXlllca;

b} o Procurador-<;eral da Repíbllca:

c) o Defensor do PalIO:

dI clrquenta Dep.ltados;

e) vinte senadores;

f) un terço dos Jrelbros de Assenbl& Ie31slativa;

g) dez mil cidadãos.

§ 29 - são partes leg!tllMs, nos demrls casos, as J;ESsoas e

órgãos determ1nados 6ll lei cctrplem2J1tar.

§ 39 - Os recursos para o '1'rlbuna1 Cb1Stitncional são restri
tos ã questão da :1no::r1stitueionalldade.

§ 49 - O proce:llitento de acusação centta o Presidente da~

bllca ou M1nLstro de Estado, o:rn o oojetitlO de Alcançar a declaração de sua.

de!itituição do cargo, por violação intencional da o:nstituição, será fomeci

do pelo Presidente do senado Federal e deverá ser precedido de nOçãosubscri

ta pela quarta parte e aprcwada por ó>is terços dos ""'"=s de cada casa 00
Q:lngresso Naclcna1.

§ 59 - Lei cxnplenentar regulará o funci.ooanento do • Tribunal

Cct1stitucl.onal, as txlt'ttaS de procedinento, bemassi!l as corrliÇl3es para o exef.

cicio da açãode :1ncmstituciooalldade perante o IreSllO.

A busca da criação do Trfumal Coostitucional deve se orasti

tu1r rnma das grarXIes preccupaçõesdo legislador ccnstib.tinte, tanto sOOo ~

pecto da esp=c1alização, dela deo:lrrente, quanto da agilização da JU$tiça,pe

10 desca:lgeStitx1anl!nto do Pcder JtXlic1árlo, colorárlo da redução de 'IJOlme de

trabalho hoje dêfer1do ao SUprem Trlhmal Feieral.

Pela sugestão prop::lSta, a declaração de 1no:::nstiblclc:r1alidade

das leis (em tese, em cx:n:reto 00, ainda, pX' anissão) ficaria a caD30 do 'l'r!
buna1 OXlstitu1nte f a quem cabeJ:â, tarrbén pmgar em grau de recurso as dec.i 

sões ó:ls Tribunais que recusem a apllcação de qualquer n:mra COJI fu:rldanel.to na

sua !no:nstitucionalidade, ban cceo ;:quelas decorrentes da aplicaçOO de nonra

cuja m:xmstituciotla11dade haja sido susc1ta:ta durante o processo.

f) un terço dos~ da AssaTblé1a Legislativa;

9) dez mil cidêdãoG.

§ 29 - são part:.(!s leg:ttmas, nos deleis casos, as pessoas e
órgãos detenninadoG em lei o::npl.erentar.

§ 39 - Os recursos para o Trlhuna1 Ccnstituc1ooa1 são restri

tos ã questão da .1.ncmsUtncicnalldade.

§ .9 - O proced1nento de acusaçio cccere o Presidente da ~

blica ou Ministro de Estado, cca o cbjetivo de alcançar a aecl.aração de sua

destituição do cargo, p::tt:' violaftão interclaJal da CcI'Istituição, será oferec1

00 pelo Presidente do~ Federal e deverá ser precedido de m::ção stbscri
ta pela quarta pa.rte e aprovada px dois terços dos nerbros de cada casa do

Q:nlresso Nacia>al.
§ 59 - Lei~lor regularâ Q _to 00 Tribunal

cmst1tueiooal, as oormas de proced1nento, ben assim as et:nllr;õeapara o~

cicio da ação de ina:nstit:tx:ia\a1.1dad perante o rrestrO.

A busca da criação do Trihmal Ca1st1tucicnal deve se censti

~ da!!~ÇÕes dQ leq1slador CCXiStitu1nte, tanto scb o
aspecto da especialização, dela decorrente, q.lanto da agilização da Justiça ,

pelo deso:ngestiCC'laJrento do Pc:der J\Xl1clãr1o, colorário da redução de ~

lho hoje deferido ao SUpralO Tr1bunal Fe'3eral..

Pela sugestão pccp:lGta, a declaração de !Jn:lnsti~

das leis (em tese, em o::ncreto ou, a1Ida, p:lr anissão) fic:arla a cargo do Tr!

bunal Ccmtituinte, a quemcaberá, tarrbém pn:gar em grau de recurso as deci 

sões dos Tr.1buna1s que recusan a aplicação de qualquer n:n::rna o::mfurrlarrento na

sua iD:cnstitueionalidade haja sido suscltadll durante o pr:ooesso.

D.1tros a..sp=ctos são enfocados na presente sugestão, visardo a

o:ntribuir para o aperfe1çoanento dos debates que certeJrente advtrão do estu
do da matéria pela SUbcx:m1ssão c::cnpeten~.

Nos ternos do RegJJIen-!Qda Assel"lJlêia~ Constitumte, inc1ua

se o segwnt:e dispositJ.vO;NA tllu.eo ~ ú-f/Mo Ilffjb1A.r:k ~16<A...!

"Art. - Os nenot'es considerados carentes, os m-aos e os rrenores

abandonados semoó atend.J.dos eM. escolas orladas especJ.àlMente para este flJll, rode,

em turno não mferl.Or a o~to horas, ser-lhes-ã oferecJ.oo enSlJlO regular e profJ.5

SJ.Ona1J.ZaIlte. aléfl de vest:uárJ.o, a1J.Jrentacão, lazer e proteção ã saúde f!SJ.~
e m:m"tal.

JUSTIFICACÃO

Dmtre os aspectos sanbrJ.Os do nosso quadro ~J.a1, nenhum reflete

IJlaJ.S a desIgUaldade, a m]ustu;a e a nuséria emque se encontra grande contin

gente de nossa população, do que a s~tuação e o núrero dos nossos rrenores ~
tes -e abandonados -

Carentes são todos aqueles ormdos dos estratos li'dis despoJados da

soc~edade, rode as famílJ.as VJ.vem entre as condu;Ões de rru.sérla absoluta e de

estrJ.ta pobreza. Dados do IBGE, de 198ij, JTDstram~que 28,3\ das famiJ.J.asou não

tem remiJmantos ou os tem ate o 1lJllJ.te de apenas-um salárw-mÍJuJIo. Outross:vn,

cerca de 24,3\ do total das famiJ.J:as bras.l1ell'aS têm renda entre tzl1 e 00.1.S saIk
rios-rníninos.

Considerando-se que essas fêll1ÍllaS são norma~nte constüuIdas por

t1lllIerosa prole, pode-se aqUJ.1atar emque niv~s de nuserabl1ldade e carêncJ.a
VJ.ve esse percentual de 52,6\ das farn.ílJ.aS brasJ.leJ.I'3S, canpe}.mdo os seus fi
lhos rrenores ã mendJ.cãncJ.a, ao trabalho incerto 00 ã luta pura e s~les • pela

sobrevivência, no CXlIltexto agress~vo e mar'gU1al das ruras dos =tl:"?s ur:banos.

Ab3ndonado é o JnerIOr' CUJos paJ.S, :inqx>tentes para lhe oferecer ~

ma condJ.Çãode vuJa. - m.u.tas vezes, eles JreSll'PS, incapazes de alcançar o oh].!

t~vo restrJ.to da sobrevJ.vêncJ.a - aru.tem-se ou desaparecem, delXal1~s a

próprla s::orte e J.rUeJ.ativa.

se a desigualdade eamêrnica. espeJ.ha a mjustl.ça soc:aal., o Brasil.

ostenta O deploráVel prirreJ.ro lugar entre toc:bs os países do ll1l11do. Iados 00

Banco M.m::lial, de 1985, o canprovrou' 10\ da p::op.llação nais ru:a do país detêm

ij2,2\ da renda total, da qual os 5\ mllS I'J.COS amc:la possuem 33\3 enquanto
os 50%mais p:lbres percebem apenas 13_6\.

Neste CCfltexto de nusér.la e injustJ.Ça, o Estado tem lJ'P'stergável

dever de equalizar as oportum.c:lades e O ma.u; ele:rentar acesso ã nda. A 'tutela

do Estad:J rara can os 30 milhões de IIEnCl['C5 carentes e abancbnados é l'IedJ.da

de caráter emergencJ.a1, sem a qual o futuro da mção e5l.:arâ defm1tivanente CO'I

praret~d:J.

" No Brs.sJ.1 de hOJe, 27\ tbs brasl.1.eiros acJJna da 5 anos são anal.fabe

tos Ia população cem maJ.S de 10 aros, o::mposta de 95,7 IIU.lhões de pessoas,r.:eno;

de ta\ têm mstnlçâo prmária e apenas 5,5\ chegama ccmpletar a o~tava sme.

A educação, allada a outras medl.das eatq>lenentares, ê a saída viável

pare hll1J.m.1.zar t8lI'aJlhas des1gUCÜdades de acesso ã r2queza socla1. e às oporturu.

dades de cresc1JleJ\to Estes centres especJ.aJ.S de eJl5JnO profUls~onall.zante ~

tÜul.r-se..ão ntnn fator redJ..sttolbut1vo da renda, dentro de tnna filosofla d;;

fonnação mtegraJ.. da pessoa e voltada pare o futuro

Se a educacão por s~ só não ê fator de assenc:ão socJ.a1 ent:re
classes, ê, todavia, o mrls importante e pxIeroso~te do progresso e da

I'I.queza, princ~pa]Jrente num país catO o Brasil, cheio de potencialJ.dades

r~quezas inexploradas AdmaJ.S, esta proposta. de nome const~tuC1onal transcende

os 1Jnutes da nem mforrraeão educativa, J:OlSrebra a CI'ian~ da escola das

ruas e coofere-lhe dlgru.dade de pessoa, COD a. assl.stência global que passa

receber, preparanc:lo-a.par.3. o exercícJ.o ma deveres e ch.re3.tos da. C1dadani.a plena.
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A lei consagro. o serviço I'U11.tar obr:Lgatór~o. llitre!.anto por obr~

ção re1:lgl.OSa ou de. consCJ.ênCla iniímeros brasÜeJ,IOS não podem prestar o serv~

ço nulitar Dn m.utos países )á se lnst~tiíJ.u o servJ.Ço nu.1J.tar altemahvo O

BrasJ.1, que todos os anos deJ.Xa de acolher nu.lhares de braslle.trOs que se apre

sentam para o serv~ço nul:1.tar e qu~ não são ap:rove~tados por falta de quarté~s
para abr-igüI' tantos JO'.'etIS, pcdena careçaro a partll' para. formas de seNl.Ç:O l1D.

lÍtar alternat~vo.

JUSTIFICACAO

JUSTIFICACAO

Assim, arrterpre'tendc a unarunudade do pensamento dos respceeêveas

pela condução das ranencae Estaduais e. M.uu.CJ.pais, su1:meto â comnderaeão da

Asserrblêia NaCJ.onal Constitumte a presente Propos~ção, que obr~ga a UnJ.ão

~~c:mc::s da Un~dade Federada. pre)u<hcada o valor das asercêes e ~

Este é um condicionamento irreversível, e o I11JI1do canunha

Dn termos- de novos hori20ntes deve ser objeto de dahberacão const.=.

tucJ.Ona1 a questão do uso pacífu:o e deSllll.1J.tarnado do espaco, das repões po~

res. das áreas subterrâneas e suba.quát~cas. Isto quer chzer que as novas con-

quistas da hum:midAdedevem crJ.ar áreasonde o chamado dJ.I'e1.to da. guerra. deve

ser abohdo a favor do chreito da paz.

n1-se a segumte redação ao Art. 248

Nos termos dJ Regunento da ~,er:léi.a ~fll~W~~2~~.~~:U;-
cluam-se os seguintes dJ.SfOSitJ.vos,M-O IIMo]:.>'(1h.-tê'lê ~t~~L~

"Art. - t dever 00 Estaoo manter o equilíbrio entre os prJJlC1;

p10S de soberarn.a nacion<tl e os pri.nc!p~os que regem a convivênci.."lantemecacoer

O Estado manteráun sistana de defesa constituido das forças. Armadas, adequ~

mente equipadas pera defesa dessa soberarua.

Parágmfo tÍn:Lco - t vedado ao Estaóo, em nane da sccererue ou

qualquer outro título, ptorover a guerra de conquJ.sta ou agressão a qualquer

país, bem.caro de- manter polÍticas que possam exacerbar confhtos, ou apoiar

posturas de prepotenc.Ia ou agressão. de prlses sobre. outros pefsee,

Art. - O-Bresl.1 adotará, nas relaçÕes internacionais, p:!líücas

de connvência pacÍfica, respeatarõc o pluraliSflO de regmes , de crenças, de cu!

turas e de ~deolog.ias.

Art. - O respeito ã auto:feternunação e ã solução negociada de

confhtos or~entarã o re1aCJ.onamento do País ccn as outras nacões O Bras11 con

trJ.bu:Lrâ de- forma efetiva para. o fortalecinEnto de orgarn.snos supranacionais, J~

to aos quais buscará sempre pralDVer a defesa dos prmeípios da paz, da 5011.da
l"J.edade e do respeito ~ autodeternunação de cada povo -

Art - O BrasU defenderá a desnu.ll.tar~zacão do espaço, das re-
giões polares, 00 subsolo e das- regiões suaquãt.u:as.

Art~ - Centraria os pr;inc!PJ.OS conshtucionaJ.s o uso da -recnole

gJ.a em favor da escalada armamentISta. Os avanços tecoológicos terão aplicações

pacificas, capazes de desenvolver o bem-estar e a sohdar~edade entre os povos.

Art. - as- prmcÍpJ.OS ccnstituc~onal.S de convl.vencJ.a paeIf1ca.,

solidarJ.edade. justiça. c paz orientarão as polít~cas governamentais quer

ârnJnto interno, quer mspirando as posturas do País.

Art. - O seIVJ.ÇO m.J.1J.tarê obr~gatór~ nos termos da Le~.

§ 19 - ~ assegurado o dJ.re1to de alegar J.JnPerahvo de conscl.êncl.a ~

~ exJ1fUI'-se da. obr:Lgação do SeIVl.ÇO nu.!~tar, salvo em tempo de guerra

§ 29 - O exercício do dJ.:reJ.to prevJ.sto no parágrafo anter~or .urqX5e

a seu htular a reab.zação de prestacão cl.vJ.1 alternahva.

o Brasl.1, tarrbém, parcela e ator desse cenârJ.o. está vivendo cada

ve.&:nw.s essa interdependênC1a. t preciso que a ConshtuJ.Çâ:o faca conv~ver

realidades da mterdependênc.za e a manutenção da soberania nacional.

Ib outra parte .. o poder, já referido, que pela prl.looJ-ra vez

lustória o hanem tende a destruir o I11JI1do-, sana às razões etl.cas. razões abso1!!,
tamente prát~CilS p;lra que se rejeüe, por m:mdado constituc~01liJl, o uso do CO!!

fllto, da força, ou rrestlO do poder annacb cano mecaru.smos de polítJ.ca int~

cional. O Brasl.1 tem que ser Ulla soc~edade que opte. de forua deIln~1;~va e ab

va, pela paz. A nova Constituição deve reafinMr as posturas do DrasJ.1 na 1mha
da cooperação J.nt~al. da conv~vênci? pacífJ..Ca entre os fOVOS, do respeito

ã sua autodenaninacão.

Neste contexto 1 cabe fortalecer os organ~srros de caráter J.nte~

cJ.Ona1, a ~gualdade da. SOberallJ.a dJ.ante deles, e o fortalecimento de suas deI:

ber'açÕes.

A interdependência caractereJ.za a nova sociedade a que estanos

chegando. O desenvolviJrento tecnolÓgJ.co, os 1Ie1OS de transportes. as telccaJlll'l!

caçê)es, estão Cl'1al1do um novo nundo. de autonamas reduzidas para os pafses COlJ)

para as pessoas.

A mterdependenc.ia - a dependência rec,Íproca cada vez maior das

pessoas.. 00s grupos e dls. nações - cada vez nai.s es'tá o:m.dl.cionando a COfWl.V~

CJa hwtana e as 'f'el.aç;êiesinternacionaJ.s~

nu.b'~'c~M",lo/'u'C~M,,.io ~~

f'l PLENÁRIO

F Nos t~s do Re"""",to da Ass""",éia Nac1onaJ. Const1,"""t•• melua-

I se o seguinte d1.spoSl.tJ.vo, no Art. 104
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"52'? A I..huão, mecbante le~ canplementar e atendendo

relevante lnteresse s~3.al ou eeonânJ.co nac~onal. po::l:erâ conceder

i.sen;;&s de impostos estaduaJ.s e rruniCJ.pa.:t.S."

11 79 - O :inqx:lstode que trata o ~tem II (Iaf) não mcidJ.rã

soóre as operacôes que dest~ ao exterJ.Or prcii:Jutos industrJ.all.Z:!
00s- e outros que a 1e1. (federal) mcb.car."

'Uto/.u.."oea;i~, ~

o § 27 do art. 19 e o S 79 do art. 23 da atual Texto Thndamental

bem refletem o mtervencionisro exacerbado do POOer Central na vida a:a1âru.ca
dos Estaoos-Hembrcs

JUSTIFTCACAo

Geral de PrevidênCJ.a estabelece caro lun1.te o cham:ido "salámo-de-benef!c:LO",cal
culado à base ~ nédia dos 36 Úl:tlIOOS salários de contr.1buçã.o.

Vale~ que, lllesIl'O no caso da llll1her cem 30 ailos de trabalho, a

_ PrevroenClil inçõe o bmite corresp::mdente ao valor do respectivo salãrio-de-

l:enéfÍC1o. a desperto do precertc const1tuc~que estatui , claramente.

aposentação "cem salárl.O arrtegrak",

A presente sugestão de nonnatem por fJ.na1J.dade urn.fornu.zar o tre~

mento do mstituto da aposentadoI'.la por tenpo de eervacc IX) novotexto ccnsti

1:ucJ.Cna1, equ~parando o trabalhador em geral ao funmonár:LO píb11.co. -

A proposJ.Çàoparece-nos justa e oporh1na por dois aspectos.

nn pr.ürciro lugar, estende ao trabalhador 00 sexo nasculino a aP2

sentadoria cem salário integrnl. já existente para o funcia1ârio pÍbhco. OfaJ

de prevalecer, ao n1ve1 de legislação ortlmárJ.a., critério J.Jrterpretativo que

restrmge o alcance do ref"erJ.do benefÍCJ.o previdenc3.árm, em nada d1mlnui. a pe::
tlnênc.ia de se inscrever aquele dJ.rei.to no texto constituc:LOnal. o que. inclus,!.

ve, poderá Vil' a ser :invocado cano ft.tndamento pera opcrtuna m::d1ficação dos crc,

têM.os adnwustrativos vigentes. -

Dn segundo lugar, cabe- 1elbrar que tem surgido can bastante freqtl~

da a tese de extinoão- da epcsenteõceda por tel\I!O de SeIVJ.ÇO, sob alegação de

que se treta de JTDda1~dade de benefÍCJ.o excessivamente onerosa para. os cofres

do sastena Prévidenc.1ár:w Ora, alén de-se tratar de tese de Calsl.5têncl.B. duv,!
dosa. nuna me<hda COlO esta representaria um evidente retrocesso em termos de

cb.reitos aI"li1a:Jrente cmquistados pelos U'ehühadores, m::n:mentese consideran'rPs

q)le os nembros das categon.as profissiona.J..s sujel.tas a meIYJreS niveis de renda e

piores ccodacêes de trabalho difi.cJ.lmente terão acesso ã aposentadorJ.a por ve

lluce (65 anos), por se situarem eu patamares mferi.ores de expectativa de vida.

Pelas razões assinaladas, entendenos slX!l.almente relevante que a

nova Constituição consagre, de forna c1aI'a e insofJ.Sll'ável. o direito ã aposeni:!!
dorJ.a por tempo de seNiço para tcdos os tIaba1hadores. proteeendo. destarte,una
das nais importantes conquistas, do trabalhador no campoda seguridade socJa1.

Nos tenros do Regimento Interno da Assemblé~ Na?l.Onal Ccnst~tuinte,

mclua-se-.o seguinte dispoSJ.hvo·7JMo 1ll/ ú:tful...fz..t..lo fi :-'hck u;'%.&t.
Art. - A União ressarcirá a05 Estados- e till1icíplos o valor das

uenCÕe5 que concede sobre. l1l1pOstos estaduais e llJJl1~c~pcus, a lhes canpensarã

.o roontante das perdas de receJ.ta pelas não-JJ'lCl.dênclaS em razão do interesse fe
deral.

A mgerêncla no que concerne a J.Sençào de impostoS" estadua1s e ilWU.

~, nesmJ sob o pálio da cláusula "em atendlJlEnto a relevante interesse ~
cJa1 ou eccnâmco naaiona1", só serJa just:Lf1câvel se ocorresse JJlediata ~
sacão ao Estado que se VJ.U pn.vado de sua receita. Se o interesse é nac~ona1~

portanto de todas as UIUdades federadas, não-fi justo que o ônus flnanceíro re

caia so~ wn ou alguns dos F.stados prcd.1tores ou geradores da r~queza que

terJ.a dado rrargem à 'tr~butação. Deveria o "sacr:LfíCJ.o" ser canpart~do por todos

os nembros da Fedemçào, can o ressarcJJllento da receJ.ta 'legalmente evadl.da

Tal .ll1JWlÇão totna-se ainda maJ.Srepuchável quando se constata queJ-

em certas sl.tuaçOOs. a Uruão. por exemplo, ).Senta de 101 a ~ação de bens

de cap~tal, mas não a desonera do correspondente :unposto de J.JJPOr'I:ã.çÃo.
Por ootre lado, a perda de receita estadual em decomncia da não

J.nC~dêncw do ICM sobre as operacões que destmem ao exter.l.Or pro::lutos Jndu~

trJ.al~7.ados. i~e sem una contre.p3rtl.àa màen~'2AtÔM.a por parte da \Jm.ão.

const:Ltu~ um fator de desestimUo ao desenvolvJ.manto e acaba por penah:zar

Estados m:us mdust:rJ.a11Zados

Todos sabenPs que JIllPOSto não se exp:Jr1:a. funguem desconhece que

a fomulacão da política de J.Jl'lPX'ta.çào e exportação deve caber à um..ão, até IlOE.
que ao Poder central ~te legJ.Slar sobre canêrc:w exterJ.or e transfeMcJ.a

de valores para fora do País O :nnposto sobre ccmérc~o extet':LOr, na rea1J.dade,

é ms um mstrlurento de regul.açâ:o dessa po1ftica, exercendo' wna função ~

f3.scal, do que.um elemmto gerado1;o de. rece~ta

'IUdo isso é verdade, nas também fi eurJ.a1 que os Estados afetados

por Uln3. tal política de desoneração de suas :recBl.tas seJam compensados pelas

perdas decorrentes, que não são paquenas paro os EstaooJ ma:l5 desenvolV1dos

Para dar lJlla J.déla da maglll.tude do problena, transcreve-se, a seguJI',

excerto da Conferencna do Dr. HEITOR BRANtoN SaULLER, profer~da no SJJnpÔs~o

sobre o SJ.stema Trlbutãr10 NacJ.Ona1, patrocinado, em setembro de 1981, pela

Caro.ssão de linanças da Câmarã dos Deputados'

UNo R3.ode Janell'O, por e:t.:ell\)lo, o que o Estado de~ de

arrecadar em função de benefíc10S f~sca1.s concedJ.doS ã exportação

l
de produtos mdustrJ.a1J..zados ao ~er~or. máqulllaS e equ~~tos,

nos proJetos cons~derados de relevancJ.a nacl.Ona1 e na mdustrJ.a

de constrUção naval, é superJ.Ol:'ao total das transreI~nclils que

recebe da. Umão li

A seu turno, o quadro a.segw.r trenscrl.to é assaz eloqllente

tradu<;ão do s1.gnl.f~ dessas perdas de. ~ta dos Estados.

PERDA GO~1 EXPDRmçÕES E liciPORTÃÇÕES ;11,0 Tnl9UTflDJ1S PELD IG~1

JUSTIFICACAO

Nos temos do ReglJrento da Assemblé:LaNac~onal Conshtumte, mclua

se o segumte dispos~tJ..vo) 7/h.Jo K;~~ lJ)J.L I Setj lLj~~

"/wt. - t asseguraua aposentadot'1.B can salãr~o mtegral após

trlnta e Cl11CO anos de SeIVJ.ÇO, para os haIens, e apÕs tr.11lta anos. para

mulheres."

JUSTIfICAÇÃO

Nos tenros elo Regimento da. Assembléia Naclooal CClnStitulJlte, fnclua

se o segumt. msposihvo) M.O TlJ.d. !!Jíf) ~rfv.JD:JJj .....<k _bu..-'

"Art. - A !elo crJ.arâ cceãícõee para a fixação do bane no CiIlpJ

atm.vês do estabelecmento de polÍncas agrícolas de desenvolvinento ecaiinrco
e social, benefícJ.aJKb preferencJ.almente pequenos e mé'dlos produtcres. .&

J:.arâgrafo único - O MJ.nistêmoda Agr.lCll1tura deverá subneter
C:tlgresso JJa:llonal, até ma reses ap5'so :início de cada gcvemc, UIIl plano
plurJ.anUa1 de desenvolvimento para. o período cau;iderado.

A produção brasileira. de al1nentos está baseada, em grande parte,

MS peuqenos e médios produtcres rereas que resp:::n1em pela maJ.Clr,l.à. da proàJção

nac.1ona! de feJ.Jão, mandJ.OCa, arroz, arnendoJJll e nulho.

NonareJrto atual da. ecooania bra.sJ.1eJra o setor agrícola reveste-se

de ~ia vüa! parco desenvolvmento harmônico do paÍs, ajudando decis!
varente na solução dos seguintes probldm:ls:

a - relilçào da taxa mf1ac:l.cnária, através da oferta Il1iUS abundante de ~

tos t favorecenoo a incorporação do pequeno e nédio proprietãrm ao mercado

econâruc:o nacJJJna1 e elevaneb, emt~s reais, o salário mínino urnam.-

b. - contrJ.b.ução ao maior equilíbrio da balança canercl.a1 pelo aUlJJatltodas e.:<JlO!:
taçÕes e reWcão da. dependência do abastec~ mterno pOr ~

de alÍllJ!ntos.

e - estÍllu10 ã fixação do banem no campo, dentro de eondJ.çÕes favorávelS ao seu

desenVOlvimento sôcw-econêmico, evitando, na medida. àJ possível, a ~

ção para. os centros urbanos e a c:cmseqUentenarginalJ.zação deste menso ~

tmgente de trabalhad:Jres nas perJi'erlaS das grandes CJ.dades

I} A aprovação desta sugestão de norma ccnstituclOJ'lal pemu.tirã que

~ legJ.ão de hr'as1.leiroa, agora fadada a perpetuar a nu.sêria e a engrossar as'Il
fJ.1enus da. del:mq{lênc.ia, possa, ao c:artrárJ.o, reverter este quadro SOCl.a1 ccn

:, trlStaOOr vJ.abJ.1l2éUlOO a sceaeõeõe m:us fraterna e equl.tativa que alnejanos edi
1 facar- através desta nova Carta. M3gna.

Im seus artigos 101 e 102, a Conshtu~ção Federal en vJ.gor assegura

ao funCJ.Otlár~o pÚbhco a a~entacbr:La por tenq:o de serv~ço (voluntãrl.B.)

proventos lntegrm.s. após trlnta e ClnCOanos de SeIV~ço, para os hanens,

após tI'lnta anos para as nuTheres.

Já no que respe~ta aos chre:ltos SOCJ.alS dos t:rabllhadores em geral,

o artJ.go 165 da mesmacarta, em seu lllC1S0 XIX, assegura ã llJJTher aposentadorJ.a

aos trlnta anos de trabalho, can Salár10 lntegral, anitmd:::l-se em relação à ~
na nv:xla1J.dade de aposentador1tl. para o tr.;1b31hador do sexo nasculmo

Vet'Í.f~ca-se, portanto, que O texto const~tucumal não ~vê a ap:>

sentadorJ..a J:Ort~ de SeIVJ.ÇO para o 1:rab3J.hador não-funC1onãr~0 do sexo nas~

lIDO, não oostante Já tenha s~do eY'l.ada fOr leJ., no ânIDüo do SJ.stena Geral de

Prev.ldêncJ.a ofJ.CJa1, a aposentadorJ.a p:lX'a o haran aos trmta OJ trlnta e Clnqo

anos de serviço. ~ verdade que, 1IeSlTO contando trlnta e CIDCO anos de serviço,
o trabalhador atualmente não se aposenta ccm-salárl.O mtegral. paUl o SJ.stema

Atualmente, dados co1etados em dJ.versas fontes ohc~aJ.S (meRA

Censos do lOOE) ll\d1cam que enquanto 326 grandes propr~edades ocupammlls

menos 115 nulhÕeS de hectares, 2,B rrulhÕes de mimfundios exploram tmlil área de

aproximadam::mte 'O mi.1hões de hectares; que 1BB,1I6 nulhÕes de hectares, coostí
tu!dos por "ãt-eas e.prolleitáveis não exploradas" ocupan Illl\ 00 'totaJ.. 'das ~

potencialtrente agr'.1.eu1táveis; que no peclcrlo 1950/80 a população rural passoo

de 70\ da pop.üaçãototal para apenas 30\; que anualmante una média de 1 '1Ill1hão
de nugrantes encamlJ'lha.-se para o setor urbano. que para não agravar a já ~

rJa süuação urbana deverão ser cr.iacbs n06 centros u:rbanos 1I0lJnu.! empregos,

alén daqueles necessárJ.OS ao atendmlento do crescÍJlento negabvo dos mesJlDS

e que, se- nant~oo este I'J.1Jro de migração, por volta de 199a o Brasil estarla

I cem I.m contingente de aprcx.uradamente 11 mílhões de. desempregados, agravando

lMl.S a:lI'da. o quadro da pobreza e da ~dade que aflige rosso JOpllação.

Isso posto, dem:mstramos que é essencJa1 para a nanutenção do desE!!!.

volVJJl'ento da nação que o produtor ntl"a1 seJa manbdo IX) camp::l, através de

programas de ap:>io e incenbvo governamentais.

Assim. não pode o setor agr.ícola ficar na dependêncJ.a de pol!b..cas

ocasl.CJla~s e, m.u.tas vezes. contraditót'J.aS pam alcançar este obJetr..-o. r
essencial assegurar ao setor agI'ÍCOla, na forna da 1eJ.. urra políbca coerente.

de médio e 100go prazo. garantmOO a apresentação e a exeeução. por parte 00

governo. de um plano plurJ.al1ua1 agrícola que contemple desde aspectos de p;>lí

tica fundlárJA até mcenhvos à fornação e atuação de cooperativas e sindicatos~

Instruroontos de p:llÍt.tea agr'ÍCOla. ta1S COIP crédi"to\ seguro ~

la, ~ços IllÍrUm:ls.alastec:unento, aI1JI!lZeJ'lagem, i:ransJ:orte. tambéndevem

contJ.tlos no plano, de forma a proporcJ.OMr à sociedade llJn3 p:>SSlb111dade con-

creta de aval:Laçào da pol!t~ agrícola proposta

D::lexposto, conc1uínos que ex:Lste a poss1biliclade de rooJhorar

aproveüamento dos :recursos físicos e }llIlMllOS d:l setor agrícola. chnu.nui:ndo

o êxc:do rural e perm.1.tJl1do a flXaCão do agrJ.CU1tor ao campo, dando ccnthCões pa_

ra que este desenvolva seu p:>1:encJa1 pP:ldutivo. nelhomndo sua s~tuação socJa1

e econâtuca, dentro do contexto da sociedade brasJ.1erra
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JUSTIFICACÃO

JUSTIFICACÃO

h:rescente~se o segulnte c1J.sposJ..tJ..vo ao Art. 1j17

Mant;;m a emenda as ai lnees "A", "8" e "c" do substltu'tlvo (a

I;neas "8", "O" e "E" aCima) IntroduÕ:lndo as alineas "A" e "CH 7
com nova rt'dação.

As normas Iilugeridas, que o Substitutivo adota t'!ln sua linha

ee s êr-e , estende às IgreJ<Js e ASSOCIações RelIgiosas, os direitos

fundamenta I5 enulllerados nos t; i tu Ios protetores das Assoe lações /
COlllunltárlas e Sindicatos, Procuram, ademaiS, ccnsbueeonc r ar- os

conce Itos expoaboa na üee Iaração Un Iversa I dos DI r(> Itos do H~

lrIem, do Pacto l nber-nac rcne l sobre DI r-e rüos Civis e Pdlitlcos

de Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cul

tarr-u ee da O.N.U. e na Declaração sobre EI ill\lnação de Todas as

Formas dIZ IntolerânCia e Discriminação por Causa d(> Religião ou

Crença ( O.N.U. f981 e diSpOSIções eonee rtucrene ss dos p at ee s

com regimes Inspirados na delllocracia social, como Itália, Rep~

bl rce Feder-a! da Alemanha, Suiça, Espanha e Portu9tll )

O pspaço da liberdade r-e l,gl osa não se c Ir-cunaer-eve ao pr~

prio Individuo. A natureza social humana leva consigo, Incluso,

a aSSOCiação neste terreno, por ser o santuário das relações pe.=:.

soa I s do homem com seu Deus, Cr IlIdor e Redentor A II bee-dede r!:. •

IlgI asa surge como a concret I~ação das II berdades dI'! pensamento

e conscl;ncla nas relações c,om o Ser Absoluto.

A liberdade reI iglosa expressa SUbJetlvamentp - Ilberdadt> de

conscl;ncl<J e obJetivamente na liberdade dC" culto (' profissão, I!!,

qu e st Ionáve Iraenbe a b e s e de todas as deme I s II ber-dedes e está In

sep<Jravellllente unida a todas as delllals.

:::Ú~-.t-()?fP II oif:c/llt~~?;';rO&l i(. O.!:.f-Ih-áft'M1k
Nos ternos do ReBuoonto da. AssernbléJ.a NacJ..ona1 ConstJ..tuUlte. JJlClua

se o segw.nte dJsposJ.tJ.vo, l\'Ih PROJSTO Dé COAJ-"TITV,ç.?rO

Art. Canpete aos Estacbs instituir 1lJni.tacões para a concessão.

mstalaçâo e funci.c:narrento de cassJ.nQS e estabelecunentos congêneres.

c) - as igl"'eJas e associações l"'el1910saS tem assegurado o direi

to de se organizarem sem a In'terfcr;;nclil do Estado, norm,pt!,.

aendo sua estrutura ec IeSI ~st Ice , adm t n Istrat Iva , cargos e

funç~es;

d] - ;; pr-o rb i de a profissão de cul bc que atente ccnbr-u os fund~

mentos constitucionais da Nação e a Inviolabilidade dos d!,.

r-e t tors e 11berdades fundáme-nta ISi

e) - respeitada a liberdade rndr vr due I de pur-b rc rpcr- , ;. livre a

aSSistênCia religiosa nas entidades CIVIS e entr eer-es e nos

estabelecimentos hospit<llal"'es e d Internação celee rve ,

o jogo é atividade de prátJ.ca costuneua e caráter nacJ.Ona1. posta
aos olhos da cxm.midade COlP nociva e marginal quando, na realJ..dade. a proprJ.a

lhuão federal. é a sua nw.or J.nCentivadora U.oterJ.a FederaJ.. Lotcr:J.a Esp:>rtiva e
Loto).

JUSTIFICAÇÃO

JUSTI flCATI VA

Uti>:ando aos Estados o arbítrJ.O de pernuhr o funclonamento de

cassinos e casas de tavolagem. transfere-se a solucão de eventua1.5 proble;nas

de cunho relJ.gJ.oso. ético e moral às autoridades que IIElhor conhecem a CCM.tni~

de oode eles serão mstalados. FJ..carão as uru.dades federadas. JX>rtarito. can

os ônus e os !::ônus.

Sob a JJ'"IVOCa.Cão, portanto, de una falsa troral. proÍbe-se a J.nst~

ção de cassinos no país, levando 05 afortunados a buscar paÍses vizJ.nhos ~

satJ.Sfazerem suas fantasias lúdicas ou, o que é pl.OI'. rendendo ensanchas a se

exporem ao vexame de se verem envolvloOOs em epJ.sÕdJ.os polJ.CJ.alescos. JXlt' freqUe:!!.

tarem estabe1ecJ.Jrent05 clandestmos no solo pátrJ.O.

Essa atJ..tude contl:'aditéria de nossas autorJ.dades - proJ.bllldo os

jogos de azar~ nas se locupletando can a sua práb.ca - vem se constitwncb

em uma forma de :incentJ..vo ã corrupção e a una ~reensr:vel evasão trlbutárJ..a.

eJ.s que o Jogo. canprovadamente. Cc1lllpeJ.a, às escãncaras.

Ora, a ordem Jt1rÍdl.ca decorre da realJ.dade SOC'ial Logo. se o jogo

exJ.ste, ê justo que a sociedade seja benefJ.Ciada can os frutos de sua ativJ.dade.

Se há cJ..dades e até países cuJa fonte princlopal de receita é oriunda cb jogo.

não se pode. em sã conscJ.êncJ.a. num p.aÍs pobre caro o nosso. desprezar esse p:J_

tencial. Além do maJ.S, subnetendo a pnitJ..ca dos~jozos de azar <lO controle es~

'tal. reduzem-se as chances de se daJ:"azo oi cornrpcão decorrente da toleNne-J.a

ofJ.cíal.

IEMENDA lP07B68:7 ..".------~J ",,::~..-=-,
f!J CONSTIWillI'ES GERSON CANA.TA E RITA CAl-IATA . '=---J.-""",_J
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lunou""IC,lÇle

"LI .......'cOw'1I1o/.UIC""'"o1o

krescente-se ao Art. 39. o segt1lIlte dJ.spositJ.vo.

liI:!L ( •• ) - A tortu:ra. aplicada ao clodadão t'eSlodente no País. coos-

tJ..tulo~se em crJ.ID:! 1J1afJ.iUlçáVel. pare o qual não pcx:lerá haver anJ.stia ou pre.ê.

crição.

A integrJ.dade do CJ.dadão. seJa ela fÍSJ.ca. lJl::ll"Ia1 ou JreIltal, terá

a proteção e~tcdas as garantias do Estado.

t maceitável transJ.gJ..r can a violência. do hanem contra o hanem,

em todas as suas fomas.

A tortura p:de ser oonsJ.c1erada COIOuma das nw.s condenáveis formas

de violêncJ.a. dado o seu caráter de premeditação e de perversJ.dade.

Voltarros a reiterar ecn esta sugestão a nossa preocupação cem o

fortalec:unento do federa1J.sm:l no BrasJ.1. A dJ.vWo de um Estado em li.lnJ.CípJ.OS

ê assunte que dJ.z respeito únJ.ca e exclusivanente a ele. t matéria que afeta

mtJJl'la!l'el\te o desenvolvJ1llento eeonãni.co e polítJ..co de cada umdade federatJ..va

e SÓ a ela cabe opinar sobre sua calVeniêneJ.a e sua oporturu.dade

At:uaJ.mmte a criação de IDJJU.cíPJ.OS é regada !XX'lei ccrçterentec-, sem

nenhuma. consulta ~eles que vão an2r cem o ônus Fmencearc decorrente da

nedJ.da e abstramdo até aspectos polítJ..cos que só aos Estados interessados da

zem respeito. Ftr todo o exposto" entendem::ls ÍJ!IleratJ.vo que esta ~têncJ..a

passe ã esfera estadual caro eeeence propondo

A atJ..vidade nuclear ê uma constante preocupação das autOrJ.dades

razão do perigo a que expõe a popu1a.o;ão. A nação brasl.1eJ.m. reconhecidamente

pacífica. abanina a utJ..1l.Zação da energla nuclear, salvo para geração de

energia alternatJ.va ou para outros fJ.n5 pac!fJ.COs

No nundo intell'O tem-se verificado o constrangnnento das pop.1l.a.cÕes

oode esse tJ..po de amamento ê guarda:do. transpo:rtacb e rnesto fabrJ.cado.

A veda.çâo cootl.da na norma acina Prop:lsta. nãocarece de maiores JU.ê.

tJ.ficatJ.vas, já que se fundaru3J,ta na :ressalva do bem eatum e no resguardo da

segunmça do hcmembrasJ.1elrO.

JUSTIFICACAO

Nos tenros do RegJ.mellt~ da AssembléJ.a NacJ..onal ConstJ..tulIlte. mclua-;,

se o seguinte daspcsatavo, no art. 57.

'!lb::t - A forma e as normas para a cr3.BÇão de J»..UÚcípios serão

defarudas per- leJ. estadual."

fbs ternos do RegiJrento da AssernblêJ..a NaCJ.Cna1 Cons1:J.tulIlte, anctue

se o seguu;'te ch.sp:::lsitJ.vo" nas Di.sp:>sJ.çÕes Tn3nsJ.térJ..aS'

"Art. t vedada a fabrJ.C8ção. o trânertc, o transpoI't!!. a guarda

ou armazenarrento de armas nucleares em todo o teI'1"J..tórJ.O recicoeí., seja qual

for a pro:::edêncJ.a."

~---------_TUIOI.u.llr"'&Çlo __.

f!l PLENÁRIO

EMENDA lP07865·2
f!l CQNsrrruD= RITA CAWlTA E GERSOO CAMATA

EMENDA lP07864-4
l: 0JN5'lTIlJINl'D3 GERSON CAMATA ~u~A CAMATA

Nos temos do RegiJrento da Assen;bléJ.a NacJ.Clllo31 ConstJ.tumte. dê-se a
seguJ-nte redação ao .inc.1so Vj do Art. 108:

/lutor.1Zar e aprovar empréstmos, operações e cbragecêee de qualquer

natureza, ccntra.Idas ou garantlilS pela limão, pelos Estados. pelo OJ.strJ.to Fede

r.a1 e pelos li:.trucípl.OS, pelas enbdades de sua admulls1:ração indll'eta ou soc~

dade sob o seu controle" os qucu.s só vigorarão a partJ.r da data de sua aprovação.

S 19 - A ccmpetêncl.a de que trata o J..tem I, deste artJ.go, é lI\de1!:.

gável e não é pemü.tida a autonzação genérica e antecipada. amda que sob cer

tas corxh.ções e dentro de certos ~tes.

S 29 - Os Estacbs e os M.mi.cípios. antes de obter a aprovação do

Senado, devem subneter o ped1.do às Assenblélas LegJ.slatJ.vas ou Câmaras ttnu.cJ.

pais respectJ..vas" ãs qwu.s se aplica o d1.sposto no pmigrafo anterior -

JUSTIFICACÃO

A exper~la brasileJ.ra dos Últzros anos tem canprovado a lllC01'lV!:.

niência 00 se pernu.tir ao ExecutJ..vo a celebração de canpratUssos. sobretudo f.=.

nanceiros" sem a audiência do Congresso )1aci.a'La1 O endividamento externo do

país asSUlllJ.U proporçÕes assustadoras e as c:onseqUências para a polítJ.Ca mtema

são ~revJ.5!veJ.S Vive o Brasll1.UM. sJ.tuaçào sem precedentes. sem recursos.

o G:wemo S<!Crlfica os con:trJ.bumtes con pesados lmpOstos e duras mecb.di1s. As

constantes aJ!t!.aÇAS de desobediêncJa colehva dão a têru.ca do m:mento que vJ.v!!.

tlI::IS. Nos Estados e nos liJru.cípios a situação nãoê dJ..ferente. O endivJ.c1amento

pÚb1J.co. em todos os níveis, asSthl! proporções assutadoras. O Brasll está

estado de pré-msolvênc.ia. 1':necessâr1.O estal:el.ecer medidas que J.rnPe03m a pret.=.

oa de atos que" sem aprovação do órgão que representa a SQberanJ.a popular.
tenhan reflexos na vJ.da. e no bolso dos cJ.dadãos.

se é verdade que 09 Poderes devam ser independentes e harm5nJ.COS. não

ê rmnos certo que essa d..1vwo só funcJ..ona. reaJJmnte, medJ.antc o estabelec11l\en

to de un sistema de freJ.os e cc:ntrapesos, em que um Poder llmite e fJ..scalize a

ação dos outros. O Execut:r.vo. por meio de mterpretacão de nomas das últlrnaS

Constituições, tem ~do fug:r.rao controle do LegJ.slatJ..vo. tem eVJ..tado sub

meter ao Cctlgresso o texto de certos atos, can graves preJUízos para o p:ro.ro.

titular do Pcàer. Para. evitar t~ mterpretaçÕes~ proparos. nuna redação abran

gente, a necessJ.dade de audJ.ênc:r.a do Senado para que a Um.ào. Estados, DistrJ.to

Federal e li.uucípl.OS, ou entJ..dades da .Ad1Unistracão· incb.reta, ou socredade sob ~
seu controle. possam cctltrair ou gamntJ.r ~:utOS. operações e obrigações

de qualquer natureza.

Por ÚltÍJrO. p!t'a .lJ'lPedirque o 5enacb se furte ã apreciação~

!. mdi.vidualJ.zada de~ ato. suger.tnrls se dec1.aI:'emdelegável a ~têncJ..a que

lhe foJ.. conferJ.da pela CaIStJ..ttnção. •

F.sperar!os" o::mJ.Sso, restaura:r \DIa das prerrogativas cb Poder Legis~

hvo e, dessa forma, pennit:i1" que o Poder seJa, realJrente, exercldo no mteresse

'" povo.

JUSTIFICACÃO

,LuWuo'~..ltdo/.'"'e.lllld", ..,

,u,.',ul"r...~lo __.

A crase polÍtica que desabou sobre o PaIs, envolvendo o t:Ltular de

ma das Pastas de maior responsabilidade, justifJ.ca. por 51. SÓ. a adoção das

I!EdJ.das aqUl. propostas.

Não se discute ve a responsabJJ.1dade da escolha do Mmistro deva

cc:ntmuar caro a1:rJ.bJ.icão jeseeaí, à:l Presidente da República, O que não se pede

a4nitll' ê que o escolhido pe.rmmeçano cargo, quando haja perdido a confumça
cb país.

#t. - será desb.tl1Ído de cargo o Huu.stro de zseeôc que receber

voto de desccnfaança do Congresso NacJ.Ona1.

S 19 - A m::ção de desconf1aIV"..,a contra Hmlstro de Estado deverá

ser subscrata por um terço e aprovada pela naacrua absoluta dos membros do Co!!
gressc Nacional, em dois 'tUrnos de votação, can arrtervejo de dez ôaes,

S 29 - Eritt'e o oferecmento da T'"O';ão e a prJJllelI'a votação haverá

mtervalo de quarenta e oito horas.

§ 39 - Será considerada aprovada a nocio que obt:wer, em p['1Jl\eJIO

turno, os votos favomve1S de õccs terços dos membros do Congresso Naciooal

S 'tI? - Havendo rejeJ.ção congressual, não será adnitJ.da a apresE!:!!,

tacâc ele nova ~o de desc:onfi.ança antes que transcorram seas meses do ofer:!

cnrentc da eccãcanteracr-,

EMENDA lP07861·Q .....--- ----" Er,:;;.'''-----'
l:J CXlNsrrrunm:s GERSON CAMATA E RITA CAMATA . C-!'~ _J

JUSTIFICACÃO

111 - A PROFISSÃO OE CULTO

=-- rulO'.u""'CO;;;O ---,

O;;-se ao I ne Iso I II do Al"'t Igo 17. a ;cgu Inte l"'cdação

I:-;~~"'j

rç;'~BUJJ

A presente sugestão respeita os term':lS constJ.tucJ.enaJ.s vigentes.

básJ..cos para garantla de um povo. estendendo os dJ.reJ.tos ao seI' htmano nasci
turo. face ã constatação CJ.ent!fica de que a vida J.Iucia-se na J-nsta,nte da
concepção.

JUSTIFICAÇÃO

A maJ.S prlJlárJ.a leJ. de ~tos lnmanos obrJ.ga ã protecão do SeI' h.!:!.

mano sem culpa e sem defesa. Urgente se torna. então. a J.nC1usão. no texto ~
tlotucJ.Ona1.. de un chsposJ.tivo que -proteJa. de v-aJ.quer vJ.Olência, o ser.J.nOCente
e indefeso, amda em gestacão.

7Ã o JL) 'e;":';?kto 2./ hl~ ~01.
Nos ternos do RegJJrel1to da AssernblêJ..a Nacional ConstJ.tw.nte, JJlClua

, se o seguinte dJ.SposJ.tJ..vorll'\/.i'" 9J\-C~ eU t=::1:"-t..:J.Ltt.t.lCp-.J'\'
Art. (. ) - Esta ConstJ..tuJ.ção garante o dll"eJ..to ã vJ..da. desde

a concepciio. ã l1berdade, à segurança e oi proprJ..edade, de todos os brasJ.1eJ.rOS
e dos estrangeJ.I'OS resJ.dentes no país.

EMEI'IDA lP07869·5
[J cousrnuDm::s GERSOn CAHATA E~CAl1ATA

rr;;~'~".j

rr;;;';fl7Jn •• iluolco""o1o/.ul<o",,,'o

PLERÁRIO

A preocupacão da lei, VJ.sando ao menor, não p:derá permitn' que

este fique sujeJ.to a mfluências OOCJ..vas, dos genitores.

'IOdo o dll'eJ.to ~supõe 1.lm dever

O d1rel.to de cawiver can tm\ f.üho pressupõe, por parte dos pal.S,

a obrJ..gação de não se constJ.tuJ.rem em exemplo de maus costumes. capaz de preju

dicar él educação e fornação do menor.

a} - são Invlol~vCIS e ga ...antldas a Ilb .....dade de conscl;ncI8, d€'

crcnça e de confissão relIgiosa,

b) - os di re Itos de reun Ião e assoc I ação estão compr(>end Idos

liberdade de eul'to, cUJa profissão por prcgaçõps, rituais e

cerimônias p~bllcos ;; Ilvr("s,

~ ( ••• ) - O dJ.rcJ.t·o. paterno ou materno, de VJ.SJ.til. a um fJ.1ho

fruto de umão dJ.ssolvida. floca. suJ~to ã garantJ..a de que tal apt"OXlJlação não

se c:i:mstJ.tuJXá em prejuízo. físJ.CO cu troral. para o nenor.

EMENDA lP07867·9
1" CORSTlTUIRTES RITA CAMATA E GERSOR CAMATA

... t ......'cow'"do/.IIICO.. U1e -,

Dê-se áO Art. 118. a seguinte redação

Art. A Constituição p::derá ser modJ.ficada mediante o segu.1I1te

A proposta de erenda ã Constittncão será dlscutJ..da e votada em sessão

conJunta do Congresso Nacl.Onal. em do1.5 turnos CQn intervalo de 21j horas, conSJ..

derando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votaçÕes. a ma}Ol:'J..a s.unp1es do;;
votos dos room1:ros de cada uma das Casas.

S 19 - A proposta de e.renda ã Constl:tw..ção. acolhida pelo Congresso

Nac.1cnal. será subnetida à aprovação das AssemblêJ..a5 LegJ.5lativas estaduais,

que terão o~ de noventa dias para del1berer, em dois turnos e por

Sl1lllleS, sobre o seu conteúdo. caIIJllJ.Cando o resultado ao Presldente do Senado

Federa1.

S 29 - Obtida a aprovação da maJ.oria, das AssemblêJ.as LegJ.slatJ.vas.

a Drenda à Constituição será pr<:m.1lgada pelas Besas da câm3ra dos Deputados

tb Senado, Federal. o::mo :respectJ.vq núrero de ordem.

O texto constJ..tucional, ao ser elaborado por uma AssemblêJa Naci.ooal

ConstJ..tuinte. deve não apenas refletJ.r os anseJ.os da sociedad9 a que se destlIla,

caro revestJ.r-se do caráter de estabi.lJ.dade.

Não se deve elaborar UI'a ConstJ.tuJ.Çâ:o can a J..déia preconcebJ.da de
:mtroduZU'-1he alterações posteriores. mal canece a ker vJ.gênc.J.a.

Não se pode pretender, por outro lado. a 'sua inutabJ.1J.dade.

JUSTIFICACÃO



Assembléia NacionalConstituinte e 82]

'~JII1",/c.w,..I'I'UI~.I""lo -, l
Par> fam, J.gUa1nente para evatar- perda de renda por parte do anatavc

e seus her'dezros , ,nos ocorreu sugecir-, em smetraa C01\ o que percebe-c trabalha

dor em atJ.v~àade, seja pego- aos anetavos e pensacmetes o 139 treS- de benefíCJ.o~
no tl'eSflO valor da aposentadol'Ul ou pensão percebJ.da no mês de dezenfuro de cada
ano.

EMENDA lPo7s'7'a:4
tJ CONSlTIUIlm:s GERSON CANATA EAU~A CAHATA

fi PLENÁRIO

PJ-~~~"~

(ÇJ~~=a

'L~II1""CQl<I,"lnJ'u••• w, •••o

.õcrescente-ee ao Art 381

"As escolas pruvadas sem fms âucratavos poderão receber do Poder

PiíblJ.co, na forma da Iea , recursos para euru.strer- o ens inc gra~

to li

'JUSTIFICATIVA

A redação proposta nos êê é 5J.gnúJ.cahvamente merüórJ.a, por ~

rer- as errtadades ali enumeradas cem recursos pÚbl1cos e pruvados na. nuruscra

câc do enamo grsrtua'tc aos carentes. Transporta, no entanto, para. o Texto eoni

tatucaonaj, pJ.sposl.l;ÕeSda leJ. regulamentar, enuncaa um elenco de ans t'rtuaçôea

que pcderâc ser beneracieôes , pre]udJ.cando ceei a especajacecão, benef'Icaos

que outras fariam JUs.

A emenda consol1da as ccodicêes e per-tacukarudades em pI'mcíp10,

delegando ã Iea, a especúJ.caçâo e enuncaecêc dos requasatcs , ccoaacõee, partl.

cularl.dadcs da cooperação puôl1ca cem taas enbdades. -

EMENDA lP07871·7
I:.J CONsrI1U= GERSON CNJATA E RITA CAlJATA

I:.J PLENÁRIO

m Turo/~un.. 'c.~l. ___,

ntENIYl.ADlnVA

Inclw.r, no Art. 328, o seguarrte ddsposa'tavo

Iea, 1lI.lllJ.C.1.pa1 dl.sc~p1J.nará as ccncacões para aber-tura e funcaonamento

de dependênCJ.aS de mstJ,tu~çÕE:S fmanceJ.:t'aS no JllJIUc!P.l.O, subordmando-as
interesses da ccneuõeõe,

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP07874-1
t:CONSTIWnm:s RITA CAHATA E ~~N CAMATA

ê' PLrni\RIo

11 CN /LJJJ J C4P;ix:.:t~'~, h<.cl.e ~~be..J;...
Nos ternos do Beganento da AsseMbléJ.a NaclOnal ccnetatannte , mctue

se, O segumte daspcsatavc

"lIrt. - As secretamas de Fazenda Es'teduaas poderão autor-izar-
a ccnstatuacêc de caixas FconÕm1cas Mumc.1.paJ.s ou de Bancos ~lunJ...cJ.paJ.S.

Parágt'd.fo iiruco Os rogãos de que trata o ar-tagc deverão ser suE.

metades ã üscalização e ao controle dos Governos EstaduaJ.S.

JUSTIFICAÇAO

Trata-se de mais uma etapa na verdadeira escalada que estamos desC!!

Volvendo no sentado de restabelecer, dentro do possível, algumas das prerro~

t~vas anerentes aos Estados e MurucípJ.os, rusn Pais que se ch.z reõeratavc

Da fato, esta é maaa uma competêncJ.a que dJ.Z respeJ...to úruca e excl:!:!,

savenerrte ao Estado J.Irteressado Est<;mos certos de que a CI'J.ação de Bancos e de

CaJ.Xas rccnêuces MunJ.cJ.paJ.5 mnto contr.1l:llllrá para agl.l1zar e dmenuzar-

~cas das Unidades FederatJ.vas delas carente: EsPe:;am:'s, assam, o ben~

p1ãcJ.to de nossos enunentes pares para a consecuçao da mecb.a ora preccruaada,

EMENDA lP07875·0
Senador GERSON CAMATA e Deputada RITA- CAMATA

",.- 'Uto/<U",.....çl. --,

Dê-se aos itens V e VI do §1Q do art. 162 do Projeto

de constituição a seguinte r~dação

tê-se ao mcasc II, do /Irt. 86, a segumte reõecêc, preservados
carerros de ascensão funcJ.ona.l, alí catadcs r

o mgresso de eervador- em cargo 00 emprego puôl.1.coda aànJ.J1J.straçào
drreta, ou de outra entJ.dade de drreatc público mterno, se dará mediante eon

curso p:íbl.1.code provas, ou de provas e títulos, na forma da legJ.slaçào onb..nã:

roa

a - A 1eJ. dJ.sporá sobre a nu1J.dade de ncreecâo ou contratação de

servaôor- em desacordo cem o disposto neste artJ.go e sobre a responsabüJ.dade da

autoradade que mfr.igJ.r este dJ.sp;"SJ.hvo ccnstatncacaeâ ,

b - Não serão permrtados enquadramento de servador- ou transfonnacão

de cargos ocupados que :unp1J.guemalteração' da natureza dos mesmos, e. para cujo

J.ng1"esso.não se tenha e:agJ.do do candJ.dato as mesmasqUalJ.iJ.caçÕes efer-rdas
concurso pu'D1:l.co

c - Prescindirá de concurso a ncreecêc para cargos ou empregos

COJUSsão, declarados em lei de Lavre nareacão e exoneração.

JUSTIFICAÇÃO

A legJ.slacão atual Jâ prevê o concurso p:íb1J.co para mgresso e:n

cargo piíb1J.co, adnJ.tmdo as exceções prevaetes em Iea , Como advento da ap1J.ca

cão da legislação cejetasta ao serviço públl.c:o, não foJ. atualJ.:zado o texto coni

tJ.tuc.1.OI1al~ entendendo-se a cbrugatomedada de concurso apenas para os estai:!:!.
tár~os.

Alén disse, os artú'íCJ.OS creaõce pelos enquadrementos e adaptaçÕes ~

vistos nas leis e regulamentos de ciessarrcecêc de cargos pernutJ.ra:n as transfOI'

maçÕes de cargos ocupados e a adnussijo em novo cargo de serv adoces sem concurso

especÍfJ.Co.

A sugestão acama wuversataze o concurso pÚblJ.co para mgresso

cargo 00 emprego , vedando artJ.ficios que jrustrem a aplJ.cacão do di.spcsa'tdvo
ccnstatucíorej,

A úrucaexceção é reata para o ingresso em cargo ou emprego de

faanca, desagnadca cargos em c:cmJ..Ssão e declarados em Lea,

JUSTIFICACÃO
doxo, orientação s1::xual, estado civil, natureza

Engastada no inciso UI, pertinente a "CIDAOANIAll.

diz a alínea que ninguém será privilegiado ou prejudicado"

razão das cincunstâncias que aponta

Além de deslocada no contexto, a alínea nada mais

ostenta que O princípio da isonomIa. já consagrada alhures.

EMENDA

trabalho, religião, convicções poUtlcas ou filos6fi

cas, deficiência fisica ou mental, ou qualquer outra

condição social ou individual,"

JUS1IFICAÇ1\O

Exclua-se a alInea Ilfll do inciso UI do artigo 12.

Diz a norma em epígrafe.

"O ressa.!..vada a composição para igualar as opor

tunidades de acesso aos valores da vida e para rep.!!.

rar injustiças produzidas por discriminações não

evItadas, ninguém será privilegiado, ou prejudicado

em razão de nascimento, etnia, raça, cor, idade, s~

Câmara

Senado

lDp;;~~'-~

ccsi;;'0ill

JU5TIFICACi'l.o

v _ os lideres da maioria e da minoria

da República,

§ 12. _ ""

Federal;

VI - os lideres da maioria e da minoria

A presente Emenda visa a aperfeiçoar a redação dos

itenS V e VI do §1!2 do art.162 do Projeto de Constituição, substl-

"Art. 162 -

JUSTIfICAÇ1l0 _

Dê-se à aHnea nd n, item lI, do artigo 27 a segunte r~

dação, acrescentando-se alínea "i"'

"d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da

República, os Governadores de Estado e os Prefeitos devem

ciar 6 (seis) meses antes do pleito".

"i) os Vice-Governadores e os Vice-Prefeitos, desde

que n€lo ocupem os postos do ..itular
j

ficam dispensados do afastamen
o para efeito de desincompatibilização".

tuindo as expressOes "da Câmara Federal" por "na Câmara federal" e

"do Senado da República" por "no Senado da República"

EMENDA lP07876-8
I Senador GERSON. CAMATA e Deputada RITA CAMATA

f1Y;;~;'~

[ITftii~~7;J

Te:n-se que preservar a autonama nuI'l1CJ.pal, POJ.S Õ a cO!IJJlJ.dadc que,

e:n Últ:ura anal1se, deve marufestar-se sobre a convem.êneJ..a 00 não para a msta

lac;ão e fu~J.Onarrento de qualquer dePenoonCla de mstJ.tw..ção fmancelra. -

As msbtuJ.CÔes fmanceiras. espec.J..almente os grandes conglcmerados ,

arrecadam recursos financeU'OS no nun~cipJ.O e os destmam para aphcação, preJu

dJ.cando, lIlJJ.tas vezes, a econam.a do ITUlU.cípJ.O através de umprocesso de des~
pJ.tah.zaçâ"o. -

A ilgl"J.Cultura. ê UlTI3.atJ.VJ.dade econânJ.casuJeita a rl.Scos e incerte
:zas. Os pequenos e méchos produtores :ruraJ.s necess~tam. por consegumte, de ~

garantJa do Estado no que dl.z respeito ã establ1J.dade de sua renda rural. Tr!
ta-se, ademaJ.s, de um segmento da socJ.edade que precJ.sa ser ampa..""'ado por

politJ.ca econânica especibca, afastancb aqueles que de fato pnx1uzel'l dos
efeJ.tos da mtennediacão nalêfJ.ca.

:C do COI1heclJIlento de toda a socJ.edade brasJ.1ell'a os desníveJ.s eJo:J.S

tentes entre o preço de venda dos pequenos e médJ.os produtores rura.1.S e O pre;

de canpra dos consurra.dores fmaJ.S rmt:Õra haJa um conJunto de normas relacJ.ona
das ã garentJ.a de renda de produtores ruraJ.s no país, que o ~erno :unpleI'lellta

através de !lquJ.sJ.çÕese lirproêstlJllOS do Governo Federal CAGF's e EGF's), julgam:.s

lJIlprescmdível um dJ.spos1t.1.voconstJ.tucumal sobre a matêrJ.a

tstalros certos de. que a. garantl.a de. rEnda efet:1.va aos q..Ie plantam

através de uma políhca de precos m!nJJ1OS eÍJ..caz - constitum um grande avanço

ra correção das mJustJ.ças sociaJ.s no SrasJ.l

/lrt.: (.. )- O Estado estabelecerá, med1.ante le~ especUll, garantJ.a
de preçoS nÚIll1l0S aos pequenos e mêdJ.Os produtores ruraJ.S

tJ P L E N Á R I O ,~ .. i~oo/cow'nIMlulc~WIl'.l<l -,

EMENDA lP07872.5
['l CONsrI1UIIITES GERSON CNINfA E RUA CN>lTA

Art. C•• ) - Os proventos da. aposentadorl.a e da pensão cor;resI'O!l

derão ao saláI:'J.o e vantagens percebJ.dos pelo segurado no dJ.a do seu afastarrento

da aTrq'I'ega.

§ • I\s aposantadorJ.as e pensões serão con:'J.g~das e"Il ~guaJ.s é~

cas do salárJ.CHlIÍnJ.no e pelos nesnos .índJ.Ces.

• Os prcNentos de. aposentadonas e ?eI\sões estão 3.sentos de
ql,la~squer trJ.ootos

Art. ( • ) - Será deVJ.ooao aposentado e ao pensl.onJ.sta o 139 Ilês de

bcnefícJ.o, no valor mtegral da aposentadoria ou pensão percebJ.da no mês de
~erN:;ir'O de cada ano

JUST"I,fICA.ÇÃO

n::m a sugestão ora f011i1Jlada, busC8ll'OS, ac:ura de tudo, estatele~l'

dJ.sc:ip1J.nam::nto que preserve o po:ler aquJ.S~bvo dos proventos de aposentadorUlS

e pensões.
PóID3 tanto, estamos propondo, prmCJ.pa1mente, que as aposentadorl.as

e pensões seJtm'lcon:'J.gJ.das em 'J.guill.S é~ do salâr1O-mímno e pelos ne5lltls m

cltees.

Não influenciando na condução do processo sucess6rio,

e ocupando cargos puramente nominais, no período pré-eleitoral, os

Vice-Governadores de Estada e 05 VIce-Prefeitas nlJo precisariam re

nunciar aos seus mandatos Para" tanta, o requisito exigido seria,

sImplesmente, o de não ocuparem o posto do titular dos cargos vagos.

EMENDA lP07877-6
enador Constituinte GERSON CAMATA e Deputada RITA CMIATA

ê'PLEI/~RIO
,"~TO/.u.""c~lo

Dê-se â alinea "bit. item lI, do artigo 27 a seguinte r~

dação"

b) Silo inelegíveis os inalistáveis e os menores de· deze§..

seis anosj

JUSTIFICAC1l.0

A emenda proposta justifica_se pelo alto grau de co,!!!.

preensão da juventude bras.Heira, cada vez mai,.s informada sobre a

temática política e, por conseguinte, mais capacitada para o exe,!.

cIcio da cidadania.

E: falacioso o argumento de que os jovens, atualmente, e§..

tão alienados em conseqlJencia dos últimos anos de autoritarismo

e seriam, destarte, presa fác1i da demagogia eleJ.toreira.

Dal, o rebaixamento da idade-limite, de dezoito para d~

zesseis anos encontrar arrimo na realidade nacional

7./ O li-.) &Z;:::;;;'f~°;IÍ1 rn..f!., GoD~ 6,~
Nos termos dO RegmleITto da AssemÍ:llé.l..3 NacJ.onal conSt:~tuU1te, mclua

se o segumte disposJ.tJ.vo

_ ~. O ensino méch.oe superror, nos estabelec;imentos ofJ.CJ.êUS,

sara retrJ.huido~ p:.dendo a gratw..dade ~, excepcJ.onalnente, através de

1x:llsas de estudo para quantos provarem falta ~ lnsUÍJ.e.1.êncJ.a. de recursos. regu
lada por leJ.. -

Parágrafo único - A sondagem da e:astêncl.a ou não de ~cursos será

com base na renda fanuJ.i.ar e o lJnute JlÚnJm::l salarJ.a1 de nodo a Que o sustento da
faJJÚlJ.a não seJa preJuch,cado

JUSTIFICACÃO

Diante da reahdade sácJ.O-econânica li! fJJlanCeJ.ra do nosso País, tor
na-se .11IlpOss!vel dar educação gretw.tlt, J.1lchferel1Cl.ada. a todOs os brasJ.1eiros:-

Assim sendo, a educação de níve1.. Irétb..o e superJ.OI' será darla
todos que a pro::urarem medJ.ante varJ.âve~s formas de pagâiiíento - quem p:xle
pagar, paga no ato,

- quem nãopode pagar, assume o canprc:nusso do pagamento, a posterJ.Or.1., com o
GoVerno, ou seJa, quando tenninar seu c:urso, prestará serviços pI'Of~ssionaJ.S~

poro un prazo deternunado por leJ., em~ desJ.gnado pelo prÕprJ.O Governo,

- ainda, o caso em que o allDlO só :pode pagar abaJ.XO do valor preestabelecJ.do.

Este, també:n, aSSlJlllE! o canprcnu..sso da complementação do pagamento, após

curso, na forna de pr'eStaçào de SeI'llJ.ÇOS.



822. • Assembléia Nacional Constituinte

Para o bem êxJ.to deste sastera, necessãr~ se faz a Cl:'Jaç:o de

Órg,IDeficiente que de fato, procede a: esta trJ.agerlt das cond1ÇÕes s&1o-eOOtl:ê.

nucas dos alunos de forna correta e obJetJ.va, sem protecioru.srm de nenhuna orderr,

caro também apresente fonnas bem elaboradas de restatuacêc do pagamento através

de seI'II1.C05 prestados.

em esta medida estarÍo3nx:ls aurentando substanclll1trente o cont1.gente

estudantJJ. do país e as pessoas carentes tenam J.gua1S cpcz-turudades , no sentido

de que não sofrerJ.am a conc:cJt'rêncJ.a desleal. daqueles que. podendo pagar o ensmo,

tcmar1.am as va~ de quemefehvamente p:xl.eria estar estudando coa cbjetavca

que anteressercem melhor ã rLaCwra1J.dadebrasajeara

EMENDA lP07883·1
ena ar Cons tu n e Ge;'g;"n Camata e Deputada RITA CMlAr

r.r--- '...dOlO1COW"do'"u.l:o.'Ulo

1UfOfl"'.......O.O --,

Dê-se nova redação ao ar t , 457. das Disposições 't r an-,

sit6rias, referente ao Projerto de Constituição da Comissão de Siste
mat.Lz açãn- 

Art. 457 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-G,!?

vernadores eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão no dia

1Sl de janeiro de 1991, com a posse dos eleitos.

EMENDA lP0788&.S
Senador GERSON CAMATA e De utada RITA CAMATA

PLENARIO

eê-se ao Hem IX do § 1a do art. 162, do Projeto de

Constituição, a seguinte redação:

"Art. 162,. • •• •••• • ••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP07881-4
I? "ONSrn"INrE ROBEnrO JEffERSON

I? PLEN"IO

Emenda para dar nova redação ao inciso 1:1 do art.
77, e ao art. 79 todos do Projeto da ConstituIção:

JUSTIFICACJl,O

O artigo 456. das Disposições Transit6rias I fixa

1Sl de janeiro de 1989. a posse dos futuros Prefeitos e vfce-pre re í-.

tos. Assim achamos que o artigo 457 também deva ter como objetivo

coIncidir o inIcio do mandato eletivo com o começo do exercicio fi

nanceiro, mudando_se a data do.término da mandato dos Governadores

e Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986, para o dia

1R de Janeiro de 1991.

IX - seis cidadãos brasileiros, no uso e gozo dos direitos

politicos. sendo dois indicados peiõ Presidente da Repú

blica, doIs eleitos pelo Senado da Republica e dois e
-leitos pela Câmara Federal, todos com rnandato de dura 

ção igual à metade do tef'lllOde eercatc do Presidente da

RepúbIica. vedada a recondução, devendo a rceeeção, se

o escolhido for ml.litar, recair emOFicial-General no

último po;to das forças Armadas".

do Pro;eto.

Suprima-se a a1Inei OIb" do inciso \11 do artigo 12

JUST:iFICAcJiO

Além de reedi1::ar a lei de TALIÃO, prevê a al!nea

uma -retratação" concomitante ã resposta, o que com todas a.s vê

nias consagra um contra-senso: o ofendido é que se retrata ..

A atual recaçãc do item IX do § 1R do art. 162. do

Projeto de Constituição, contém duas incoerências que pretendemos co.!.

rigir com a presente Emenda.

A primeira incoerência diz respeito li exigência pr!!.

vista na texto atual de que os cldad~os que comporão o Conselho d a

República tenham. a idade minil1la de trinta e cinco anos, sendo.porém,

admitida a hip6tese, no mesmo dispositivo cOnstltucional,da participa:'

ç1l0 no Conselho da República de Deputados que poderão contar com me_

nos de trinta e cinco anos de idade, desde Que sejam lideres de seus

Com o escopo de ~lldir os supra mencionados equivo

cos, elaboramos Emenda Que suprime a idade JIl1nillla limite dos cfde 

dãcs , para seree -membros do üensemc da República. estabelecendo, a

penas, a edgência de Que estejam no use e gozo dos seus direitos P.2.

Uticos.. Preceitua. ainda, que o mandato dos conselheiros terá dura

ç~o igual à metade do tempo de mandato do Pr~sldente da República.

rob) a resposta rae-se-ã nas mesmas c:ondi-

A segunda incongruência,por nós constatada, refere

-se ao tempo de mandato dos aeebrcs do Conselho -da República - pre

visto em três anos - o que lmpllcará a permanéncj.~. no organlsmo~ de

eeeb ros QUf(! n1.l0 foram indicados pelo Presidente. no eeercfcfo do ma.!!

dato, mas Um pelo ex-titular do cargo.

ções do aqravo sofrido, acompanhada de

retratacio· •

partidos.

....alMoJu....toJ.""....... -,

PLENÁRIO

Estabelece o dispositivo que se pretende sU'9rimir:

EMENDA lP07887·3
tJ Senador Constituinte G.e~';N CN[A'I'A

EJ-';~~~~

tE!~?751

' ... d-.Ju...'loJI_......lo -,

PLENJtRIO

Senador Gerson Camata e Deputada RIta Camata

JUSTIFICAçiiO

'Na forma do disposto no parágrafo 29 do artigo~ 59,

a remuneração dos Deputados Estaduais não poderá ultrapassar ~ limi

te correspondente .aos dois terços do- que percebem os Deputados Fede

raIs, a qualquer título. rosexecree, assim,. apropriadamente, a -hie

:tarquizaçlip dos valores -pagos aos deputados, tendo como parâmetro a

retribuição total de membro da câmara. federal, resta 6 sobre a ques
tão, acrescentar o aspecto coeroitivo, e dispor scbce a adequação. às

exigências do preceito, das situações das Assembléias que já retri 

buera acima do limite.

Desses objetivos cuida a presente Emenda: abrigCln
do as Mesas das Assembléias a obse:r:varem o limite f"bcado. sob pena

de responsabilidade, -provê a eficácia do mandamento constitucional ..

Noutro sentido" esclarece o procedimento a ser adotado quando os va

lores pagos já se encontrarem acima do perc~bido pelos Deputados Fe

derais. a fim de que... em no máximo quatro reaJustamentos, todos os ~
qis1ativos -estaduais compensem o eseeeaeo e. finalment.e~ compatibi1i

:tem as formas diversificadas de retribuição com o sistema único que

a nova Constituição pretende universal.i:zar.

1\0 Titulo X, das "Disposições Transitórias, inclua-se o seguinte

• Art~ Sob pena de responsabilidade, as Mesas das

Assembléias Legislativas obriqam-se a efetivar o congelamento dos va

leres pagos aos Deputados, na fonaa do artigo S9, parágrafo 29, com:

pensando o que exceder do limite fixado com os aerêscreos de no máx!
mo 4 (quatro) reajustamentos.-

Inclua-se o seguinte § IR ao artigo 60 do Projeto de
Constituição, renumerando_se o atual parágrafo único "como § 2V.

Art. 60 - .
§ U - S~o elegiveis para os cargos de Governador e

Vice-Governador de Estado os btaslleiros natos. maiores de vin
te e um anos e no exercicio dos direitos pol!ticos.

EMENDA lP07885·7

a) O Inciso II do art. 77 passa ti ter a se

guinte redação:
"11 - jurldicidacle como requisito de lcgiti I

.idade dos atos praticados." -I
b) O art. 19 passa a ter a seguinte redaçdo~'

-Art. 19. UenhullI ato <ta administração impo--1

rá lind.tações, restrições ou constrangimentos aos I
dir~itos assegurados por esta Consti tuição e legi,!I
loção em vigor."

JUSTIFICATIVA

A redação original constitucionalizava exp1ic1tamcn~
te o entulho autoritário oriundo do facIsmo dos anos )Q quo permanc]

ceu velado na Constituição de 1946 e exacerbou-se graças a doutrina!

dos heraeneutas do Direito Constitucional e do Adllinistrativo. o ra I
aigcrado poder de polícia admInistrativa instituiu neste Pais a dl- I
todura do l>ach610go" que. escudado no diTei to "sOpra_l"Cgis" de ju!

gar da oportunIdade e conveniência para desferir o ato discrlciomí- 1

lli, sob mera alegação, t:luito discutível, de Incercsse coletivo. em I
geral Jalllais comprovado ou estabelecido coa cientificismo pode caS-1
sar o direito tonstitucional do cidadão de rcrea insucetível dn tnO

.dir1caç~o judieial.

11 corr-upção c o cllentellsmo que são males aldét!

êós da Administração Públ!ca subsistem graças a alllpla porta ua ra- 'I
cultade dlscricionária de restringir condicionar: o uso e gozo dos
dIreitos individuais, ora outorgando a uns ora negando a outros e.

" 8ssi_. vendendo facilidades. sob cujo pretexto se exime de' t.ranspa

sencfa , pela alegação do exerc!cio do direito do julgamento da 2EE!:~

tunidnde .e conveniência do ato,

• TalDb~., por Isso. inexiste na Administração Pública

O -princípio da Responsabilidade el1 que pese o conteúdo do art. 159

do Projeto ConstHucional. pois que no poder de pol.ícia aJjClinistrat~

::s::P~:r:n::n:r::=~~d:~:'~~:~:;á~~:~l~~C:u::~:~:rd:r~;:d~:::~:o él
capaz de fulminar... nu~ simples despacho, tudo o que nós -constituin-I
tes vanos levar UM enc de esforço e seriedade para construir. Exigir

apenas _ razoabilidade _ para atos que devem ser praticados segundoJ

8 lei é. no m!nlllo, exercíc1o" de., caricatura legal, digna de escamí ..

Cassar ostensivalllente os direitos "Ilais intensos ou mais extensos»

do cidadão é institucionalizar B violência do Poder Executivo. todo

poderoso. contra o -cidadão jã exangue por sacriflcios de toda sorte.

t:: permitir a eXCUS8 de consciência por sobre toda a lei.

I:: i_possível comp~tibilizar o texlo original CO'll a
inviolabilidade do art. 12; com a liberdade do inciso IV, CO:ll a~

-rança iurídica do "inciso XV; COm a inviOlabilIdade do õlrt. 11; e aln

-da, cOm os sadios prop6sltos do art. 40, incisos I e 11. 1
Ressalte_se. ainda, 'Que o Poder Executiv-O, e. tais

circunstâncias discricionárias. se sobrep6e a harmonia que dcve ha_

•ver com os dCllols Podel'es da naç50.

O art. 79 com a redação que lhe demos deve pcrmane

cer nl!t constituição para elllllinar o ranço faclsta~ evitando que o P.Q..

der Ekecutlvo continue expoliando os direitos constitucionais do ci

dadão .com fundamento na doutrina jurídica arquitetada para esse fim.

Vamos mudar para melhor.

JUSTIFICACAO

o artigo 183 do Projeto de Constituição estabelece a
idade mínima de vinte e -um anos para que o cidadão exerça

f-unções de Ministro de Estado.

r.r-----------,IITlJJVS."llll.ÇlI--------___,

Exc1uam-se os incisos: IX, xv, XVI .. XVIII e xxv do

artigo 13.

JUSt'IFICA('.xO

SubstJ.tua-se a expressão "proporcJ.onalmente ao eleJ.to

rado do munic!p1.o", por ·'prooporcJ.onalmente ã população do municípJ.o",

do ArtiGO 63. do AiMeft'ojeto Const::t tuc.1.onal da Comissão de S~stemati

-zação.

JUSTIFICAÇAo

Nada .mais louvável reconhecer-se a capacidade do jo

vem, face à dinâmica dos dias atuais, para atuar no cenário po

l!tico-administrativo do Pais em tarefas de tamanha projeção e

responsabilidade, lias Que exigem acima de tudo agilidade nas

decisões, atualização técnica e disposição fisica e mental para

o trabalho. E inegável que esses requiSitos são preponderantes

no jovem, inobstantemente faixas etárias superiores consegui
rem, de modo igual, esse desempenho

Os temas versados nos incisos acima apontâdos (gr!

1:ificacão natalina, 10rnada de trabalho. repouso remunerado. fé

rias anuais e intermediação de mãO-de-obra) nã'o ostentam a caracte

rística de matéria constitucional, devendo ser tratados pela leqis

1ação ordinária.

o ~ifroteto da 'Comissão de SJ.stemat.1.zação acolhe .pa
ra o cálculo do numero de vereadores, o pJ."incíp.1.o da proporc.1.onalJ.da:
de em relação ao eleitorado do municfpio, quando a meu ver. deve con
SJ.derat' o cont::Lngente populacional ao munic!pJ.o· -

o Vereador, o deputado, ou qualquer outro detentor de

mandato eletivo, na rnl.nha concepção, após eleito, passa ser represen

tante da socJ.edade que o elegeu ~ e não só dos ele.1. tores do municípl.o

pelo qual conqu:tstou o mandato.

na democracJ.a moderna, a representação polít.1.ca 'se ca

racterJ.za exatamente por uma forma de representação na 'lual o represen

tante, sendo chamado a perseguir os interesse! da nação, nio pode es

tar vinculado a' um amndato imperatJ.vo, deve J..fto sim representar as as
pl.rações de todo um povo.

Ocorre Que a mesma felicidade não se veri ficou no ca
pítulo relativo aos Estados Federados. A redação omitiu a ida-

de mInima, mas, ao fazer remissão ao artigo 15) (que trata da

eleição para Presidente da República), poderá estabelecer uma

certa ligação etária entre os candidatos a Governador e a Pre

sidente. cujo limite está na faha dos trinta e cinco anos de
idade

A presente Emenda visa a estender ao Jovem de 'vinte

e um anos, que pode assumir a responsabilidade de um Ministé

rio. as mesmas condições para alcançar a Chefia do Executivo E~

tadual.

EMENDA lPOi889·0 "NO

(JSenador Constitu:tnte G!::RSON -CA-I1-"T-A-------'

PLENÁRIO

r.r----------,tlf(lJ~U'''.IUI;JO-------- ___,

Dê-se aos §§ 19 e 29 do art. 39 a seguinte redação:

"Art. 39 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - ~ vedado a qualquer Poder delegar competên

cia a outro. salvo nos casos prev.1.stos nesta Const.,!.
1:uição. 1f
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r;r----------TI.fO/lu.Tl'~.çlo ____,

JUSTIFICAÇAo

~n!, _ . _

EMENDA lP07896-2
~;;;"t.~~1~~-;~;=-~~I\ D~ '~~-;o~r~;,;'~-' - -- --

~:se às ;::;'~S1Ç:; .~;.~t~"~::~~~'~::-.-:g';inte-·rOdnoão -I

"Art. 343 - A saúde é direl.to de todas e dever e I
responsabilidade do Pcãer Público e ee sccreeaee

1Irt. 3';'; - As ações e st:"rviçoos de Sf,;;J~ cOrpÕCi'1
um s.í st.ena ~acion~l de Silúde, do qual earticipar?o intt.,:,ralr.,ente

I. a uniã.::., com seus HJ.nJ.s~érics, eeeevês dos se I
boxes da admJ.nistraçdo di=eta, indirete: e "utã:r'.luic=, -

lI. os ast.eecc , cem suas seccceerí.es , <1travó" dos

setores da administração direta, indireta e autárquica.

~ lU:. os ttunicípios, cor- suas Secrêtrrias, a'\..'Lavih. -

dos seticr-es da ad:ninistração diret.a, irc.)reta e autárqL,Jca.

IV. Universidades

V. Fundações

VI. Entidades t:ilantrõ,icas

VII. Entidadc.s Priv<tdas

IV. fiscali2ar a próduçoíio, comC'rcializaç?o, qualld~

de e consume dro a'Lar-ent.oa , meê í.carne-rcou e cuta os de llSO huua-rc ut.!

lizados no território nacional,

V. cO"ltrolar a produçFo c a cO"le1.-.::iali ..açf~ (ll'~ _

produtos tÓ'icos inebriantes pelo abuso, e eeecbcaccee plin~i;.'lio!J'

básicos para prevenção de sua utilização inadequad.l;

VI. contacj.az- o ell'prcgo de técnic~s e de r;~todos ,

bem como a produção, comercializaçiio e utilJ.zação de subseânctr s ,
nocivos ã saúde públJ.ca e ao meí.c ambiente,

VII~ cont.r.olar a qU<l.1.idade do ectc anbie.nte, i-cluo!.

ve o do trabalho, mediante s.í st.craa de vigilJ.ncia ec.oto:dcolóqico:

VIII. control~r es atividades pública,,; e privadc:s re
lacionadas a ê>.perirnent.os com sexes humanos, a fim de 9a!:'~ntir

• respeito aos valores éticos •.

_ Art. 345 - Compete à União, mediante o SisleMa -
Nacional de Saúae·

:to formular politicas c elaborar plenos de saúde)

IL. prestar assistencia integral à saúde individu
al e coletiva r

111. disciplinar, controlar e estimul~r a PC'SqUit.d'

sobre medicamenl:os, produtos irlunobLológicos e hc-ncdez-Lvadca c o~

t.ros insumos, bem como parl:J.cipar de sua produção e di"lLl.ibllição,

com vistas ã preservação da soberania nacional;

o direito de voto que o brasileiro mio:r de 18 anos adquire por

alist:anento obrigatório, a aposentadoria Cl':JlllU!sória do servidor público, aos

setenta anos de idade, prece!t:uaàos no nosso direito ccnstltucional, e outros

fatores decorrentes da evolução que se processa na sociedade. e do aperfeiçoa 

rrento do regoo demx:rático em'carsc em nosso PaIs, penn1tem-se apresentar a

presente sugestão de Norma ao Projeto de Constituição

Dê-se ao art. 152, a seguinte redação

O preslBenclalisno na JlJrérlca latina, lncontestavelnente, de

inspiração nort:e-arrericana, assumiu caracterIsticas locais e, no nosso Pais ,

foi est:ar:e1ecido um sistene. de incon:Ucional supremacia do presidente, eviden

ciado em tcdas as COnstituições RepJblicanas de 1891 a 1967

Na COnstituição de..1997 foi instituida a eleição do Presidente

pelo sufrágio de um C1::ilégio Eleitoral, cmq;x::sto dos rratbros do congresso Nade.
nal e de delegados das Asserrbléias Legislativas dos Estados, em niirreros prclpoE

cionais às suas respectivas cotas eleitorais.

A designação do Clefe da Nação deve ser entregue ã confiança

p::lUtlca dos eleitores, legit.:l.m3.da pelo sufrágio universal, o voto direto e s.=.

ereto cem tcdas as garantias que tomam o sigilo necessário.

Por outro lado, a evolução que se prccessa na sociedade do nua
do m::rlerno, permite ao joveu naior de 25 anos de idade, que se revela excelen

te administraebr, pelo exerclcio de cargo executivo e: dem:;:rlstre aptidões exce.e. ,

cionais ro~ de qualquer atlv1dacle, ad:I!rlrir mais ceeo o equiUbriõ ,

habllite,ção e o discernimento indispensáveis ã postulação do cargo de Presiden.

te da RepGbl1ca.

I - ser brasileiro;

li - estar no exercIclo dos direitos poUticos,

III - ser maior de vinte e cinco anos e nenor de setenta e cJ.rr
co anos de idade

_____ PL.....""c.... Il.f.".C.MlUlo _

Art. ( •••1 - são corv:Uções de elegibilidade para Presidente da Pepública.

_______ Tur.,.".TIf'CA;i. _

cr;=~';'~

fui'~ãilll

I:J~;~'~'~~

fÇj;';JE]PLENJi:RIO

~ preferível não ancvar-,

9 29 - o cadedâc anveatudc na função de um Poder

não poderá exercer a de outro, ressalvadas as exce
ções prevaseee nesta ConstJ.tuJ.ção

Suprima-se a alíneá "e" do Inciso II! do artigo 12.

JUSTIFICACAo

"6rgão da scbersrrua'' é expressão não consagrada em
textos c:onstJ.tucionaJ.5. A tradição aponta os vocábulos "Poder" e

"Poderes.";

A alinea lia" desse.rnspcs í t ívo estabelece que "Todos

são Iguais perante a Constituição, a Le.l e O' Estado

EMENDA lP07890~3

tJ Constituinte Senador G1fRSON C~TA
r.r------'~.Ml",O/COW,*".to/.""CDWlldo

PLENliRIO-

EMENDA lP07891-1 ..... -t

l: Senador Constituinte G~RSON CA~IATA

11. luz desse prIncIpio, é redundante o contido na aI.!

~ nea "e" I Que dispõe sobre a igualdade entre o homem e a mulher

r;r-- 'u'eJ'nTltluçb -,

Exclua-se a alínea "a" do inciso I do artigo 12 do proJ~

to. 1

JUSTlfICAcno

. , Diz a narma impugnada:

"Adquire-se a condiçDo de sujei to de direi tos pelo
nascimento com vida".

A matéria, sobre ser assunto da lei substantiva civil diz:

o óbvio.

Pela supressão.

EMENDA lP07892·0 ..... .r =nms GERSCN E RITA c.Ml\TA J L;;;';~
.......OMJ/UM'nõo/lllK...,aJ. ....) tIüU'~a;zã7J

r.T----------ruf."'''.'''...~lo
Acrescent:e-se ao- art. 356, a seguinte alr~ l"F"J: v

A nulher trabalhadora rural ê assegurada afOSentadoria após

25 anos de trabalho.

~s são as objetivos da presente sugestão de norna constitu

ctonal O pr1nclro, abrir ao trabalhador do Co!lllIpJ a ~s1billdade de afOSen 
tar-ose por teITp:>de serviço, dado que, hoJe, a aIXlsent:aó::lr1a só se encontra a

seu alcance após a ultrapassagem da idade limite de 65 anos.

A proposta é de eqQidade cristalina. A atividade agrQFeCUâria

talvez seja a que dernmde de seus agentes inserção mais precoce na produção

casos de crianças que se iniciam no trabalho aos 12,11 e até 8 anos, rarosnas

cidades, sSo COlI1J'lS no neio rural. Além disso, o trabalho é, sem dÜVfda,mais

desgastante que a ná:lia do tr~ urbano o que, acrescido das condições Trais

precárias em tenros de infraestrutura de saúde e saneam=nw presentes no ~
po, ca1fere ao trabalhador expectativa- de vida inferior ã da cidade. Q::I seja,

não apenas o rur!cola vive nenos, em ll'édia, que ? trabalhador urbano,cem:;) d~

Pen1e p;1rCela maior do seu pe.rledo total de vida no trabalho. O fato é que ~

quena parcela consegue chegar à idade estip.l1ada e rresrro esses não scbrevi 

vem nuitos na condição de a~entados" Nada mais Justo, por conseguinte. que

estender a pp:lSentadoria por terrp::l de serviço ao trabalhador do carop:I, nesl1'O

que a rredida inplique a revisão c:arpleta da sistem3.t1ca de custeio da previ 

dência, urbana e rural.
en segundo luga'r, a sugestão de llOrJl\3. constitucional cont:ellpla, espeeifiC<lJ!'C!!

te, a situação da nulher trabalhadora rural. Trata-se, sem a roonor d}1vida, de

grupo dos lI\!lis desassistidos por nosso sistene. previdenciário A mulher do

cartp:l trabalha no lar, na criação das novas gerações de trabalhadores e ainda

awdlia o narido 00 trato da"terra, própria ou alheia. No entanto, o:mforJIE a

lÊ:goislação atual, que considera passlvel de aposentadoria ap"...nêlS o chefe ou

arrirro de famIlia, a mulher do CZlJTp) pode aposentar-se apenas quando solteira

00 viúva
Nossa proposta significa o recooheclmanto, do' ponto de vista

prel7idenciário, do trabalho femininO no canp:I. A llmitação do tenpJ de traba

lho em 25 anos decorre. naturalnEnt:e, do caráter particu1a:l:ttente pen:l50 do
trabalho agrcpeo.tãrio.

- 7/.. ,uli;"'~;;:'!l.cI'o.L, 'ft.,.i<; """'~..... _
Nos ternos do Reg1JllE!J1ta da Assembléia Naclon.ll Constituinte~

c:luam-se os seguintes d1.sp:lsibvõs;-"""", qv;.~o ..\.._ ~"'X:'-'-";~'i

Art. C".) A pessoa humana, d:rtada de chgnidade pr'Óprl.a. é sujeatc

e objeto de dJreitos e de deveres;" todo o JX1Vo e o Estado respeJ.tarão e ~~

verão o ãavre exercícac dos d~tos e o pleno etlnpr:unento dos deveres const.=.
-tucdonaas ,

5 (. •• ) Atenta contra a chgnidade da pessoa humana tudo ~quilo que

• impeça aJ de qualquer JrOdocerceie o 11vre exercício dos drrertos ou o pleno

- CUllJlt':iJrento do:; delteres conshtuclonai.s.

li C~•• ) A Uru.ão, OS- Estados e- os M.micípJ.OS I mediante lei. assegura

mo a tcdo o cidadão fotma grat"u:tta para que obtenha à cessão da prática d:
ato que atente QU possa atentar contra o exercício dos dJ.reitos Cl.l o cumpriJrento

dos deveres constitucional.s, qt1er seJa o l.1Úrator um cidadão, um Õt'gão do Estado

00 sociedade de qu.il.quer espécie.

§ C••• ) A lei d.l..SpOt'á sobre proteção especJ.a1 a ser d1.5pensada às

minorUls, assegurando a repressão a qualqueI' forma de discriJlunação por ramas

de sexo, raça. credo religioso, conclição socJ.a1, conv).cçÕes políbcas Cl.l pátr:la
de origem

JUSTIFICACAO

A deflJU,Ção primeJra da Carta~ há de ser. JJ1duvidosamente.
aquelcr que coloque a pessoa hum:ma CCXlD o pento de convergência de tcda

organuação nacional.

Necessário se toma, entretanto, que desde logo seja preVJ.sta

c:riação. no ãmluto federal,. estadual e lllJI1J.cipal, de JJ15trumento de defesa do

cidadão contra. o desrespeito a seus chreitos. bem cano de fonre.s que lhe asse&!:!:

rem o CWllpI"imento de seus deveres c:onstJ.tucJ.Onal.S. E o acesso a esses inst~
tos há de ser universal, isento de restriçÕes~ - -

lnchspensâvel ê. amda. inserll' na Lei l1al.or o prmcípio do trata
mento especJ.a1 às m:ino:cias. que canunha- ao lado da repressão às repUlsJ.vas f~
mas de dl.SCrl.llWlaeãoamda presentes em UII'e socJ.edade que se entende modenla. -

EMENDA lP07S9S-4
['f ConsÜtuinle ~RDi:"ÜÀRRõSFILiIo-----=- -- -- ) [-,,;~'-'~

C:==;!!J;;F!i;RIO -- .l.l~.·~/.~~,·.lo/l"<CO~'••.• "---I t.iÚ?-;A·~-~7]

Dê-se ao inciSO- I do artigo 18B a seguinte redação:

":r - ingresso. por concurso púb] J.co, de

prové'S c titulos, COM a participação da Orde., coa 1Ic1\'og<lO'os do

Brasil, sendÇl obedecida, nas nor::eaçôcs, a arde!" de classificBçclo".

JUSTIFICAÇ~O

O dispositivo, em sue> reda~ão ol"igináLia,
inclui o MINISTERIO PODLICO como participante do concurso de in 

gresso 5 Magistratura. Trata-se de indébit.a interferência do P2.

der E~ecutivol po/is o lUnistério Público a ele perter.ce, em assu!l

1..0 da economia. inte!:'na do Poder JudiciárJ.o A Ordem das Iu:!voga(los

do Brasil não fa2 parte de qualquer Poder e a sua part.icipnç5o 
nos concursos de ingresso ã r.lag:ist~atura, há anos, colt\O em são 
Paulo, ê tradicional.

Art.. 346 - A saúde ocupncional é parte intC'grõ;nte'
do Sistema Nacional de Saúde, - organiz'ada, mantida c execut.adn pelo

Ministério do TRaba.lho, sendo assegurada aos trabalhadores J'ledian-
te: ~ •. \

r. medidas que visem ã eliminação de risco'; de aci
dente e doenças do trabalhor - • - •

• :II. informaçdo D respeitõ da atividades que- cO"por-
tem riscos ã saúde- e dos métodos de controlá-lés: ••

111.. direito de recusa ao trabalho- em ambient.es. ~em

controle de riscos, com garantia de permanência no emprego r-
IV. participação na questão dos anlbicntes intc.rno~'

e externos nos locais- de trabalho relacionados ã segurança, hlqie-
ne e medicina do trabalho. •

Art.. 347 - As açõo,; ee saúde !,.~o do l1atuu:::o:o"t 1'i':'11
ca, cabendo li União sua regulül'llentação, execuçio e cO"llrcolt'!.

I. 2 asse;urada, na árca de c;aúJe, a lik'1,(l~{~~' eê;
e,-ercIcio profissio"1al e ee organ1zl:çoi'ia ee-serViços,. tl,.- fort'.!' da

lei e de. il.cordo cor:! os princIpios da polItica n..cionul de saút·o

11. O setor privado de prcstaçiic'" dE' scrvJ.ço:; C:'=! ~:lf
de pode participar de fornd. complel'l<mttl.r nn ansistênci ... li. soi ~c da

populaçdo, sob ns condis:ôe~ es\.abelccidas c:""I contrate. de dircito •

público, tendo preferência e tratamento espt"cral as e!'tidildc:s ';Ol'l

fins lucrativos. '

lI1:. O Poder Público poda int.ervir nos sC'r ,'iços :Ie

saúde da natureza privada necessãrio$ ao alCll'lCe dos ob)ct tvos J~ 'i.si

cos da política nacional do setor.

• IV. Fica proibida a e,-ploração direta 0\1 indireta ,

• -por parte de empresas e capitllis de procedêncJ.a estrnnyc1l.a, dos

serviços de asslsténcla ã saúde no Pais.

Art. 3(0 - As políticas relativas ã formulaç5:o c 
utili2ação de recursos hU:i\anos, a inSUMOS, a equipamentos, D. pico

quisa c. ao desenvolvimento cientIfico li! tecnológico na área de sa§.

de e de saneamento bãsico subordinam-se aos inl:eresses e dir-ct.ri 

zes do Sistema Nacional de Sdúde.

Art~ 349 - 2 vedada a propaganda comercial de "le(l!..

camentos, formi1s de tratamento, tabaco, bcbidns alcoólJ.cas c i1lJro

tóxicos.

Art. 350 - Lei cOl'lplcmant.ar dispord ~ob1,(: a p~rti

cipação de cada segnento quer do Setor Público ou não, co., S\laS 

competências respectivas definidas no Sistema Uacioné'l de Saúdo ,

~isando a integraç50 harr.lânica das açõos e serviços de s.:lúdc
PaIs".

JUSTIFICAc..'i:O

Estuda-se, a ~ível. da Assembléia Constiluintc, a

)Ilelhor forma de convivéncia democrática no Pais E atra'.:és d.:'! ~

leição livre, pelo voto popular, foi determin~do o pprfil da Cc.ITS
tituinte, que Melhor atenderá aos anseiQs da Naç~o. _ -

No Setor da Saúde, coloca-se a evclução d~ propo

siçõe3 atribuídas às conclusões de tonclave~ Nacionilis de Saúd" ,
havidos em perlodo pré-Constllu:intc. Se não bastasse scrc.m oriun

das de conclusões dirigidas em conclavas viciados, como todos sa

bem, as próprias proposituras, com seu caráter emilHmto;:mente est~
tizante. divergem do contexto filosófico e d1.alêtJ.co (13 ~aiori~ :

absoluta dos membros que compõem a Assembléia Nacional con!ot.it~in
t.e, caracteri2ando-se bás:icamente pela inviilbilidildc de sua cxcc;

ção, dentro de princípios não totalitários, não autoritaristas ou
de respeito ã lei.

A evidência da rC<tlidade nacional hOJe Q) porimcn
tada no setor, onde as Direções organi2ad.::l.s, que g.::l.lgaram o co ..
mando das ações de saúde já eXccut~mt precipitada e sofregmtlt.nte'
a chafnada' "reforma sanlt5ria" (não obstanLe ainda na; haver dC'ri-
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nição da com:rLituinte ou do CongLcssc NacxcncL sobre a maté'r:l a c

a Lei n9 6229 de 17 de julho de 1975 que dispõe sobre a ~r!JanH~
ção do sãs teme Nacional de Saúde aãnde estar viscnt.el deíi'lc, o

quanlo alienado e ilegal se delineia pdra o PaIs, no SI:'1.or, a

tentativa de estabelecer a irrcversidade da proposl.tura

O cnt.endãrrento da palavra aaõdc é a-epã.c ,

e definiria, por si só a própria ílndlística de uovecnc E: por

isso que para sua consecução é âundar-ent.m que se orç:'a'li.tc u:'\ 

sistema, que envolva integrada e harmênioamente todos os sct.cr-es

do Poder Püblico, em todos os nlveis, assim ce-ie os êeme.i,e setE!.

res da Sociedade, inclusive o privado, que sob uma definição de

competências pela. União e controle de eeeui.eeacs , pax;tic3.pcm eí~

tivamcnte do sistema, proporcionando um produto fi"'nl Lj.neaz , de
serviços ã população, na promoção, proteção e recuperação da sai!
de em todos os seus aspectos e na forma d.efinida pela OIT.!: e~

ta a opção que se oferece no ·momento.

PLENJ(RIO

CONSTITUINTE PAULO I'INEI':TEL

l'l-~'~;'~

f""\?S!;vw

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

provado, em um tratamento flagrantemente desigual e oneroso para
o investidor nacional que, como se viu acima poderia perfeitamen
te controlar a sua e~presa e carecteetaã-j.a como nacional,

te!: que necessariamente deter a maioria de seu capital.
c) Finalmente a faculdade de pessoas jurIdicss domi

ciliadas no paIs serem acionistas de outra pessoa jurídica é for
ma ccnsaqreda no direito e na prática pelos grandes grupos genui
namente nacionais que COntrolam suas diversas subsidiárias atra
vés de uma célula mater. O restabelecimento da redação vitoriosa

na Comissilo da Ordem Econômica é pois impositiva para manutenção
do statu-quo que se tem revelado tão eficaz.

Acrescer ao art. 371, como parágrafo segundo, o segui!!,

1't§ 21:1 _ A falrlilia tem o direito de educar os filhos,

de acordo com seus valores e princípios de vida, e de escolher ..8
instituição educacional de sua prefçr!ncia."

tes-

r.r------PL....../e.~'..lo/.UOUIll ••lo-- ,

PlENARIO -DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE
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!EMENDA lP07902-1
l'l CONSTITUINTE DARCY POZZA

rr--;~';':J

I tJõ:Çi~'v;}J

E a justificativa.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 254 e § 19.

de e de sua Segurança, na qual são apresentadas justificativas
que nortearam a elaboração do texto ali redigidos, que consa

grou a denominação Força policial.
"Pela proposta ora apresentada, passam !!.

denominar-se F-orças Policiais as atuais policias Ui1i tares, no
mtgJ.atura mais adequada i. designação dessas ccrpceacees Poll- •

ciais dos Estados membros. Territórios e Distrito Federal
As forças Policiais estaduais continua

1'1:10 exercendo a polícia ostensiva, como aliás o vem exercendo I

há mais de sécuio e meio, desde o perIeee regencial. Recenteme~

te, de forma equivocada, receberam a denominação imprópria de
Policia Militar, sugerindo interpretaçi:les desastrosas Sua ação

é complementada pela atividade de Policia Civil a qual tem corno
procedimento processual básico o Inquérito policial, instituto

jurídico consagrado no Brasi.l como alternativa ao Juizado de In,!

trução Criminal.

r;r .Utl'l/.u.n.'•• çh

EMENDA iP07900-4
l'l CONSTITUINTE DARCY POZZA

rr-;;~'·O-J

r-Fs::-;;::>;rI]

SUPRII'IA-SE DO PROJETO'

o ART 324

,~ui",/~u",t.I.,.u.,...,.d._--_---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO; ARTIGO 324

EMENDA lP07897-1
f!l

JUSTIFICATIVA

fi ~'~~"':J

[Ç/~'W;V

L;~~'~

tJõSi~'V;J

ty~~"':J

1:TiW~:;MJ

o ato de habilitação para casanentc é de competêncla

do Oficial de Registro Civil desde que o mesmo foi crlado, não

sendo compreensível como poderia o Juiz de Paz assumir tal encar
go não tendo este ihstalaçi:les e funcionários e exercendo um cai
go temporário

Sempre foi de competência do Juiz de Paz a celebr!,

ção do casamento, e esta é mantida no referido artigo

Suprima-se do § 19, artigo 416, a expressão:
ti ••• habilitação e ......

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

~--- .u'..."" ..'''..lu/•••e......lcI

Constitui direi to natural da família educar os filhos
segundo sue convicçi5es, crenças) princípios e anseios. ut r i t aancc-cse
da escola que melhor atender a esses objetivos. Ao Estado compete

a responsabJ.lldade de proporcionar-lhe os meios e condições para

isso.

JUSTIFICATIVA

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e
não ao estabelecimento de ensino Vedar-se o.sistena de bolsas
discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pú

blica ou sem alternativa onde esta não existir.

O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivaien

te no ensino público, para evitar privilégio.

JUSTIFICACAO

"Parágrafo único _ ° produto da contribuição com o s~

lário educação será administrado; em cada unidade -redecaca , • por
instituiçãO criada pelas empresas optantes, para atender a suas f1

naHdades.

EMENDA ADITIVA

'38.
Acrescente-se ao artigo J&tr; o seguinte parágrafo ún1

E: preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos
fins, descentralizando a administração e aplicação dos recursos.
para racionalização de gastos e otimização de resultados, permiti,!!.

do ainda que os recursos permaneçam na mesma região onde são gera

dos.

Acrescente-se ao art J,Bl. 05 seguint'es paragrafos·

A"-
,,§ ~ _ O sistema de bolsas de estudo não caracter!

za repasse de verbas públicas para entidades privadas de ensino."

"§ ~ _ O valor das bolsas terá, como parãnetro, o

custo de ensino de igual nível de qualidade oferecldo em estabel,!

cimentos estetal congênere."

~A lP07905-5
~ITUINTE DARCY POZZA·~r••

EMENDA lP07904-7
l'l CONSTITUINTE DARCY POZZA

l'l PlENARIO DA ASSENBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE

r.r----------fl'""'.~n"II;.~Õ(I

EMENDA lP07903-9
fl CONSTITUINTE DARCY POZZA
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E a justificativa.

PlENARIO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE
.~.IIi.lI>/cu~ ..u:.'.".e.~II.i. ,

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVÓ EMENDADO: ARTIGO J,01

Acrescente_se ao Art. 301, após a expressão "de

capital", a expressão "com direito a voto" e após "pessoas físicas"
a expreesac "e jurídicas"

o acréscimo da exp re s s ão "com direi to de voto",
visa compatibilizar a regra deste artigo com aquela inserida

artigo Jl4, onde o dispositivo que se pr.optle acrescentar está eo!
pressa.

O acréscimo da expressã.o «e jurídicas" tem por

escopo restabelecer a opinião dominante da Comissão da Ordem Eco
nômica, cujos integrantes, por maioria de votos decidiram pela r~

dação com aquele acréscimo o qual foi sem razão suprimido na red!
çãc da Comissão de Sistematização.

As ,!1lteraçDes propostas são inteiramente perti-

§ H! _ As Forças Policiais e 05 Corpos de

Bombeiros são forças auxâ Lrar-es do Exército e reserva deste para

fins de mObilização.
§ 2g - •••••••
§ 3e _ •••••••

a) A atual lei das eocãecaôes anônimas permi te

sabiamente que o capital das empresas se componha de dois terços
de ações preferenciais, sem direito de voto, e apenas um terço de

acues ordinárias votantes, se forem nominativas. E um mecanismo
perfeito que permite ao investidor minoritário controlar as decl-

sõee da sociedade sem que tenha que, para isto, subscrever na mes

ma a maioria do capital social Multiplica "ess ím a sua capacidad;

de investir controlando maior número de empresas com o capi tal de

que dispÕe, o que não aconteceria se tivesse que obrigatoriamente
deter a maioria do capital social do eacreenoãeencc

Tal mecanismo ainda permite que o investidor minori

tário, se assim o desejar, tenha as suas ações, ordinárias ou pre

ferenciais, sob a forma "ao ccrtadorv dinamizando-se o nercàdc de
capitais pois é ccnhecaca a preferência do investidor da Bolsa de
Valores por essa forma de ação.

b) a prevalecer a redação do artigo 301, sem as alt~

rações aqui propostas a maioria das açi:les da empresa considerada

nacional terão que ser nominativas, para qüe o controle fique co~

A neva redação apresentada, refere-se somen
te quanto ao reordenamento do dispositivo no art. 254 e seu § 19

A altieração proposta pára o artigo 254, faz

com que o atual § je sej~ inserido no "caput" do artigo e a par
te final deste, figure como § 19, a modificação visa inserir no
corpo do artigo conceito essencial às atividades das Forças Poli
cIais; por outro lado, passa a compor o § 19 aquilo que é merame!!.
te acessório as referidas organizaçfles, porque não diz respeito
às atividades fins das mesmas, já que espelha condição eventual e

transitória ( situação de força auxiliar do Exército e reserva

deste para fins de mobilização ).

Convém salientar-se que a modif'icação é estr1

tamente de ordenamento e não de conteúdo

JUSTIFICATIVA

Modi fique-se a redação do artigo 254 e seu "§

19. que passarão a ter a seguinte redação:

nenfes porque:

JUSTIFICAÇAO

Art. 254 _ As forças Policl3l.s e 05 Corpos

de Bombeiros são InstituJ.çi:les permanentes e regulares, destina
das à-preservaçào da ordem pública, com base na hierarquia, dis

ciplina e investidura militares; exercem o poder de pol.icia de
manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias
federais. sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Te!,

ritórios e do Distrito Federal; as at í.vadaôes de policiamento o~

tensivo são exercidas com exclusividade pelas Forças Policiais

EMENDA lP07901·2
~ CONSTITUINTE DARCY POZZA

L~~~':J

CMi;;fill

F-;~~"" :::J
fTIõSi~2flill

E a justificativa.

JUSTIFICJ\.CJi.O

CONSITUINTE DARCY POZZA

.u."'./ce~ ... l.,.u.....,•• lo

PLENARIQ DA ASSEMBLElA NACIONA' CONSIiUINTE

EMENDA HOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Inclso II do Artigo 252

Modi fique-se o inclso II do artigo 252,
que passará ter a seguinte redação'

I -. .
II -scrces Pollclais

III - '"
IV -

V - •••••

JUSTI-FICAÇAO

§ ünrco- "A propaganda comercial de medicamentos, for

mas de tratamento, tabaco e bebidas alcóol!cas, inclu
sive agrotóxicos. será reçufanenteoe por Lei."

A matér3.a vcnt3.1ada no d3.spos3.t3.VO emendado está
ccnnaea no fi J!! do art. 318 da const3.tu3.ção. ã,
tJ.go suprlm.:r,do. repet3.tJ..vo e deve ser suprJ.mJ.da

Pelo texto sugerido, as Polícias Miht~

res passam a denomínar-ee Forças Policias
No que concerne às Pof rcfas Hllitares a

adjetivação "militar" não tem razão de ser, porque não quahfi
ce suas atividades eminentemente civís, de prestação de servr-.'

ços , socorro, assistêncla e proteção do cidadão, e não encontra

correspondência nem na designação das organizações que de dire..!,
to e de fato são militaras pois a Força r drrest re chama-se Exé.!,
cito, a Força Aérea dencatna-ee Aeromi.uti~a e a Força Naval, M!,
rlnha. C art. 90 da atual constltuiç.ib Fetjeral ).

Transcrevemos a seguir, parte da concl,!;!

do do relat6rio da subccmfss ão de Defesa d::l Estado, da socied!

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo ünrcc ee Art 404

O parágrafo único do Art. 404 passa a ter a seguinte
redação

"Art. 404 ••••••• •• •••••. • •••

EMENDA lP07899·7

l'l

EMENDA lP07898:9
l'l CONSTITUINTE OARCY POZZA

NDo se justi fica a proibiçDo da propaganda simples de
qualquer produto, sem uma methor visão das ccneecuêncras que ela

implica, especialmente de produtos elaborados do setor primário
E necessário antes de mais nada uma rígida c1assi flcação desses I

produtos, a fim de que não sejam prejudicados, ainda mais, os agr,!
cultores que vivem das atividades correlatas Citamos, para exem_
plificar, o vinho e seus derivados que, eepenaentes da uva (e dos
viticultores), podem ser considerados bebidas nobres e até alime!!,

tares. Situam_se, entretanto entre as bebidas alcóolicas, embora'
o seu baixíssimo teor de álcool Num País onde se quer marcar uma
tradição maior no setor vitivinícola, e aumentar o consumo do vi

nho teaenco-c um hábito do brasi1eiTo, a fim de não o importarmos

nunca mais, proibir Qualquer promoção do produto seria uma forma

r

de desestimular a produçlIo. tanto do setor primario Quanto do se

cundário. A regulamentação da propaganda, no nosso entendimento,

deve ser felta através de lei ordinária, observadas as peculiari
dades de cada produto, eeeecefecenoc-se um estudo detalhado e com
patlvel à cada produto, e à cada caso, observados 05 direitos d;
livre iniciativa, de liberdade da imprensa, e dos meios de comu
nfcação ,



AssembléiaNacionalConstituinte e ·825

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao "caput" do artigo 371, no final, a
expressão "respeitado o direito de opção da família".

• Não faz, pois, nenhum sentido, retornar-se .!
gora a uma prática retrógrada, comprovadamente inibidora da at í vt-.
dade econômica, salvo o emprego de recursos financeiros oriundos
dos cofres públicos; dai justificar~se, plenamente, a acolhida da

presente emenda supressiva.

Na verdade, a estatização virá por via de con
sequência, eis que a livre iniciativa não mais t.erá motivação pa

ra investir no setor, principalmente na sua fase de grande risco~
que é a de pesquisa mineral, pois de antemão saberá que os recur
sos minerais, eventualmente detectados à custa de seu risco e in

vestimentos I passarão automaticamente a integrar o patr imânio da
Uniria

Art. 91 - O beneficio de pensão por morte, do se!.

vidor inativo ou ativo, correspondera à totalidade dos prove!!.
tos, vencimento, gratificações e vantagens pessoais do servidor

falecIdo

EMENDA MODIFICATIVA.
Emenda ao Art. 91 do ~~rojeto

EMENDA lP07910·11
f'J CONSTITUINTE DARCY POZZA

tJ PLENARIO DA ASSE~;~~~;~~:~I~~~·~·:~·~ONSTITUINTE

E;~~':J

tJõS!~~fl}l
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PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONST=IT=U=IN=T=E===:::'--=:===~

EMENDA lP07906·31
f'l CONSTITUINTE DARCY POZZA

JUST!FICAcno

CONSTITUINTE PAULO pntI:NTELo Estado democrático deve respeitar as crenças, co!!,
vâcçõee e fllósofia educacionais da família. não lhe impondo

instrução em choque com seus principIas, pois constitui direito
natural dos pais a escolha da educação que pretende para seus fi

lhos.

JUSTIFICATIVA

No texto atual, não fica claro se se trata de mo!

te do servidor inativo ou de ativo. Por esta razão, a nossa iE!.
tenção é esclarecer este -primeIro ponto.

EMENDA lP07913·6
f'J
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PLEN~RIO
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PLENARIO DA ASSEHBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
1U""~UIf,,,uçb --,

E!-lENDA SUPRESSIVA: Parágrafo único do Art. 404 do ~rojeto

Suprima-se o parágrafo únIco do Art 404

, a termo téênico ~remuneração" compreende o venci-
mento, as gratificações e ~s- vantagens do servIdor. Como està no

texto, há uma redundâncIa, pois as gratificações e as vantagens

já estão incluídas na remuneração. '

E mIster, pois, fazer uma compatibilização de li!).

guagem, no texto constitucional, n.: que tange a palavra "remune
ração" é usada indistintamente para caracterizar vencimento e
para caracterizar o todo, isto é, vencimento, gratificação

vantagens.

ElII:NDA MODIrICATIVA
DISPOSITIVO Ef.lENDADO: ARTIGO lq9

O § 3!! DO ART. 199 no PROJETO, PASSA A VIGORAR
COM A SEGU~NTE REOAÇ1.0·

ART. 199•••••••••••••••••

§ 3!! - LEI COHPLE:-IENTJl.R DISpOnt\ SOB'tE o
VALOR DOS EMOLUllENTOS RELATIVOS AOS A-rOS PRATICADOS
PELOS SCRVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

PLENÁRIO

CONSTITUINTe PAULO PIMENTEL

JUSTIFICACXO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EfolENDADO' ARTIGO 195

Com a nova redação va.ea-eae amp11ar mea s a abrangêncJ.a

da 1e1. Parece-nos que a expressão "le1 federal" cea t r-anqe a
regulamentação aos aez-va.çoa eepeca.rxceecs mant1dos pela Un150.

EMENDA lP07914-4
f'J
f'J

rr!~;"----:J
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n.T~/.u.rl.,uç.~' ____,

A palavra "vencimento" está tecnicamente correta,

A introdução da palavra "proventos" é necessária

porque este instituto é próprio dos inativos e para que não h!!.
ja interpretação er-rônea quahto a um assunto de elevada J.mp0E.
têncã e

Suprima-se do p.:rjt:éprOjeto da Comissão de SJ.stem,!

tlzação o Art. 336.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 336

EMENDA lP07911·0
tJCONSTITUINTE DARCY POZZA

L;~~'----:J

tIãS!~$MJ

A Constituição, sendo um documento maior, de

verá se ater às suas finalidades e prerrogativas, não entrand~
em detalhes que terminarão indesejavelmente, ao incluir titúlos
a serem proibidos, ou permitidos, excluir outros que no futuro,

por não nominados, não terão a possibilidade de ser contempla

dos

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP07908·0
I:J CONSTITUINTE DARCY POZZA

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA ao Incfso V do Art. 86 do i!;fl"\::oe&rojeto

JUSTIFICAÇP:O
SUPRnlllM-SE DO PROJFTO:

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA:
Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo único do ~tnojeto de

Constituição, da Comissão de Sistematização

O ART 195

EMeNDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO I:t<U:NDl!.DO: ARTIGO 193

JUSTIFICACÃO

SUPRnl1lf<I-SI: DO PROJETO'

A constJ.tuiçiio garante a assl.stêncJ.a jud1.C11.Ír1.8 gra
tuita (art 12, 1ncJ.SO xv, alí:nea "x") O modo de assegurar tal
da.rea.tio , as ccndaçêee para a sua concessão, ccns t i.tuem matér;r.1l
de aea ordl.nárJ.a

JU<:TIFICACJ\O

1) O § 2!! DO ART. 193
2) o § 32 DO ART. 193

EMENDA lP07915-2
llJ
f'J

o texto do artigo 336 que diz: " a folha de sal~

rios é base exclusiva da Seguridade Social e sobre ela não poderá
incidir qualquer outro tributo ou contribuição", causará, se manti
do, grandes prejuizos aos trabalhadores da indústria e do comércio
do País, devendo pois ser suprimido da Carta Constitucional

E: equivocada a interpretação de que recursos do

SESC, SENAC, SESI e SENAI, resultam de contribuições dos assalari.!.
dos São na realidade, encargos que os p rcp r Lcs empresários se Im-,

puseram, de acorde com a " Carta de Paz" assinada em 1946, onde I

as classes prccutot-ee , Objetivant:l~ a manutenção de programas prlv,!
dos. visavam o.perfelçoar li formal;;l1o profissional e propiciar me.,

lhOr nssistênc::lb social aos trabalhadores, o que de fato foi alca!!,

çedo ,
E oportuno lembrar que as citadas entidades são

administradas por empresárIos, eis que são patrimônio que lhes peE.

tence e muitot> benefícios tem trazido em sentido abrangente. esoe
cialme'lte à classe trabalhadora _A manu~n'ião do artigo r e fer ido,
trará incalculáveis prejuizos, tendo em vista o que as entidades
já prestaram de serviços, com recursos proprios, em favor de saú

de, educação, alimentação, Jaaer ," apreoIzagem e aperfeiçoamento /
profissional, beneficiando milhões de trabalhadores e suas fami_
lIas, colaborando estrei tamento com obras de carater social,

lado da União, desde a sua fundação.
Esta exposição simples e objetiva, justif1

ca plenamente, nc nosso entender, a supressão do artigo 336 do ~

.D!projeto dessa Comissão.

EMENDA lP07912·8
f'J CONSTITUINTE DARCY POZZA

L;~~··

rps;;;'~I'.!?!!:

V _ os cargos em comissões ou funções de confiança serão exerci
dos privativamente por servidor ocupante do cargo da respectiva
carreira tecnica ou p ro f as s aona L, exceto os da confiança direta
da autoridade máxima de cada orgão ou entidade

A norma estabelecida no inciso V do art. 86 e inequivocamente

mais salutar para o exercício de uma administração estável, inde
pendente de possível instabilidade política Necessario no entanto
se faz, para melhor explicitação, a inserção da palavra "respect..!.
ve», para evitar possíveis interpretações abusivas, tão comuns em

nosso país

EMENDA 1P07909·8
f'J CONSTITUINTE DARCY POZZA

JUSTIFICATIVA

o dispositivo cuja supressão é proposta f1
X8 limite de participaç~o dos orgãos e empresas estatais no cu.!
teio dos planos de previdência das entidades fechadas, por eles
patrocinadas, es tabefecendc a pamoade na contribuição de empr~

gados e empregadores, estendendo a regra à pr-ev Ldênc r a parlame!).

tar.

Além de constituir matéria cujo t ra t awencc
extrapole aos principias que devem informar o texto ccns t t tvc Lg

nal, já se encontra ela disciplinada tanto pela Lei 6 435, de

15.07 77, e seu regulamento, Decreto na 81 240 de 20 0178, quan
to pelo Decreto nSl 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterado
por iniciativa do próprio poder Executivo visando a aperfeiçoar

os dispositivos nele criados.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como

foi redigldp, o texto atinge instituição de indiscutíveis pro

pósitos sociais, que integralizam beneficios securitarios, co!).
templam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, ,abrem
frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico 52
cial.

Não á. demais lembrar que na manutenção da pre

v ídêncí a complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões d;

trabalhadores e dependentes associados, não e equitativo limita
la apenas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor
Público O Estado e suas empresas possuem a mesma necess í oaoe de

retenção de mão de obra especializada que o Setor Privado, o que

justifica a flexibilidade na concessão de benefícios caber-e a
legislação ordinária a regulamentação da matéria

r,r----------rur.,.u.lIP'i~A;••--- ~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52

Suprima-se do é!'ftkprojeto:

No Art 52, o item VIII, "os recursos minerais
do subsolo"

JUSTIFICATIVA

A menos que se esteja preconizando a es t a t Lza;
çãc da atividade mineral do país, os recursos nune r af s não devem
passar à União, como bens de sua propriedade.

Históricamente, este modelo não prosperou, tan

to no Brasil ccãõnta como no Brasil Império, então t i tu l a r es abso:
lutos das riquezas minerais do País

Segundo testemunham os registros da História

do Brasil, a titularidade d~ direito de propriédade das riquezas
minerais nas mãos do Governo, constitui, sempre, fator altamente

desestimulado r da atividade mineral do País, situação ames mais a
gravada com a então politica tributária mineral altamente asfixia~
b -

Necessariamente não é só com o fato de se pas-

sar 05 recursos mInerais do país para o patrimônio da União que
se estará estatizando a atividade mineral nacional

As duas matérl.as eccahactas pelos dl.sposl.tivos suprl.-

nuõos são de natureza processual e não tem nível const.a tucao-

naa ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO Er-IENDADO ARTIGO 205

SUPRnIA-SE DO PROJETO:

A LETRA g) DO ITI:M I DO ART 205

JU<:TIFICIllCJi,O
)

A emenda aâat.ava apresentada ao art. 191,

centando-Ihe n-eas um a.nca.eo , Juntamente para dl.spor ee modo ge
nér1co sobre a matérJ.a, serve õe JustJ.fJ.catJ.va para a supressão

proposta.

Constando das dJ.sposl.ções g~ra1s não há necessaeeee

de ser :J.ncl.uida, de novo, na competênc.la de cada TrJ.bunal
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EMENOÃ lP07917·9
I:

'LU•• 'o/<~"...l.""'CO"'I'i.tJ ,

PLEN~RJO

EMENDA lP07921-7
l'"' CONSTITUINTE OARCY POZZA

r,r lu..Of.un"'c.~;:.

~~~"':J

tFi~'m

EMENDA lP07925-0
t' CONSTITUINTE OARCY POZZA

r.r .L.N~..,fCOM'".""/SUOC.N'.. lo

PlENARlO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
"' tUt.f.u ..... 'Co.r;;:.

pr;~;'~

tImJ~;7rtJ

EMENDA SU!'RESSIVA

DISPOSITIVO EfolENDADO ARTIGO 350

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 12
EMENDA MDOIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: do Artigo 409 do Anteprojeto da Comissão

SUPRIN1\-5E DO PROJETO.

1) o ART. 350

2) OS ITENS I, II E III no ART, 350

A alínea "g", inciso 111, do artigo 12, passa a

ter a seguinte redação
"g) se r ãc gratuitos todos os atos necessários ao

exercício da cidadania, incluindo-se os de natureza processual e

os de registro civil relativos às pessoas pobres".

Art. ~ •.• _ Os Estados e os Municípios, em comum acordo, ouvido

o Poder Legislativo, podem estabelecer, de forma supletiva à legi.!

Laçãq federal pertinente restrições legais e ad'llinistrativas visa!!,

do à proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais de aspec

tos especificos e relevantes d~ seus respectivos territórios

JUSTIFICATIVA

JUSTIFJCAc}i;o JUSTIFICATIVA

r,r TtI'TOI.UI1•• "'.Ç•• --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~JENDADO' ARTIGO 353

CONSTITUINTE PAULO PJNI:NTEL

L';~~~

l:DSi:~ftJ

Sem alterar a essência da proposição original, que é fJ de também

estabelecer competência para legislar sobre a matéria aos Estados

e aos Municipios, a emenda pretende Que permaneça com a Un1110

Legislação básica e aplicável a todo o território brasileiro, da!!,

do aos Estados e Municípios sua atividade supletiva, nos casos de

necessidade específica.

IEMENDA lP07926-8
ê' CONSTITUINTE OARCY POZZA

A presente emenda, ao acrescentar a expressão 1

"relativos às pessoas pobres" tem por objetivos

a) garantir a gratuidade dos atos de Registro Civil somente a
Quem não possa pagar, não criando privilégios às pessoas ricas ou

que t.e-iham recursos para tanto c

b) impedir que o Registro Civil se torne um serviço inviável de

ser executado, pelos custos que tem de funcionários, material

instalações:
c) evitar que os Estados se vejam obrigados a assumir este servf-,

cc , eee onerosas indenizaçÕes, absorção de milhares de funcioná

rios, e sem ter, em contraprestação, qualquer receita:

d) garantir aos atuais Oficiais de Registro Civ~l um direito li:
qui do e certo, para cujo cargo enfrentaram concurso público e
que estão agora assegurados pelo Anteprojeto.

fl-;;~""~

l:õ57;0D

ord1.nár1.a. Daio eeeunt;c tratado é matérJ.a de j e a,

PLCocl.'.fe.",..i.tJ/.""•• "' .....

PLENA:RIO

a supressão.

EMENDA lP07918·7
I:

JUSTIFICATIVA

Suprima_se do texto do artigo lIa, os seguintes

núm~ro$": X, XII, XVIII~.

JUSTIFICATIVA

Item VII •••• - Exigir, para a instalação de atividades potenc-ia!
eent.e causadoras de degradação do meio ambiente ..

estudo prévio de impacto ambiental pelos órgãos

competentes para as indispensáveis adequações da

referida atividade à legislaçll.o vigente e, em c.!,

50S de relevância, submeter a avaliação a um coI,!

g1ado composto de especialistas na matéria e de

representantes da unãsc , incluindo também obrIga

toriamente representantes da unidade federativa e

do llIunicípio onde se pre.tende a instalação da at!

vidade respectiva.

Emenda Modificativa

DispositivO' Emendado: ao Item VII, do Art. eua do ~rojeto da
Comissão

Selll alterar a essência. da proposição original, que
é a áe exigir estudo prévIo e avaliação do Impacto

ambiental, a emenda pretende que taIs exig~ias s,!

jam cumpridas primordIalmente pelos orgãos já exi.!

tentes com essa competência, todavia passando-se

os casos de maior relevância para a apreciação de
un colegiado de representantes idôneo, récnâce , P,2,

l!t1ca e admInistrativamente.

r=~'~~"~

fui~'imJ

EMENDA SUP"ESSIVA

DISPOSITIVO EMEN)l\OO~ Artigo 14.

A manutenção do texto, sem a exclusll.o dos

ítens acima, será dificultar ou até anu.La r; a possibilidade da

classe dos trabalhadores comé5ticos, de ter acesso a um emprego.
Creio Que melhor do que no texto, cevec-ee-fe

deixar que a legislaçao trabalhista, definisse com maior clare

za as condfções de trabalho para os trabalhadores de modo geral,

especialmente dos domésticos, eis que tal matéria não se adequa

a norma constLtucJ.onal, eis que as conquistas trabalhistas devem

sofrer mutações e avanços gradativos em consonância com.a reali

dade do sa.ís ,

EMENDA lP07922-5
['J CONSTITUINTE OARCY POZZA

PLENJ'iRIO DA ASSE~BLtIA NACIONAL CONC;TlTUINTE

DA SUBSTITUTIVA:

JUSTIFICAC1,;O

A constituJ.çãa deve, apenas, assegurar d1.rc-1.to

De outrD Eartc:.. dizendo a lel. mal.Or que o casal tCf'1

o direl.to de .. 11.vrclIlente.. determinar o número ec seus fl.lllos,

constitui redundânc:t.a dl.zer que fica veeeec ao Poder Públl.cO c
às ent:t.dtldes pn.vadas a prática cocr~itJ.va.

ART. 353 - É GARANTIDO A HOMENS E t-lULIIERES

O DIReITO DE DETER~IINJ\R LIVRENENTE o Ndf>IERO DE

SEUS FILHOS.

\'P..o.re.íO
O AR'!'. 353 DO 'PAR}\GRAFO, PASSA A TER 1\ SEGUINTE

REDAÇÃO:

Tut.flU"'f1C-&t},,

lmperfeIçijes

JUSTIFICAcno ....

I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás natural .. em território

nacional;

11 - a refinação do petróleo naclonal ou de origem estrangeira,
em. território nacional;

III - o transporte marítimo do petTóleo bruto de origem nacional

ou de derivados primários do petróleo produzidos no País, e
bem assim o- transporte de petróleo bruto e seus- derivadas

primários, e do gás natural, por meios de condutos.

IV - a pesquisa e. a lavra de minérios nucleares primários e o pr..!!
cessamento-, enriquecimento e ccmercrar reaçac de concentradas
de materiais nucleares fisseIs e rér t ers ,«

Retirou_se t ambém os gases raros (hélio. argônio, neônio, xe
nBnio e crilltõnio) do monopólio da União, porque não são, na reali
dade, oescursedos ou lavrados, simplesmente porque s~a fonte prin:
cipal é o ar atmosférico. embora ocorram também em concentrações anô

malas com O gás natural.

No inciso 111 procurou-se explicitar melhor o texto, porque

não se faz na prática "pesquisa, lavra, enriquecimento, industria-

lização e comércio de minerais nucleares", mas sim a pesquisa e

lavra de minéuos primáuos de elementos I Iasea s e férteis, e o

processamento. enriquecimento e a comercialização de concentrados

de elementos fIsseis e férteis de interesse para a indústria
creer ,

EMENDA MOQlfICATIVA AO ART. sro DO ~-.PROJETO DA COMlSSAO O!: SI2:

TEHATIZAÇJtO

"Art. 310 - Constituem monopólio da União:

Dê-se ao Art. :nO a redação seguinte:

A nova redação ora proposta vf sa expurgar as

técnicas contidas no texto do ~projeto

No- inciso I por exemplo, alterou-se a expressão tia pesquisa

e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos.
..... " para "pesquisa e lavra de petróleo .... , porque "jazidas" são

corpos minerais já pesquí sadcs e definidos física e economicamente.

e dos "hidrocarbonetos fluidos" o único que ocorre na natureza
condições normais é o petróleo

r-r~~t----:J

(Ç/'ZWl

"Art. 383 - As empresas comerciais, i,!!

dustriais e agrícolas são responsáveis pelo ensino •

fündament~l e pré-escotan gratu! to 'de seus emprega

dos e dos respectivos dependentes. a partir dos três

anos de idade I mediante a manutenção de escolas pró

prias ou concessão de bolsas de. estudo ou contribui
ção com o salário educaçêo , na forma da le!."

Substituir o art. ?l71 pelo seguinte

JUSTIFICATIVA

"Art~ 377 _ As instituições de ens-ínc superior

gozam nas. termos da lei, da autonomia didati_

cc-crent.frãca , administrativa, eecoeefca e financeira, obdec!

dos os seguintes princ.ipio$~1I

E preciso não duplicar meios para a 0.E,

tençãc dos mesmos fins , aproveitando-se a rede física existente,

para racionalização de gastos e otimização de resuI t~dos. A bol

sa de estudo constitui medida descentralizadora, capa de atingir

esse objetivo.

Como redigido no ant-J{rojeto, o artJ.go se choca

com o previsto no parágrafo único do art 380.
Por outro lado, o ensino superior não esta todo

organizado em universidades, como está no texto do "caput'·, pr~

dominando o número de instItuições e- faculdades isoladas.

E a justifIcativa.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
SUBSTITUA-SE O ART. 383 PELO SEGUINTE:

EMENDA SUB5TlTUTIVA

r,r---------"'''~....'''''.----------..,

EMENDA lP07924-1
I" CONSTITUINTE OARCY POZZA

~ adocão de uma nol!eaca tributária urbana 

edequada aos nossos dias, nue vise acãma e tudo coibir os erranâes ea
eecuraaeres imobiliários o os incornoradores eaneneãosos oue se anro

priam de inúmeras áreas urbanas sem lhes dar a cur.to nrazo uma finali

dade social, é medida eue se imnõe.

Dê-se ao narâ(frafo 19, do art ... 273, do.an±:e

projeto Il seeuãnee redar:ão:

273 ...
lS" 19 - A a1i:cruota do iMPosto- sobre a 'Oronrie

dade nredial e territorial urbana será nroqrQssiva, nos termos da

lei comolementar,. em. funcão do número de imÓVeis do mesmo contribuin

te e do telllPo decorrido sell\ utilizacão socialmente eaeacaee no caso 
de imóveis construidos.

JUSTIFICACÃO

HODrF'ICATIVA-ADITIVA

Art. 62 ••

inciso V - INSTITUlCÃO DE J.1ECANISUOS QDE

ASSEr.URD1 A EFETIVA PAR'!'ICIPAcAo DAS O"r.ANIZACÕES COl1DNITJ'RIAS NO p~

NEJAHENTO, NA FISCALlZAcJ\O e NO PROCESSO DECISORIO MUNICIPAL.

JUSTIll'ICAr-Ko

:e eeecr.eo asseaurar de fomna mais efetiva 

e concreta a narticinação das orqanizacões de bairros e de outras en

tidades comunitárias, na administracão mun!c1.nal e em serv!cos núbli
ecs , como o policiamento, ensino, 1ustica, assistência ao consumidor,

segurança,etc... , dentro do esplrito de descentralizar;ão do poder e

democratizacão das institt.icões, no Estado moderno. A fiscalizacão 

dos atos do Prefeito, além dao; atribuicõe>s da cjimara de Vereadores, 

deverá ser exercida nela comunidade cue reivindica e acomeanba os atos

administrativos municinais, no seu bairro. A fifcalizacão é medida mo

ralizadora e qualauer nrestacâo de contas~ lesivo ao interesse 

oÚblico coderá ser discutido DOr via 1udijÜal ajiequada.

ACRESCENTE-SE no inciso V, do art. 6', do
~ro1eto a exereesâc -"na fiscalizacão" - 'Cassando a fiaurar

o seguinte eexeoe

PLENARIO DA ASSEHBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

=- '~I ......fCUlSllof'U.C~M,..IO
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EMENDA 1P07928·4
f' CONSTITUINTE DARCY POZZA f'P~s"":J

eçs:;:'iillJ

EMENDA lP07931·4
l:J CONSTITUINTE DARCY POZZA L';~S~

vs!~'MJ

EMENDA i P07935·7
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA rrP~~"'~

~:%!W

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 93J.t' pr".:~\!.rvJ l'e.\I.t)'\t\.~h'l."'I.I...lLH.! c,!,

H1tlS,C I;"

Substitua-se o arts 93. que passará a ter a seguin_
te redação:

q"
ART.~~ Ao servIdor público da acmíní.s t reçêo dí r e-,

ta, Indireta, sociedades de economia mista ou ruocaçees contr ofa-.'

das pelo Poder Público, em exercício de mandato eletivo, aplicam

se as dlsposlçi)es seguintes
I _ Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual

ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou runçãc , po

dendo optar pela renuneraçãc ou subsídio.

II - Investido no mandato de vereador. havendo comp.!!
tibilldade de horário, perceberá sua remuneração sem preju\zo dos
subsídios -

lU - Em qualquer caso que exija o afastamento para

exercício de mandato eletivo. seu tempo de serviço será contado •
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimen

to.
IV _ Para efeito de benefício previdenciário, no c,!.

so de afastamento, os valores serão determil')adoS como se no exerc!

elo estivesse. "

EMENDA SUPRESSIVA

Retirar do art 373 (caput) a palavra
" público", redigindo~o assim

"Art. :573 - D dever do estado com o e,!!
sino efetivar-se-á mediante a garantia de: • "

.:JUSTIFICATIVA

o dever do estado é o .de ministrar e,!!

sino. de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes

poss Ivers , com o menor gasto e a obtenção dos melhores resulta
dos Por isso, não se deve restringir sua atuação de modo a nãc

tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e

Illais ecnveoteote,
A -obrigaçao do Estado é com todo o en

.. ,lhO J:! nãe ces t r.í t Iva e dlscrim,lnatoriamente com o ensino públk
tO ~ Dpema:. -__

EHENOA SUBSTITUTIVA:

Substituir o inciso I d:) art. 372 pelo se

guinte:

" I _ cemocrat í aeçãc do acesso e pe nnanê-icãa

em todos os n!veis de ensino. 11

JUSTIFICAÇAO

E preciso garantir o acesso e permanência do

aluno em qualq.ler grau de ensino. A gestao é de natureza técnica,
com provimento regulalflentado em legislar;ao própria, conforme a

natureza jurídica de entidade mantenedora da escola

I rrc;ç;~i I jD

A eupervrsac de qualidade significa ingerência

na organ12açao didátlco~administrativa, sendo que deve ccmoe
til' à prQpria comunidade e 80 usuário Ao Estad:) cabe apenas

fiscalizar o cumprImento da leglslaçao do ensIno.
E a justificativa.

ascrevacse assim o § 412 do artigo 49 do Projeto de Con,!

JUSTlrICAçno

.Modifique-se o Art. 374, que passará a ter a s~

guinte redação:
"Art. )74 _ .o ensino é livre 11 iniciativa prlv,!!

da que o minIstrará, sem ingerência do Poder Público, salvo p!.
ra fins de autorização.. reconhecimento, credenciamento de cur
sos e fiscalização do cumprimento da le.9islaç:to do ensino."

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSIT1Va EMENDADO: ARTIGO 374

r.r------ .....,...n'•.;~clo

(!J PlENARIO

EMENDA lP07937·3 •....-------'1 fl;PT'O"""-'
cr;;;:stltUlnte SOl.ON nORGES DOS REIS . J

L'~~';'~

fui:~00J

Arti9,0 17 -
111 •••••• -
a) _ Os direitos de reunião e associação e,!

Uo compreendIdas na liberdade re!Jgiosa. cuja profls

são por pregações. rituais e cerimoniais públicos e l!
vre, esseçuradc aos lo!:als de culto e suas liturgias I

particulares a proteção, na forma da Lei;

A Liberdade Religiosa está assegurada no te!.

to do AnteproJeto e a Emenda proposta não altera a substância da
eeceçãc anterior, entretanto, dá 'una configuraç:to ampla ao conce,!,
to de Liherdade Rel1910sa nele fazendo menção aos locais aonde e.!

ta llberdade mais se projeta •

JUSTIF'ICAT..l~VA

EMENDA ADITIVA
ACRESCENTE-SE Jl, LETRA "a" _ INCISO rrr - ARTICO 17, A EXPRESSA0
"ASSECURADO AOS LD:AIS O:: CULT-o t SUAS LITURGIAS PARTICuLARES A
PROTEÇAD, NA FORMA DA LEI", QUE PASSAM A SECUINTE REOAÇM.

tJ PL"ENARIO DA ASSEM~~·Ê;~c~~~~~;~Â~u~üN5TIJUINTE
___tCUo/,...,,,ic.(ú

EMENDA lP07933·1
l:J CONSITUINTE OARCY POZZA

f'r.:r-P-L-EN-A-RI-O-OA-AS-S-EM~~~~~~co;;~~;c~~u~ONSTITUINTE

EMENDA lP07932-2
I!J CONSTITUINTE DARCY POZZA

p:r;'~~'~

&/~'Wl

JUSTIFICATIVA

o novo texto que apresentamos, entendemos mais
adequado. na parte do servidor públlco no exerc!cio de mandato e

letivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais. interpre
tações de Tribunais de Contas e processos admin!stratlvos. pela I

confusa redação da Constituiçlio atual. Data vênra a redecêc prc

posta pelo nobre relator. da Comissão de Sistematizaçao, esc.larece
apenas melhor 'a sãtuaçãc , ficando longe, porém. de uma transparê!l
ela total sobre assunto que afeta a vida de milhares de vereeoo

res em todo País. O artigo, com 1) novo texto que ora apresentamos.
melhor condiz com a .realidade dos servidores brasileiros e parti
cularmente, dos elei tos à mandatos populares.

Nossa proposta busca valorizar os legislativos
eunfcrpats , rezencc-cs compor _ de elementos de real valor. já com

experiência principalmente no trato da coisa pública, que pccer ãc
contribuir de forma salutar e eficaz ao aperfeiçoamento das inst!
tuiç~es pol!ticas e ao regime democrático.

EMENDA MODIFICATIvA
DISPOSITIVO EMENDADO artigo 416

Dê-se ao § '12, do artigo 416, a seguint-e redaç:to:
n S III _ O casaeentc civil é forma de -constituição da fa'll!lia,

sendo gratui ta a sua celebração" ~

JUS T I F' I C A ç." O

..,- TlKlo/.".T'..J&çlO

E.lENDA lP07929·2
fJ CONSTITUINTE DARCY POZZA

EMENDA SU:lRESSIVA: tltulç:to:

J~U S T I F I C A T I V A

rrP';~:~;;-]

t:?Si"ô~
'~ld'''''CO'''''.O/''''C~;''''u

PtENARIO

Constituinte .AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

A lP07938·1

.No que se refere à cr íeçêo de municípios, o projet'J de

Constitulção adotou norma oriunda da Carta de 1967, oue,

ver, deve ser alterada. Para isto, propomos esta Emenda

Como constantemente denunciam as crqanfaeções Internac íq
nais de defesa dos da r e Lt.os humanos, como a "Anistia Internac Ig
nal, há, no ~mundo contemporâneo, uma série de nações que dl;sre.!
peitam, sistematicamente, os direitos humanos de seus c roaoacs ,
mantendo-os sob a tutela despótica do Estado tcdc-pcoe rcsc

Por outro lado, é também notório que, em muitos países,!

nexistem eleições livres e democráticas para a escolha do~ seus
- dirigentes. .

Nessas naçües , ou há erercees fraudulentas que sac verd!.
deiras mascaradas, ou, simplesmente, há ditadores que se perpe

tuam no poder e se recusam até a promover eleições, ainda que

_JU5TIFICAÇA:O

Acrescente-se o Parágra fo Onico ao Inciso I do Artigo 54

do Projeto de constituição do Relator da ccmtssãc de Sistematl~

aecãc , com a "Seguinte r-edação

"Art. 54 - ••••••• ~.. • ...... , ••••••••••••••••••

1 _ manter %elações internacionais e participar de orga
nizações internacionais. bem como assinar ccnvênâcs e nonvrm, 

çlSesj
Parágrafo ürucc - O Brasil não manterá relações diplomá

ticas com os países onde. comprovadamente. não haja eleiçlJes I,!,
vres e democráticas e nos quais os direitos humanos sejam ces
respei tados ,«

JUSTIF'ICACAO

-§ 40. ~ C\Jnprirá ao legislador estadual (h.ar, alem da

.consulta pleblscitarla às populações Inte ressade s , outros requlsl
tos a serem observados para crf açãc , fusão, Ieeerpereçãc e desMe!!!.

brtlClento de Munic!pios •.n

..,- ~ ,U,o,.,,""~.çlO _,

Al't 381 _ As verbas pú~licas serão ces t Inacas às

escolas públicas, à conces sãc de balsas de estudo,
li. ampllaç:to de" aten1imento e à quali f Lcaçâc das ,!!

tividades ee ensino e pesq.usa , e'n todos os ní
veis.

E a justificativa.

JUSTIFICATIVA

"ENtendemos que o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço. o Programa de lntegraçao Social e o Progr.a~

ma: de Formal;;Uo do Patrimônio do sezvfdor Público. meIbc r ate!!
dem aos interesses dos trabalhadores t funclon.ãrlos e por Isso

devem ser preservados, eis Que constituem sua garantia e pou

pança. diretas.

A bolsa de estudo, além de des ce-rtr a Lí zar;
constitui ajuda ao aluno e' não ao estebarecterent.c de e-rs í nc , \le~

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca

rente nos locais o"'l:1e não ncuver escola pública
Os incisos I e II do anteprojeto criam I

discr,j.minaçll~s, reserva de mercado e proteção do Esta10 às esco
las confessionaIs quando este deve ser dissociado de instltul
çlles religiosas I sem e",pl1ar as condições de acesso e a melhoria

de qualidade, sem todos os n1Veis de modo generalizado

Suprima-se c Artigo 474, § 19~2g e 351

JUSTIF1CATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
REDIGIR ASSIM a ART. 381 (CAPUT):

L";~:=J

l:;;s7~'Y0J
'Ut.N.,J"ftc&Çlo _,

III _ A CIDADANIA

d) A lei punirá C01lO crime inafiançável qua Lque r cf s

criminaçao atent6ria aos direitos e liberdades fund,!
mentais. sendo formas de discriminação, entre outras,
subestimar. estereotipar ou degradar grupos étnicos.
religiosos. raciais ou de cor ou pessoas a eles per~.

tencentes , por palavras, imagens, ou representações

em qualqJer meio de comu-ucaçãc

Através desta emenda, p%op~e~se a retirada da expressão "é
gratuito o processo de habilltaçDo", mantendo a g:tatuidade da c.!!.

lebraçlIo do casamento, a exemplo do "texto constitucional vigent.e.

Justifica-se a redação or.a proposta uma vez que a habil1t!.
çrlo para casamento representa um custo representativo para os Cf!

cios de Registro Civil, os -quais exercem em caráter privado tal

serviço. com funcionários. impressos, prédio, e outras despesas

necessãr ias.

-Outrossim, é incompatível a referida gratuidade com o dispo.!

to no artigo 199 e seus parágrafos, pois que Lei complementar re

gulará a ativIdade de Registros Públicos e Lei Federal disporá os

respectivos valores.

As pessoas carentes já displJem de dispositivo legal que

isenta de qualquer pagamento

Uma sociedade n!'tidame"lte pluralista como a nos sa de
ve se-apre fechar as portas para as discriminações em qualquer I
campo. A Le-nbr-ança dessa Em2nda é oportuna e vem no mesmo sentido
do pensamento dOilinante como se vê, aliás, logo adiante da letra

"FI! do mesmo inciso.

Artigo 12:- •• ~

para acrescentar a palavra "religiosos" no texto do artigo 12-1n
c;:iSD UI _ letra "d" do ~projeto -

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP0793Q-6
ê' CONSTITUINTE DARCY POZZA



f328 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICAÇJtO

Suprima-se o Artigo 486 do Projeto de Constituição do Re

lator da Comissão de Si$tematizaç~o.

sejam llpro_ful"lla"

Ora, o Brasil, hoje, é um País que 58 reconciliou co'n a

Democracia e que vem resgatando os direitos humanos que, lnali~

velmente, pe r t encen a seus e í dadãos e que, ao mesmo tempo, ven

realizando eleições livres e democráticas para a escolba de cn.,

r Lqe-it.e s e representantes legislativos I em todos os níveis

E absurdo, por conseguinte, que ccnt mueocs a wao t.er re

lações diplomáticas cce países que insistem em desrespeitar 05

direitos humanos e que não pro-nevem eleIções lIvres

Tais nações devem ser afastadas do nosso convívio, a fim

de Que seus dirigentes se vejam forçados a democratizar o res
pectivo regime, em todos os setores

JUSlIFICAÇAO

Art. 94

S iimco , A Le a disporá sobre a perda de bens e de

emprego. cargo ou função por danos causa

dos ao erãr rc ou nos casos de errr rqueca 

mente 1líClto no exe rc Icac deles.

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

EJ.lENDA NO }.O

PROJETO DE CONSTiTUIÇÃO

PLENÃRIO

Acrescente-se ao areagc 94 o seguante texto corno p!.

rágrafo iinacc (Seção II. DOS SERVIDORES POBLICfS CI

VIS): ,

lítica de ve rcr raacão de pessoal. através, pr1nc1palmente. de

sua prc ãass rcna í a aecãc e da apt rcacãc de um programa permane!!.

te de aus t errdade no trato da co i sa píib l xce
pr-,;;·~:.'sYJ

rrm;~~7â7JPLENI'IRIO

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

Acrescente-se o Paf'ágrafQ !Jnico ao Inciso IV do Artigo

408 do Projeto de cons t í tufção do Relâtar da Comissão de Sis

tematização, com -a seguinte redação.

"Art. 406 - rncunbe ao Poder Público:

1 - .•.•.•...•••• '" .••.••...•..............•..•••..

11 - ••• •••••••••••• ••• •••• ••••••••••••• • ••••••••

111 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - defina. mediante lei. em todas as unidades da F~

"ceraçãc , espaços territoriais e seus componentes a "serem csp~

cialmente protegidos, vedado qualquer modo de utllizaçl'lo que

comprometa a integridade dos atributos que Justifiquem sua I

proteção.

parágrafo ünrco - Como reserva natural, a região do I

pantanal matogrosscnse será preservada, sob a guarda do Exér

cito Brasileiro."

EMENDA lP07943-8
f:
f:

I=-p;~:;;;:J

~"~7/EJPLENARIO
r~C"'R,"fce",,"lo"w.<.w's.b-_---__

EMENDA lP07939-0
Constituinte AGRIPINO DE OLlVEIF!A LIMA

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

xxvtII -

Art. 158

Acrescente-se ao incl.so XXVIII do artlgo 158. o

segumte parágrafo que flcará constando como S 1ç.

passando o S úuco a parágrafo 20 (Secção 11, DAS

ATRIBUICOES DO PRESIDENTE DA REPOBLICA):

JUSTIFICACÃO

DJÉNDA N° AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

O cbj etavc desta sugestão ê ampliar o alcance do v!."

gente texto da Carta ccneeatucacnat , refa tavauente ã matérl.a.de

modo a mcí.ua r , também. a perda de emprego. cargo ou função.alén

do perdlmento dos bens. nos casos de danos ao erárl.O e de enr!.

quecaaenec llíCI.to.

Trata-se de provrdêncãa necessâraa , Já que a tiplf,!

cação ae crime Contra o erário induz ã ampcsacãc da pena acess§.

r-aa , V1StO que Se torna andeae j âve I a pereanêncaa , no servacc

púb1J.co. de quem o tenha desservido a deslustrado com procedi-.

menta 11íCJ.to.
O ct ama de austendade que se procura lnfundir ã

nação com neaaêas co raj osas que vem sendo t~madas por adlD.l.nl.!

trações peemedebas t as em todo o País. ampêe , portanto, a efe

t ava ncraãaaecãc do setor público. razão porque se deve Urge,!!.

temente mscrever a ampliação aqua sugerida no novo textoc~

t r tucl.onal.

PLEN1i:RIO

No período da da t adu'ra , a Lade r-ança do Governo que
brou o cenproaas se de entregar ã oposição duas ãas cancc comis

sões.

VI - Poderão ccns'tatuax-se até 5 (cl.nco)Com1!

sões Parlament.ares de Inquérito. poden

do esse número ser amp'l aadc em razâo da

exas rêncaa de matér1a de extrema urgên

C1a ou de evadente anteresae nacacnat ,

i 10 _ 1: da competência cumulatl.va do Pres1dente

da Repúbhca e da" LegJ.slatJ.Vo. a lnlciat!

va de lel.s que:

Em de teramadc momento, a representação governaata
formou, com a eaacraa t renqua Le que controlava. todas as 5 CPls.
lmpedindo. a s s ara, a op cs a.çâo de e xe r-ca-t.ar- sua tarefa fl.scaliza
dor-a

A ccnass ãc Parlamentar de Inquérito é anatruaent.c

da oposlção e num 're game democrático deve ser est1mulada e vaI!?

ra eade ,

o texto cons t r t.uca onaj, va gerrte prevê a formação de

apenas 5 CPIs~

Nossa proposta pe rnu te a formação de outras em ra

zão da exas têncaa de maténa de extrema urgêncaa ou de evrdente

arrte r es se nac.i onaj.,

EMENDA N° AO

PROJETO DE CONSTI'l'UICAO

JUST1FICACÃO

Inclua-se como lnC1SO VI do artigo 107 (Seção III.

da Câmara Federal):

Nossa proposta vasa demccra taear o uso desse instr.!!

nentb , rompendo o' hm1te muat as vezes arbJtrário de apenas 5

com1ssões.

EMENDA lP07947-1
f:

r.r---------- f U ... , ..... T1....oç1e

EMENDA lP07946-2
1!J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

f:

III _ Será nula de pleno direito a admissão
de servador- sem p réva a ap'r-cva cáo

concurso públl.co, cabendo ao Ioll.nl.steno

Púbhco prcacver permanente responsab.!

Ladade por essa admissão

JUSTIFICACÃO

Em que pese a clareza do mandamento ccns r.a ruc rcnaf

de t e rrm nandc que a prlmelra r nve s t adur-a em cargo püot acc depe!!.

dará de aprovação prêvaa , em concurso públICO de proloas ou de

provas e títulos. ressalvados. naturalmente. os casos expre s sa

mente defan ado s em Le a (funções de natureza t r-ans a t draa L, oco!.
z-er-am milhares de nomeações nesses últJ.mos trl.nta anos de pes
soas sem hab a La t açâo p r-êva a ,

A orgra de nomeações. a maao r ra processada - -=-
necessldade de serVlço e sem qualqu~r crltérl.o técnlco ou adm,!
n1stratI.VO levou. l.nClUslve. a que praticament.e todos os gover

nadores empossados no dia 15 de março adotassem, como prl.melra
medlda de sua gestão. a decretação de programas de aust:er1.llade

em que a prlncI.pal provldência f 01. Justamente. a dlspcnsa em

massa de servidores excedentes.

Não queremos entrar no mérlto dessa dec1são nem

tampouco examlnar o assunto do po'nto de v~sta étlCO ou moral ,

embora se sa1ba que o carát.er extremo de tals med1das pro\'oca.

sempre. repercussão de natureza soclal grave. fato. que contu

do,' é pecullar aos países do mundo subdesenvolv1do ou em V1a

de desenvolvl.men"t.o.

Entendemos que os graves precedentes ver1fl.cados
em relação ã matéria estãó l!. eXl.gl.r pronto pOSlClonamento da

Assemblél.a NacJ.ona1 Constlt.Ul.nte. prI.ncl.palmente com o objetl.

vo de confenr ao assunto um tratamento q,lJe não dé margem a que

a norma Jurídlco-const1tuc1onal seJa burlada vllmente. como se

tem verl.fl.cado nesses anos todos.

Para que 1SS0 seJa possível. procuramos J.ntrodUZl.T

dl.sposl.tl.VO no texto const1tucl0nal que- declare a nulldade de

admlssão de servldor promovida sem concurso púb11co, cabendo ao

Minl.stér10 Pública. através do Procurador-Geral, promover ,a pe!..
manentc responsabl.ll.dade por essa adml.ssão.

Estamos convencl.dos de que. aprovada a nossa pro

posta. não mais se repetJ.rão os casos de nomea;ões leslvas aos

cofres púb11cos, posslbI.11tando a que se adote no País uma po-

Art. 86

Inclua-se como ãnc i.sc III do ar t r go 86. (Seção r L,
DOS SERVIDORES POBLICO-S CIV1S) o s egu rnt e texto.

renumerando-se os dema i s

EJ-1ENDA NO AO

PROJETO DE CONSTITUrç/W

Entre 05 últimos. estão aqueles dotados do esp rr r rc em.!.
nentemente predatório. que agridem a natureza com fins merane!!

te mercantilistas. que, sistematicamente. se lançam à destrui

ção da natureza Isto. é uma constatação universal.

No Brasil. o quadro não é diferente.

No pantanal matogrossense, a matança de animais está l~

vando certas espécies à sua extinção. Todavia, a ofensIva ~rr.!

cional dos predadores desatinados não se restringe à fauna. a-,

tingindo. também, a flora

Para pôr cobro a essa situação indesejável, propomos a

guarda do pantanal matogrossense pelos cont Inçe-ites de Exerci

to Brasileiro, poIs sua vivência e experiências em casos seme

lhantes são todos conhecidas e bem assim a sua eficiência.

Desta maneira, a preservação do pantanal que é de

importância aos interesses nacionais, estará garantida

Os seres humanos, buscando o desenvolvimento econôntcc

e o gozo das r-Iqueae s neturais, deverão enfrentar a realidade

de que os recursos da netureae e a capacidade dos ecosslste 

mas são limitados e , por conseguinte. deverão considerar as

necessidades das çeracões futuras.

Se a finalidade do desenvolvimento consiste em propor
cionar o bem estar eccâaa e econômico. o ob j e t Ivc da conse r va

çãc é manter a capacidade da Terra em sustentar esse desenvo!
vimento e garantir a vida.

Há duas caracter!sticas que distinguem nossa época. Uma
reside na cepecfcàde quase ilimitada dos seres humanos de cri~

rem e construirem, com a sua contrapartida para destruir e an.!.

quilar.

p.-';;:.:.~p""]
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PLENaRIO
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Constituinte AGRIPINO DE OUVEIRA LIMA

Const1 tuinte AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

JUSTlfICAÇ~O

Suprimam-se os Artigos 43, o § 12 e § 22 do Artigo 44 e

o "caput" do mesmo Artigo, o Artigo 45, os Incisos I. II I III e

IV do Artigo 46 e o "ceputv do mesmo Artigo e o Artigo 47, do
Projeto de Constiluiç!lo do Relator da Comissão de Sistematiza _
ção ,

A Defensoria do Povo, com suas atribuições será um pude r
paralelo ao Legislativo e ao Judiciário Já existe o Poder Judl.

eiário para fazer cumprir es leis do país, be-n como o Supremo I

Tribunal Federal para agUições de constitucionalidade ou Incon1.
titucionalidade das leis e, também, o cumprimento dos p rece í t es

da Carta Magna.

A crfeçãc da Defensoria do Povo põe sob suspetcãc a cem;
petênc.ía, ahonest Idace e até o mandamento constitucIonal de I

que os três Poderes são o instrumento da soberania do Povo

Suprima-se o Artigo 489 e o seu Parágrafo ünr cc do Proje
to de Constitu1ç~0 do Relator da conrseac de Sistematização -

JIC
Suprimam-se 05 Incisos I, II e~e os parágrafos 111, 20

e )2 do Artigo 68 do Projeto de Constituição do Relator da Co_

miss~o de Sistematização.

Praticamente, todo Q Capitulo no qual cons t.an os dispas,!.

Uvas citados 5150 dispensáveis

JUSTIFICAÇAO

Como foi solicitada a supressão do Artigo 337. em outra ~

manda, por nós apresentar torna-se necessária a aupr e s s ãc do Ar

tigo supracitado.

JUSTIFICAÇJ:l.O

Constituinte AGRIPINO DE OLIVeIRA LIMA

o imperativo constitucional que se pretende Inserir na

Carta é totalmente ceenecessar í c , pois já acontece na prática

O que se verifica é tendên:=ia paternalista. que põe sob

suspeita a formação e a cultura dos ..professores. bem como a sua

competência.

NDo é preciso a Constituição ordenar tal prática, a I én I

do que é matéria para lei ordinária, quando muito, pois a nosso

ver caberia aos professores e técnicos em ecccecao, se fosse o

caso, introduzir dispositivo ou recomendações desse jaez

A mania de se eleger datas para cceeecraeees deve ser IH

radicada Se formos festejar datas dos povos. passaremos a COIll~
morar todos os dias anos, se levarmos em conta out r as datas ja
existentes. O fato de comemorarmos não melhoraria, em nada,

formação das crianças e jovens

A criação do Conselho de Ouvidores trará mais desvanta_

gens do que vantagens. sendo mesmo um organismo desnecessário

As atribuiçeles e competências que se pretende outorgar
a esse Conselho já constam na parte relativa ao legislativo m!,!.

nicipal e ao Tribunal de Contas

A função fiscalizadora pelo legislativo dos atos do Ex~

cutivo é, h1,storicamente, da competência, 00 caso, da Câmara I

dos yereadores Os edis estão investidos de um mandato popular

outorgado em eleiçl:ies livres e democráticas e a eles cabe ze_

lar pela boa administraç~o com exaçDo.

N1Jo fosse Isso suficIente. cabe. ainda. ao Tribunal de
.cofl~as anal1:;ar a apllcaç~o correta dos reefursos municipais

Somente a desconfiança na capacidad1 e honestidade dos

legisladores pode dar origem à crIação de 4rgãos desse tipo, o

que não é desejável numa democracia respon~ável.

EMENDA lP07942·0

EMEl'IDA lP07941-1

r.r----------'t.,.,.~..'.~.~>o_



Assembléia Nacional Constituinte e 829

PROJETO DE CONSTITUICÃO

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

A Lei n9 5.638. de 3 de- dezembro de 1970. quebra!!.

do uma tradição do JudiciãrJ.o BrasileJ.ro. transferiu para os

juÍ'Zes da Justiça Federal a competêncJ.a para processar e JUl

gar as ações trabalhistas em que seJam partes a UnJ.ão. suas

autarqulas. empresas públJ.cas federaJ.s, socJ.edades de econo

mia mista ou fundacões mantJ.das pelos poderes públ1cos.

A decisão, imposta ao Congresso Nac~onal pelo

então Ministra Alfredo BuzaJ.d, de triste memóna, buxada, por

tanto. num dos momentos supremos do arbitrJ.o, do autorJ..tarJ.smo

e do obscurantismo. confJ.gurou graves e irreparáveis prejuízos

ã classe trabalhadors brasl1eira. prJ.ncJ.pa1mente para os serv!
dores púb1J.cos, pois durante longo tempo, em razão do conflito

de competêncJ.a. fJ.caram paralisadas todas as ações trabalhJ.s

tas com aquelas características, até que os trlbunais, .fJ.nal-'

mente. deCl.dJ.ssem a justJ.ça competente para processá-las e JU!.

gã-las.

EMENDA N0 AO

PROJETO DE CONSTITUlCAO

Mesmo aSSlm, começou a via~ das partes con

trárlas ã União Je aos seus agentes, pr~meJ.ro por causa do con

gestJ.onamento da Justlça Federal. que não estava apaTelhada.

para aprecJ.ar tantas ações; segundo, porque o regJ.me mJ.litar

alterou a composJ.ção qualitatJ.va e quantltatlVa dos' tribunais

superJ.ores, com notôrlos preJuízos para os serv~dores.

A Justiça Federal, alem de mus demorada. fi tam

bém mais cara, acrescendo-se 81nda o fato de que ,~~JustJ.ça Fe

deral não estava aparelhada por não ser uma JustJ.ca espeCl.all

zada. coma ocorre com a Justiça Trabalhlsta.

A fJ.m de que passe a compor o texto constJ.tucJ.onal

e. assim, eVJ.tando-se que a mater~a sela tratada por outra vJ.a

que não a da nossa LeJ. MaJ.or. e também a fJ.m de fazer ]Ustlça

aos servldores públJ.cos, além de desafogar a JustJ.ça. Federal,

possJ.bJ.htando que as declsões ]udJ.ciârlas seJmn proferidas com

maior rapJ.dez. 1mpõe-se a aprovação da medJ.da por nós aqUI. pr~
conJ.zada. •

Inclua-se COIlO parágrafo 40 do artJ.go 218 (Secção

VI _ nos TRIBUNAIS E JUrZOS no TRABALHO), o

guarrte. texto·

das sentenças. Estas devem ser praaecaarmente jqstas. não nece.!

saraaeenee ilustradas.

PLENARIO

Os encarregados da d1StnbuJ.ção da Justiça - Juízes,

promotores e serveneuâracs - tem por sua própria natureza, uma
dedacaçâc excãusava,

Não se justJ.fJ.ca um aagasuradc deaxar- acumular cen

tenas de processos para preparo e Julgamento. Numa democracia •

não há ninguém absoluto. Todos estão suj eaecs ã leJ., a começar

pelos Juízes.

O in,teresse geral das partes pesa m8J.S do que a co

acdadade ou ãncepecadeôe do tJ.tular do Poder púb1J.co.

Para mgressc na carreJ.ra ele demonstrou, através

de concurso de provas e titulos. haba Ladade" mteãectuaã , Se, na

prática, comprovou mcapecadede prorassacnat , ele deve ser afa!

tado, para dar lugar a outro que a tenha. Não se concebe que um

JU1Z, por malS culto que seja, ao se aposentar, deaxe uma hera!!.

ca de 2.500 processos em Julgamentol Pnmeiramente, ele causou

um preJuízo J.rreparãvel às partes; concorreu para o descrédito

da Justiça e prejudaccu o colega que o sucedeu (ou todos, em

caso de redistnbu:lçâo) pela sobrecarga de julgar os feitos que

não lhe competem (o que raramente acontece). Há algum tempo, f~

ram arquivados no Supremo Tribunal Federal, mJ.1hares de proces

sos cuj as partes havaaa morrido ou perdJ.do o antexease , Inctusave
vários de quase um século. sendo um sobre a posse de escravo I

Esta medJ.da é a única capaz de acelerar a distribu,!

cão da justiça. preseendo-se esee grande serviço ao povo. Todas

as outras medidas tomadas neste sentadc , têm resultado aníit ea.s ,

Os regulamentos. as ãeas de organuaçâo Jud~c~ãria discip1J.na

rão sua aplJ.cação. anctusave sobre o grau de reancadêncãa para

incorrer na penaLadade ,

. Para se democratuar e agJ.lízar a ]ustJ.ça não é ne-

cessário scnenze auaent.ar o número de juízes, reforçar suas ga

rantias e melhorar seus vencaaerrtos , ~ preca.sc que se cbrague a

julgarem ou auto...se excluírem

Esta regra abrange a todos os juízes, s mgutares ou

integrantes de t rabunaas ou Juntas, de todas as mst.âncãas - e
de todas as categonas _ Federal, Estadual, dos TerrJ.tónos e do

DJ.strJ. to Federal.

Esta õaspcsacâc é maas abrangente e cbj etave do que

a atual dJ.spoSJ.ção da LeJ. OrgânJ.ca da MagJ.stratura que estabel~

ce um quantum de processos a serem Julgados. O JUJ.Z pode Julgar

uns e deixar outros. Além de dell.mJ.tar. arbacraraaaente , a pro

dução do jua.e , promotor ou serveneuârcc , Por outro lado, o nÚbl~

ro de Julgamentos. auaeas vezes em processos semelhantes, às ce!!.

t.enes , não demonstra o grau de opercsadade do tJ.tular.

Art. 218

S 4° As ações trabalhistas, qualquer que

selam as partes.e independentemen~e

do seu valor ou grau de recurso,.p~

sar-se-ão e serão julgadas pela Jus

tlça do Trabalho.

JUSTIFICACAO

EMENDA N° AO

x _ g obngação do JuJ.Z, Representante do

MJ.nlsténo Púb1J.co e Serventuário da JU!

tJ.ça ter em dla o serVlço que lhe comp!

te. Perderá a competêncJ.a para o proce!

so aquele que não despachar, no dobro

do tempo estabelecJ.do em lel e serã pO!

to em dJ.spon~bllJ.dade, no caso de reJ.n

cldêncJ.a.

Mas, ninguém desconhece, também, que a atual situ,!!

çao superavitãria do orçamento da Previdência é, infelizmente, pr,2

visória e a crise deverá recrudescer se medidas preventivas efeti

vas não forem tomadas. Medidas essas que venham dotar a Previdên 

cia de meios efica~es não só para fiscalizar e combater li fraude e

a sonegação (o que é feito através de uma constante ação de sua

fiscalização), mas também de rapidez e eficiência na cobrança de

_sua dIvida ativa e na defesa de seu patrimônio, providências essas

que só se tornarão poss!veis se o Poder Judiciário estiver em con

dições de apreciar e julgar, com rapidez necessária, as causas

que lhe forem apresentadas ..

Tal cobrança e defesa do patrimônio devem competir

à Procuradoria-Geral da união, pois o Fundo de que tratam os arti

gos 335 e 337 do Anteprojeto é essencialmente da própria união, com

recur;os próprios e de fontes previstas e definidas. O Ministério

Público da., Previdência, no exerq!cio do "euaeua legis·, no desemp~

nho de suas normais atribuições, deve agir como fiscal da lei, ze

lando por menores e incapazes, coma advogad-o da sociedade, êlefen 

sor de interesses difusos, e que tenha por mister,· também, os p-;;:'
cediment.os penais, especIficas na sua área, praticamente todas a
quelas atribuições de que cuida o artigo 233 do Anteprojeto, sob ~

xame do Plenário, de forma idêntica aos que lotam os quadros do

Ministério Público da união e da Justiça do Trabalho.

Paralelamente, e com a mesma importância com que a

defesa do patrimônio da Previdência é resguardada, os segurados e

contribuintes devem ter uma Justiça rápida e eficiente para a sol~

ção de seus casos. Considerando-se que a Previdência Social tem c,!!

ráter alimentar e se torna indispensável ã própria sobrevivência

dos que dela dependera, torna-se fácil concluir que os pedidos enc,!!

minhados li Justiça não podem ficar aguardandO, na inten;ninãvel fi

la das milhares de ações distribu!das ã Just.iça Federal, a sua vez

de serem apreciado~.

Nas ações previdenciárias, a decisão tardia de um
pedido, qu~ndo íavorável, encontra o interessado em situação tão

crItica e com o ânimo tão revoltado que pouco ou nada representa

para o reconhecimento de seu direito. E, se desfavorável, prestou

se desnecessariamente a fomentar uma esperança ou uma ;ilusão, que,

mui tas vezes, acobertam interesses escusos ae terceiros aproveita

dores.

Tal como acontece na Justiça Trabalhista (que pos

sui um t.ratamento todo especial para que as causas se desenvolvam

com rapidez) e acontecerá na Justiça Agrária, cuja proposta de cr!

ação ê um reclamo impossIvel de ser desprezado, as causas que en

volvem direitos ligados li previdência social necessitam de solu-

• ções imediatas e proferidas com saber e eficiência.

A inclusão dos litIgios referentes a Acidentes do
Trabalho e Fundo de Garantia do Patri.mõnio Individual, do Seguro 

Desemprego e ex-Fundo de Garantia Por Tempo. de Serviço (FGTS), s~

gundo o projeto é decorrência lógica e absolutamente natural em r,!.

zão de se tratar de matéria na qual a arrecadação, a fiscalização,

~ p~gamento e a responsabilidade q~e deles decorrem competirem' a

orgaos da SEGURIDADE SOCIAL, tudo inserido no CapItulo II, do TIt,!:!

lo IX (Da Ordem Social) do Anteprojeto ora emendado, bastando lem

brar que as al!quotas que lhes correspondem se encontram incluIdas

no percentual que compõe a arrecadação previdenciária.

Vale lembrar que as causas acidentárias estão sob

a jurisdição das J~stiças Estaduais, com multiplicidade de deci

sões dIspares em matérias idênticas, por se dirigirem os recursos

especIficas a Tribunais dos Estados. Quanto ao seu número, aponte

se que, no Foro do Rio de Janeiro, há audiências d~signadas para

o século XXI, em ações de rito sumaríssimo, relativas a Acidentes

do Trabalho. Diant:e de tal quadro, a uniformidade de condutas jud,!

ciais e sua celeridade se impõem por óbvias.

A solução ê dotar o Poder Judiciário de Justiça

própria, especializada, com duIzes próprios e privativos, com

Ministério Público disponlvel .e atuante, sem sobrecargas onde

evidencia a disparidade de assuntos e de objetos, tornando difIcil,

quando não .insuficiente, a atuação do mais zeloso e competente pr,2

fissional. Assim, a SEGURIDADE SOCIAL, embasada em justiça especi

fica, resultará apta a cumprir com sua missão, jamais se tornando

o càldo de cultura do caos e da convulsão social. •

Acrescente-se o seguJ.nte texto como J.nc1SO ! do a,!

tJ.go laa, (Capítulo IV - no JUDICIÁRIO):

Art. laa

ta ou indiretamente, pela sobrevivência de dezenas de milhões de

brasileiros.., segurados, dependent.es ou assistidos. Amparada. a prev.!

dência, unicamente, nas contribuições de empregados e empregadores,

enfrentou, há pouco mais de dois anos uma serIssima crise financei

ra, debelada através de uma inusitada campanha de combate li fraude

JUSTIFICACÃO

A morosJ.dade da ]ustJ.ça J.mphca em descrédJ.to para

a l.nstJ.tuJ.ção e constJ.tul uma denegação da obrJ.gação de decJ.

dJ.r do Poder Públ1.co. Ela constltul um clamor geral do povo. Ao

Estado J.nt~ressa. sobremaneJ.ra, que os conflJ.to; J.nd~v~dualS
seJam resolvidos. Se possível através de cultas.e fundamenta_

e ã sonegação.

EMENDA lP07949-7
l:J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

\'l

Acrescente-se no capItulo IV (00' JODICIAR.!O), arti

go 187, o inciso IX assim redigido:

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

a _ da.aponham sobre nat êr-a.a f1nance1ra.

b _ cruem cargos, funções ou empregos públl.

CDS ou aumentem venc menecs ou a despesa
públlca;

c _ Eaxem ou mod1fJ.quem os efeta.vcs das For

ças Armadas.

d _ dasponbaa sobre a organ1Zl!çâo adnanas tz-a

t ava e Jud1cJ.ár18. matêrJ.8 tn.butár18 e

orçamentária. serva.ccs públ1COS e pessoal
de admim.stração do üast.r-atc Federal, bem

como sobre organnBf;ão jud1ciária. adtDJ.

na.s t ratava e matéria tributária dos Ter

T1tóT10S.

e _ disponham sobre serva.deres púb1:Lcos da
ümâc , seu reg1me jurídico. prcvaaentc de

cargos píib l a.cos J es-tabaIndade e aposenta

dorae de func1onã-rios civis. reforma e
t.ransferênca.e de mJ.litares para a inat1v,!

dade ou

f _ concedam am.s t aa reaatava a crJ.mes polít!.

E: fato público e notório que as causas em que a pr~

vidência Social é interessada, inclusive as relativas a ACIDENTES

DO TRABALHO e FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (mesmo que v~

nha a prosperar a sugestão da criação da SEGURIDADE SOCIAL - Art.

333 do Projeto da Nova Constituição, passando as contribuições

eles compreendidas a compor o FUNDO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL e

cuja programação abrangerá as áreas da SAODE, da PREVIDtNCIA SOCIAL

e da ASSIST.tNCIA SOCIAL) necessitam de maior rapidez no seu proces

samento e, sobretudo, de mais acurada especialização nesse process~

menta, por se constituirem tais causas no percentual maJoritário en

tre as ações do interesse da União, suas Autarquiás e Empresas Pú

blicas. E isto somente será conseguido mantendo-se urna infra-estru

tura ade~ada para a aplicação da lei, o que se tornará viável com

a criação da JUSTIÇA PREVIDENCIlRIA, com seus JUIZES e TRIBUNAIS

PREVIDENCIXR!OS e MINIST2RIO POBLICO DA PREVrOtNCIA SOCIAL, perfe,!
tamente desvinculados dos demais Juizos e Tribunais Federais (Tri

I:luna;is e JuIzos do Trabalho; Tribunais e Jubos Eleitorais; Tribu

nais e JUizos Militares; Tribunais e JuIzos dos Estados, Distrito

FederaJ. e Territórios; e Tribunais e Jubas Agrários), independen

tes e privativos.
Isto se torna extremamente simples e coerente quan

do se considera gue as causas relativas ã Previdên.,cia Social se

co~stituem, excetu~das as de Acidentes do Trabalho,sem qualquer d&

vida, em cerca 8e 601 (sessenta por cento) de todas aquelas que

tramitam pela Justiça Federal. E, pelo próprio relatório da COmis

são constituIda para tratar do assunto, essas causas estão rerres~

das'naquele~órgão, onde em Junho de 1966, havia 932.767 (novecen 

tos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete) processos

pendentes.

Desconhecer que a SEGURIDADE SOCIAL tornou-se o

se5lJ!lento de maior importância dentro da economia nacional é desco

nnecer a realidade social e contribuir para o rápido desenvolvimen

to da insatisfação popular em proporções jamais alcançadas. Todos

reclamam da moroçidade com que as causas previdenciárias são pro 

cessadas, tanto na sua fase administrativa quanto na: judicial. E,

no entanto, muito mais que qualquer outro programa de governo, a

Seguridade Social já atinge a quase totalidade da população bras,!

leira (com a pretensão de universalizã-la) sendo responsável, dire-

A recuperação dessas faculdades, com a ccepecêncaa
cumuracave na amcaatrve das Iea.s que trat.em das eatêraas con!

tantes da proposta, é forma de assegurar uma nova fase do LegJ.!

Lat rvo como representante do povo através do voto direto, reno

vado em cada Iegas Laeura ,

Na Carta vigente, todas essas atribuJ.ções são prJ.

ve-tavas do pr-es adente da República.

Não se JustJ.fJ.ca que o LegJ.SlatJ.vo sela excluído

da J.n1CJ.atJ.Va de reas que tratem dessas maeêrc.es ,

~ evidente que se adotado o rega.ae parãaaenearasea

como se espera, ou seja, o par-j ament ara smc uaatc , as sugestões

aqua apresentadas terão que sofrer um outro aJu.ste, mas. de

qualquer forma, é indJ.spensâvel fJ.xar esses pontos como funda

mentais para a ana.s t aa ao LeglslatJ.vo.
Este tem sJ<do um tema constante nestas duas décadas,

quando houve um decj Inac do Poder LegJ.slàtJ.vo, transformado em

sear-pcder , especaataente pelas restracêes que lhe foram impos
tas. -

JUSTIFICACÁO

IX - Tribunais e JuIzos Previdenciários.

Art. 181

r;r fl~/.....TI~
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EMI;NDA_N.9 .AO

PROJETO DE CONSTITUICXO

Art. 303

Acrescenre-ee o seguarrte texto como S S'i' do artigo
303 (Título VIII, Capítulo I, DOS PRINCIpIOSGERAlS,

DA INTERVENCAO DO ESTADO)·

Os escândalos finance1ros que, sem precedentes na

his.tôria econõmica do País, ocorreram nas últimas duas décadas
ensej arae o surgimento de uma nova J.ndústria, qual seja, a da

intervenção.

Â intervenção em ent1dades do sistema finance1ro

nacaonaã se torno~ 'tão escandalosa que levou o Governo a nela

interyir•••

Art. 310

,5 S9 Dependerá de prévia aprovação pelo

Congresso Nacional, o nome de inter

ventores em entidades do sist.ema fJ.

nancea'rc escolhidos pelo Gaverno Fed~

ralo

JUSTIFICAC.xO

A andiiatr-aa ccnsas'te em, pelC! fato de tratar-se de

um alto D.eljlócio a indircaçiQ eeeses int.arvJ:1ntorest-ge:(.~~e.nte-eec-,
vidores graduados do Banco do Brasil ou do Banco Central, o pro
cesso de liquidação extra-judicial é, criminosamente, procrasti~

do, e se arrasta por longos e intermináveis anos, ocasionando pr,!.
jubas aos jã prejudicados habilitados aos créditos da massa fal!

da e, em maior escala, ã saúde financeira do PaIs.

Assim, CO!l'lO forma de combater essa prática, além de

outras, geralmente llIcitas, exercit.adas por pessoas escolhidas

pelo scveene Federal para a interventori!l, o nane do indicado do!.

verá ser previamente aprovado pelo Congresso Nacional, que dil! 

genciará no sentido de que a escolha recaia em servidor interess~

do na solução do problema no menor tempo posslvel, bem como na d~

fesa dos interesses dos que se habilitarem perante a eassa falida.

Trata-se de medida que, pelo seu elevado alcance 8.2

cio-econômico, merece figurar no novo texto const.itucional brÍlsi
leiro.

Y - A lei disporá sobre o tnOnopÔlio da uni
ão quanto ã importação e à distribuição

de'matéria-prima destinada ã fabricação,

manipulação e comercialização de produ

tos farmacêuticos.

JUS'r"I"FIC'ACÃO

Acrescente-se o seguinte texto COJQO inciso Y:do BE.
tigo 310, (TItulo VIII, CapItulo I - DOS PRINCI

PIaS GERAIS, DA INTERVENçXO 00- ESTADO):

A instituição do monopólio da União sobre a impor
tação, distribuição e comercializa~ão de matéria-prima de!l:tinada ã
fabricação ou à manipulação de produtos farmacêuticos é a única s.Q.

lução para o gravIssimo problema do superfaturamento praticado p.!!.

las empresas estrangeiras que atuam no setor de medicamentos em

nosso PaIs.

O superfaturamento se dá atraves da importação das

• matérias-primas, coro a atribuição de valores em muitas vezes su
periores ã sua real cotação. possibilitanBo a essas empresas a r~

messCL-ao exter.:Lor de lucros exorbitantes e com evidente burla à le
gislaçâo que trata da matéria. -

As eIl\Presas ml,Ütinacionais se tém valido desse e.lI:

pediente para transferir, de forma clandestina. vultosos capitais,

produ~indo torrencial evasão de divisas e onerando, de forma subs

tancial, os custos internos de fabricação e manipulação de medica
mentos e produtos correlatos.

A providência por nós preconizada propiciará meno

,res preços de aquisição de ~atérias-primas para a indústria nacio

nal, favarecendo a diminuiçao dos custos dos produtos farmacêuti 

cos, os quais, hOJe, constituem-se em questão fundamental para

saúde do povo brasileiro.

Os constantes e progressivos aumentos de preços a-
plicados sobre os produtos farmacêuticos constituem, hOJe, sem

qualquer dúvida, o maior escãndalo nacional; existe uma ostensiva

anarquia na fixação dos preços dos medicarrentos e correlatos, e,

segundo a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica - 1IB!
FARMA, em apenas um ano houve marcas de remédios que subiram de
preços em mais de seiscentos por cento, enquanto uma inspeção fe!

ta pelo Conselho Interministerial constatou que um mesmo medicamen

to variav3. de 60 cruzados a 100 cruzados.

A produção interna equivale a 37% (34% estrangeiro

e apenas 3% nacional), enquanto as importações atingem a cerca de

63%, ou seja, as matérias-primas utilizadas pelo Jõetor farmacêuti

co no Brasil têm origem predominantemente externa.

IEMENDA lP.07955·1
[J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE
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Entendemos que esse fato é o maJ.or argumento para

que as empresas de mêdJ.o. pequeno e IDJ.cro porte, J.nstaladas em

nosso País. passem a receber tratamento prJ.orJ.tá:f10 na conces

são de ass~stêncJ.a têcnJ.ca e credJ.tícJ.a ofJ.C1a1S, e até mesmo

usem o seu poder de pressão para exig1r tal -tratamento pelo

poder púb1].co

O convencJ.mento de que é precJ.so pr10rizar o pa
pel dessas empre'Sas decorre não apenas de sua importâncJ.a p.!

ra a geração de empregos, ma.s tam1;lêm do fato de que existe. h.E.

Je. uma conscJ.ênc1a de que o papel estratégJ.co desempenhado

~uma SOC1edade J.ndustr1alJ.zada pelo capJ.tal como força produ~
tJ.va passa a ser exerc1do, na socJ.edade J.'nformatJ.zada, pela

J.nformação, pelo saber, pela cr1at1vJ.dade, em que o fator hu

mano é que, como força produtJ.va, decide a compet1t1vJ.dade de

uma empresa.

PLENAAIO

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE.

Ac.rescente-se como ULao artigo 301. o seguinte

parágrafo:

Art. 301

A experaêncaa brasxteâ ra recente tem demonstrado.

de forma inequívoca, o gr-ande erro que represent.ou o apoio pn~

I'J.t.ârJ.o que o Estado decadau conceder. em forma de ass as t.ên

caa 'cêcmca e credi tíc.ia. aos grandes empreendimentos, quer

públicos. quer pnvados, seJa pelos problemas ecológJ.cos ger!

dos. seJ a pela concentração de recursos fJ.nanceJ.ros em J.nJ.c1!
t:1vas que. proporcJ.onalment.e, empregam menos mão-de-obra.

Essa cJ.rcunstâncJ.a s1gnif1ca um custo socJ.al llIJit.o

elevado para o PáJ.s. prJ.ncJ.palmente quando se t.rata de uma

nação ~m desenvolvJ.Illento, como O Brasil, e quando rnuJ.tos paí

ses chegaram facJ.lmente ã cónclusão de que as p~quenas. médias
e m1cro empresas. num contexto de desemprego e de mudancas e~

truturais J1rofu!\da~ na eCOnOm18.,,têD!,conseguJ.do re:velar .uma

enorme capac1dade de gerar empregos, SJ.tuada em proporÇões ac,!

ma da mêdJ.a.

E11ENDA N!? AO

PR~JETÕ·DE CONSTITUIcAO

JUSTIFICACÃO

S 39 O Estado dará pracradade na ass1ste!!

cia creda t.Icaa e técnica às pequenas,
médias e aacr-c empresas.

nesac PaIs, da inexistência de mecanismos legais eficientes para pr2,.

mover. aquela prote!rão, graças a qual muitos patrimônios financeiros
foram arruinados, deixando na miséria milhares de brasileiros, lllUi

t6s dos quais confiaram pequenas economias a investidores inescrupu

losos.
preconiza-se, ademais, a substituição do Conselho :Mo

netârio Nacional, cujas atribuições no campo especIfico do mercad;
de capj.tais passariam 'a ser de responsabilidade do Conselho que ora

se quer instituir~

A providência se torna absolutamente necessária ten

do em vista os poderes extraord!nãrios atribuIdos, ê\tualmente, ao

Conselho Monetário "'Nacional, a quem compete definir ~oda a polItlca

na organização e- funcionamento do mercado de valores mobiliários; r~

guIar a util..ização do- crédito em seu âmbito. fixar a orientação ge

ral a ser observada pela comissão de Valores Mobiliários no exercI 

cio de suas atribuições, bem como definir-lhe as atividades (em har

monia com o Banco Central), bem como a aprovação do seu quadro e re

gulamento de pessoal latribuições de presidente. diretores, ocupan 

tes de função de confiança, etc.).
'l:ncUD'lbe, ainda, ao Conselho Monetário Nacional,fixar

normas gerais a serem observadas na constituição. organização e fu.!!.
clonamento das bolsas de valores, inclusive quanto a organização,di.!

ciplina e fiscali:zação de atribuições e atividades de sociedades COE

retoras, e ainda o estabelecimento de capital mlnimo e dos requisi 

tos para a ocupação de cargos de diretoria.
Todos esses poderes implica o esvaziamento da comi,!.

são de Valores Mobiliários, Já comprometida por sua vinculação com
. o·Poáer Exec"'utivo - a própria lei gue a crioü· (Lei n9 6.385/76) i!

!Ditou-lhe o poder ~gulamentar às matérias· expressamente nela pr!
vistas e na lei de ~Sociedades Anônimas, com- observância, porém. de

polItica definida pelo Conselho Honetário NacionaL
Recorde-se, aliás, de que o balanço de duas déca 

das de estruturação do mercado de capitais no Brasil suscitou, no

plano jurídico-institucional. inúmeros problemas, sobretudo p.!!.
la tr~nsposição para o sistema legal brasileiro de institutos ti.p,!
cos da prática norte-americana. resultando em dificuldades operac!

onais decorrentes ~e adaptações as vez~s purament.e mecânicas. _
O Conselho aqui proposto ext.inguiria a vinculaçao

autárquica ao Ministério- da Fazenda da Comissão de Valores Mobili!

rios, que passaria a ter eSEecializaç~opara o setor, c.om poder
normativo e de polIcia para regular e fiscalizar o mercado de. cap.!

ea1s.
Além do poder normativo autônomo, a ser exercido

dentro de limites fixados em lei especial, o Conselho de Mercado

de capitais teria atribuições expressas para regulamentar determi

nadas matérias previstas em 1ei5 ordinárias, bem como o poder de

fiscalizar e apurar t.odas as infrações prat.icadas no mercado de c.!

pitais~ com ascendência sobre os seus agentes.
Para assegurar-se a sua independência, o COnselho

proposto teria composição paritária, com representantes govername!!;

tais e da iniciativa privada, escolhidos aqueles .entre servidores
públicos de carreira e tecnicamente habilitados ao- exerclcio de
suas funções, indicados por prazo ,:erto, etc. _ •_ \

- - Acreditamos que o Conselho de Mercado de capitais~

finalmente, protegeria não apenas os interesses do público invest!
dor. mas representaria um importante instrumento de desenvolvimen

to equilibrado do mercado êe valores mobiliários, atendendo, por 

tanto, ao interesse do próprio desenvolvimento nacional.

=- TlICTO/.un"~o'__--------_,

-PLENARIO

EMENDA W? AO

PROJETO DE CONSTITUICXO

Art. 273

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

5 69 Os imôve1s sem construção na zona u.!

bana das cidades COta população supe

1'101' a 800.000 habitantes, serão ta
xados prcgressavaeente , revertendo o

aerêscaec do 111pOSto para o f:lnanc),.!

mento de casas populares no respect!.

vo Município.

MU1tOS especuladores imobiliã1'1os conservam gran

des áreas urbanas sem- qualquer proveito para a ccnunadade , te!!.
do La mico escopo. a sua valorn.açâo com o tempo.

COta0 os tributos são f1xados dentro de um mesmo

cr.rtêrac , os que- possuem essas áreas vasandc o lucro fic11 da

valorização imobi1J.ãr18, lucram sobre uma condJ.são de necessj,
da de da popUlação que não encontra local para JIIorar nem área
de preço razoável para ccnst ruar ...

Com a pressão exercaêa através do tributo, esses es

peculadores iJllobibãnos terão dois eaamhcs a seguu: ou ccns-,

traem para alugar, reduzindo o defic1t habitacional. ou loteiam

e vendem os referJ,dos terrenos, pera1t1ndo que terceiros o uti
11zem de forma social mais justa.

Com as prcvrdêncaas que o ExecutJ.vo está tomando no

sent rdc de que as novas construções possam submeter-se a um no

~o r/eg1me locativo, p~lo qual s~ permita a re:omada do imÕYelna:
epocas ccrrrratuaas propraas , alem das aaj cracces seaes'creas , e

possível que a nova nedada que propoeos - a taxação progressi

va dos terrenos - possa abrir esse novo caminho.

O que não é possível é admJ.tir-se a con t anuadade de

uma polítJ.ca habaegcãoneã que, ascfaêanente , é ancapaz de aten

der a esse def1c1t de resaaêncaas , enquanto um pequeno número
de especuladores detém grandes áreas urbanas dnap'rovea tiadas ,

EMENDA Nr;? AO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

o objetivo desta emenda é araplJ.ar o- d:l.sposJ.tivo pa

ra atendamenrc de melhor técnica legl.slativa e. ao mesmo tempo.
estender a sua abrangêncaa , de forma a Incjua r na red.ação are!!.

da mensal v1tali'cia.. que, COIIO se sabe. benefucf.a todos os que.
contando setenta anos de idade ou mais. não d:lSpõem- de eeacs

própnos de subsas têncãa,

JUSTIFICAC];.O

Iacjua-se COIlO parágrafo 6l? do artigo 273 (Secção

V, DOS IMPOSTOS DOS MUNIC!PIOS) o segumte texto·

III - Renda e provehtos de qualquer natureza,

vedada a incidência de inpos'tos dire

tos sobre os proventos de aposentad.2.

ria. pensão e renda mensa-l vl.-'talicia.

......,%
~ - O Conselho de Mercado de Capitais, sua

composição e competência, tendo em vis

ta proteger os interesses do público iE

vestidor.

Art." 2.70

11<
Acrescente-se o seguinte texto como inciso~ do
artigo 282 (Capítulo II, DAS FINANÇAS POBLICAS):

Suhst1tua-se o- 1DCJ.SO rrr do artigo 270 pelo segu1!!.
t.e texto (Secção r n , DOS IMPOSTOS DA UNIÃO):

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUICAO

JUSTIFICAÇÃO

Inúmeros são os exemplos práticos que poderiam ser

citados aqui em apoio ã instituição do Conselho de Mercado de cap!
tais, cUJa missão precIpua será a de proteger os interesses do pú

blico investidor.
Não deixamos de ter presente, contudo, que a apli

cação no mercado de capitais é um Jogo, regulado pelas leis que

são próprias das atividades econõmicas, e no qJal há de estar sem

pre presente a noção de risco.
Contudo, o que se pretende é nr1utrali~ar a ação i

legItima dos que se têm prevalecido, ao longo' d05 últimos anoa,em

Art. 282

JUSTIFICACÃO

r.r----------nne/JVITln~&Cb- _,

ElIiE'IDÃ 1P07951·9
I? CONSTITUINTE PAES DE ANDRADÊ

f'J

r.r----------~U~ol.uln.lC.&Clo-- __,
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TO"'a/'u.r".....~lo

O obJet1vo essenc1.al desta nossa sugestão cons'tJ.tu

c10nal é o de garantJ.r que também o trabalhador rural possa de;

frutar, em vlda, da aposentador1a merec1.da. -

E J.sto porque. na grande maJ.or1.a dos casos, o tra
balhador campes1.no braSJ.,leJ.ro exerce a sua labuta em. condJ.cões. \

penosas e J.nsalubres, sendo suficiente, em abono dessa afuma-

JUSTIFICACÃO

c) com SS anos os trabalhadores ruraJ.s;

Art. 356

Acrescente-se ao artJ.go 356, como alínea E, reord,,!;.
nando-se as alíneas segU1.ntes, o texto

PROJETO DE CONSTIUlCJlO

EMENDA N9 AO

pI ENIRTO

JUSTIFICACÃO

cnNSTITllTNTE PAES DE ANDRADE

Nunca houve, em tempo algum, em parte alguma do mu.!l

do, um regime tão anárquico como o imperante no Brasil, a partir do

regime republicano e agravado depois da instalação de Bras!Ha. As

concessões de terras, concedidas pelos Estados e até Municipios, em
extensões que ultrapassavam os limites do Brasil, 'sem respeitar' os

posseiros, foram muitas vezes a origem de confli.tos sangrentos.
Mas o grande processo vigorante foi o da grilagem

pelo qual foram transferidos(!) para particulares e firmas nacio

nais e estrangeiras, muitos milhões r;1e hectares, sem qualquer co.!!

trole governamental, forjadas que eram entre grileiros,. escrivões,

oficiais de registros de imóveis e até juizes .. Assim foram adqui.

ridas vastíssimas propriedades, de centenas de milhares e até mi

lhões de hectares, em regime absoluto e ilimitado, origem de mui

tos conflitos. Não há imaginação que possa descrever todos os ar

tif!cios usados na grilagem de terrl!ls no Brasil.

A propriedade rural não pode ser absoluta nem ili

mitada. A função s9cial implantada pelas Constituições Brasileí;.:
ras (1934, 1946 e 1969) acabou, pelo menos em teoria, com o abso

lutismo da propriedade.

III - que de todas terras que reverterem, por este III!!
do, ã Nação e de outras que estiverem vagas, se vendam em lotes que

nunca excedam meia légua quadrada (77 has.) avaliado segundo a nat~

reza e bondade da terra.

No BrasJ.l, pouco tem sado Fea'tc nesse sentadc,

A C0!lst1.tu1ção deve amparar nossa população contra
esses cr-anes e assegurar a punJ.ção exemplar contra os que exp12

'ram a boa fé da comunidade.

Nos Estados Umdos da Amenca do Norte e na Eur.Qp~

por exem:J0' a leg1.slaçâo é marcadamente severa contra os •.que

colocam a venda produtos dete racrados que põem em r1SCO a sâúde

do ccnsuaador-

Não se trata, apenas, do problema reaatavc ao preço

do produto, às vezes colocado no mercado em bases extor-s rvas, se
fe at c o cálculo do seu custo de produção e o lucro razoável dos
ancermeda âr-aos que se colocam entre o que produz e o que compra.

Mas não é este apenas, o problema do ccnsusudcr ,

Ele enfrenta outros ainda maaor-es corno o da aut.ent a

cadade do produto ou da sua exata ccrrespcndêncaa entre o que ~
anunca adc e o que é vendado

Nos produtos alJ.mentíc1.os, então, a questão se tor

na maas grave, pcas grande parte deles e levado ao consumo sem

as c-ondlções h1.giênJ.cas a.ndLspensjiveas Outras vezes, com. grave

r1SCO de lesão à saúde do consumidcr ,

gua quadrada, quando muito, com a condição de ecmeçeeem logo a cul

tivá-las, em tempo determinado que parecer"justo:

Uma das raaao res preocupações da sccaedede , boj e ,

a lealdade para com o consumrdor-,

Art. 347

EMENDA N° AO

PROJETO na CONSTITUICÃO

,/:.(\1'\ '"..c>

Inclua-se como~~ 4Q anc i sc IV do art,!

go 347 (Seção I - DA SA(JDE), o seguante texto.

Resta impor-lhe limite.

~_ Será ga rant rdc ao ccnsunn dcr- o preço

Justo, as ccndacêes hJ.gJ.ênJ.cas do pr.2,

duto e a quahdade dos bens e serva
cos , na ccnf'o rrm dade da regas racãc c!!,

Vários palses do mundo, inclusive os em desenvol

yimento (Angola, Bolívia, Paraguai, etc.) limitam a propriedade

rural em 10.000 bas ,

Mas o dispositivo permite, que, em casos especi 

ais (sivicultura, mineração, etc.) a serem previstas em lei, seja

dada autorização pel; Senado Federal, válida por 30 anos, para

propriedade ultrapassarem estes limites.

No regime das sesmarias, a base da aquisição da teE

ra no Brasil, durante 3 séculos,.a concessão de terras era sempre

concentrada no poder do Estado, era condicionada ã posse e explora
ção, ~ por 3 anos e respeitav,a os posseiros, a quem dava preferência,

devendo ser demarcada.

Em 1821, José de Bonifácio, o Patriarca, com sua v!

são genial de estadista, escrevia aos Deputados da Província de são

Paulo às Cortes de L~sboa ser necessário legislar dispondo:

No regime das sesmarias que vigorou no Brasil duran

te 3 sêeuãcs , iniciado com Tomé de Sousa na Bahia em 1548 e termi":

nando em 1822 pela Carta Régia de l7.VII, as dadas eram limitadas e
condicionadas â imediata exploração, corno-tinham sido as capitanias

hereditárias. Escreveu El Rei Dom João 111 a Martim~ Afonso de Sousa

dando conta da instituição das capita~ias hereditárias que "todos

d? donatários fazem obrigação de levarem gente e navios ã sua cus

ta, em tempo certo".
Logo no começo do regime das sesmarias, transplanto!.

do e adaptado para o Brasil (pois fora em Portugal, ordenado por

Dom Fernando IV, em 1375, a mais perfeita, completa, radical, pac-í

fica e continuá' reforma agrária) começaram a se verificar abusos ,

provocando providências da Coroa e do Governador-Geral.

• A primei!"a limitação foi referente ã extensão das
sesmarias e ao número que cada indivíduo poderia receber. Na Bahia,

foi concedida ao's Garcia D'Avila, uma sesmaeí.e de trezentas léguas

e no Ceará, um só individuo (da 'fam!Ha Feitosa) recebeu vinte da

das. Pela. Carta ~Régia de 07 .XI:I.1697, foi fixado o limite máximo Po!.

ra cada sesmaria de quatro léguas de frente por uma de fundo. Esta

extensão_ foi reduzida para três lêguas pela carta Régia de 07.XII.

1697. A provisão de l3.IV.1738 do capo Gen do Rio de Janeiro deteE

minou não se concedesse sesmarias de mais de uma légua em quadro
(3.600'has) e que somente no sertão se concedesse de três léguas ,

como nas demais partes do Brasil.

, O ~lvará de 19 de abril de :680, § 40 e l~ei de Ô6
de junho de 1635, declarava que, na concessao de sesmarias sempre
se respeitasse o direito dos hereus (confinantes), considerando- se

esta disposição vigente, ainda que ela não estivesse escrita.

I - que todas as terras que foram dadas em sesmari
as e que não se achavam cultivadas, entrem outram vez na massa dos

bens nacionais, de~xando-se somente aos donos das terrc:~, meia lé-

O AI. de 5.1.1785 declarou que as sesmarias

"c~ncedidas com a condição essencialissima de serem cultivadas.

O AL de 3.I:II.1770 estabeleceu que eis~ pod~

riam ser embargadas. A Carta Régia de 4.VIII.176-8 facultou a
cessão de sesmarias de terrenos incultos das corporações de mão

morta. O AI. de 5.X.1795 estabeleceu a exigência de serem ouvi
das, previamente as Câmaras Municipais na concessão das sesmarias ,

aliás suspensa por AI. .de 10.XII.1796. Por dec , 22.VI.180B a con_.=

cessão de sesmarias ficou SUJeita ã ratificação da mesa de DesembaE

90 do Paço, o que antes era pelo Rei. O dec , de 2'S.xr.lB08 permi 

tiu fossem concedidas sesmarias a estrangeiros desde que residentes
no Brasil. Muitas outras disposições complementares foram baixadas,

porém a mais importanf.e foi a provisão de 14.111.1822 determinando
que a medição da sesmaria não pode preJudicar nem prefere a quem es

tá de posse da terra, antes da concessão da respectiva dada. Esta

provisão enfatizou uma doutrina e prática antigas qual aej a a dos. _
posseiros preferirem os donatários, das sesmarias. A posse era um

processo de.aquisição (legitimo da propriedade). Se na área da con 

cessão da sesmaria, existissem posseiros, estes preferiam ao titular

da sesmaria, pois a concessão era sempre concedida, respeitados os

direitos dos hereus. Por outro l.ado, ao xequerexem a concessão da
sesmaria, os pretendentes declaravam estarem as terras devolutas ,

incultas, desocupaáas. Caso viesse a se verificar estarem elas ocup~

das por posseiros, o que se constataria na ocasião da medição, os

posseiros, (no caso hereus) preferiam aos titulares do domínio. Es
tes, seriam réus do crime de- perJúrio, o que n-ão era de fácil desve,!!

cilhamento. Além disso, podiam perder a sesmaria por nulidade do ato

Enganar a sr-aet , era um crime gravíssimo e a Justiça régia era de

um regorismo extraordinário. Por isto, os posseiros eram sempre res

peitados; com eles, os donos de sesmarias procuraram entrar em acor
do e com eles se acomodavam. Sempre se sustentou, mesmo na vigencia
das Ordenações, que as sesmarias podiam ser contestadas pelos posse,!

ros e que "a posse vale contra a sesmaria" (Macedo Soares, Trat. de

Medição e Demarcação de Terras n9 316). Isto erã uma decorrencia do

fato da sesmaria ser concedida para o fim essencialismo de se culti

~. Jamais, como investimento ã espera de valorização ou, para fins
de comercialização. (loteamento).

Grande parte do 'abastecimento de cereais, de fei

Jão, de milho, etc. para o Brasil, provém do oeste Paranaense, onde

vigora a pequena propriedade. são Paulo abastece o Brasil, de ~rodu
tos ag}:'!colas e horte-granjeiras e ali não existe uma só das gran :

des propriedades que se instalaram no Centro-Oeste. Domina ali a pe
quena e média, propriedade. -

Se ".o Governo não estabelece o limite das proprieda
des tem 'de fixar o número de filhos.

mano, com cem mil, quinhentos mil e hum milhão de hectares. Um r~

gime de propriedade descomunal que não necessite de gente e só

queira má~in~s e quel' para se instalar, tenha de expulsar os mi

lha~es de posseiro; que ali estão ou transformá-los de agriculto

res em proletários.
Toda a exploração da .Amazônia, na base da grande

empresa, financiada com incentivos fiscais, cano pretenderam os

Governos Médici e Geisel, não produziu abundância de cereais!- nem

mesmo de carne.

Não ê possível conceder-se extensões de 1 milhão

de hectares para serem loteados e comercializados por firmas co

merciais e inc!ustriais. A terra é um bem inalienáveL Se a Nação

Brasileira ao escolher sua nova sede, Bras!lia, o DF., necessitou

apenas de 520.000 has.: como se admitir que firmas estrangeiras,
camufladas de nacionais, necessi tem para sua exploração de exten

sões de 6.000.000 has. ou seja 12 vezes o DF.?

A solução é realmente a da pequena e média pro '

priedade, produt.iva e revitalizadora, de base familiar. Ela deve
~acolher um povo, ser o..seu sustentáculo fisico, ser um trecho da pá

tria. Ela fleve também produzir gêneros de abastecimento, riquezas e

demonstradora da beÍeza de vida e não apenas de exportação, unifor

me F' triste.

A primeira parte da p:coposta consta do § 34 do art.

153 da atual Constituição modificada para a proibição de firmas es

~rangeiras possuirem propriedades rurais, o que não se justi:fiica.
• A existência da propriedade privada, individual, é

uma necessidade que se impõe como condição da personalidade e

, exterIorização da liberdade. Ela precisa de reconhecimento e defesa

por parte do Estado.
A propriedade não pode ser exercida contra os inte

resses do povo. Ela tem uma função social. Ela se legitima pela sua

origem, mas se justifica pela sua finalidade.

A propriedade constitui o condicionamento da famí

lia monogâmica, gue, por sua, vez, criou o condicionamento neuro 

psíquico dos povos e individuos mais desenvolvidos.
O direito de propriedade é bom, reclamado e necessi

rio quando se opõe ao absolutismo do Estado, como forma de garantia

individual.

Quando, porém, degenera na grande e descomunal pro

priedade, quando esmaga e impede a constituição da pequena e média

propriedade, provoca profundas e clamorosas inJustiças. Ela é anti

social e anti-econêmica.

~ Jus Suma inJuria

A pequena propriedadé (não o minifúndio) ê fecundan

te; a grande resulta esterilizante. O grande latÚ'úndl0 não pede

ser bem administrado e o rendimento da terra se torna mínimo. Seu
aproveitamento baix!ssimo, os investimentos necessários devem ser

aItlssimos.
Nas terras férteis, as propriedades são menores ;

nas terras áridas maiores. uma propriedade que, numa região é gr8!!

de, noutra, se torna pequena.
Para a cultura de hortaliças dois ou três hectares

são suficientes, para a plantação de arroz, scaa e trigo, entre o!!,

tros, são necessários maiores exbensôear para criação extensiva do

gado, mui to maiores ainda.
Injustificável, incompreensível, atentatório ã ec.!2,

nomia e à justiça é uma propriedade de 100.000 has , e há as de

400.000 bae , SOO.Óoo nee , l.000.000 has e até de 6.000.000 has ••

Elas jamais podem ter por obJeto a sua exploração.

Não há quem possa, mesmo em reg:une empresarial, explorar uma _ pro

priedade de tamanha extensão.
Elas se destinam à comercialização, ao emprego de

capital, na espera de valorização, a constituirem reservas de ca -

d~stros bancários ~ (

O argumento de que elas se destinam ã coloni:ljação,

para serem divididas em lotes e vendidas ao público, não pode pre
valecer. Nestas condições, o Estado abdica de sua função coloniza

dora para o que possui a terra, conta com a legislação adequarla e

dispõe da organização administrativa, além dos recursos econômicos

necessários. Se não os tem, deve promovê-los.

O Estado não pode Jamais renunciar ã sua específi

ca função colonizadora, e, no caso do Brasil, primordial, atribui.!!
qo~_aos particulares a venda daquilo que ele devia distribuir. Ele

não pode deixar em inatb'idade a sua máguina adrni~istrativa, lar
gando os seus filhos laboriosos nas mãos de intermediários ganan:

ciosos. Eles negociam com o bem ibalienável da terra, patrimônio

pablico, defendido e administrado pelo Estadb.
Não se pode ignorar estes fatos, estas circunstã,!!

cias e se pretender ocupar, colonizar, devastar, vivificar a gran

de área da Amazônia com. propriedades sem vida e sem interesse h;

Art. 319

Acrescente-se como parágrafo~do artigo 319, o

seguinte texto, passanfo o atual"parágrafo único a

§ 19:

§ 29 - A lei disporá sobre a aquisição da pr,E.

priedade rural por brasileiro e estran

geiro residente no país, assim como por

pessoa jurídica nacional, estabelecendo

condições, restrições, limitações e de
mais exigencias,'para a defesa da inte
gridade, desenvolvimento do território,

segurança do Estado e Justa distribui 

ção e aproveitamento da propriedade. A

propriedade rural será no máximo de
5.000 has. para as pessoas físicas

10.000 nes , para as jurídicas. Oualquer

propriedade, além destes limites, depe.!!

derá de licença do Senado Federal, vál!

da pelo período de 30 anos.

JUST'IFICACÃO

OUtro levantamento realizado pela ABIFARMA, com ba

se no Cadastro Brasileiro de Matérias-primas~Farmaceuticas (14~ ed!

ção), relativamente às empresas produtoras de matérias-prilnaa qui 

miofannacêuticas estabelecidas no Brasil, revelou que nove empresas

nacionais detém a fabricação de trinta e três matérias-primas, en
quanto vinte e cinco estrangeiras são responsáveis por cento e vin

te e sete rnatérias-priitlas.

Por outro lado, há pouca ou nenhuma geração e tran,!

'ferência de tecnologia de produção para o Brasil, visto que as pes

quisas são realizadas no exterior - os ·pacotesn fechados, prontos,

são transferidos às subsidiárias das multinacionais instaladas

PaIs, inexistindo, "'portanto, absorção de tecnologia.

A i!tIportância transcendental da indústria guimiofaE

rnacêutdca para o contexto da segurança nacional exige que o seu fu.!!
cionamento não continue mais a depender de decisões externas; acre!.
ce a circunstância ditada pelas atuais dificuldades decorrentes de

~ pressão exercida scbre-c Balanço de pagamento, impondo-se a adoção,

pela Assembléia Nacional Constituinte, da medida intentada na pre 

sente proposta constitucional.

EMENDA N9 AO
PROJET,o DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA lP07957·8
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832 .' ,Assembléia Nacional Constituinte

cão, ~c:ttar o exemplo de que quase todos eparentae ter o dobr-e

da i.dade que realmente contam.

Em ccnseqüêncda dessa 'reaj adede 1ndesmenttvel, 1'8
ros aâc os t.rabalhadores que conseguem -us'uf-rua'r , em vaõa , os

benef'fcaos da anatavadade remunerada. levando ã constatação.

portanto. de que a expectativa de um da reat c não" é a mesma co,!
58 do que o exercício de um d:treito líqU1do e certo.

Rul. II.arbosa. do aI to de sua sempre anvej ada sabedo-.

r18 ]uríd1Ca , que ele atrcercou no d:treito sccaaf , do qual foi
um dos precursores em nosso País, já p retecãcnava

ti... tratar agua Imerrte os des r guaas , ou deslgualmen: •
te o~ l.gua1.5. é des a.gua Idade flagrante". • -

Defendemos, pois, o da.r ea tc de os trabalhadores ru

raas brasãfea.rcs serem tratados. na ncca ordem Juri'dJ.co-constJ.~

tucional. com observância das ccndacêes peculiares de sua funil

d~ã:rJ.a. a-ea j a zada ao sol. ã chuva. e. não raro. nos dias de sá

bado. écamgc e ferJ.ado. por ser essa a iim ca forma de fazer-se

j us t aça ã quase sempre aa rencacse e enêruna leg1ão de bresafea

Tas. q,ue com. o seu suor. são respcaeâvexs d1.Tetos pela gel'ação

prlmâ'Tla das raqueaas necacneas ,

EMENDA lPQ7960·8 .-----------,J fõrp·~MD".B.----,
I!J CONSTI'I'UINTE PAES DE ANDRADE . e...- _ -'
l!J PLENARIo

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONS'l'ITUIçXO

A verdade ê que não se pode mais continuar a falar

nas trágicas estat!sticas sobre os menores brasileiros em situação

irregular, que seriam 25, 30 ou 35 milhões. sem que se aproveite

essa excelente oportunidade da reunião da AssembliHa Nacional con§.

tituinte para conferir ao ~roblema uma: SOlução constitucional que

seje duredora e que possa até mesmo servir de exemplo para outras

nações gu.c. tamb&r. enfxentam ~ituaçãc parecida.

A medida que ora propomos conSistirá na copcessâo

de uma lic:ença especial ao trabalhador 011 trabalhadora, qualquer

que seja o seu regime jurIdico de trabalho. que adote uma criança,

já que muitos bra:s;leiros pensam em fazer isso mas por_não dispor

de tempo para cuidar de um ser menor, que requer atençoes especi_=

ais, acaba não o fazendo. const.ituindo-se esse óbice em mais UlltI'1\2.
eãvc limitador e impeditivo da ampliação do instituto da adoção.

Acresce que. sem dúvida, constituir-se-á a licença

aqui proposta mais um estImulo para que se amplie o nÚInero de ado

ções de brasileiros por brasileiros, com o obJetivo último de re 
solver o grave problema do menor irregular.

EMENDA lPQ7962-4
f!J CONSTITUINTE P~ DE .1iliDm

f ••T1l/~~JfI'll:AI;lo__~__-- --,

EMENDA N9 AO

PRoJETO DE CONSTÍTUIç1\Ó

Acrescente-se o seguinte texto como parágrafo úni

co do artigo 366:

Art. 366

I - Democratização do acesso ao ensino, e em

especial ã Universidade, neste caso -.aut,2

mat.ic:amente, com a simples apresen.tayão

do certificado de aprovação do 29 grau.

JUS"1'tF'I.'CACÃO

~ um drama para a Juventude, todos os anos, e, em
ccnseçuêncta para os familiares, o exame vestibular visando obter

insc:r:-ição nas Universidades.

NOsso paIs já alcançou um estásio que pode perfeit.!!

mente eliJDinar esse tipo de acesso que traumati<!:a o jovem eeecaan

te que poderia, assim, obter sua inscrição universitãria com o ce,!

tific::ado de aprovação no 29 grau.
AS vocações são refreadas porque os estudantes se

ânsccevea para determinados cursos e acabam dirigidos a outros c01f',

os quais nio têm nenhuma afinidade eocecrcnaã , ",
provave1hlente, o zxecueí.yo t~rá que enfrentar J1Ill

congestionamento dos cursos un1;ersitários a calcular-se pelos que

saem. de suas cidades para tentar matrIcula até em outros Estados.

COm a mercantilização do ensino, posto 'que o cresc!,

menta de vasas verificou-se náo nos cursos oficiais. mas nos parti

culares, surgiram centenas. senão milhares dos chamados "cursi 

nhos" para prepal:ar os estudant.es para o vestibular, num amplo x:!:
conhecimento da deficiência das escolas oficiais, agravando de fo.!

ma ainda mais acentuada o privilégio dos ricos que se preparam pa

ra disputar com os mais pobres as poucas vagas ao eneânc púhlico ~

mesmo das Faculdades privadas.

Esses ·cursinho· sem dúvida se adaptariio às novas
condições do ensino e, provavelmen'te. tendo em vista o desapareci

mento das razões que -oa motivaram, poderão instalar-se com FaculdA.

deu e Universidades. ampliando o nÜInero de vagas para o eneãnc su

perior, ainda que sob regime de pesadas mensalidades como Já vem

ocorrendo.

.ulO1-.tco....lo/....<o...lD

PLENlR10

UITONUlfi.lCAl:lo---- -,

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CoNSTITUlCAo

Substitua-se o inciso IV do artigo 373 pelo segui.!!.

te texto:

JUS'TIFICAÇÃO

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUlçXO

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

Art. 373

IV - Educação gratuita era todos os nIvei; de

ensino a portadores de deficiência ou

superdotados, assegurando-se aos mesmos
proteção especial. na conformidade. de

Lei complementar que disporá sobre medi

das destinadas a integrá-los na vida S2

cial, econêmica, cultural e educacional
da comunIdade.

Os deficientes fIsil:::os. motores e sensoriais e os

superdot~os, generica1'lIente designa.dos d1l!: excepcionais,segunao f!,

liz definição da educadora brasileira Helena AntipOft (a.:qual, ho

je, é universalmente aceita), precisam ser tratados de ~ne.ira e,!

pecial na Carta de 1987.

Não se esqueceu de 1ncluí-Ios na vigepte Constitu!
ção, através de Emenda apresentada pelo ex-Deput~do '1'hales }tarJa 

lho. mas somos de opinião que esse dispositivo deve não apenas

ser mantido no novo texto constitucional, mas aperfe1çoad04

Além de assegurar aos excepcionais (';Iue sã? pessoas

dotadas de condições especiais, para baixo ou para cima) proteção

especial, a constituição precisa dtspor sobre medidas destinadas a,

de forma plena, tntegrã-los na vida social. econômica. cultural e

educacional da soc.iedade.

Nem também se deve fazer distinção. na lei. entre

os menos dotados e os superdotados. Já qu.e se trata de categorias

especiais de seres humanos qUe requerem atenção especial, princi

palmente para que não se esqueça dos s~bios ensinalllentos de Rui

Barbosa, quando proclamou que a regra da igualdade não consiste se

não em tratar des.i,gualrnetlte os deSIguais, caso contrário. serã des!

gualdade flagrante.

Essa é, segundo entendemos, uma das formas para que
o Governo propicie existência disna às pessoas portadoras de defi

ciência físjca, sensorial ou motora e ãs superdotadas. razão por

que não apenas deve figurar no texto constitucional, mas, antes,

ser motivo de conscientização de todo o povo de sua oportunidade,
necessidade e justiça.

JUSTIFICAÇÃO

são essas as l:a'Zõ~s que nos impe~~m a submeter

Assembléia Nacional Constituinte a presente medida, por uer justa.

oportuna e necessária.

§ único - A lei poderã instituir outros fundou

de prestação alimentícia, destinados

a satisfazer os alimentos para meno

res carentes. cujos rec\1.rsas pxoVil:iio

das fontes por ela prev:istos.

"A obJl..t.gaç.ão a-UmentaIL pILe.vútet no Cõd.tgo C.f.

V.f.! obJeUv.:I e<l4enu.àlnrente 4au..s &aze1l. 11.s nge!.~.s.s.c.=
dade.6 bd4,(.ea.6. da.4 pe.u.o4lr. eaJLMtu de. 4IlIpaJW.

POlI. .tnte.Ite.UtVI. a tlItdem pubUea o eWl1pl'L1.me.n.to

de.ua d.(.Ópo~-tç.ã.o, a. Le.t na 5:471, de. J961, e..s,.tab,!

tl!..c.e.u. JL.t.t.o upt!.eLo.l. e. Il.t.gll.a.t. pll.ÕpUd4 pa,lI.a. a. aç.io
de. aUmen.t04. EM am&o.s o.s dl.pLoma..s leg~ o Leg~

ladoJl.. loab.tamente.. blL4c.ou ampalta,1I. plt.i.neipalJllente

o me.nOIL,
E e.v.c..de.nte que o 6.tm c.oLúlla,do pelo Leg.i.sla •

dolt 6Ó e. c:z:lc.ançado quando o devedoli. da oblL(.gaçiio

aLime.ntt.t!l. tVll eond-tçõu de. 1oa.t.W 6azi-la na IIIed.f.da

dalo ne.eeu.tdade.6 6undaJJle.nta.i..6 da peuoa que. a e.la

D4Z jUlo, V"11 de 1I.l!.9Ji.4, o IIIMOJJ..

In6eLu.mente. no .tItato d.c..â.lUo do pltoblema. o

mag.u..tII.adD. o pJi.OlllOt:OJt piibüeo. D advogado e de.
ma-U pU6oa.s qu.e. .t<.dC1lll COm a quu.tão do me.nDJi. e.!

Ji.ente. ve1Ú6-t.eam qll.e. a ,gltande. ma..toJÚa de.uu lIenD

Uh ne.ceu.ttJUl, ã e.vidência, de alhlH!.n.t01l, e. nno
OA Ji.e.eebem pe.lolo rllotiVOA mau d1.Ve.IU.OA ~ abandono

do la1l. eonjuga.l pelo pa..i.. de.semplt2go do pa...c.. molt_

te.. doença ou l.nva.L.de.: do pa..l.. p.'t.iAio do ptti ou

ainda po1t.que. o J3a..t.. u.pOJtando~.!.e. da lltuln.Vt. aeaba

pOJt. eon.s.t1..ttult novl1 damZüa e ntio :teor eond.c.çõe.s .!.

eOnômLeet6 de. MC.4JL eom 0.6 aLu!le.ntolo de.v.(.dol. ã pJt±
me..c.Ita pJto.le. l.ob pe.na de. de.txalt a lol!.gunda. deloamp,!

Ji.ada.

Ou.tlta. eoltloidMâve.l paltee.ta de' pt1.ill atende a

obJt.i9aç.iio aUllIenlM. poltEm. 2111 quantia tio .:ln6inla
que.. na 1I.e.a.tl.dade, o a.t.i.me.ntado eon:t-tnua a. ne.c.e..s.!l:!:,

tali. do.!. aLúnentol.. 1?e.!ltaJ{.t~. de. uma 6011.ma ou de. DE:
.tJta. o lIfenolt e!.aJl.ent:e de d.l.me.nto6. ru:t 6ua • ac.epção
JuJÚd.f.c.a. 6.f.eit .!IUI 06 Ji.e.c.e.be1l..

A LUMa.,tuJta. u pe.c.,{auza.da .!IobJi.e. o plto bte.ma

do me.ntllt lle.lJe.La que. a .su.a eauóa plt.ime.I..Ila e. plt-tnc..i.

pai e: a. caJl.ilne.c.a e.conô.m-Lca. da. DC1IlIll-t.tJ Eld:tJ.• .6e.m-o

eLtmp1l..Ulle.nto da. obJÚgaç.ão a.l.une.ntalt. pelo.!l motivolo

aponta.do.6. não .te.m IlUOI. paJta a .!.ua l.uê.!..u.tênc.A.4 e
.6C.lL4 mUlbllO.!l ~Lea.m l.em alo a.Lime.nto6 pJt.opJL.tCll!l.ente

doU;olt. U.1l .Ul.U:Ji.U.~ã.o • .ftt.1I\ e.du.c.aç.ã.o e. U.lII Ilond.tç.õu

h.LB./..'inLclU de. tlLrk".

A presente proposta resulta dE! sugestão apresenta

da pelo Promotor Josê Ernn1anuel Burle Filho. da cidad,e paulista de

Sant.os. o qual publicou artigo na edição de 2 de out.ubro de 1983

no joritat "O Estado de são Pauto" t tendo por motivo justa preocup.!

ção com o probleJlla da prestação de aliJ'llentos, o qual transcrevemos:

Art. 364

EM:E:NDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIçl\o

JUSTIFICACXO

ACrescente-se ao inciso 11 do artigo 364. in fine,

as seguintes expressões;

II - ". dispondo a lei sobre licença espe-

cial ao trabalhador de qualquer sexO"

que adotar uma criança.

A rnedida que ora submetemos ao Consresso Cons:ti tu

inte é do interesse do trabalhador. gualguer que seja o seu regime

jurldico de trabalho, e ao empregador. seja ele de natureza públi

ca ou privada. já que abre perspectivas novas, do ponto-c1e- vista

da norma jurIdica, para tluperar um irnpasse que não foi conseguido

com a decretação da lei que disciplinou, no caso do Serviço Públi

co, a reversão' de servidor..
SegundO o espi.rito que pret.endemos imprimir a. Pf~

sente sugestão, apês lapso de tempo a ser f.1xado pela legislação

ordinária. o servidor que, licenciádo para trataIllento de saúde,não

tiver condições de reassumir o seu cargo ou de ser readaptado. se

rá aposentado provIsoriamente, devendo, para obt.er esse direito, sUE!

meter-se. nos anos seguintes (cujo prazo infegral será igualmente

definido pela lei). a perlcia médica, que ,constatada a permanência

dtl invalidez e a sua provável irreversibiUdad'e, indicarâ a necess!

dade de tornar aquele ato aefinitivo.

Estamos, ao propor semelhante inovação, preocupados

em que a constituição Brasileira do século }OU seJa a ma.is moderna
possIvel, podendo, até mesmo. servir de modelo polItico para as d,!;

mais nações do :munêlo, já que não se pode aêtmitir que na era aa rev2.

lução tecnolõgica o nosSO PaIs continue a conviver com um diploma

básico anacrõnico e extemporâneo.
co~ a decretação da medida aqui suSerida estarão

sendo respei taàOs os djrei tos mais legl timos dos trabalbadores, pri,!!

cipalmente por tratar-se de um dos momentos mais diflceis de sua vi

da, abalada por problenla de saúde. para os quais quase sempre não

concorreu, constituindo-se, pois, sem dúvida, a aposentadoria provi

sória um elemento de compensação e de reconhecimento do seu valor

humano e prOfissional.

xceescenae-se ao arti90 35&, o seguinte texto ecsc

altnea .2~"7.\<t-nM se- ~~a.<-? <R~.4t~qp

Art. 356

d) - A lei disporá sobre a aposentadoria pr2

visória nos casos em que a invalidez d~

penda de permanente verificação por pe
rlcia médica.

r,r-- fU1'0/~unlloc.oç1o----------__,

JUS,.TIFICACÃO

Buscamos, com a sugestão inclusa, inst.ituir um m,!

canismo constitucional que possa contribuir para o esforço nacio

nal qUe visa minorar as eonsequências sociais tel:"rIveis decorren

teS dos menores em situação irr"'egular, ou seJa, os lIIenores abando

nados, os menoreS carentes e os menores infratores.

Entendemos que, por tratar-se de um dos _ problemas

magnoa do nasao PaIs, na a't.ualidade, e de responl:;abilidade do Es~

do, em co-participação com a sociedade, tOda el qualquer medida ob

jetiva e comprovadamente eficiente para cOmbatr-los, qualquer que

seja a. sua origem, deve merecer a atenção pricjritârl.a dos poderes

públicos.

r,r----------fElUONV.f1... t.;lo- --,

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTI'l'UIÇÃO

subs~itua-se o inciso I do artiso 372 (Capí.t.ulo 1:1:1:

- DA EDUCAçXO E CULTURA) pelo seguinte texto: '

lu::t. 372

Inclua-se o Segulnte como parágrafo 20 do artlgo

388. passando o parâgrafo único a 19

Art. 388

i 2° Os autores de obras literárias. artis

tl.cas e cientifl.cas. bem c-Qmo aos qu;
declar3"rem as ter pl'oàu~l.dl;l por meios

paranormal.S ou parapsíquicos. perten

ce o dl.rel.to exclusivo de utllJ.zã_las

Esse dl.l'el.to ê transm1ssí:vel por he
rança. pelo tempo que a le3- fJ.xar.



~embl~iàlittcional (!~tuinte _ ~33

CONSTITUINU PAES DE ANDRADE

EMENDA NQ. AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

a - Traçar e executar um plano de aproveita

mento total, das possibilid,ades econômi 

cas - do Rio São Francisco e de seus a

fluentes, no qual aplicará, anualmente,

quantia não inferior a um por cento de

suas rendas tributárias;

Elas, no entanto, aanda são poucas em relação ã
ampLatrude do problema que não é, saapreseente , uma questão rn
dígena, mas uma questão nacaonaj ,

O genocídl.o a que se ~ tem submet adc a pcputacâc an
dígena desde o des ccbr amerrt c do Brasil, é uma mancha em noss;
has tjir r a ,

§ 59 - Competirá ao Governo Federal:

JUE'I'rF1:CA"ÇÃO

Não exas t em dl.fl.culdades aate raaãs para a fl.xação

das áreas que a~ populações mdfgenas Já ocupam. O fato de al
gumas delas estarem anvadfdas por eercearcs , não modafaca em n,!

da a capacadade do Executivo de dell.mitar essas áreas e fartaI.!:.

cer os da reãecs dos Sl.lvícolas

o Governo Já conhece essas áreas e sabemos que tem

o levantamento de todas elas, podendo, pcrt.errtc , por em prátJ.ca

a defaberacêc ccns t a tuca onaj no prazo de seas meses estipulado

pela proposta

Essa provJ.dencla tem que ser ráplda. para eVltar no

vas mvesêes das áreas indígenas ou prcj e'tcs federais. ~estadu:
aas e munacapeaa que as aut.afea,

Durafite o prõprl.o andamento das propostas e a da s-,

cussão do texto ccns ta'eucacnat , 8S aut.cr-adades do setor. MlnlS_

terio do !ntenor, Ml.nl.steno da Reforma Agrána, IBDF, FUNAI,

etc •• poderão mob.ilJ.zar sua nâquma adenmst ratava com esse cb

j e t Lvo ,

fl"""oI\IITlIlI:.OÇlo. --,

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇ1i,O

(DISPOSIÇÕES <RANSlTORIASIT(TULO)(

§ 69 - Na execução do plano de valoriza,ção eco

nômica da 1unaiõnia, a União aplicará

quantia não inferior a três por cento da

sua renda tributária. •
a - um terço da quantia referida neste arti

go será aplicada em operações de. fomento

e de amparo aos agricultores e industri

ais da região, a juros mÓdicos, através

de instituição financeira; ~
} .

b - Os Estados e os 'I'erritórios da A:ma~õnia,

bem COJjlO os res~ectivos municlpios, re _

pervarão para o mesmo fim, anualmente ,

três por cento das suas rendas tributá 

ri~s. Os recursos de que tr'ata este pará

grafo serão aplicados por intermédio d;;
Goyerno ;Federal.

Art••61

§ 49 - Na execução do plano de defesa contra 011

efeitos da seca no Nordeste, a união de,!

penderá, anua1Jnente, CCIIl. obras e servi 

ços de ass,isténcia econêmica e social ,

quantia não inferior a três por cento da

sua renda tributária.

a - Um terço da quantia referida neste arti
. go será depositado em caixa especial des

tinada ao socorro às populações at1~gi :

das pela calamidade I podendo essa reser

va, ou parte dela, ser aplicada através

de instituição financeira e a juros mód!

cos, consoante as determinações legais,

em empréstimo a agricultores e a indus 

triais estabelecidos na 'área abrangida

pela secai .
b - Os Estados compreendidos na ã~ea da seca

deverão aplicar três por cento da sua

renda tributária na construção de açu

des, pelo regime de cooperação e em ou

tros serviços necessários à assistência

às suas populações.

O Governo da Nova Repúbll.ca j á adotou algumas pro

vaâêncaes em favor das populações mdfgenes , -

JUSTIFICACÃO

b - a traçar e executar um plano de desenvo.!.

vimento integrado da região Centro-Oeste,

no qual aplicará. anualmente, quantia

não inferior ~ um por cento de suas I:e.!l

das tributárias.

Acrescentem-se ao artigo 461, os seguintes parágra

fos ( 49, 59 e 69 i ,

Para p;romover o desenvolviJnento do Nordeste e solu

cionar o problema das secas, de maneira permanente e efetiva, atr1

vês de obras estruturais, o saudoso Presidente Epitácio Pessoa, no

ápice da terrlvel catástrofe de 1919, instituiu, pela Lei n9 3965,

de 25 de dezembro de 1919, a CAIXA DAS SECAS, atribuindo-lhe urna

taxa de dois por cento sobre a Renda Tributária da união.

'LI""""'/c9"'.,Io/I~••,.,1o
PLEN1\RIO

Acrescente-se ao § 19 do artl.go 425. J.n f:mc.

segul.ntes expressóes

§ 19 •• devendo em prazo não superl.or a

seis meses, o Ml.nl.stério do Inter.1or

delimitar' as áreas .1ndígenas pa'I'a a

competente prov.1dêncl.a de demarcação

das mesmas.

Art. 425

tidades qU~ os princIpios deveriaIll ficar enunciados apenas no te,!.

to constitucional. Alegam que é assim que ocorre nos Estados Uni

dos e na Ingl~terra.
um longo e substancioso debate realizou-se no audi

tório de O Estado de são Paulo sobre a necessidadé ou não de, um-;:

Lei da: Imprensa e a conclusão unânime dos especialistas que parti
c'iparam desse encontro foi a de que deve existir uma legislação e~

pecial.

e jornalista Barbosa Lima Sobrinho, presidente da

Associação Brasileira de Imprensa, um dos participantes do debate,

destacou o perigo a que se expõem os profissionais de iJnprensa se

a matéria fica circunscrita aos princípios constitucionais ou in

tegrando o Código Penal.

O professor e jurista Serrano Neves, autor de vã-

rios volumes sobre legislação de imprensa e direito da informação,

argumentou no mesmo sentido, citando exémplos que reforçaram sobr~

maneira a eese ,
O advogado Alceu Affonso Ferreira, juiz do Tribunal

de Alçada de são Paulo e que foi durante muitos anos advogado de

e Estado de são Paulo e do Jornal da 'I'arde para os chflmados ~

mes de imprensa demonstrou com a experiência em mais de 200 proce~

aos em que funciounou, a necessidade de uma lei especial.

Foi escl,arecida, .então, a posição dos palses que

não têm urna lei especIfica para a imprensa, mas que possuem uma iE.

finidade de pequenos dispositivos legais ou de uma legislação es 

parsa e pulverizaaa que substitui e mal a legislação codificada.

Ficou demonstrado, nesse debate, que o Código Penal

não pode comportar todas as especificidades de uma legislação de

imprensa que cuida do registro das empresas Jornalísticas, que de

ve disciplinar a distribuiçpo das frequências e canais, o sigilo

quanto ã fonte informativa, o pedido de explicações, o direito de

resposta, a exceção da verdade, a notificação visando preservar as

gravações de rádio e tv para efeito judicial, o direito de acesso
à fonte da notícia, a prisão especial do jornalista, etc.

E, se tudo isto devesse ficar como um livro dentro

do Código Penal, corno impedir o mais simples e lógico que seria a

autonomia da lei?

e exemplo do que está ocorrendo nos Estados unidos,

na Inglaterra e em outros países que não possuem urna legislação e~

pecifica de imprensa, ficou suficientemente documentado com a exi,!

eêncra de uma legislação esparsa cuidando da matéria.

E mais: Robert~, do 'Xhe New York Times d~

nunciando "a atual onda de processos por difamação e as sentenças

de indenizações desmedidas contra os órgãos de imprensa" (O Estado

de são Paulo, de í7 .11.1984).
Nesse artigo, Macfadden cita Henry Grunwald, editor

chefe do~ que se _referiu a essas ações como ate:morização

aos editores e Jornalistas americanos, "representando um perigo

não só para a imprensa, mas também para umà Nação- que dá valor

verdade".
Até para o acesso do Jornalista às informações ofi

ciais, foi necessário o Freedom of Information Act, de 1975, de

monstrando-se, assim, que os princIpios constitucionais inscritos

há 200 anos não são suficientes na civilização da informática. Por

razões diversas, inclusive as técnicas, torna-se indispensável urna

legislação po%lllenorizada para o fluxo democrático das noticias.

Na própria Inglaterra, Já em 1792, entre leis e di,!

,posições esparsas sobre a ativiaade da comunicação, já se adotava

o Libel Act, modificado em 1843, 1881 e 1888, aperfeiçoado através
do Libel Law Arnendment Act.

Seria fastidioso -exempÚ.ficar com estes palses que

não têm urna legislação especifica de imprensa, mas que vivem afo

gados num emaranhado de leis marginais sobre as atividades dos

meios de comunicação e dos próprios profissionais.

Na França, Alemanha, Itália, portugal, Espanha,etc,

a legislação especIfica tem trazido os melhores resulbdos, asse

gurando mais direitos ao jornalista e à empresa. Quem se der ao

trabalho de cO%llparar a prática democrática relativamente aos meios

de comunicação nesses palses, saberá melhor porque e como eles se

beneficiam de um ~egime de ampla liberdade de informação.

Freitas Nobre, nosso. colega de vãrias legislaturas,

professor de pós-graduação de Direito da Informação na universid,!

de de são Paulo, doutor em Direito e Economia da 'Informação pela

Universidade de Paris e advogado especializado em crimes de im 

prensa, tem a mesma posição do Jornalista I!.arbosa Lima Sobrinho.

Diz Freitas Nobre que aceita a decisão de sua cat,!!

goria profissional - a dos jornalistas - até porque foi presiden

te da Federação Nacional dos Jornalistas e por três vezes, presi

dente do sindicato da classe no Estado de são Paulo, mas vai in

sistir em demonstrar os riscos que existem. com o vazio jurIdico

na campo da legislação de imprensa e os perigos a que se expõem

os profissionais e as empresas na interpretação de um texto cons

titucional pelo juiz ae Direito dos mais distantes rincões do

pais, no qual o vicio do arbItrio e do abuso de autoridade são

tão comuns.
De qUalquer forma, a proposta que form~lamos servi

rá para o deba~e,em torno da matéria,na Comissão e no plenário.

r.T nln/.UITII'~

ElI1ENDA lP07967·5
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EMENDA N9 AO

PROJETO DE êON~TITUIçXO

Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação

Brasileira de 'Imprensa que presidiu uma Comissão de Jornalistas e

Juristas para o exame da Lei de 'Imprensa, concluiu pela adoçÃo de

uma lei espécial absolutamente democrática que eliminasse as di!!.

torções da atual e que se constituisse num Estatuto de defesa da

categoria e das empres.as.
Comissão de profissionais de imprensa e juristas

consti tuIda pelo Ministério da Justiça no periodo do Ministro

Fernando Lyra, também concluiu favorave1Jnente ã adoção de U!na lei

de imprensa.
Este, porém, ê um ponto polêmico entre os profiss,!

onais de imprensa. A Federação Nacional dos Jornalis'l:as e grande

número de Sindicatos de Jornalistas Profissionais defendem a ine- \

xistência de uma Le! de Imprensa. Entendem esses jornalistas e ,e!l '~

\

§ 29 - No teatro e no cinema serão fixados fa!

.xas etárias de caráter meramente classi

fi~atório e nos centros ·de computação e

bancos de dados, públicos ou privados,
será garantido o d1.re1.to ae acesso e ele

retificação de informações erroneamente

computadorizadas.

, TlnO/JUIf1flCoçlo --,

Ele apenas se curva ante os fatos, emprestando-lhe

o ccr.craôc JU'I'ídl.cO adequado. O Ol.re1..to posa.t ave , como sabemos.

não deve exanar--se de dascaptmar as relações novas que forem

surgmdc , dando lugar 80 preenchJ.mento de lacunas ou cmssôes

da Lea , Nem sempre a anat cgaa , a "consueto" e os princíPlo~ ge
r-aas de na.rea.tc conseguem preencher, adequadamente, esses "va

aaos" do s r s t ema legal.

Sabe-se, no entanto, que verdedearc manancaaI de

obras lJ. eerãraes , cl.entífJ.cas e artísticas Jorra de penas, pan
cêas e ans t rument.cs mus a caaa que se âaa em l.mpuls:Lonados por for

ças parapsIquaces ~u paranurmaas crua'tavas , A chamada pSJ.cogra:

f18, ou esc r a.t a ps Iquaca , tem allmentado empresas eda.t ora.aas de

nêêac e grande porte, que se dedac am quase que exctusavanenee a

esse tape de produção aneeteceuat

O Podar Jud1cúíno do Est.ado do R10 de .ranea.rc Jâ

se V1U mesmo em saeuacãc de pez-p'l exz.dade , quando os herdei.r-os do

ans i gne escrxecr- maranhense Humberto de Campos reãvmdacareu os

da rea'tcs autoi-aas beredaeãracs relatl.varnente às 'obras ps acog'ra

f,adas e de declarada autor-r a espl.rl.tual daquele saudoso escr-a 

toro
Nãc pcderaa o Julgador tomar partJ.do de caráter f,!

losõfl.co-fenomenlco-reli'gioso dl.ante de fato pcãênaco , ante a

mexaseêncãe de norma ccnseatucaenat , também ocorrente na legl..!

laçâo ordl.nárl.a Mas, as milhareS de obras prcduaades por esse

aeac , ou que essm se declaram pelos postulantes dos respect.a-.

vos da rea tos autcraas , merecem uma defl.nlção legal quanto à au

tona e' ã propnedade anteaectuaf -

Igualmente. a pSl.cografl.a, ou produção pictônca

parapsíqul.ca, bem como PS:LCODlUSico-composlção se ressentem dos

mesmos reclamos.

Vem~s, por consegulnte, que o mundo dos fatos estã

repleto de eventos Jurl.dl.camente não d:Lscl.pbnados.

Pretendendo a nossa pátr1.8 aJust.ar sua, Carta Magna

80S anselos de uma Juventude l.nquJ.eta, porém amadureclda pelas

Vl.C1SS:L tudes da Vl.da moderna. não é possível deixar de lado fa

tos tão relevantes da at:Lvl.dade cultural e soclal que clamam P!
la atual1Zação da norma Jurídlca sob a égúie do preceito const,!

tucl.onal.

§ 19 - Nenhuma restrição será imposta à liberd,!

de de informação e não terá sequer tram!
tação projeto de lei que adote a censura

no~ meios de comunicação, vedada a apr_

ensão de Jornais ou revistas ou a suspe,!!

são de emissoras por via administrativa.

Not.evse , em pr irae i rc lugar, que não assume o Cans
tJ. eumte a respcns aba.Ladade pela aueentacscãc do fenômeno parã
normal, deaxandc ao prôpr1D mreressadc a faculdade de af1rmâ

la, medaarrte declaração prôpn.a. Assim, não fará o Legr s Ladur

opção por adecãcgaas Ecncaênacas , ao mesmo tempo que reali zarã

o adea'l J ur Id r cc de não d.1,Scnmwar convicções aas temãt i cas ou

pes soaaa

JUS'l'1:FICACÃO

sugeramcs a ampl1sção do preceatc cons t r tucacnalde

proteção aos dareatos eutoreas , Jâ anscrf.tc no atua} art. 153,

§ 25. mctumdc , no seu texto oríg1nal. as expressões " bem
como aos que declararem as ter produaadc por me10S paranormais

ou pa r aps Iquaccs ", Trata-se de um da re a to conexo ou de um da-,

reito vaaanhc ao da re i t c do autor. na segunda hipótese

substitua-se o artigo 399 (Capitulo V, DA COMUNICA

çAO), pelo seguinte texto, mantendo-se o parágrafo

único do Projeto como parágrafo 39, em razão dos p.!

rágrafos na proposta constarem como 19" e 29:

Art. 399 - Todos têm o dir~ito de manifestar livre

mente o seu pens1nento, mediante forma. ~
ralou escrita, utilizando qua}quer veI

culo de comunicação, respondendo pelos .!

busos que cometer de acordo com a legis

lação própria a ser adotada pelo Congre.!

so dentro do prazo de 120 dias.

JUSTIFICACÃO

r.r_-=- '~ld"""Co~'.,llI/IU.....odo
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JUS T I F I C A ç A O

~q
Art• .)O'- •••••••••••••••••••

V - ••••••••••••••••••••

aq
DISPOsn'IVO IMtMntO: ARl'IQ?~ JllCIro V, 5 49

5 119 - :c faOlltado aos p3I'tidos políticcs recebere:mquusqueI' ccn1riliJi
ções ou do3.çees de pessoas físJ.cas ou jUt"Ídl.cas, desde que decli
melas e ccrrtabi.1J.7.a.das pelas partes. 
Igualr.ente, na forna que a lEU estabelecer, a Uruão ressarcJ.rá
05 parb.dos polítlcos pelas despesas can suas canpanhas ellllto _
raJ.S e a't1Vl.dades perm:u;entes

JUS T I r I c A ç A o

A nonra v:z.saalcançar a ~nCla que se deseJa no pr"O:esso eleItoral
de!no;:rátJ.co. A pt'OJ.D1zâO dessas doações enseJa ~dientes 1.rdlretos de
obtenção de reOJI'SCS nao contabill.zados.

l) com o advento do CÕd1.~ de águas, em 1931t, a União passou a SeI' a detento
ra das concessões para o aprovertanento da energaa ludráuhca , em substl-=
tulçio aos mmiciplos. e astc por força da própria ceracterdstaca dos
rios e das b3.ClES hidrográfJ.cas. em sua grande naJ.orlA arrterestacueas ou
cem mfl.uênClAS en tn2U.S de um Es-tado,

?o'4
llISI'DSJ:ITil) DIHl\IIl, m.W.JJlf

O artigo~do...-rprojeto p:lSS8 a ter a seguinte redação

308
Art. ,VI""_ A pesquisa e 11.'lavra. ôce recursos mnera.1S, bemcaJX) o~ta

:;r-. mente &::s po1:erlciaicde energia hidriull.oa, dependem de autcrizã
ção cu r::alOeSS«> fede:re1, na fQrnll da lei, dadas exclusivanent:e
a lrasileiroG residentes no PaiIo ou a &OCl.eda.des estal:elecidas

~~re~ef~~~~~:P~7
Parágrafothico: 5eIlpre que a enpresa pr.ivada naCl.ala1 6ohcitêlI',

a Unlão Jhe dará priacidade pare. a eJ<Pl~o de

~en~ser:~~~~~ce~~~l.::-
oond1çÕes de supcimmto, adquirir as ecceee de energia assim ge
rada.

JUS T I F I C A ç A O

2) Não faz nenhu:n sentido os Estaclos legJ.slarem sobre ágtBs e Serv1ÇOS púbh
COS c!.e erergae etêccaca, cuje ~dronl.za~o deve abrengel" todo o tert'.l'tõ-=
no brasa.Iearo, Trata-se de nateraa JUr.ld1ca obJeto de legLSlação codJ..f1
cada (CÕ::hgode .(gms), que, por 1StO, deve obedecer- a oom:mdolegLslatl.
vo único. Adelral.s, o sistena t:ributár1OnaC1Oral, no qual se anserc o J.m

posto úmco sobre energ:La elét:r'1.ca, eattenpla vertas específ1cas para ex
pansão e neThoranento desse serviço. -

3) A lX'lÍtica naCJ.031al de supri:rento de enE!l'g1a elêtri.ca ê coordenada pela
EI.EI'RO~, errpresa o:mtrolada pela tm.ão e ;:esp:msãvel pela realização
de estud:>s, projetos e supe1"'VJ.São da. cperação de usinas e 1l.nhas de 1:raJ'lS
IIli.ssão, para dJ.minuir os rJ.SCCG de raci.manento de energia elétrJ..ca. -

JlOin\ 11JDlFIc:mIiA

54 1§.
lIISPOSil'Ivo llI.NMIO: ARrIGO~, Dlerso)E!", rrm b

W ~~
O í!em b , inciso)Rr'do Arb.g~do~jeto passa a ter a

seguinte redaçao
!54

Art.~- ••••••••••••••••••••

Xl - .

b) - Os s~t?S pÜbhcos de energia eãêtrdca, qualquer que seja ar f'!!.
te prJJIerJ.B de energJ.a

..".-_-, ....""-''"'lUla/_CO.. ut. ..,
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'EMENDA lP07976-4
l!J Deputado PAES LANDIM
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PLENÁRIO DA A55EMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

PIFNitBIO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Os detalh~mentos prevastcs no p~rá&rafo 2 0

do Art. 427 não apenas são mccepat Ive rs com os cr-a tér-rcs de aw.!

são de matérJ.a no texto const1tuc1onal. mas. SObretudo. geram ob
tldo por dI.\ersas formas. AS1m, o parágrafo substJ.tuido abre es

paços a e\oentua1S manobras contábeIS contra os J.nteresses das co

munldades J.ndígenas, o que não ocorrerá com uma d1sc1pllna m81S

abrangente e analít1ca deferJ.da ã leglslação ord1nárla.

Por estas razões. Justlf1ca-se a apreci,!

ção da presente emenda.

EMENDA 'ADITIVA
DISPOSITIVO J;MENDADO: Al'tigo 427

IlJclua-se no Art. 427 -o seguinte Inciso J. '

JtArt. 427 - •••••••••••••••••••••• : •••••••

EME'lDA SUBSTITUTIVA

DISPOSnH O EME~DADO Artigo 425

JUSTIFICACAO

O Art1go 425 do Proj e tc será subatatu Idc p~

10 da redação seguinte.

"4..Tt. 425 - Com ressalva do da.r-ei t.c de nav~

gecão , conforme deflnlção em r ea , as ter_

r-as ocupadas pelos Ind i os são des t madas ã
sua posse permanente. cabendo-Lhes o usu

fruto exc Iusavo das r aquez a s natureas do

solo. das ut a Ladades nelas exa s t ent.e s
dos cursos Huv aa i s ;"

fi 20 _ A i ea def1nlTá a par-tãc ipacâc das

coaun rdadea mdfgenas nos resultados fl1lB!!,

ceares da exploração de riquezas lIinerus

em suas terras."

JUSTI.FICACÃO

"Art 427 ~ •••••• \ ••••••••••••••••. , .
redação seguinte:

EME~DA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art1go 427 fi 2°

O fi 20 do Artlgo 427 será ~ucedido pelo, de

.11.0'.111"."...... --,

Just1f1ca-se, aSS1m. a emenda sub s t r tut Iva
ora apresentada.

I _ Med1ante concessão ou auton.zaçáo, a

União poderá a'tr,lbU1T a empresa prJ.va
da nacl.onal a rea11zação das .ativlda=

llcs -enumeradas 1'1.0~ deste ·artigo.·

observadas as detllais cond1cões prev1~

tas em seus parigrafos."

JUS T I F I C A C Ã' O

A SUbSt1tU1Ção do Ar't 425 por um outro de

redacâc I'l81S clara, na forma da emenda ora apresentada, cbj et rva

ccirpat aba t i ae r a natêr ra com o Art1go 52, J.nC1SO vIII, conb madc
com o Ar t i gc 54. J.nC1SO 'X\III, letra ,"o 4..s r-aque a as maner-aas do

subsolo Já foram dehnldas como bens da umâc pelo 1nC1SO VIII •

do A1"tJ.go 52 e suscept Ive rs de regulamentação por vae de Leg i s Ia

cão ordanâraa , conforme daspcstc na letra ~, do lnC1SO ~~. do

ArtJ.go 54. Ora. qualquer d1SPOSlÇão pcs terxor que venha d1SClpll
Dar Q uso do subsolo entra em conflJ.to com essa ncrnat raacãc ente

r aor , daí a nec es s adade de adequar a mat ê raa ao conjunto dos dis:
pcs i t avcs do Pr-cj e to ,

EMENDA lP07973'O • ,
tJ· CONSTITUINTE DARCY POZZA I rry~~tl"'4

l ffii~~ftiJ

IEMENDA lP07971-3
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

t:

r.r----------TlIlTlI'.....'IIlCA1;io

= 'I•• O'~"'t" .. oçio __,

r=;~~'~

lilcsi",;'m;j

JU5t~fI.ca-5e. aS511l. a emenda mod1f1catJ._

o obJetlvo do leglslador const1tu1nte ao
1ntrodu:tlr no ProJeto o Art1go 493 f 01 seguramente o de eVltar

que at1v1dades econôm1cas fundamentus fossem preJudlcadas por

falta de regulamentação do texto constltuc1onal em prazo hábll.

Ora, a atlvJ.dade mJ.neral - de pesqulsa, lavra e aPr~\tamento
1ndustr1al - é de lmpoTtãnc1B Vltal para o slstefua econôbllco e,

até mesmo. para que o País cons1ga muares reskrvas Camblal.S can

as suas exportacões. Portanto. a emenda O1:a paresentada VJ.sa

incluí-lo no ordenamento do Art. 493. restabelecendo-se a vonta
de do legislador constituJ.nte, que é a de for'talecer o SiStem';"
econôm1co em sua totalldade.

"Art. 493 - Dentro de doze meses, a con

tar da data da promulgação desta ConS't1

'tu1ção. o congr;sso NacJ.onal aprovará

leu que hxem as dlretT1Zjt~ da politlca

agrícola, agrãria, 'tecnolõg~ca, 1ndustr.!

aI. urbana. mineral. de transporte e do

COlllerclo 1nterno e externo."

SUPRIMA-SE O PARAGRAFO l]NICO DO ARTIGO 404

ção:

va ora apresentada.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art1go 493

O Art:1go 493 passll a ter a segu1nte rreda-

JUSTIFICACÃO

Em março de 1923, quando em curso as ambiciosas o

bras, õ Presidente Artur Bernardes mandou paralisar os serviços.Em

1924, governando em ESTADO DE SiTIO, pelo decreto.n9 16.403, de 12

de março, extinguiu a Caixa das Secas e aboliu a contribuição de
dois por cento. sobre a Renda Tributária. Convocada a Constituinte

de 1934, pelo artigo 177 da Co:pstituição foi estabelecida a contr!

buição de quatro PC': cento para õ FUNDO DAS SECAS..

Ao Constituição outorgada de 1937, que iniciou o pe

rtodo ditatorial do Estado Novo, aboliu, pelo silêncio, o FUNDO

DAS SECAS e a respectiva contribuição.

votada pelo Congresso Nacional, a Constituição de

1946 reseebeâeceu, ~elo artigo 198, a contribuição de três por ceB..

to para as secas, sendo dois por cento para obras e um por cento

I?~ra o J:'undo das's~cas, da. onde se originou (oitenta po~ cento) o

nanee do No;rdeste.

, :ImpJantou, ainda, a POL1TI,pA DA m::GIONALIDADE, tão
necessária ao .nosso paIs, de tamanho continental e com grande va 

riedade iÓgráfica.
Estabeleceu-se, também, pelo artigo l;,99, aplicar

três pc'/.. cento na valorização Econômica da Amazônia e pelo artigo
29 das Disposi~ões Transitórias, um por cento no Desenvolvimento·

do Vale do são Francisco. Criaram-se, para cada caso, os organis 

mos administrativos correspondentes - Departamento Nacional de o
bras Contra as Secas (.tlNOCS) e o Banco do Nordeste, para o Nordes

te: Superintendência de Desenvolvimento da lunazônia (SUDAM) e o

Banco da Amazônia (BASA), para a Amazônia e a Comissão de Desenvo!

vimento do Vale do são Francisco (CODEVASF), para o são Francisco.

A este elenco, acrescentou-se a Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).

A constituIção imposta de 1967 e sua Emenda Substi

tutiva, de 1969, aboliram, também pelo silêncio, todas estas atri
buições e inauguraram _ polItlcll -de 'Centralb:açio e de Uniformida

I de. Oa órgão. feram conservad08,- Anêmico., vivendo i custo de cc.!!.

;;ibUições aleatória., í!ecrescenies. ~1 uma;'sa·stre. ~
Era relaçiio' ao Bordeste, a8 aplicações em obras ea

truturais (açudes, irrigações, poços, barragens
P

, reflorestlUDente ,

etc.) desceram a nIveis nunca atingidos (zero vIrgula vinte e oito

por cento), como prova, estatisticamente, c Professor J. COLOMBO 

DE: SOUZA, em aeu livro - -D Nordeste e a 'l'ecnocraci~ da Revolução:

BrasIúll, 1981.'
Cingiu-tle o Governo a serviços Dssistenciaia, eJI, o

bras de emergência) carIss1Jnas e sem resultado peraenenee,
Tornou-se, assim, imperioso voltar-se ã PoUtica da

Regionalidade e atacar-se os problemas buscando soluções permanen
tes e definitivas'. Desenvolver o Brasil periférico,' para nele as

sentaI:', de forma defin1tiva, os seus legItimos donos, destlnatã 

rios de suas riquezas e de suas potencialidades.
Este é o grande objetivo da presente proposição, a

Ber discutida, votada, e, estamos confiantes, aprovada pela Assem

bléia Nacional Constituinte.

'--'=:..:..:.:=:..;::;:=.:...:..::::::::..- --'1 rr.~"~

I ~;,xM
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EMENDA lP07970·5
l!J CONSTITUINTE DARCY POZZA ......

(!J PLENARIO DA ASSEM:~~~/~_;~i;~~Â~'uC~NSTITUiN TE

EMENDA lP07969·1
('l C""<TU","" DARCY POZZA

JUSTIFICAT IVA

O parágrafo único do art. 404 proíbe "a propa

ganda comercial de medicamentos, formas de tratamento de saúde ,
tabaco, bebidas alc60licas e agrot6xicos."

A vedaç~o da propaganda comercial acima estab,!:.

lecida conflUa-se com o que dispDe o art. 399 ("é assegurado aos

Illeios de comunicaç~o amplo exerc!cio da liberdade ."), pois o !!!!
pIo exercício da liberdade jamais poderia ser alcançado se a pró
pria Constltuiç:lo lmpl:le limites aos meios de comunicaçllio. Ademais.
se a Política Nacional de Comunicaça:o, dentre putros, deve pauta!.

Se na " pluralidade e descentralização", ~ eVfdente que o § úni_

co do at;tigo 404 n:lo poderá prevalecer, sob pera de tornar incon_

Sistente os disposit1\ros acima mencionados. '

Desde que a regra fundamental inst1tuída I

no Projeto ê a de que..a llvre 1n1ciat1va se -constl.tui em funda_ 4

mento da ordem econôml.ca (Art. 300), não se pode admitir o mono
pólio estatal em at1v1dades típIcas do s1stema económ1co. Serl.a
possível adm1tí-lo caso se tra'tasse de atl.vidades associadas ã
segUrança nacl.onal ou anteriormente consagradas ã competenc1~ pn

vat:J..va do Estado, como i; o caso da pesqul.sa e lavra do petróleo:-~
Ora. a pesquisa. lavra ou exploração de 12l1hêrios e aprove1tamen_ •
to dos potencJ.81s de energia h1draúl1ca em terras indígenas. sob,i

as severas condiçôes de controle estabelec1das no Art. 427. não 'i

causam qua1squer r1sqos ã segurança naClonaL Asslm. a emenda é
fundamental para compatib1llZar o artigo qu se quer emendado com

o Art. 303. onde se estatu1 que a 1ntervenção do Estado no domí-~

Dl.O econômico e o monopõl1"D só serão perm..y:dos quando nece~sã_
rios para atender a 1mperativos da segurança nac10naL

Justif1ca-se. ass1m. a emenda ad1t1va ora
apresentada

~A lP07977~:<
f!J.. CONSTITUINTE PAES DE .ANDRADE

_'L'~ce~~1f'l!!

~!PLI!NlRIO

llMENDA NO AO

• PROJBTO DE CONSTITUICXO

Acrescente-se o seguinte tex~o ao art1&o 472, co.o

parágrafo único:

Art. 472

I único. Serão estáveis ~ após noventa d1as
- ...:;,cf~ ·C:ie~clcio~· os· seiVidor~s -Íl~a.it!

dos por concurso e 05 dellla1s após

três anos de exercíc.io.
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"Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUS'rIFICACÃO

~~;"'j

tç7~';;;;]

voluntário;

Disposl.~l.VOS emendados: Art. 12 inciso XI alínea j)
ancd.ee XIII alínea d).

'·Ar~. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Há que se observar aande que. desde 8 Declaração dos

D1reJ.tos do Homelll e do C1dadão de 1799, a trad1ção tem sl.do man
t1da, onde a garant.1.a da propr1edade é a prévl.a e justa indenl.
eaçêe ,

.U•• ,.u...'~lo __,

nArtlgó 13 _ São Direitos Sociais dos trabalhad~

res rurais e urbanos, além de outros que visem a melhoria de sua
condição social·

1- Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente .!:!
nificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e
ás de sua fam!1ia, com educação, saúde, moradia, at Imentaçãc
transporte, lazer. vestuário, higiene e previdência social;

II- Seguro-desemprego, em caso de desemprego in_

guinte redeçêc e

XI .

Modifique-se o artigo 13, que passará a ter a so!

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13

'UTO/l1ltr"'cAÇ1~

d) 015 bens de produção são susceptive:Ls de des2,
propriação por necessidade ou ut11J.dade públJ.ca ou
por interesse eeeaaa , desde que neeeeeéme à execu
ção de planos, programas e projetos de desenvolV:Lmen
to soc1al e ecenêeuee, sejam eles da Un1ão, dos Esta
dos ou dos MunJ.c!pio9, mediante prévJ.a e justa 1nde
niznção em d1nheiro".
A f:Lm de se compat:Lbi11Zar o Projeto de ConstJ.tu1ção,

para que o mesmo mantenha eeeeêoeae entre seus dl.sposl.tl.VOS, há
neeeeeaeaee de se J.nClU1t a qualJ.fJ.cação de préV1.8 às indenl.za

ções caeeõea, conforme determ~na o A'l:t. 318 do Projeto.

~} por neceaeadede social, a autorJ.dade pública
podera determinar a 1med1.ata utJ.11zação de obras cJ.en
tíficas, asseguradas prév1a e justa J.nden1zação.

XIXI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se nova redação aos dJ.spos1t.ivos caeeeea, eceeecen

tando-s? a expres:!lão "prévia" antes de "justa 1nden1zação".

E;;~'-I

tWiOJffiJ
•• tdllO/..cO."I•• ,'UI.O.... 'AO ~

PLENARIO

V - A NEGOCIACÃO COLETIVA E A GREVE,

b} Compete aos empregadores e trabalhadores de
fJ.nl.r as formas de representação aptas para a defesa
dos seus aneereesee eccaêeaece e profJ.ssiona1s;

c) A tea defl.nJ.rá as regras mínJ.mas de cr:Lação
de sJ.nd:Lcatos e outras organJ.zi!çõeS sJ.ndica1s.

a} A organJ.zação s1ndJ.cal é 11vre;

TUT.,.U...'''AÇ.O- ---,

As Const1tUl.çÕes modernas, com raras exceções, são S1!!.

tét.1.cas quanto aos d1re:Ltos ccaeeavce que sejam as relações entre
o cap1tal e o trabalho e algqmas que antes eram detalhàdas foram
modJ.f1cadas passando a declarar apenas regras básJ.cas, para que a

lei ord1nárl.a e as negoc:Lações coletJ.vas d1retas entre os 1.nterlQ
cutores SOCl.a1S estabeleçam os direl.tos e deveres reciprocos.

Dê-se aos itens IVe V do art. 17 do Projeto de cone
tl.tu1ção a redação que se segue:

a) t 'reconhecadc o dl.rel.to de neçccaaçâc coletJ.

va vaaendc o ajuste de convenções e acordos ccaeeavce

entre os empregadores e os trabalhadores através de

suas representações:

b) O dire1to de greve e o de "lock-out" serão
exeeeadee na forma da lel.."

IV - A ORGANIZAÇ!O SINDICAL.

JJSTIF'ICAÇJlQ

Trata-se de benefírios ee-Iaãe e previdenriários previstos oar~
os funriOllárIàs públiros rivis, que devêmser atribuídos também aos acecetrcs e se
lidais Militares, por serem etJl)regados do mesmo patrão _ O PODER A:BL.ICO.

RArt. 478 _ • • ••• •• •• •••• ~.. •••
§ 12 (O ATUAL PARAGRAFO l1NlCO) •

§ 21:1 ApH\"a-se o di.sposta neste artigo aos PoHriais l~ilitares e
Bombeiros Mllitares nas mesmas rondições."

Arrescente-se, feitas as reocrerações neeessértas, ao Projeto de Cons
Utuição art. 85, e altere-se a redação do atual aat , 478, nos termos que se se
guem

"Art 85 - Aplir-em-seaos Pol1riais Militares e Bombeiros l>lilita
res o disposto nos arts S'O, 91, 93 e 94 e, no que diz respeito a aposentadoria, o
inrIso V do art. 372 "

r::~Jt~~~~~:~~~ m::;"---------'"" fS;:;:'''j
['J PLENMIO I fui;i@]

Plenário

Constituinte MALULY NETTO

lP07979·9

JUS'rIFICAÇXO

AtrJ.bua-se ao § 49: do art. 49 do Projeto de Const1tuJ..
ção a segul.nte redação'

JUSTIFICACXO

Ao contrárJ.o do que prevê a Const1tuJ.ção em v1gor e o

Projeto de texto const1tUc10nal submetJ.do à aprec1ação do Plen!
r10 da Assemblél.a Nac10na1 Const1tuJ.nte, a ceaaçâe , a fusão, a
1ncorporação e o desmembramento de munJ.c!pios não deve subord..;.

nar-se a regras 1mpostas pela leg1slação federal, mas S1m a

prJ.ncíp:Los legaJ.s eseabeaecaece por cada Estado. onde serão ob
servadas as peculJ.ar:Ldades regl.onais de cada Unl.dade Federada.

•• ld"O/C~IlI,da/luU'IlI"lo ~

,,§ 4!l - A criação, a fusão, a anccx

poraçâo e o desmembramento de mun;'cíp10S d.§.
penderão de prévJ.a consulta pleb1sc1tárJ.a
às populações d1.retamente anceeeeeeôes , ob

servados os requ1sJ.tos detertn1nados em le1
complementar estadual."

Pretendemo,s com a presente mãcaatava elJ.18inar eaas
uma das flagrantes dispàrJ.dades de tratamento entre servidores

regados pela Consohdação das Le15 do Trabalho e aqueles ~utros,

submetidos ã legl.slaçâo estatutária, providênc1.8 que, ahas, tem
sido obJeto de vár10s pleitos por parte das assccaecêes de se!.

vidores púb11COS existentes no Pais.

De fato, não se cOlllpreende que pers1sta semelhante

d1Scnll1l.nação, quando ó próprio Estatuto BâsJ.co estabelece a
igualdade de todos perahte a ãea , Além do IlB1S. configuraria tal

dispOSltivo flagrante in)ustl.ça contra o servadcr adm1t:l.do por

concurso, que só lldqUJ.r1ria a estabilidade após d015 ano~. quan
do regido pela Lei n9 1111/52, enquanto que o sub~e~i~o _a~,leg1!.

lacão celetista 'Passa a ter' a;iarantiPa represeDta~a por deter
minados requ1S1tos para que possa ser demit1do, apos noventa

dias de tra'ba.lho. -

, Há de ser cpnsiderado, ademais, que o pràzo de doi$

anos a ser cumpndo como estágio probatôr10 pelo servaêcr adaJ.

t adc por concurso ê excessavanente longo, equ1valendo a um pe
ríodo muat.c longo de 1nstabill.dade suncacnaf , e por 1S50 adeve

ser .redundo para um.prazo r.!zo!!~l.

Talo anelo desta emenda, que preconiza a modif.1.cação
e. tela e que, esperamos. há de merecer a acolhJ.da dos dignos
Constituintes.

~ 'I"O/jUI'lfIC.o;.O '

~A lP07978·11 .....,-----------,1 I'r.::......---,
L Constl.tUl.nte MALULY NETTO . L.....E.!=..!. -"

E/.ENDA ADITIVA:

a.em SLF'RESSIVA

Suprima-se o art 480 do Projeto de Constituição

de trabalho;

VI_ GratlficaçlJo natalina, com base na remune-:,

XVI_ Recol'Jhecimento das convençtles coletivas '

XIV- Higiene e segurança do trabalho;
XV- Proibição de trabalho noturno e insalubre

80S menores de la (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a meno_
res de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a par
tir dos 10 (dez) anos, por período nunca superior a 4 (quatro) /

horas diárias.

IlI- Reajuste de salários, remunel'ações, 'IIenc1_
mentos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar permanent!

mente o poder aquisitivo. sem prejuízos de sua elevação real.
IV- Irredutibilidade de salário ou vencimento;
V_ Proibiçl!o de distinçl!o entre o trabalho ma

nual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais respectf-

XIII- licença remunerada à gestante, a'ntes e
depois do parto, sem preJuizo do emprego, por pedodo estabeleci
do em leij

me definir a lei.
XII- Gozo de férias anuais remuneradas, confo!.

raç;o integral;
VII- Proibição de diferença de salário ou ven

cimento e de critérios de admissão, dispensa e promoçac pelos me

Uvos a que se refere o artigo 12, IIl, f ;

VIII_ Salário-fam!1ia aos dependentes;
IX- Proporção mínima de 9110 ( nove décilllos )

de empregados brasileiros, em todas as empresas e em seus esta

belecimentos, salvo às microempresas e às de cunho estritamente
,familiar;

X_ Duração diária do trabalho na:o excedente a
oito horas, com i(ltervalo para descam:io, salvo casos especialme!l
te previstos;

:<1- Repouso semanal remunerado, de preferência

aos domingos. e nos feriados civis e religiosos de acordo com a
tradiça:o local;

"DA SEGURANÇA SOCIAL"

JUSTIFICAÇÃO

Impõe-se a un:Lform1zação da 11nguagem da Constl.tu:Lção
optando-se por uma forma de expressão que se mostre coerente
o uso generall.zado, d1.i:Jnte de d:Lspo$J.tl.VOS conflJ.tantes.

"cAPiTULO II"

A negociação colet1va é um mecanJ.smo que só se justJ.f1"
ca em função dos interesses prOf1SS.1.onais e econôml.cos e a greve é
o seu eatplerrento, que tem, como correspondente patronal. o "lock
-outtl , como convélll a uma Constitu,l.ção justa e que dJ.spense par.1.d2,

de de armas nO confl1.to coletivo.

,..""..,""",.-----------,

Dê-se ao Capítulo 11 do Titulo IX do ProJeto de Constl:,
tU1ção a segu1nte redação:

Os modelos SJ.nd1ca1s dos países democrát1cos consagram

a lJ.berdade sJ.nd1cal, prl.nçípl.o m810r que ordena a lJ.vre cr1ação
dos sJ.ndJ.catos e que transfere, para os próprJ.os J.nteressados, em
cada caso, escolher entre uma representação un1tárJ.a, voluntarJ.a

mente delJ.berada, com formas de representação descentra11zadas •.
tudo segundo o d1re1to const1tucl.onal de assocl.ação contra o qual
se contrapõe qualquer defJ.nJ.ção dos tJ.pos de sJ.nd.1.catos que a
ConstJ.tul.ção pudesse adotar, facultada, a1nda, a l1vre obtenção
de recursos pelos sl.ndJ.catos para a sua receita' e autoadminl.stração

PLEHAAIO

cr;:;~'OO:J

f'Ç/õw
' •• d"'O/CCyl...o/lu.ec.'nlo' ~

PLENARIO

As vantagens e os adirionais hoje perrebidos pelos funrlonários públl
ros da União, dos Estados e dos M.Jnir"Ípios não podemser ronfundidos rom os perre
bidos por umaminoria privilegiada, em derorrénria da arLJ:llJla.ção remunerada de rar
gas, flllÇões públlras, erroregos e proventos.

O rong!lamento previsto no art 480 é un retroresso no rampa do direi
to dos funrionários públlros, que prejudirará os mais humildes, que terão 61:% dos
St:US provilntos rcr.gc1ado:>, pcrqt.c e:::;e pCr"'e'"'tu::ll é represent.=da pel.=s u::..ntagsns e

adirionais, C(Ufl hoje rerebem I
As medidas saneadoras rOl1tra os super fUlil"ionários estão pr<!vistas nn

art 87 e §§ 212 e 3" do art 95 do Projeto de Constituição, sendo, portanto, opor-I
tona e de plena justiça a supressão do art 480

.....,.u..",U;i•• __,

Arresrentem-se ao § 22 do art. 88 do Projeto de Constituição as
expressões "EXCETO PARA PO..ICIAIS MILITARES E ElCM3EIROS MILITARES, OS QUAIS FODE_
fWl ~SENTM_SE APl3S 25 ANOS DE SERVIço, IN:LUSIVE TEf.PO AVERBADO, VOLUNTARI,llt~N_

lE, [D.I VEK:lr.EN1D5 E VANTAGENS INTE~IS."

EMENDA lP07980·2
f" Constituint. MALULY NETO

Os Poli ..lais Militares e os Barbeiros Mili~ares exerrem ativida
des perigosas, ..omsérios ris..os de vida e para a saúde, ronrorrendo a esralas de
s~rvlço aos sábados, domingos"e feriados, em horários alternados, além da rarga hE.I

rária que supera os limites 'das oito horas/dia. qJe reduz sua rspa..idade de traba

11"", ao lungo dCl tl;:U~O. ral"~ ao dl:!::.gdste rlsiro que proouz o espel"lalísslmo reglme,/
operarional das respertivas Corporações

Devem, portanto, aposentar-se após 25 anos de serviço, a exemplo
do magistério (art 372, Item V do Projeto de Constituição).

t o caso do CapítUlO em questão que é denomJ.nado "Da
Segur1dade Soc1al", enquantb que no incl.so xv do art:Lgo 12 é US2,
da a expressão "A Segurança Jur!d1.ca" e no art. 252, Capitulo IV,

Título lI, usa-se "Da Se9?rança PúblJ.ca". Nada just.1.fica, nem me.!!.

mo o seu -emprego por alguns teóricos da Prev1dênc:La soc1.a1, a PSl

lavra "SegurJ.dade", que .deve ser substituída por Segurança Soc:Lal.
Não se justif:Lca o neologl.smo quando dispomos de palavra própr18
para o fim.

XVII_ Aposentadoria integral para o trabalha
dor rural e urbano, nas condiçtles previstas nesta Constitu}çi:lo ;
a aposentadoria para o professor após 30 (trinta) anos e, para
a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício

em funçêles de magistério. com salário integral i

XVIII- Garantia de assistência, pelo empregador.
aos filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis)
anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e
6rgãos públicos, mediante salário educação;
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AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA N9 AO tw1\)"6,
PROJETO DE CONSTITUlçXO ~

Acrescente-se o seguinte arti'1o ã Seção II,~ do TI

tulo IX (DA PREVIDeNCIA SOCIAL),. renumerando-se os

seguintes:

Iy

s
J..

Inclua-se o seguinte texto de artigo na seção III)

do Ti.tulo VII, (DOS IMPOSTOS DA UNIÃO),. renumeri1!!

do-se os demais:

EMENDA N9

Pretendemos incluir,. por justo e necessário,.
presente Capitulo. dispositivo no sentido de que a renda mensal

vitalícia que beneficia todos os que contam mais de setenta anos

de idade e não dispõem de meios próprios de subsistência em caso

de falecimento de um dos cônjuges passe aos dependentes em valor

não inferior ao que recebia o falecido.

Art..... - Em nenhuma hipâtese o valor a pagar,.em

cada exerefero, do imposta sobre a reB,

da, poderá exceder o equivalente a
quinze diárias do declarante assalari,!

do.

JUS T I F I C..!...tl..Q

Releva acentuar que a atual Constituição determina

a protec;ão Social nos casos de velhice, invalidez, e outros, 'não

discriminando as causas determinadas de seu acolhimento, não po

dendo, portanto, como faz, atualmente, a íegislac;ão ordinária, i!!!
por semelhante condicionamento, razão porque se impõe a inscrição

no novo texto constitucional da presente proposta.

Art•••• - Em caso do falecimento de um dos cônj.!!.

ges, é assegurado aos seus dependentes

pensão de valor não inferior aos prove,!!

tos de aposentadoria ou ae renda mensal

vi talicia que lhes dão origem.

COnsideramos ser absolutamente necessário fixar 

se , pela via constitucional,. um limite ã fúria tributária do E.!!.

tado. E isso em razão de verificar-se insõlita correspondência

entre o que os assalariados percebem, mensalmente, e aquilo

que ficam obrigados a recolher, ao inIcio de cada exercicio,a t!

tulo de imposto sobre a renda, aos cofres públicos.

De fato, segundo cilculos que efetuamos, tomando

por base ti Declaração de Rendimentos fornecida pela fonte pagad~

ra, -cerca de dois meses de salários são utilizados' pelo trabalh!,

dor,. em muitos casos, para pagar o imposto devido,. sem contar
que a Previdência Social leva mais um mês e os outros impostos e

taxas,. diretos e indiretos, abocanham outro mês dos ganhos assaI.!..

riados.

Trata-se,. sem dúvida, de relação que precisa

urgentemente modificada, a fim de não continuar a ocorrer no Bra

sil uma grande e injustificável injustiça fiscal,. por culpa de

uma politica tributária que busca compensar os deficits pUblicos

com um avanço cada vez maior sobre os salârios.

Recentemente, por ocasião da instituição do empré!.

time compulsório (que atingiu transações automobilísticas, gaso!!

na, viagens ao exterior),. as opções ecfccaaes pelos técnicos go

vernamentais foram ou eerêsctecs no impost:.o sobre a renda ou a d.!!
cretação do compulsório, que acabou por ser a escolha feita, sen

do que,. .num caso ou no outro, a classe trabalhadora acabou pagan

do a faf:w:a.

A limitação constitucional aqui preconizada evita

rá que se continue a praticar polltica tributária tão injusta e
que não pode coexistir COlR um estado demoerãtico ee ~ireito.

JUSTIFICAClo

EMENDA lP07992-6
(!J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

[!J PLENARIO
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA N9
1íi

-r;~J.jJi.
v"""r

Acrescente-se ao texto constitucional, na Seção II,.

("DOS~SERVIDORES POBLICOS CIVIS"),. o seguinte arti-

Art. • •• - Não se exigirá dos trabalhadores perIodo

de carência para a concessão de benef! 

cios pela Previdência Social.

Dê-se ao art. 47 a seguinte redação :

ftINU"'."u:~;,~ .,

Estamos visando, com a presente emenda ao t.exto

constitucional moralizar os concursos públicos, fixando que sua v.!

lidade persaaneça até que seja convocado o último aprovado,visto c~

mo o estabelecimento de um prazo certo de validade acarreta preju!

zos aos candida-tos e à própria administração.

Pretende-se,. tarnbéll, com esta providência, evitar

que o agente público promova a abertura de inscrição para preench!

mento de apenas uma vaga, conforme já se verificou no passado, com

o fim. exclusivo de eeeeeeeee nomeações sem. concurso.

Tal procedimento ê altamente prejudicial aos candi

datos que pagam ~pela inscrição, pagam cursos preparatórios e cons~

mem boa parte do seu tempo com a frequência a tais cursos e com o

processo de provas, para que no final seja nomeado apenas um ou
dois dos aprovados,. ou ainda verificar que a nomeação não obedeceu

ã ordem rigorosa de classificação.

Para a administração pública,. o preJUízo consiste

em ter de realizar vários concursos para preencher uma mesma fina

lidade, c~ despesas para o Erário. acrescido do fato de que um

profissional,. seJa de que área for,. é igual a vinho, quanto mais

velho melhor, e por isso não se Justifica que não se dê preferên 

cia ã convocação dos aprovados que já estão, às vezes, há vários

anos e;perando uma oportunidade para ingressar no serviço públi-

JUSTIFICACÃO

I{lp}r9~.:;~~9_~eguinte texto como artigo na Seção .lI,

d~ renwnerando-se os seguintes:

Art. • •• - Os concursos públicos terão validade a

té que seja convocado o último aprovado.

go:

-Art. 47 As Cbnst:ituiÇÕlas estaduais insti:tuirão a Defensoria

do PeNo, de confomidade c:c:m os princípios constantes deste SE.
tigo, facultada a mspect:iva instituição, a n!vel mmiclpal ,
através de Leis O:rsânicas." ~

JUS'rIFICACAo

A Defensoria 00 PalIo Estaàual, para af:.endinrntc dos !boicl _

pios, p::derá transfomar-se an mais lIll órgão estaàlJal c:c:m i.n;;erência rcs ~

n1cIpios.

SUgere-se, port:aJtto, deixar aos MJniclpios a faculdade de
adctá.,.]a eu não.

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

co.

EMENDA lP07990-0
l: CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

I'! PLENARIO

EMENDA lP07989·6 '"_,-- -----,
l!J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADe

1ir------....llIÚIC'CG"'Ula/llll~",UIG'--------,

XIX- Assistê~la sanitária. hospitalar e !Ué~a

o trabalho e o capital, devem estar sinton!

zados., como fatores de prccuçãc , obJetiva.ndo o crescimento ecc
nOmico e o desenvolvimento social. A -fia de não desestabillzar

os meios de produç::l.o e o nível de empregos, nada pode ser des

virtuado. A emenda visa preservar e proteger, tanto os trabalha

dores, quanto as empresas, que lutam seriamente com 'as dificul:

dades atuais.

Nossa proposta traz avanços consideráveis r

no campo trabalhista, e culmina com a participação da classe I
trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constituci~

nal~ será regulamentada e definida era lei, garantida sua aplic.!

çllo pelo mandado de injunçtlo e outros instrumentos.

E a justifieativa.

Qçrlma-se o art. 471.

JUSTIFICACAO

EnterdeaD&, emrazão cb ecpoGto, que esse .inst1tuto jurí
dico~ ser .mnt1cb.

-Art. m .................................••.........

Há tm:rerJJS de marinha jii afcraà:los, é 1::aIllmbrar,. Em que

ma fJsc:;Uização efetiVa da proibição de cercâ-los t:otal1mnt:e dificulta a

p:ivat:ização abusiva das t=J.as • aJStões.

o ati.xaIrr:lto pode tatbéa:I ser QIIS altematf.va ã aJnOeSsão
ci:Id.lrdto real da uso.

JUSTIFICATIVA

xx; Fundo de garantia do tempo de seryiço ou ir!,

denizaç1!o equivalente, conforme dispuser ale!;
XXI- Part!clpaçi:lo nos lucros, desvinculada da

eeeuneeaçãc , conforme definido em leii
XXII- Previdência social nos casos deJdoença I

velhice. invalidez e morte, seguro-desemprego, seguro contra ac!
dentes do trabalho e proteçllo da maternidade, mediante contribui
çllo da unrão , ~o empregado e do empregadorj

XXIlI- Greve, nos casos previstos em lei;
XXIV- 58141'10 de trabalho notuenc superior ao

~lurno;

xxv- ColOnias de férias e clinicas de repouso,
recuperaÇao e convalescença, Illantidas pela UnUa, nos termos da

le1~

Dê-se, ao § 39 d:) art. 277, a seguinte reda.cão :

A enfiteuse, cu a.forazmnto, ten sldo nuito rraJ.~

no Brasil, estando, por isso, bastante desmxal1zada. ceeeexeIplo, pode 

rlar:os citar o caso das terras w:banas sch esse reg1lre,. pa.rticul.antente na

~ Norte, e os te2:rems de l!liIrlIlha aforados pelo serviço de Patrim3nio

da~.

Nãoobstante,. pode ser ta inst:mllento útil de poUt1.ca fu!!
d1ir1a, se bema:inJ.nist:rada.

~A lP07987·0 ~_-------:'__,
~tulnte S>m'1IOD EURl'1olX) I rr~-~

...,.....�u""lkJ'-u.r.-------..,1 &J;;flXl

EMENDA lP07986-1
1'1 cmstitulnte S>mIIID EURl'1olX)

PJ l'WlARro

§ 39 A r.,rn1ã:) entregará .1ne:Uat.mente aos respectivos~

nicIpios 25' (vinte e eírec PJr cento) dos recursos pre
vistos ro item II deste artigo, ccseevaôcs os c:ritêrios

estabelecidos nos itens I e Ir à:J § 29 do art. 276.-

JUSTIFICACAO

A ttUãc m:recadari: de[::ois repassará aos Estaó:ls e estes.
então,.irão repassar os recursos aos MJrd.cIpios.

cw.ndo o regu;se já é cUreto da t1n1ãow dos Estaf:bs aos

!'lln1é1pios, o carn1ri1o é l.cm:Jo e dan:Jral:b,. O que dizer-~ de um repaSse

quevenha E!Dlduas etapas? OS efeitoo à:J turisllo do d.1nhe1l:o são por de

lIlA!BOXlhec1dos.

Assim,. prc::p:::ItOs que a TJrúã:> repasse cUretanente aos Munl
cIp1c5 esses recursos e que os Estados apenas infomejl os !ndices

JUSTIFICAClo

PerIodo de carência é o espaço de tempo o qual os

beneficiários não têm direito a determinadas ~restações previden 

ciárias, por não terem realizado o número mi.nimo de c;ontribuições
exigidas em. lei.

Armando de Oliveira, um dos mais conceituados espe

cialistas sobre matéria previdenciária no Pais, afirma, na obra

"competência de Seguro Social" (Fundação Getúlio Vargas, 1936,.págs.
94 e 95):

"O peltZodo ttt. c.aJtênc..c.« e WIl !nU1Lume.nto de. uleção

de. U4C.04 4tmplte. nec.e.uá1Ú.04 quandl} 4t. tlta.ta. de. um
4.c.4.tem« de plte.v.(.dênc..(.4 4oe.ial de. eampo de apúeaçâo
Um.u:ado, e e u.t.ipulado oa em 6ançâo de um nÜml!.1LO

de. c.on.tlUbuiçõu 'ou de um tempo de. 4e.guJtO".

Nada sugere l portanto, a manutenção, na legis'lação
brasileira,. de dispositivos que contrariam o espírito báSico da

previdênc~a social,. que é, Justamente, o da universalização do
seu alcance, da sua abrangência.

EMENDA lP07993-4
1'1 CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

f!l

EMENDA NC? AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

SubstJ.t.ua-se a alínea!. do J.ncJ.so;if do artJ.go lZ,

pelo seguJ.nte 'texto:

Art. 1Z

a _ Todos são J.guaJ.s perante a Const1tu1Cão.
a lei e o Estado, assegurado o dJ.reJ.tode

ampla defesa sempre que se J.mputar a prf

t1ca de J.líCJ.to a qualquer pessoa, apur,!
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tar, Jurisdicional, adninistrativo ou de outra natureza,aos quais

os seevãçc-s públicos tradicionais estão normalmente sujeitos.

Nessa análise do pesquisador francês demonstrou-se

que a preocupação com a clandestinidade das provas, nessa área, é

cada dia maior. A! se colocam os problemas com a teleobjetiva, "a

espionagem telefônica, a utilização de instrumentos miniaturiza 

dos que permitem acompanhar e até comandar o comportamento de uma

pessoa sem que ela o saiba"'.

A utilização desses meios pelo Estado leva ã espi2.

nagem privada praticada entre sociedades concorrentes nos planos

comerci;l e financeiro. E citam-se, aI, os casos de gravação ela!!,

destina das conversas dos chefes de serviços pelo presidente ou

por um diretor qualquer da empresa ou do departamento.

A Organização das Nações Unidas recomenda que "os

Estados devem estimular a elaboração de cõdigo de ttica Jornalís

tica que inclua disposições relativas ao respeito ã vida privada

dos individuas". Vai mais longe a recomendação quando sugere que
"independentemente de qualquer posslvel responsabilidade pena1.,uma

responsabilidade civil deveria incidir, quer sobre a utilização de

um dispositivo auditivo ou visual para vigiar uma pessoa sob cond!,

çêes tais que esta poderia, razoavelmente, supor estar a salvo de

ser vista ou escutada por terceiros não autorizados, ou da divul9!

ção não autorizada de informações assim obtidas".

Entendemos que a recomendação da ONU foi além dos

limil:es que lhe competia, pois no caso de obtenção de determinadas

informações ou fotografias de pessoas que pela sua repercussão so

cial, política, religiosa, adminsitrativa, devem ter telhado de vi

aro, e quando o jornalista as alcança, a informação de interease

social supera os limites da privacidade.

No entanto, o texto que torna possivel através de

autorização judicial a escuta telefônica, é um precedente arrisca

do e a melhor resposta a essa autorização é a manifestação do S.!!

premo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de são Paulo.

Nossa emenda supressiva acompanha esse posicioname!!,

do o fato através do devadc processo de

da r ea t;o e nos casos de resur rcãc , 11ml.t!

cão ou exumcâc de s i tuacâc jurfdaca suQ.

j et rva ,

JUSTIFICACÃO

o texto da garanta de ampla defesa deve ser absc
lutamente completo.

Nos termos da t rad i câc ccnst a.tucaonak b r as Lf e r ra •

o d i r e r to de ampla defesa sempre fol. assegurado 'Mas. ã mangue

de redação maaa exptIc i ea do texto ccns taeucrcna í , os abusos
ao mportante dl.}'.e1tO eram cometa dcs , sem que o' prej udacadc

pudesse se socorrer de letra cons t a.t.ucana I na rs clara. Inl.cl.al

mente, sob o reg nse da Carta de 46, tentou-se admt.a r a ampla

defesa apenas em mat ér-ra criame t , A j ur-asprudêncaa ape r re rcc
ou o msts.eutc , levando a sua val1dade até o âmbi to dos demaa s
processos. aas sempre na área )ud1.c1.al. No campo do Poder gxe

cut avc e mesmo nas áreas do da r e a te d1scip11nar pravado , a am

pla defesa. tem sof'r rdo res t ra cêes msuport âveas , Bspecaatmente
no campo da Adm1nistração Piib Lacu , onde os procedimentos .tdl.sc.!

p l mar-es , quando reat raedcs , não são havadcs como prccedraen 

tos c ontr-ada tjir ac s , í t rdí.ndc-ee , 3SS1ll1. na prática. o da.reaec

de defesa.

A nossa prcposacâc é ampla O da re r t o de defesa não

f1ca dependendo de le1 alguma, mas é assegurado. em qualquer

tnseâncaa ou Juízo, ande houver qualquer 1mputação de 1.1íc1to

a qualquer pessoa. fís1ca ou j uj-Ida.ce , srxandc-se um texto co~

tntuc aonaf auto-executável.

r.r----------'C.TO/~u.","'.çh

EMENDA N° AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

.JUSTIFICACXO

O problema não estã bem posto nas duas aIIneas, P2

i5 o Direito de Resposta implica em uma série de condições que s2

mente a legislação prõpria fixarão

Por exemplo, quanto à alinea ! do projeto, deve-se

esclarecer que o direito ao exercIcio da resposta não implica, a

penas. o caso da ofensa direta ã honra ou a informaçõe.s incorre 

tas. Há casos em que essa ofensa ã honra não estã no ataque dire
to e nem mesmo na informação incorreta. Está na omissão da nótlcia.

Os exemplos práticos são vários e a jurisprudência é rica nesse se!!

tido.

Além disso, a publicação feita amigavelmente ou Judf

cialmente pode constituir-se em um esclarecimento da noticia e não,

obrigatoriamente, numa retratação. Nem sempre o esclarecimento ou a

retificação é uma retratação.

A inclusão no texto de uma explicação simplória se

gundo a qual a resposta terá "as mesmas condições do agravo sofri 

do", deixa a impressão de que esta é a essência do instituto. t veE

dade que a caracterlstica intrlnseca desse direito equivale a uma

espécie de legitima defesa da honra, porém, é indispensável distin

guir entre a resposta, a retificação, o esclarecimento e o ato es 

pontãneo Ido Jornalista ou da empresa antecipando-se em esclarecer

os fatos cbjebo de dúvida ou de erro:

Além disso, "a resposta" acompanhad~da "retratação:

significa uma dupla penalidade ao jornal ou emissora, pois se are:!

posta é divulgada, porque viria ela acompanhada de uma 'retratacão?

Aliás, as características da resposta ou da retific~

ção variam de acordo com o veiculo de comunicação de massa, exigin

do um detalhamento técnico importante e impossível de ser definido

em um texto constitucional.

A proposta de Juntar-se em uma as duas alíneas cons

tantes do projeto, e amarrar aos dispositivos da lei as especifici

dades e caracteristicas de cada veIculo (rádio, jornal, televisão,

cinema cartazes, agências noticiosas), nos coloca em condições de

atualidade jurldica, à maneira de como ocorre na França, na sulça ,

na Itália, na Alemanha e, mesmo, nas novas legislações democráticas

de Espanha e Portugal.

to da Justiça.

EMENDA lP07997·7
f'J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

f!l PLENAR!O

p:r;~~~~

&/:;'m:;:j
TClrD'''UI1,,,.o;iD

Exclua-se da alínea!:., inciso VI:I (A PRIVAC:IDADE) ,

do art .. 12 do projeto (DOS DIREITOS :INDIVIDUAIS ),

a expressão final ..... salvo autorização Judici

al".

subs ta.tua-se a alínea.! do 1nC1SO Lf I do ar-t agc

12 (Capítulo I, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS), pelo

segurrrte texto'

Art. 12

III -

a ~ Serão declarados bras rfe rrcs , se não

houver epes i cãc formal, todos os es

erangearcs sem antecedentes cr-mnnaa.s
dolosos. que res rdan há ners de dez

anos no país e que aqui tenham cons't.!

tuído famíha ou exercendo atavadade

prcdut.ava antefectuat ou eaceraat ,

EMENDA lP07996·9I: CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

f'l PLENl\R:IO

r.r-- TU'DlltIIT"'•• ÇIlt

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONS~TUIçXo

fC!;;;;B~1

{'Çi7,'iPJ

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Substitua-se a expressão final " ••• através.de pr~

cesso Judicial ou administrativo sigiloso", cons 

tante da aIInea ~ do inciso VIII do artigo 12 (A

CESSO A REFERSNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE APROPRIA

PESSOA), pelo seguinte texto:

Art. 12 -

VIII -

a - " ••• através de inquérito administrativo

_ ou processo judicial sigiloso".

.U........OM'nwIUl•••'uJD- --,

A preocupação maior é a de obter a retificação, o
acréscimo, a substituição, enfim, o cancelamento ou a alteração

dos dados estocados o mais rapidamente possivel, tentando, inici-,

almente, a medida administrativa.

Somente após a tentativa inútil de providência a~

ministrativa é que o interessado deverá utilizar-se do processo
judicial.

Assim, não há propriamente um proce,sso administra

tivo e nem este poderia ser providência posterior ao judicial, de

forma que a redação deve ser aju5tada ao escalonamento das medi 

das.

Além do Fundo Partidário que advem das-mtn:'EãS rec~

lhidas pela Justiça Eleitoral, o projeto em debate inclui uma suB.

venção dos cofres públicos aos partidos (§ 49 do inciso V do art.

29), inclusive para suas "atividades permanentes".

Esse Fundo Partidário e recursos de outras fontes,

inclusive de rendimentos de ações e imóveis que aiguns partidos

possuem, devem ser utilizado. para a divulgação da atividade dos

Como no caso do exerclcio do Direi to de Resposta, o

não atendimento amigável ou administrativo do pedido é que justif!

ca a providência judicial.

Assim, na prática o não atendimento na área adminis

trativa ê condição de procedibilidade do processo na Justiça. -

JUSTIFICACXO

Substitua-se a allnea ! do inciso IV do artigo 27

(O MANDATO) pelo seguinte texto:

Art. 27

JUST:IFICACÃO

IV -

a - os detentores de mandatos eletivos têm o

dever de prestar contas de suas ativida

des aos eleitores, e, tratando-se de pa::.

lamentares com a cobertura financeira

dos respectivos partidos, com os

sos do Fundo Partidário.

r
·r---- ·"",.""''''·

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

E/I1ENDA lP07998·5
f'J CONSTITUINTE PAES DE ANORADE

('J PLENARIO

o sigilo da correspondência e das comunicações Já

está quebrado em caso de guerra e em estado de sItio na conformi

dade dos dispositivos constitucionais e da lei ordinária.

No periodo normal de atividades, não se justifica

a quebra do sigilo da correspondência, das comunicações, como por

exemplo das ligações telefônicas.

Ainda hã poucos meses o assunto foi amplamente d~

batido em razão de autorização judicial para interceptar conver 

sas telefônicas de um escritório de advogado em são Paulo.

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de são Pa.!!

lo, reagiu a essa decisão e obteve do Tribunal de Justiça do Est!

do uma reprovação ao ato do juiz que determinou a interceptação

telefônica.

Nas, não é a primeira vez que a Justiça se pronun-

cia contra a quebra do sigilo, especialmente quanto às ligações

telefônicas.

O próprio Supremo Tribunal Federal, (Folha de são

Paulo, 23.03.1980), manifestou-se de forma clara sobre o assunto,

incluindo as conversas telefônicas como invioláveis.

Assim. depois de uma série de decisões em defesa

do ·sigilo da ccxreepcndêncãa , das comunicações telegráficas e da

residência como "asilo inviolável do cidadão", onde ninguém pode

entrar sem consentimento do morador", o STF demorou-se no

das interceptações telefônicas.

Assim, repeliu, acolhendo o voto do ministro Xavi

er de Albuquerque, em decisão unãnime, a chamada "prova fonográf!

ca" que havia sido produzida em processo de desquite.
Essa prova havia sido obtida atravês de gravações

e interceptações clandestinas de telefonemas.

Já o Supremo havia recusado essa prova e condenado

a prática da violação do sigilo, em processo originário_do Rio

de Janeiro em que a parte, Cel. Fernando Melo de Carvalho Rocha,

havia gravado clandestinamente longos diálogos telefônicos manti

dos pela esposa com o objetivo de produzir elementos de convicção

para a decisão da causa.

O Supremo Tribunal Federal repeliu a "prova fono

gráfica" assim obtida e reformou a decisão originária do '!'ribunal

de Justiça do Rio de Janeiro.

Em consequência, foi mais longe o Supremo. Determ!

nou o desentranhamento das fitas gravadas e de tudo com elas reI,!.

cionado, como, por exemplo, as pâginas decodificadas da gravação.

O objetivo era o de acentuar o direito ã privacid.!,

de, sob a argumentação de que "o que se conversa, o que se faz, o

que se comunica por corre~pondê;;cia ou por t~lefone" é da intimi

dade da pessoa e não pode ser violado.

O próprio Supremo Tribunal Federal destacou que em
decisões desse nivel, vem o STF garantindo "aos longos dos

150 anos os direitos individuais".

O Jurista francês Pierre Juvigny destacou que o p.!.
rigo é evidente quando a utilização de tais processos é feita pe

los órgãos do Estado que geralmente escapam ao controle parlamen-

JUSTIFICACÃO

'CITD/~UI"" • .o.ç1D

Substituam-se as altneas ~ e E. do inciso VI. do T!.

tulo lI, Capitulo I (DOS DIREITOS INDIVIDUAIS) do

art. 12, pelo seguinte texto, com o qual restará,

apenas, ~IInea ao referido inciso:

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

JUSTIFICACÃO

a) - é assegurado o direito de resposta atra

vés do jornal, rádio, televisão, agências

noticiosas e satélites, a ofens.as ou in

formações errõneas, na conformidade da

lei.

Art. ~12

Agora. mesmo, faz-se o recadase ranencc de todos os

es t renge i ros que vavee no país. A preocupação maao r a Justl.f1

cal' esse recadastramento ê a regulaT):zaçáo dos est.rangea.rcs em

nosso país e o conhecanent;o real dos que se encontram em Sl.tu!.

ção ar-r-eguLar ,

o BraSl.1 deve aos es c eenge r rcs grande parte do

seu cresc raencc eccnêen.cc e de seu desenvcjvaeenec cultural

A reg rs tacãc de es t r snge r ros , no entanto, é co!!,

fusa e burccrãt rca,

VI-

A experaêncaa de outros países como os Estados

urudcs , ncs aconselha a declaração de nac r cna l rdade brasa tea.re

nas condrcões que a presente sugestão coloca, favorecendo os

est rengeã rcs que aqua res adea e produzem.

Claro que não se ob r r ga mâas t antamente os

t.rangearcs a ecea car a cadadanaa brasa tea ra , p01S que os que

o não desej aren poderão declarar essa dec as âc ã autondade com

pe terrte , ou sej a , ao Mlnl.stérlo da J~stlça, o que pode ser fei

to em s rmpIe s ofícl.O r-ega s t r-ado postado no Correao ,

A medada para um país de ccfcm aaçâc como o nosso.

cons t a tua e se numa prcvadêncaa prãt rca , oportuna e s ampLes ,

o pl'ocesso de natural1zação é aanda lento. oner,2

se e cencre t i aedc
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parlamentares. Os Executivos têm recursos próprios no orçamento p.!
ra a divulgação de suas obras.

Os parlamentares, em geral, carecem desses recursos

para divulgar suas atividades, prestando conta de seu mandato aos

eleitores. Essa divulgação serve não apenas o parlamentar, ues, e!,
pecialmente o partido, pois a impressão deix.ada Junto ã "Comunidade

pelo trabalho desenvolvido pelos seus representantes reflete DO

conjunto em benefício da própria legenda e a fo~talece p\ra as ele!
ções.

um senador ou deputado pode ter um determinado fi 

chãrio de pessoas, mas Jamais pode afirmar que são esses os

eleitores• .Em geral, alguns não o são e os demais são poucos em

proporção aos votos recebidos. Para alcançar os demais t ê aconse .:

lhável que o partiuo, igualmente interessado na divulghção, patro

cine essa prestação de contas.

O texto da .alInea a, como está redigido, baila como

uma frase solta no texto const1tu~ionah· "ce detentores de manda

tos eletivos ~b o dever, de prestar contas de suas atividades aos

eleitores·.

A emenda que apresentamos torna a proposta eficaz ,
distinguindo 08 que têm força executiva e os que no parlamento, d!,

pendem dos recursos do partido para essa divulgação.

J TI 5 T I F I C A C À.O

Os atos administrativos - 8C1ma anddcados - prat,!
cados nas órbitas dos três Poderes e na chamada Adm:tnistração
Ind:treta, têm dado margem, por mcbservâncaa do prancfprc da
mct rvacãc , a abusos de poder e msupcr-tâveas resuracôes aos
dareaecs das pessoas.

A exigênc18 de motivação expressa é prJ.ncípio co
rolârlo da regra da ampla defesa sobre )ser pnncípl.o do gove,!
no 't ransparerrte , exagadc pela ordem denocrji't aca; Além d1SS0,
a proposição garante um IlIa1ol' controle da cadadanâa sobre o
Poder Público como um todo. A obrigatonedade da publ1cação
dos atos é ccndacãc de moralidade admlnistratJ.va.

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

PLENARIO

r.r----------..n " ' ••"."""'---------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 12, XIII, "c"

CONSTITUINTE HYRIAM PORTELLA

PLENARIO

m----------_u.re/~UtT'flC~1e--- _,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 471

Suprima-se do art. 471 das disposiçlies transi-
tórias as palavras "públicos e".

JUSTIFICATIVA

Em 19,50 quando se tentou elJminar o instituto da
enfiteuse, através de projeto de lei na Câmara dos Deputados. a
Comissão de Finanças o considerou contrário ao interesse social
e li: fazenda nacional.

EA 1965, quando da elaboração do códIgo civil, li
Comissl:lo então criada. chegaram pareceres dos mais ilustres ju
ristas pátrios. defendendo a continuIdade da instltuiçr:io.

Agora, ncvement.e se investe contra a enfiteuse,
valendo, nesta oportunidade, ressaltar as razões polIticas e
econômicas da eliminaçlio do instItuto da enfiteuse. bem como os
interesses que ocultam por trás dessa aparente .odernlzaçllo da
Carta Magna em preparo.

Na subcceüasãc da Questlio Urbana e Transporte, a'

matéria foi iniciada com a mera extinçr:io do instituto~ Não se
referia, sequer, aos beneficiários da estãnção , FoI proposta,
inclusive, uma indenizaçlio ao titular da enfiteuse.

A disposiçr:io conflita com emenda de nossa auto
ria que dispõe de modo diverso sobre pagamento das Indení aeçães
por desapropriações urbanas.

Insistir em pagamento à vista e em dinheiro,
tornar letra morta o instrumento jurIdico da desapropriaçlio.

Suprima-se a -al!nea "'c" do inciso XllI do art 12.

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE CONSTITUI CÃO

EMENnA N0 AO

CONSTITUINTE PASS DE ANDRADE

PLENÃRIOr,.------·..w."'m...------,

Art. 62

Art. 79

JUSTIFICACXO

Eis em que consiste a 1Il0dernização da nova Car

ta, que a socIedade julgou iria satisfazer suas mais altas asp!
raç15es.

A quem interessa sua extinçlio?

da enfiteuse.

Como ficam as praias? Privatlzadas, para os do
nos do poder econômico?

Os incorporadores estr:io de olho em áreas como c..5!.
pacabana, cuja parte antiga seria formada de terrenos enfitêut1
coso

• Aos lncorporadores, à especulação imobiliária,
que se libcrtarlio de peias burocráticas e legais. passam a ind.!!,
depender do pagamento de laudêmio na alienaçlio ode seus :lmó..eis,
portanto, maximizando seus lucros. Não é outra a finalldad

ge

do

princípio introduzido no projeto de Constituição. o.Realizando
aparente beneficio. pela ext!rpaçll:o de um instituto supostamen
te arcaico, os intet'essados na ellminaçr:io da enfiteuse esUo
-pensando unicamente nos seus lucros que crescerl:io, pois a enfi
teuse. que, eventualmente, põde funcionar como contençao de

suas investidas contra a economia popular, n!:io mais atrapalhará.
E como.a enfiteuse se extingue em favor do enfiteuta, ~ó êles·
mesmos slio favorecidos: recebem_na gratuitamente, embrulhada p1!.
ra presente, sem o Ônus devido por remisslio de foro sobre os
terrenos de que já possuem o domínio útil.

Oeve-se chamar a atenç§o para o fato de que a
eliminaçlio da enfiteuse abrangerá os chamados terrenos de mari
nha, onde se inclue todo o litoral brasileiro e as margens dos
rios navegáveis e os terrenos acrescidos aos de marinha( decre
to nS! 4.10:;' , de 22.02.68).

No primeiro .cesc , o benefIcio se estende às elas
ses pobres. No segundo caso, eêc beneficiados os grândes propri;
tários urbanos. -

Depois, o dispositivo foI .odificado, surgindo o
enfiteuta como beneficiário da eliminaçl!lo do instItuto,a indeni
zaçl:lo foi retirada, e epareceraa as terras de domInio privad;
como objeto da ext ãnçãc da enUteuse. Insidiosamente, Os inte
resses da área imobiliária foral'b envolvendo o relator, e as ter
ras públicas são incluídas na supressão da enfiteuse. -

T"'I'ata-se de uma medida sem qualquer justificati
va do ponto de vista social e que constituirá insuportável san
gria ptJra as municipalidades - lesiva às fazendas nacional e
lDunicipal. Só é benéfica para os especuladores imobiliários.

E interessante salientar que o Projeto de Consti
tuiçlio ora emendado é muito zeloso quanto às terras púlicas, na

que respeita ao usucapil'Io urbano. Elas foram afastadas desse
instrulllento jurídico. No caso da ext ínçãc da enfiteúse, nenhum
zelo foi demonstrado pelos "im6veis públicos urbanos~'

Ao longo da nossa hist6ria, a enfiteuse produziu
bons frutos e prestou bons serviços. "Ainda neste século _ é
CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA quem afirma - sua utilidade tem s1
do reconhecida. proporcionando o aproveitamento de terras incu!
tas, urbaní.aeçãc de áreas pr6xilTlas aos grandes centros, e, no
que tem sido mais ceeetecto, a instalaçlio de núcleos industriais
ou "cidades industriais", em vários pontos do território pátrio:"

Nl:io há, portanto, interesse social na extinçl:io

Posicionamo-nos contxa a extinção do instituto da
enfiteuse sobre terras públicas pelas mesmas raaües da Comissr:io
de Finanças, da Câmara dos Deputados, el1 1950 - contrária ao
interesse social e li. fazenda nacional. E à municipalidade tam
bém. As prefeituras brasileiras estãc se tornando inviáveis, to
das li beira da insolvência. Nlio é licito retirar delas uma fo-;;
te de :teceita que ainda permite sua sobrevivência. -

JUSTIFICATIVA

- pleno emprego;

Acresça-se um inciso ao art.~oo, com a redaçlio

Art.300 _

PLENARID

seguinte:

CONSTITUINTE MVRIAM PO~TELLA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.3DO

A definição que sugerimos toma por base o contrE.

le de capital, um elemento que nos permite diferençar objetiv!
mente a empresa nacionU da empresa esf;r<!.-ngeíTa que opera no
Brasil. Achamos por bem incluir na definiçl!lo que a empresa deve
ter a sua origem e o centro de suas decisl:les no Brasil. Como a
legislaçl:lO brasileira reserva certos setores da economia às e.!!!,

presas nacionais, fa~-se necessário que a definição seja restr!
tiva para evitar que as leis brasileiras sejam burleôas.

o princIpio do pleno emprego atende ao objetivo
de humanizar a ordem econÔmica nacional Nlio há valorização do

trabalho humano se fOTem mantidos os atuais nIve.1s de desempre

go e 5ubellprego.

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 301

Trata-se de uma norma oriunda do mais profundo
obscurantismo e conservadorismo, adotando uma velha, desgastada
estratégia, conheci-da popularmente como "dar com uma não e ti
rar com a outra."

Dê-se ao art. 301 a redaçl:lo seguinte:

E o que acontece. A Constituição consagra a desa
propriaçlio. Mas ao mesmo tempo obstacula sua realizaçlio práti:
cal estabelecendo pagamento 11 vista, em dinheiro. o que nenhuma
-municipalidade tem ccndãçãc de executar, li falta crônica de r~

cursos financeiros.

A definiçlio de empresa nacional, de modo como e!,
tá apresentada no projeto da Comissll.o de Sistematizaç1:io, não
permite que se estabeleça qualquer distinçlio entre empresas mu!
tinacionais sediadas no Brasil e empresas genuinamente nacio
nais. Essa definiçlio é muita ampla e dá lIlargem a muita dificul
dade de classificaçllo. Uma empresa que possua 100% de seu capi
tal nas mães de estrangeiros se enquadraria facilmente nesse d~

finição de "empresas nacional" • Uma definiç1:iO tião ampla vai
tornar di fIc1.l a apl1caçlIo da LeI de Informática e de qualquer
outra polItica de apoio e incentivo li empresa nacional.

~rt. - Considera-se empresa nacional, para to
dos os fins de direito, aquela cujo controle do capital peuten
ça ti brasileiros e que tenha no ter:tit6rio brasileiro a sua or!
gem e o centro de suas decisões. .

JUSTIFICATIVA

,..,- .uodItlO/Co"'ulciF.uac....ÚO-- -,

r.r---------....,,'"""-'.------------,

fC";=~LJ

f§V';;iI&tJ

Com referêncaa aos dois pr-ameLros a tens os mesmos
já se incluem entre as cond1ções de vaã rdade para a caraceerr
zação da autonomia eumcâpat ,

Na h1pótese, poréll., de no capítulo referente ã que~

tão tr1butârla, a arrecadação vir a ser fe1ta pela üruãc COla o
compromisso de redrs t rabua r de te rmmada porcentagem. torna-se
desnecessâraa a retenção da parcela dos aapcsecs pelo própno
Munl.cíp10 ...

ccns rderaecs , no entanto. que a forma mais prâtica
é a de reter a porceneagee que lhe será fixada no texto const!
euctcnat , evaeande despesas de repassagem de uaa escala edea
mst.ratava a outra. ordenando a operação e aesburccrata aandc os
servrccs ,

EMENDA N9 AO

PROJETO DE CONSTITUI CÃO

S preCISO que a auecncsua munlcipal se complete com
a retenção de grande parte dos trlbutos arrecadados em seu ter
ritâno. Não é Justo que a União se aposse da quase totalidade
dos recursos cb t rdus da VIda produtiva do Municíplo e lhe rest!
tua u...iniflo calculado ee 7\.

Não se dlga que a retenção de 60\ s~Ja eu i te alta.
Essa conclusão não leva em conta a possibll1dade de a ücns t atu
1.nte transfer1r para o Munic1p1.0 a malor par~e das atribuiçoes
que a Uluão deté. hOJe, o que obngaria ~ uma inversão maior

de recursos numa proporção como a que Julgamos apropnada nea
ta proposta.

Acrescente-se ao artlgo 79, o seguinte parâgrafo
único (Capítulo VIII, DA ADMINISTRACÃO~ÚI3'LICAJ'

III - retenção de 60\ (sessenta por cento) dos
tributos recothrdcs no Municíplo.

Os demais itens que havíamos proposto como sugestão,
Jã forara lncluídos no artigo 62. restando o texto que ora prop.5!.
mos e que JulgaRIas, tambéll. Indaspensâvet ã efe t ava autcnomra
municipal.

Inclua-se como mc rsc 111 do artJ.go 62 (Capítulo IV.
DOS MllNICIplOS). o seguante texto. renumerando-se os
demaJ.S.

S ún1co - Os atos admJ.nlstrativos dos órgãos que
1ntegram os poderes LegislatJ.vo, Execu
t1VO e Judiclãrio) inc1uS1ve nas auta,!
qU1as, empresas públ1cas, sociedades de

econom1a mista. e fundações cr1adas pe
lo Poder Públ 1.CO, que tenham por ob) e
to a const1 tU1Cão. hmltaçâo, restri

ção _ou extlncão de ~1Te] t?S o~ a apl~

caça0 de recursos p'UblJ.cos. 50 terao
va11dade se t1.verem seus mO't1VOS de f,!
to e de dIrelto explfcltados, depende.!!
do sua ef1các1.a de p)Jbhcação em veí

culo of~Cla]. Nesses! casos, é abobdo,

nos órgãos COlegiadds. o voto secreto.

~ PLENÁRIO

EMENDA lP0800Q.2
{!J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

r.r---------- l U 1'll/ JII' " ' ..oÇ14-----------,



Assembléia Nacional Constituinte _ '839
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JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo, em sua reqação atual, f!!

la em "regime jurídico único" para as três unidades da Federação.

Mais uma vez se volta para a centralização, em prejuízo ao regime

federativo. Não há possibilidade de eo-existência de um único r!:,

gime Jurídico a todos os Estados-membros e Municípios brasileiros.

JUSTIFICAcKo

xecuções penais, proces~ual, ressalvada a competência supletiva

dos Estados para legiSlAr sobre normas de'processo, sendo atori _

buída aos Tribunais de d.ust1ça Q 1niciativa do prOJeto respecti-

vo", \ JUSTIFlCAçJio

\Na d1nâm1ca do Poder Judiciário não sõ'--
interessam os seus órgiioá, como também o seu funcionamento fren-

te às leis ger",is do pro~esso. De outra parte, as condições lE.

cais variam, quant.o às r~gi5~s Qo Bstados. Diversas são as neces

sidades, bem como os meio~ de enfrentá-las. Uma constante busca

de um ideal de centra1i:1:skão fQàeral~ quanto às normas de proce~
so, tolh~ uma ml!lhor e prbnta d1sttibuicão jurisdicional aos
Estados. ;

~endo \U\ll 11 lei federal sobre toda a m.ª
teria processual, o podl:lr ~judieial apresenta a mesma estrutura _

de fundo e de forma em re~iões brasileiras as mais diversas. "Num

país como o Brasil, de dim'ensões continentais e em que não se po

dero negar as disparidades ~egionais, ê i~tuitivo que a consti:

tu1ç:ão da República dever1a outorgar aos Estados uma ampla compe

tência supletiva ã da União, notadamente em matéria de pxccessc,

para que a organização Judiciária estadual pudesse atender às
peculiaridades locais" ("Rev. dos Tribs.", voí, , 458/481).

"Federação não é confronto e nivelamen

1:0. t respeito às autonomias e, bem por isso, é solução política

genial, consolidativa da União" ("Rev. dos Tribs. ", vol. 496 /
400 e 401).

A emenda proposta visa, assim, ofertar'

aos Estados a possibilidade de, atendendo às peculiaridades lo

cais, elaborar normas no campo processual. tiA essa competência'

subsidiária, concorrente, ou complementar dos Estados-membros,de

ve-se dar um campo bem vasto, a fim de que eles procurem tutela;

mais ef.í.caencemence os interesses locais" cose FREDERICO MARQUES,

"ConstItuição e Constituinte", ed , RT. 1987, pg. 58)

,
EMENDA lP08013-4 ..". i
[l Constituinte ADHEMAR DE BA-1tlnC-O-S-FI-L-HO--------,1 rrU";~i"]
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IUi-se ao inciso XVI do Art. 54.-a seguinte redação,

"§ 39 - Lei complementar de iniciativa do Presiden

te da República disporá sobre a organização da Procuradoria Geral

da União e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes'

de fiscalização e imposição de multas administrativas".

JUSTIF1CArÃO

Dê-se ao parágrafo 39 do artigo 186 a seguinte redação'

"XVI ••• Organizar, manter e executar a Inspeção do

Trabalho, na forma que se dispuser em lei ou Convenção Interna 

cional".

JUSTIFICAÇÃO

A Inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter

lnundia~ que co~;-;ap;ãfua, uma das maiores garantias de

aplicação das leis de proter;ão ao trabalho., se adequadamente con!,

tituida.

A atividade é regulamentada internacionalmente pela

Convenção nl? 81 da Organização Internacional do T.rabalho e pela

Convenção n9 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a traba

lho na indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricultu=
ra (rural).

Praticamente a totalidade dos países do mundo aec 
tam a referida Convenr;ão nc 81 e mesmo o Brasil Já a ratificou ,

mas apresentou denúncia, no ano de 1971, Justamente quando, no

Governo do Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional,

por não cumprI-lo.

t necessário, para sanar tais problemas e para maior

garantia dos direitos trabalhistas, que a Inspeção do Trabalho s!:,

ja fixada na Constituição, como atividade normalizada e executada'

pela União.

A execução das multas administrativas por setores 

regionais da Procuradoria Geral da União, nos próprios órgãos de

fiscalização e imposição das mesmas I qarantirá a agilidade do pr2.

cesso Judicial e, como consequência, por um lado, o aumento da aE

recadação sem a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, ó

respeit~ da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que

ocasionou na punição e na cobrança rápida e obJetiva da multa,co,!!

sequente.

r;r---------_.rno/.u.ll'lC.çl~-- __,

r;r----,------Tr•• Ouu,.,'IUçi . _

EMENDA lP08010-0
f'1 Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO
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fi PLENJ\RIO

o texto proposto tem como obJetivo a profissional!

zação do servidor público, concretizando antiga aspiração da ela;

se e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante,

contudo, tornam privativos 05 cargos citados, inibe a ação da adm!

nistração Pública, a quem deve ser reservado o direito de: não e,!!

ccrrtxende preferencialmente entre os servidores a pessoa recomenda

da para o exercício do cargo, recrutá-lo de modo amplo. -

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 59 do Art. 273:

"v - Os cargos em comissão ou funções de confiança
aeeãe, exerelcidos preferencialmente por servidores ocupantes de _

cargo de carreira técnica ou profissional, exceto os cargos de d,!.

rigentes máximos de cada órgão ou Entidaden •

JUSTIFICACKo

_ "i6'''''''··''·----------,
De-se ao inciso V do Artigo~ a seguinte redação:

Na exata. medida em que deseJamos ver fortalecida a

federação brasileira, é de toda eonveniência que a competência de

fixação dos tetos máximos dos impostos municipais, sefe transmis

e-sêc "inter-vivos", seja sobre vendas a vexeac , permaneça ao n1

vel da Assemblêia Legislativa de cada estado.

.p órgão legislativo local melhor que o própr~o Se
nado Federal poderá avaliar os limites superiores que as aliquo 

tas destes impostos municipais poderão atingir.

"§ S9 - Cabe a lei complementar estadual fixar as

elIquotas máximas dos impostos de que tratam os incisos 11 e 111

deste Artigo".

r.r--:---__ .~~.,",O/CO..'JIIO/lulco.'ulo •

EMENDA lP0800G-l
[1 Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

EMENDA lP0800S-3
fi Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

r.r------ '~U."'o/co..l1dollu.Co.,lJlo

EMmOA lP08007-0 ...'" --,
I: Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO I f-;~;' ~

fl~7~mJ
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Ao artigo 141,acrescentar a palavra "cambial":

JUSTIFICACÃO

E: inconcebi.vel que a União tenha o poder de fisc,e

lizar (Art. 54, inciso IX) operações de natureza financeira, se j a

de crêdito, câmbio, capitalização e de seguro e se negue ao Poder

Legislativo pelo menos a meana competência, através da ccrusaãc 

Mixta Permanente.

Dê-se à letra "a" do inciso I do artigo 12, a seguinte redação.

"a) - E assegurada a inviolabilidade dos

direitos concernentes à vida e a lei colocará a salvo os direitos

do nascituro, desde a concepção".

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP08014-2 ..".,.1--------,
f'J Constituinte ADHEMAR DE BAJROS FILHO r;~;"~

f'J PLE_IO - m·..·'..·,,·'''t··,..~ I f:J!V;'J8!J

Dê-se ao inciso VIII do ar;\:'~;;":"':egUinte redação,

"VfII"- as sessões e julgamento dos lirgãos

do Poder Judiciário serão P?bliCOS, salvo os casos de segredo de

Justiça ou quando o exigir ~ interesse público, na forma do que a

lei dispuser". 1
. JU TIFICA

fr~

:
------,] r-;':;:"'"~

1,tJõ0~T!mPW<l.RIo

EMENlAS NJITI.VFS A SEÇ1D U, 00 CAP1TUI.O rr, E KJ ARrIOO 182. (l>bllficaçÕes

o:a:relatas)

TlnOl"UIT"IC>Çlo

Há casos .onde o interesse público e das

próprias partes, como nas q estões de família, por exemplo, estão

a exigir a ausência de publ cidade. E1n sessões de Julgamento, 

"verbi gratia" de faltas d sciplinares de Juízes, à. sessão secr.!:.

ta do Tribunal ê de rigor, por exigência do interesse público.

!
I

Constituinte AOHEMAR DEm;~L.'RR-OS-F-IL-HO----·~ r='~;;~
,

,;"C) - a aferição do merecimento pela

quência, presteza, segurança e aperfeiçoamento profissional".,
{

I

j
JUSTIFICACÃO .

O dispositivo- possui redação equívoca: 

frequência e pre,.steza sap deveres de todos os magistrados. não se

entende qual o ;entido o'u significado dado ao termo "segurança" e
não se explicita a forma de aferir-se o aperfeiçoamento profissi2.
nat ,

, TUTONUI1"'<'~'O, , --:I
Suprima-se a letra "c" dd inciso II do artigo 188, assim redigida:

('J FLENJ\RIO

EMENDA lP0801G·9
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EMENDA lP0801S·1
f'1
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o dispositivo, na fOt:ma em que redigido,

nega os direitos do nascituro que o art. 49 do Código Civil colo

ca a salvo. A lei concede direitos ao nascituro e protege sua vi

da, existindo, no dizer de PLANIOL, uma antecipação, depois de v~

rificada a concepção no ventre materno, de figurar o nascituro c.E.

mo pessoa e titular de personalidade, sendo possível, até mesmo,
~~

o reconhecimento de filhos naturais ainda_po..F~::.cer ("Traité", -

la. ed , vcâ , I, n9 2.233). TEIXEIRA DE FREITAS, em-seu~boço"

e em notas ao art. 19 de sua "Consolidação", argumenta que ã'- s'7r: ~

humano concebido tem exitência real e embora não nescrêc , vave no

ventre materno e Já existe, sendo pessoa, "pois o nada não se r!:,

pxeaenüa", CLOVIS BEVlLAQOA considera lógico se f e '0 nascituro pe!,

soa, porque desde a concepção ê protegido pelo Direito, recordan

do que a doutrina romana, conforme exposição de WINDSCHEID, calc!!,

la a existência do ser humano desde a concepção, para atribuir-se,

desde então, direito ao homem. Assim sendo, "é irrecusãve1 que, a

começar desse momento" - concepção - "ele é SUJeito de relações '

jurídicas" (Teoria Geral do Direito Civi'l" za, ed., 1929, pg.88).

Outrossim, permanecendo a redação do An

teproJeto, se o pai vier a falecer antes do nascimento do f~lho ,

o nascituro não herda. Muito menos poderá adquirir por testamento,

na forma preconizada no art. 1.718, do Código Civil.

Dê-se ao artigo 54, inciso XXIII, letra "a" a seguinte redação'

"Art. 54 - Compete à União:

••• XXIII - legislaz: sobre:

a) - direito c.i,.vil, comercial, penar , .ª

grário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho,

normas gerais de caráter financeiro, tributário, ukbanistIco, ~

rr=YLEN1.RIO
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JUSTIFICACÃO

Não deve, nem pode haver discriminação no exerclcio

da profissão, por individuos capacitados tecnicamente

O BrasIl ratificou a Convenção da OIT n9 11 de 1958,

que trata da eliminação de todas as formas de discriminação

empreg0 ou profissão

Desta forma a expressão "pbservadas as condições de
capaci(1adl:;! técnica" define com precisão, de modo claro, as limita
ções posslveis para o exerclcio da atividade do trabalho, Oficio";'"

ou profissão.

A própria Declaração dos Direitos do Homem assim d!:,

fine as limitações individuais: .. A liberdade consiste em poder

fazer tudo que não pxe j ud Lque a outrem. Assim, o exercício dos

direitos naturais de cada individuo só tem por limites os que as

seguram aos outros membros da s,ociedade o gozo desses mesmos di 

reitos. A lei só pode proibir os ..atos nocivos ã Sociedade"
Portanto, é indispensável e insubst;ltuivel a util!

zação da exeressâc "capacidade técnica" para definir as limita 

ções em causa, sem. discriminação, nao deixando qualquer dúv!'da 

para o legislador ordinário.

A expressão "qualificações" é indefinida e discrim!

" letra "c" - :e livre o exercIcio de qualquer pro

fissão, observadas as condições de capacidade técnica e outras

que, em defesa do evidente interesse público, a lei estabelecer".

natõria.

Dê-se ao Art.12 inciso:tV letra "c" a seguinte redação:

EMENDA lP08008-8 ..... ---,
l: Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO





Assembléia NacionalConstituinte e 841

"Art 318 ••••

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇXO

"Art. 348. t assegurado, aos benef~c~á

:r.1.0S dos saaeeee públJ.co de saúde, a opção

pel.o atendl.ment.o em J.nstJ.tuJ.ções pr:Lvadas ,

às quaJ.S se garante Justa retr.1.bu~ção pela

eeaa.eeêneae prestada."

Dê-se ao art. 346 do Projeto a sequanee redação'

Na redação or~gJ.nal do d~spos.1.t.1.VO que se pretende

seja emendado, o leg~slador, certamente, qua.e referJ.r-se énaee

e exeaceaveeenee , às ações e aos eervaçca de saúde de natureza

públ~ca. Com ezeaeo, o .1.tem I do artJ.go, ao referJ.r-se a "co

mando aõmarn.sta-eta.vc únacc em cada nível de Governo", prova-o

de sobejo a .1.ntenção do Relator conena.cuance em atrJ.bu~r ao P.Q.

der PúblJ.CO tão somente o comando sobre os seus própr.1.os ser

vaçca , Reforçando a eeseeeava, deve-se lembrar que o art. 349

do ProJeto refere-se "à l.1.berdade do exeecdcao prof.1.ssJ.onal e

de organ.1.zação de seevaços pr~vados", o que cbvaeeenee aez-a.a

d~spensáve~ se se admJ.tJ.ssem todos os serv.1.ços e ações de sau

de como .1.ntegrantes de um easeeea énacc e estatizado.

'---=="",-",>LULX-,,=~ ~l rr;;;:;""j
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EMENDA lPOS033-9
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JUSTIFICATIVA (!D"""".s~.[jf

O inciso III do Art 89 do a~eprojeto da Constituição

trata do acesso aos Tribunais de Justiça, alternadamente, por

ant açuí oaoe e merecimento, apurados na última entrância ou,

onde houver, nos Tribunais de Alçada

No atual Estado do Rac de aane i ro , a úl tima entrância d~

nominada "entrância escec í arv , e composta pelos juízes dos Ui
bunals de Alçada, dos juizes da capital e dos magistrados que

na data da fusão dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Gu!!.

nabara, mt.eçreve» a última entrância dos dois Estados

Na organizaçl:lo da Justiça dos Estados, ficou, es t abe.l ec adc

que onde houvesse Tribunal de Alçada, constitulria ê Le , para ~

-feito de acesso ao Tubunal de Justiça a mais alta entrância

da magistratura ( 4 3Q do Arl 100 da Lei Orgânica da Magistr!!.

tura Nacional - .1.ei Complementar nc 35179)

A fim de evitar tratamento desigual e injusto ja o legis

lador, na mesma lei complementar, em seu Art 142 estatuiu.

"A.rt. 142 No Estado do Rio de Janeiro a aplicação do dis

positivo no § )2 do Art 100 não podera afetar a antiguidade que

tiveram, na data da entrada em vigor desta Lei. os juIzes que

atualmente compõem a entrância especial, entre os quais se .in-~

cluem os juízes que intêgram os Tribunais de Alçada~

A aprovação do projeto sem ã emenda ora proposta ensejará

derrogação do citado Art. 142 dâ Lei Orgânica da Magistratura

pois propiciará que juizes muito mais novos na carreira e que

foram antes removidos para o Tribunal de Alçada passem a ccns
tar das listas de antiguidades na frente de juízes mais anti 

gos na entrãncia especial e na carreira, ferindo frontalmente

direito adquirido e anulando o esforço do legislador em evitar

flagrante injustiça

rr;:;~"'~
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É l.negável cons t i.tua.c-ae a desapropr~ação numa das formas

maaa vaoãerrtas de aneervençêc no patr~môn~o anõavaôuaã ,

As ereoaes visam a assegurar maior traJXIÜilidade nas substituicões even
tuais ou permanentes do Chefe do Estado, mantendo-se. a figura do Vice-Presi

dente da República, san as tradJ.cl.onais falhas que a tomaram peca central de

de crises mstatucionais recentes.

Dê-se nova redação ao § 52 do art. 318 do Projeto de Con~

tJ..tul.ção, como segue

§ 52 É obrl.gatór1.8 a eceaeeçêc dos títulos da dívl.da

públl.ca agrár1.8 a que se refere este artl.go, l.ndependentQ

mente da data de seu venciment.o , como meao de pagamento

de qualquer trl.buto federal, pelo seu portador. ou de

obrl.gações de;> desaproprJ..ado para com a UnJ.ão. bem

para qualquer outra fJ.nah.dade estl.pulada em lC1 "

~~u.l.'o'ecw'''"o/'~ICC~'Uio__-- -,

EMENDA lPOS027-4 .....~ ,
tJccnecatu:J..nte DIONISrO DAL pRÁ

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAQ
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A const~tu~ção Federal deve ser uma garant.1.a apenas

de d.1.rCl.t05 fundamentaJ.s, sem entrar em detalhes ou .1.ncl~l1,r vant,!!

gens que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes

fonna~s própr~as que são as leJ.5, as convenções e os acordos co

letJ.vos e os regulamentos das empresas.

I - segurança e medacana do trabalhOi

li - salár~o mín~moi

JUS'l'J:FJ:CAÇXO

o art:Lgo 348 do ProJeto de ConstJ.tu~ção asserva que

as ações de saúde são "funções de natureza públ:Lca", cabendo

ao Estado não só controlar, mas também, executar eec,e ações de

saúde.

VIII - .1.nden.1.zação com estab.1.1idade ou Fundo de

GarantJ.a do Tempo de Serv.1.ço;

IX - part~c~pação nos lucros, desv~nculada dos

salár~os, f~xada em convençÕes ou acordos colet.1.vos."

"Art. 14 - t proJ.b~do o trabalho a menOres de 14

(quatorze) anos e o trabalho noturno, ~nsalllbre ou PS

r1.goso a menores de ~6 (dez.o1.to l anos."

III - salár.1.o do trabalho noturno, :Lnsalubre, per.!.

goso e em horas extraord.1.nár.1.as super~or à remunera

ção básJ.ca:

IV - salãr:Lo .1.gual em funções J.dêntJ.ca~:

V - jornada máxJ.ma d.1.ár:La de 8 (o~to) horas e Ss

manal de 48 (quarenta e O.1.to) horas, salvo leJ., "col1

venção coletJ.va ou acordo colet:Lvo:

t, peas , man.1.festa a ~mpropr~edade do d~spos~tJ.vo ,

que a par de sua completa anccuaôede em relação às ações t~pJ.

camente eeeeeexs , eanãe se esquece das ~nst.1.tu~ções pr~vadas ,

cujas ações jama~s pcdez-aem classJ.f~car-se como públ~ca e. me

nos aa.nda , Serem executadas pelo Poder Públ.1.co.

JUSTIFICAÇXO

Transformem-se os arts. 13, 14, 15 e 16 do Projeto de

ConstJ.tu~ção em arts. 13 e 14, com a eequarre.e redação'

VI - repouso remunerado nos dom.1.ngos e fer~ados,

VII - fér~as remuneradas:

"Art. 13 - Aos eeeaaeeaeeee são assegurados

eequarrtes d~re:Ltos, sem preJuízo dos reg~mes específ.l,.

eee de trabalho, nos termos da le~:

Melhor ser~a que o Estado, em garant~a aos pr~ncí-

paoe da l~berdade, reconhecesse ao c:Lãadão o d~re~to à l.1.vre

escolha de profJ.ssJ.onau> e J.nstJ.ttu.ções, aos quaJ.S se garant.;b.

r.1.a justa remuneração, como proposto na Emenda.
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Art.l0- •••••••••••••• •••••••••

PLENARIO

o inciso III passa a ter a seguinte redaç1:lo.

Acrescenta expressl:lOo ao inciso lI!, do artigo 10

Inc~~~~e~~~J;t;,oJ0 ~e~ g~~t~m~all"
"5110 VEDADAS' VINCULAÇOES, EGiUIPARAÇOES OU PARIDADES

DE QUALQUER NATUREZA A CHEFES DO PODER EXECUTIVO, MEMBROS DOS

PODERES LEGISLATIVOS E JUDICIARIO, DA UNIAO, DOS ESTADOS E DOS

MUNICIPIOS "

"lI! _ a unit:lo de todos os Estados soberanos contra a corn

petiç~o armamentista e o terrorismo e pela luta pe!.

manente pela paz universal, pela solidariedade entre

os povos e pela abollçt:lo de quaisquer formas de a

gress~o, ameaça ou discriminação contra o ser huma

no, seja pela guerra, preconceito racial ou religi

oso ou violação do dneito à liberdade, à justiça

e li autodeterminação."

Pela característica multi racial de sua sociedade, o Brasil

é hoje um dos poucos paises que reúne todas as condições para

exigir e lutar: pela paz universal e pela solidariedade entre os

homens e os povos.

A constituição atual ja consagra esse salutar prin

cIpio no parágrafo único do Art 98, sem conter a amplitude da

emenda

E VEDADA VINCULAÇAO OU EQUIPARAt;AO DE QUALQUER

NATUREZA PARA EFEITO DE REMUNERAÇAO DO PESSOAL 00 SERVIÇO PlJ

SLICO "
Por um lapso, esse dispositivo não foi reprisado nos

projetos elaborados pelas varias ccmí.ssões
Tem ele um alto sentido mo:ralizante Visa principal

mente, impedir que classes de servidores, mediante artifícios

legais, adquira uma gama de pcoeres somente atribuível aos le

gitimas representantes dos três pode:res da República Evita-se

assim, um possível confronto, a criação de um quarto poder, o

que redundaria na instabilidade do regime

Os predicamentos dos membros dos três poderes foram

a sI outorgados pelo povo, através do mandato, baseados no Di

reito Natural Não é lícito aupr-Lrmr essa regalia ccns t í tucrg

nal, que constitui tradição no direito brasileiro.

r.r TC.TO/.. ,I".'O.~•• __,
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EMENDA lPOS030-4
tJ0EPUTADO JosE CARLOS COUT;~'~~

EMENDA lPOS031-2
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EMENDA ADITIVA

üí spos í t avc emendado:: Art 211 - caput

Dê-se a seguinte redação ao caput do Art 211'

Art 211 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o
processo da Justiça Agrária e a atuação do Ministério Publico,

garantida a representação paritária de propnetarios de terras

e dos trabalhadores rurais, em todas as instâncias que vierem a
ser criadas observados os princIpios desta Ccns t a tu.rção e os s~

guintes'

t preca.eo, portanto, seja facultado a este, pelo menos,

a ~rrestr~ta ut~l~zação desses títUlos, a.ndependerrt.ementre dos

pecuavcs vencamentcs , no pagamento de tr~butos reeeeaae ou de ou

tras obr~gações do deeepc-cpr aedo para com a Un~ão

A Justiça Agrária que vem de ser criada, aliás sabiamente,

nesta Constituição, terá como escopo principal dirimir conr.i r

tos pela posse da terra A inteligência do legislador busca, a
-través da ccnct í Iaçãc , primeiramente, e da mediação judicial e

arbitagem por último. rrunIm.lz a r ou evitar no seu todo o ccn r Lí.;

to social, visando a paz, o equilIbrio e justiça para todos os

brasileiros que vivem nas regiões agrícolas do nosso país ASSlm

posto, nada mais pertinente e correto que esta justiça seja exer
citada não apenas pelo representante e interprete frio da letr;

da lei, qual seja, o magistrado de carreira Mister se faz que

aqueles que verdadeiramente estejam envolvidos nas questões fun

diárias possam ter assento nos tribunais deliberativos, para qU;
se distribua com maior conhecimento de causa e sem coações a sa
lomBnica justiça que visa o desenvolvimento sócio-econômico de
todos os brasileiros Há de se registrar que a mais especiali_

.;ada e social, mais rápida e conciliadora, mais barata e efi _

caz fama de justiça neste país é a Justiça do Trabalho que te

ve suas origens justamente, nos tribunais rurais criados e;

1922, em São Paulo, pela lei nS! 1869, constituidos por juizes

de comarcas e representantes das classes patronais e das clas

ses trabalahadoras do campo Sobejamente sab~do que, atualmen_

te, a Justiça do Trabalho funciona de maneHa perfeita graças

à brilhante e vigilante atuação dos juizes Classistas, quer pa

tronais quer laborais, sempre atentos e eficientes na distrib~

-ição da justiça trabalhista Sem dúvida alguma, com a ausêm::l

-a dos classistas, a Justiça do Trabalho sofreria de todo o;

males conhecidos por nos e'amplãmente recriminados

Para que tal não ocorra com a Justiça Pgrária, almeja_se o pre

visto na emenda apresentada como única forma para que a mesm;

tenha resul tados, corretos e objeti vos, desejo maior de todos

os brasileiros e, evidentemenete, de todos os Constituintes

Pela pretens1:lo justa exposta temos como certa a acolhida desta

emenda modificativa e sua inserção no texto Constitucional

Seu caráter de peee i a.eecêe ~ sobremeneaxe agravado pela

carcuneeêncae de a prcpra.edade expropr~aãa não ser paga pelo Poder

Públ~co em d~nhe~ro, e eam em títulos públ~cos resgatáve~s em até

vanee anos, com prejuízos ~rrecuperáve~s para o expropr~ado.

JUSTIFICAClIO

r.r ••t~•• 'o/.o .." •• O,.U.~O ..,...O
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Inclua-se coro § único ou onde couber no projeto constitu

cional, a seguinte EMENDA

Ao remeter para a leJ. ordJ.nár~a a especJ.f:Lcação de

outros d:Lre~tos e a regulamentação dos d~re~tos que declara,

Const.1.tu:Lção cumpre o seu papel de perm~t~r a melhor.1.a da condl.

çlio SOC:L,:I1 do trabalhador, de modo d~nâm~co e coerente com a 1l.

vre organ~zação s~nd.1.cal.

Com esse obJetJ.vo, a proposta mantém os d~re~tos que

são prevJ.stos no atual texto constJ.tuc~onal e, segu~ndo o exem

plo das ConstJ.tu~ções modernas, ~ncent.1.va a negoc~ação dJ.rete en

tre os empregadores e s~nd~catos, como forma democrát.1.ca para a

f.1.xação das demaJ.s est~pulações do contexto do trabalho.

t proposta, como avanço que não pode ser afastado, a

segu~nte

"Art 345. As ações e serv~ços de

saúde públ~ca ~ntegram uma rede reg.1.onal~

zada e h~erarqu~zada, const~tu~ndo um s~.§.

tema ún~co, e organ~zado de acordo com

seguJ.ntes prJ.ncíp.1.os:

Dê-se ao "caput" do art. 345 do ProJeto a

redação:

tlO·DISPOSTO NO INCISO lI! 00 ART 4W NAO PREJUDICARA

ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADO!i: Ai='ARAOOS PELO ART. 142 DA LEI CO~

PLEMENTAR Ne 35 DE 14-03-1979"
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842- ~ Assembléia NaclQnill Constitqitl~

lho.

I - para a mulher, aos 30 (trJ.nta) anos de trabalho
com salário J.ntegral;

§ 22 A lei dJ.sporá sobre as prestações prevaeeneaé

rias, garantJ.da a aposentadorJ.s:

§ 11 A cobertura dos eventos a que se refere o pro!!

sente ar~J.go abrange o seguro contra ecaeeaeee do traba-

tJ::::~'~;"~
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EMENDA SUPRESSIVA

Tratando o artigo de limites entre unidades da

Federação, é mais adequada a expressão "linhas divisórias".

.JUSTIFICAÇ1tO

"linhas de fronteira" para "linhas divisórias".

Suprima-se o parágrafo 6g do Art. 416 do Projeto

de Constituição.

JUSTIFICACAO

Todos nós entendemos da validade e necessidade da

manutenção do divórcio no Brasil, ent.retantc , achamos de bom

alvitre que para a designação do número de dissoluções da sSl

ciedade conjugal, o assunto deva ser tratado em legislação

ordinária especi fJ.ca e não no bojo da Carta Magna
Como se trata de assunto polêmico, maiores argu

mentações poderão ser apresentadas em plenário.
~ o que proponho.

I: PLENARIO

'.U._/eoll,uio/...eu"do ~

I: PLENARlO

~ O excesso de centralização e seus malefícios são bem co
nhecidos de todos nós. Levam à inoperância, ao desperdIcio e

esbanj amento de recursos ..

Aliás, no art. 335 estão relacionadas, com abundãncia de

detalhes, as fontes de receita da Previdência Social, o que sign.!

fica dizer que a supressão do art .. 336 em nada afetará os demais

pontos do ProJeto de Constituição cora o custeio da Previdência.

o SESI e o SESC mantém múltiplos serviços educativos, a!:,

sistenciais, hospitalares, odontológicos etc. Considerável parce

la dos asslariados do país foi beneficiada por essas prestantes
instituições.

No campo de formação profissional, o SENAI e o SENAC cU!!!

prem programas dos mais modernos e abastecem os vários setores de

produção de conting-entes de mão-de-obra qualificada.

sãb administradas essas órganizações pelos empregadores.

Sua dedicação e eficiência, nos vários campos de ação social, são
reconhecidas por todos.

de cálculo j; folha de salários, reservando-a, com exclusividade,
à seguridade sopia1..~.

Destarte, ficam extintas as fontes de receita compulsó _
ria que a lei criou para organismos como o Serviço Social da In _

dústria - SESI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAI; Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de A-
" .prendizagem Comercial - SENAC.

Tais entidades vêm, hã várias décadas, prestando X'eleva,!!
tes serviços à União.

o Estado Moderno caracteriza-se pela vasta gama de encaE
gos e responsabilidades que tem de suportar. Este fato explica a

tendência, que Já se universalizou, de o poàer público delegar nu!
tas de suas atribuições a fim de tornar mais leve o fardo de suas

obrigações. são expressões dessa descentralização as autarquias ,

fundações, sociedades de economia mista, concessão de serviços p§.

blicos e até a transferência para particulares de atividades nos

setores da educação, da assistência social, dos esportes, etc. c2
mo acontece com as referidas instituições.

v;~,..~
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"Art. 355. t assegurado o dJ.reJ.to de PrevJ.dêncJ.a 52

cJ.al nos casos de doença, anveaaeea, morte, ·velhJ.ce, d,g,

semprego, reclusão, maternJ.dade e eueêncaa, nos termos
da ãea ,

11 - para o professor, após 30 (trJ.nta) anos de efet.,!.

vo exerc!cio em funções de magJ.stérJ.o, com salárJ.o J.nts
gral;

Transformem-se os arts. 355 a 370 do Projeto de ConstJ.

tUJ.ção em arts. 355 e 356 da Seção lI, do Capítulo lI, do T!tulol~,
com a redação que se segue: ~

elevação da adede ~~~J.ma para o traba:ho sob a forma de emprego,
para 14 (quatorze) anos, a part1c1paçao nos lucros âesvancuâada

dos eeaéeacs , para que se torne possível a negoc1açâo eeaeeave

dos seus percentuaJ.9 e condJ.ções em cada caso concreto e a manu

tenção da jornada semapal de 48 (quarenta e oJ..to) horas, adllU.tJ.

da a sua redução pelos anceeeeeadcs ,

A estabJ.11dade no emprego não e afastada da Const1tuJ,.

ção, mas as condl.ções para a sua objet1vação e sua vmcuaaçêc

com o Fundo de Garant18 do Tempo de 5erv1ço devem resultar de

1e18 ord1nár18s, como é própr1q.

EMENDA lP08035·5tJ Constituinte HALOLY NETO

111 - para a professora, após 25 (vinte e cJ.nco) anos

de efetJ.vo exercício em funções de magJ.stério, com salÁ.

rJ.o J.ntegral •

Sala das Sessões, de de 1987.
~--_-------TIIT1l/~utT"lCa;h

EMENDA MODIFICATIVA

•i 32 Nenhum benefícJ.o de prestação contJ.nuada terá
valor mensal J.nferJ.or ao salárJ.o mínimo.

§ 41: O euseeae da Previdência sccaea far-se-á medJ.an

te contrJ.buJ.ção da unaêe, do empregador e do empregado."

"Art. 356. A leJ. assegurará assistência eceaaa
neceeeaeeeee ....

Plenãrio

~----------"'.."...,,_.,----------~

Adotar, para o artigo 432, a seguinte redação m2,

dificada:

"Art 432 - Fica proibido o pagamento lfe pe.!!

sões, em função do exercício do cargo, a ex-Presidentes, éx
Governadores de Estado e ex-pre reâ tcs Municipais, ressal

vadas as situações já constituidas.

JUSTIFICACXO Suprima-se o disposto no art .. 31, §§ ?-9 e 3Y..
JUSTIFICACAO

_----------fCno/~utn'lC:~lo __,

Dê-se a seguinte redação ao art. l2,xv,alinea "1." do
ProJeto de constituição:

t possível assegurar os direitos da PrevJ.dência e Assi.a
tência Social .. bem como nos casos de eeaeeeeee do trabalho,

• enumereção do:! pr1ncip81s riscos a Ilerem cobertos e as fontes
de eueeeae, 8em 88 explic1tações do Projeto, exageradas quanto

ao conteúdo e forma. Daí a proposta, que de modo objet1vo é lim.!.

tada à matéria constJ.tuc~onal.

A emenda presente visa assegurar a manutenção

das pensões já concedidas a ex-ocupantes dos cargos de Presi
dente, Governadores e Prefeitos,-pois, se de um lado há ben.!:.

fíciados que podem dispensar tais rendimentos, é certo que

também existem ex-eendatérucs necessitados da percepção das

suas pensões para viverem condignamente.

Seria, portanto, uea cruel punição extinguir de

pleno as pensões, mesmo que a sua manutenção represente

-atencmentc à "um só justo".

Inclua-se no artigo 265 t alínea "b", inciso 11

do Projeto de Constituição o seguinte:

EMENDA ADITIVA

_----------nnoOulT''1eaçio------------,

EMENDA lP08043·6
!!J DEPUTADO JOSE FERNANDES

t' PLENARIO

rr';;;~'~

[b57õ07]

JUSTIFICATIVA

As normas contidas nos pariígrafos 29 e 39 do

artigo 31 do Projeto disciplinam a chamada "inconstitucionalidade

por omissão", divergentemente d.AS regras enunciadas no art. 203,

§§ 29, 39 e 49, que também regulam e de ll'IOdo mais adequado.

Com efeito, no art. 203 tal declaração de in

constitucionalidade é reservada ao Supremo T'r1hunal Federal, que

poderá assinar prazo para o legislador, ou suprir a omissão por

u'ma resolução. No art .. 31 qualquer juiz poderá fazê-lo, embora sua

decisão esteja sujeita a recurso (sem efeito suspensivo). Ora, i!,

to poderá provocar a multiplicação de decisões judiciais contradi

tórias ou discrepantes, que tumultuarão o mundo jur!dico, po{!

tos tão delicados quanto os de omissão do legislador.

PLENARIO

EMENDA lP08039·8
tJOEPUTAOO ROBERTO O' AVILA

r!;;:"'~

U~B;y7J
'~''''''''''eo'''t'101.... eo.' .. 1o --,

"Art.12 ."" .
~ 11 lei não pOderá excluir da apreciação do Poder

Judiciário qualquer lesã.o de direito i.ndiVidua~, ::la não poderá proi

bU:' o exame dos fundatnentos de qualquer ato, nem atribuirá efeito d~

finiti'l(o a ato ilegal."

Objetiva a presente acrescentar dispositi'llo constitucional

no capItulo dos direitos e garantias individuais, o qual certamente

possibilitará uma apreciação, pelo Poder Judiciário, mais acurada,às

lesões a direitos individuais.

A nova redação certamente implicará numa obrigatoridade do

exame dos lit1gios em todos os seus fundamentos de fato e de direito,

e Dlais, obstarã com. tal providência a possibilidade de se atribuir ~

feitos definitivos e danosos a atos ilegais, geralmente praticados

por autoridades administrativas, os quais na maioria das vezes são

excluldos da apreciação do Poder Judiciário, em razão da atual
dação do art:. l53,§49, "in fine" ..

Emenda modificativa do parágrafo único do artigo 402 do

Projeto de Constituição, constante do Título IX, Capítulo V, ~relat1":....

vo à Comunicação, com a redação seguinte.

Art. 402 - •••••••• ~ .

Parágrafo único - Lei Complementar disporá sobre a Organi

zação do Conselho Nacional de Comunicação, que adotará pluralidade

na sua composição, mediante representação dos Poderes do Estado, das

instituições representativas da sociedade civil e dos Partidos Polí
ticos, incluindo-se em suas competências a de estabelecer e fiscali
zar politicas nacionais de comunicação nas áreas de radiodi fusão e

demais meios eletrônicos, inclusive outorgar concessões dos serviços

de rádio e televisão.

JUSTIFICATIVA

Art. 265 ••••

11

b - , e suas dependências.

JUSTIFICACAO

Como se sabe quase todas as Igrejas, necessar!.!
mente, ampliam permanentemente, as dependências para atender

ao crescente cesenvcfvmento do seu trabalho religioso e so

cial (escolas dominicaiS'; reuniões de mocidades, clubes de

mães, etc). de tal forma Que seria contraditório ao Estado
não tributar os templos religiosos e se permitir cobrar im

"Postos de sues dependências.

Propomos, portanto, seja aditada, por justiça o

.acréscimo da expressão "e suas dependências".

Suprima_se o art .. 336 do Projeto de Constituição da Co _

missão de Sistematização.

Dê-se ao § 42 do art. 49, do Projeto de Constituição,
a seguinte redação;

Plenário

~_--_-----_lUTO/~utT"IeI;lo

pr;;~"~

(Wjoi'-lfi)

A proposição busca evitar que o Poder Executivo isoladame.!!

te possa decidir sobre assunto de reâevant fssjme importância social,

como é o da comunicação numa sociedade de massas e democrática.

EMENDA lP08040·1 J r-r"P"O"T'------'I:L' _lliOE;fP:l!UT!.!A!.!!O.Q.O..,JJ.Q.osgE:...I!FE'-!jRl!!NA!!!Nill0c&;ESL -.J· L _J
lLub,o/eOIl,'do/IU.~O.,ltb-------_,~~'T'---,

I: PLENARIO I tnv Oafaz J

t' PLENARIO

cr:=~:'~

fÇ"i;;fll
TUTllI~~'n...a;lo --,

~_--_--__--Tlu~/... n'''ea;;;o "Art. 49 -
JUSTIFICAC~O

o dispositivo em epigrafe pretenfe estabelecer a imposs!

bilidade de quaisquer tributos ou contrilluições terem como base

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar, no artigo 436, a expressão:

§ 412 - A criação, a Incorporeçãc , a fusão e o desnem;
bramento de municipios, obedecidos os requisi

tos previstos em lei cOlllplementar estadual, de
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Art. 118 - •••••••••••••••••••••••••

JUSTlFICACAO

penderl!lo de consulta prévia, mediante plebisc!
to, ês populaçl:les diretamente interessadas"

o inciso !II do art. Jb!dO Anteprojeto trata do aces
so aos Tribunais de Justiça, alternadamente, por antigOidD.dee merecimento, a
purados na última entrância ou, onde houver, nos Tribunais de Alçada

No Estado do Rio de Janeiro, a última entrância, deno

minada "entrârcía especial", é coecosta pelos juízes dos Tribunais de Alçada,
dos juízes da capital e dos magIstrados que na data da fusão dos antigos Est!!
dos do Rio de Janeiro e Guanabara, integravam a última entrância dos dois Est2,
oos,

Na organização da Justiça dos Estados, ficou estabele
cido que onde houvesse Tribunal de Alçada, constituiria êre, para efeito de a
cesso ao Trlblnal de Justiça, a mais alta entrância da magistratura (§ 3; do

art. 100 da lei Orgânica da MagIstratura Nacional - Lei Complementar35179).

A fim de evitar tratamento desigual e injusto, já o I!,

91s1ador, na mesma lei cceoterentar, emseu art. 142 estatuiu:

.J.JSTlFICAÇAO

"Arto 142 - No Estado do Rio de Janeiro a aplicação do
disposto no § JIl do art. 100 não poderá afetar a anti
Qoidade QUe tiverem, na data da entrada em vigor desta
Lei, os juízes que atualmente coopêlem a entr§ncia esp!.
c1al, entre os quais se incluem os juízes que integram
os Tribunais de Alçada."

J1!?
Art - O disposto no inciso lI! do art,~ não pre-

judicará a antigoidade dos magistrados esoeraocs pelo art. 142 da Lei comple
mentar nQ 35, de 14/03/1979•

A eprcvaçãc do projeto sem a emenda ora proposta ense

jará de~ação do cltado art. 142 da Lei Orgânica da Magistratura, pois propl
claré tlJe juízes lI'lJito mais novos na carreira, e que foram anles removidos pa
ra o Trlblnal de Alçada, passem a constar das listas de antigUidade na frente
de juízes mais antigos na entrância especial e na carreira, ferindo frontallne!!.
te direito adquirido, e anulando o esforço do legislador emevitar flagrante !ri
justiça.

FJ;~"~

fui~gjã!]
•ud.... /colll.I1c/..... c... '..Iof'l PLENARIO

A folha de salários deve ser protegida contra a multipli
cidade de descontos que sobre -ela incidem. Entretanto, as institui:
ções como o SESI e o SENAI, organiz.adas e mantidas pela Indústria,ou
o SESC e o SENAC, organizadas e mantidas pelo Comércio, têm longa
tradição de serviços prestados a industriários e comerciários, aeja
no setor de atendimento social, se j a no de formação profissJ.onaL

~ Esses serviços, rigorosamente administrados e voltados

para a integrac;ão e aperfeiçoamento dos empregados, são mantidos com
a contribuição das empresa~ industriais e comerciais com base na fo

lha de salários. Não é de justiça, pois, abruptamente retirar-se des
sas instituições o suprimento financeiro indispensável ã continuida:
de de suas funções.

A excepcionalidade pretendida pela emenda, que mantêm a
exclusividade da base salarial para a Seguridade Social, com apenas
UMa ressalva, preserva o que Já exíste e é de todo interesse para
os trabalhadores.

"Art. 336 A folha de salários ê base exglusiva
da Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir
qualquer outro tributo ou contribuição, ressalvados os
destinados ã educação, assistência e laz.er dos traba _
lhadores. "

r.r----------'ureOUllt'lC'çl.

JUSTIFICAÇÃO

o artigo 336 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação'

EMENDA' lP08048·7
f" Constituinte OSMAR LEITÃO

(IT-;:;;'~

1§j';,;flAJ
TU"/./lI''''IC~-----------'

Substitui o parágrafo 212 do Artigo 118

O parágrafo 2; do Artigo 118 passa a ter a seguinte redação:

§ 212 _ A proposta de emenda li Constituiçl!lo será dIscutida

e vot~da em sessão do congresso Nacional em dois
nos, com intervalo mínimo de teuteenee e oitenta)
dias, ccns.íderando-se aprovada quando obtiver emam

bas as yota.Çlies 'O voto favorável da lIlaioria absolu
ta de seus membro's e a ratif1caçl!lo de mais da met.!
de das AssembléIas Legislativas e das câeeees Muni

cipais, por decfsãc da maioria absoluta de seusll'le!!!
bras.

Em um regime federativo, como se preconiza seja o brasileiro,
é inadmissível a intromissl!lo do legislador federal nos casos de
criaçl!lo, mccrporação , tusão e desmembramento de municípios, tal

como prevê o projeto de texto consti tuc10nal que veio a lume a
través da Comissão de SIstematização.

Tal a r8z!l0 desta emenda que, esperamos, há de merecer a ac.2
lhida do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

[!J PLENARIO

EMENDA lP0804S·2
[!J CONSTITUINTE KOVU IHA

Art. 356 - •••••••••••••••••

Trata-se de fazer justiça a candidatos aprovados em CO!!

cursos públlcos promovidos pelo DASP, preteridos em sua expectativa de nomeação,
não obstante o amparo do art. 41, da Lei nll 4863, de 29 de novembro de 1965, 9.!
rantinclo Q.Je "os prazos de validade dos concursos públicos I realizados pelo
DASP, ainda emvigor, ficam prorrogados até a nomeaçãodo úl time candidato apr9.
vaoc'',

EMEIDA ADITIVA
DISPOSITIVO EJ.ENDAOO Título X - Disposiçtles Transitórias

TU.8/.I1J1l.IC"Clo

Art. - O Poder Executivo, através do Ministério da F!,
zenda, prcroveré, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da promulgaçf!o desta
ConstituIção, o aproveitamento de todos os candidatos habilitados nos concursos
para Agente riscaI do Imposto Aduaneiro, do Imposto de Renda e de Rendas rnter
nas, promovidos pela União.

Inclua-se nas Disposiçêles Transitórias, Título X, do~
êeprcjeto, o se!J,tinte artigo.

.JJSTlfICAÇAO

'----""""""'"'""'"""""'''"'''''"=-''''''''- -----'1 p:r.;;:""~
...d~"•• ".''''"....u·~ 'I twiõm

EMENDA lP080S3·3
E Con,titu!nte OS>IAR LElTAOROSA

E I'CENAAIC

EMENDA lP080S2·S
I:J Con,tltu!nte OS>IAR LEiTAOROSA

fi aENAAIO

P~IO

JUSfIFICATIVA ~ O tenno "Procuradoria-Geral da Umão" confunde a msernnçâo'
que curdarâ da representação judfcaa'l e extrajudiciat da ljruâo CQII a Procura
dona Geral da Repuôbca. antegrada pelo Procuradores da Reoúb1rcc , aos qums

J.ncumbe. na quabdade de Promotores de .Justcça, a defesa dos interesses mdrs

ponfveis da sociedade e a fJ.scabznção da correta ap1J.cação da 101. -

Un dos avanços da Projeto de Constltulçâo ~C' rcvctn no
advento da Advocacla da tjmâo , órgão até agora des rpnndc de prccumõorm-rcr-ü
da ümãc, que tendo ao seu encargo a Athogac13 da UnIão. contcncrcsn c ccnsut

t rva, hã de ccrragrr um desvrc mstrtucíonuj de hã marte mcxrsrcnrc noe;zsra

dos membros, segundo o qual vmha conpctmdc ao Mmísténo Púb1ico rcdcraf.aos
Promotores de Justiça, a AdvocacJ.ada limão

Como não cumpre ao l>lJ.mstério Puô1J.coo ex~rcícJ.O da Ath,2
cacaa , por lIlcompatível com as funções smgntares do "parquet", é Justo que a
Unlão mstaãe a sua Advocacre, dretmta e distante do Mmlstérlo rúbllco. de

forma a 050 confundrr-se comaquetc, Daí a proposta de f.menda. que aguahrcnte
suprme o § 49 do ertagc 186, urna vez que 11:10 deve a UnIJO transfcrar a ter
ceiros. desvmdulados de seus servaços , a responsaba l Idude de sua representa-

No .ArtlZO 186 e seus parãgrafos, as expressões ''Procuradoru-Geral da União",
"Procurador-Geral da lh'llão" e "procuradores da ümãc" sejam modrfacadas para
"Advocacla-Geral da üruãc", "Advogado-Geral da lhuão" e "Advogados da União".

suprmmdc-se, por fam, o § 49 • por desnecessârac, confo~ JUStJ.fJ.c8t1\a que
segue,

BIENDA HJDIrICATn'A/sup.RESSIVA
nispcsãtavc Bnendado - Artlgo 186 e seus parágrafos

er;:;'=:J
&J~~ffil

DEPUTADO KOYU IHA

Altera o prazo determinado pela alínea "dOI, do artigo )56
A al!nea "dI! do artigo 356 passa a ter a seguinte rececaos

JUSTIFICACAD

d) por velhice aos 65 anos de idade para homens e 60

anos de idade para as mulheres.

Um dos fatores de estabilidade de uma Constituiçllo é o grau
de dificuldade para que seja alterada, epôs sua ediçllo.5e preten

demos que esta Constituiçllo seja perene devemos não apenas tornar
difJ:cil sua alteraçl!lo, ees , também, ao mesmo tempo assegurar que
eventuais lIodificaç15es sejam referendadas por quem de direito, o
povo brasileiro, representado por seus parlamentares mais diretos.

SOlJlOS de opinll!lo que o debate nas Assembléias Legislativas e,pri,!!.
cipalmente, nas CAmaras Municipais será acompanhado e terá parti
clpaçll:o mais direta da comunidade, conferindo a essa eventual mo
dlflcaçl!lO o respaldá popular.

JUSTIFICACAO

r.r TUTO/""'tl''''oçlo -,
PlENARIO

EMENDA lP08046·1
[!J

A norma que se pretende alterar fixa o prazo para aposent,!

daria compulsória aos 65 anos de idade sem distlnçlto entre ho
een e a mulher.Ao longo de todos os debates e nos contatos ma!!,
tidos com a populaçao, temos recolhido a proposta de que haja
diferenciaçllo, reduzindo-se o prazo para aposentadoria da mu

lher para 60 anos. Entendemos ser justa eate reivindicaçl!lo ten
do em vista o fato de que a mulher, mesmo quando trabalha fora,

ainda dispende seu tempo nos afazeres domésticos, além de so
frer o desgáste físico e orgânico natural decorrente da mater

nidade.

EMENDA lP080S0·9
[!J Con,titu!nte O">lM LElTAOROSA

ê' aENAAro
r.r --;-__'Iuoun""c~e_---------_,

Ef.EIDA AOlTiVA v;.'/vio~
DlSP05ITIVO EreDADO\-cãPftulo V, DA CO/UUCAÇAO

--::[f1v~lrV
Inclua-se no'\6P!~V , DA COMlNICAÇIlO, o seguinte

artigo;

DeDA ADITIVA '2Jb
DISPOSITIVO EJ.EM)AOO: Art •..8S'"

_ ."J,~
lnclua-sl~ art %'5 do~rojeto de Constituição o

seguinte inciso'

São vedadas vinculações, equiparaç6es ou paridades de
qJalquer natureza à chefes do Poder Executivo, membros dos Poderes Lelislatl
vo e JudIclário, da União, dos Estaclos e dos l-lunic!pios.

.:MJSTIFlCAÇAO

Art. 251 - •••••••••••••••••

JUSTIFICAÇAD

'6b
Art "$§..- •••••

_ fI~

Inclua-se no art 165do AMeprojeto o segu1nte !tem

E>Et<JA AOlTiVA 8'
DISPOSITIVO EtellAOO: Art. f6

XI - A lkli~o, os Estados, o Distrito Federal ~ os Muni
cípios não poderão despender, comcusteio de pessoal, mais de 70% da respectiva
receita líquida efetivamente realizada.

A'Constituição atual já consagra esse salutar princí
pio no parágrafo lÍlico do art. 98, sem conter a alipl1tucle da emenda

Por un lapso, esse dlspositivo não foi reprisado nos
projetos elaborados pelas várias comissêles

Tem êle alto sentido moralizante Visa, prec.fpalJTientc,
impedir que classes de servidores, mediante artifício legal,adquiram uma gama
de poderes somente àtriburveis aos leg!tirros representantes dos três poderes

da República Evita-se, assim, u:n possível confronto, a criação de lIII quarto
poder, o que reckndaria na Instabilidade do regirre.

Os predicamentos dos membros dos três poderes foram
a s! outorgados pelo povo, através do mandato, baseados no D1re:ito Natural

Não é lIcito suprimir essa regalia constitucional Q1J.e
constitui tradição no dlreito brasileiro.

r.r----------TUre'~I1Jl"~lO

EMENDA lP080S4·1
f'J Constituinte OS>IAR LElTAOROSA

E P\)ENIlRIO "

JUSTIF'ICAÇAO

Un jogo de futebol certamente não é ~ espetáculo de uma
ou vinte de duas estrelas; ao contrário, resulta da participação conjunta de in-º.
meras pessoas.

Nã obstante, a legislação premia com o chamado" Direito
de Arena" tão-somente aos atletas participantes da peleja, marginalizando de pa!.
ticIpação proporcional na receita profissionais indispensáveis à realização do

espetáculo

seguinte dispositivo:

Et-EMJA ADITIVA J.
DISPOSITIVO 8-EMlADO. inciso III do art. 192 ~o,J~'-

~.'C

lnclua-se,onde coube, ~ojeto de ConstituIção o

Art. _ As entidades a que estejam vinculados os par-

ticipantes do espetáculo pertence o direito de autorizar, ou proibir, a fixação,
transmissão ou retrãlsmi~são, por quaisquer meios ou processos, de espetáculo de~
portivo público, comentrada paga.

§ único _ Salvo convenção em'COntrário, vinte por cento
do preço da autorização será distribuido, em partes iguais, aos 'TreInadores, A_
tletas, IIrbitros, Bandeirinhas, Preparadores Físicos, Supervisores, MédIcos, Ma~
sagistas, Roupeiros, ou quaisquer outros que assinem a SÚl1Jlado jogo

FJ=~;~

rJ?L/;~fl:tJ

DEPUTADO KOYU IHA

Um dos grandes problemas com que se defrontam hoje as prefeit.!:!.
ras é o da falta de recursos e, a despeito das modi ficqçêles trib!:!,

tárias em estudo nesta Assembléia Nacional Constituinte, persiste
um dos fatores que têm originado essas dificuldades: a morosidade
com que a UnHi.o e os ~sj:ados repassam aos Munic!pios as verbas que
lhes sllo devidas Há casos, comprovados, que indicam a demora de
até um ano para repasse de cotas partes, o que é inadmissível se

levarmos em consideraçao que é no Município que nascem todas as r,!
ceitas e tomam forma todos os tributos Entendemos que essa anoma
lia deve ser corrigida, com a fixaçllo de um prazo para crédito de,!

sas parcelas às Prefeituras.

§6; _ As parcelas da receita pertencentes aos municípios

decorrentes de quaisquer tributos, serao repassadas às prefeituras
em um prazo máximo de trinta dias a contar do recolhimento.

Acrescenta parágrafo ao artigo 257
O artigo 257 passa a ter o § 62, com a seguinte redaçao:

r.r .L1d"""COllllJlo/.u.;c.. nlo

PLENARIO

EMENDA lP08047·9
[!J
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EMENDA lP08058-4
t:Cobst Jtl/lnte DSMIlR lEJT,l:ID RD5.9 ) rr;;~'''':J
'-""'~"",""-"'"""",,,,,",,"'-"'=----------..j

,-=,~,-- ---,I W'o4IJ

JUSTIFICAÇ/ID

E:: Imperativo estabelecer o limite de 70%aos gastos da

máquinaeéníntstrattve, coro ferr-a de cc-oater o empreglJlsmo e proecver o
teia dos serviços e os ínvesttrentos.

EMENDA lP08055-0
I:l CO,"'' fui"'. 0_ LEmo ROSA

f!J "'ENJIilIO

EH3IDAADITIVA .2."13
DISPOSITIVO 8eDADQ. Artigo~

rrcneeee no art.~ do~rcrjeto os seguintes Itens-

~n
Art.~- •••••••••

T!tulo rr, Capo 1.

Suprimir a letra "a", do measc I, do Arhgo 12.

JUsrIFlCATIVA

çr;;~":-J

~;'iillJPLENMIO

A matéria constitui novidade ae direito e:onstituciooal br,!

sileiro no que toea. à proteção dos direitos ind1v1duai$, O texto do proJc':,o,

de amplo espectro. abrange ricos e pobres, pessoas :rlsicas e: jurid1cas. e: p~

derá gerar 1nealculáveis abusos em detnmento das compllnluas concess10nár1as

dos respectivos serviços p~bbcos, o que: re:sultará, em graves prejuizos à C2,

letividnde e eonsequenteaente contribu1rá para aumentar ainda. 'ma1S em even .tual déúcit púbh.!o.

EMENDA lP08063-1
t: COn5rITUIr'l'E RICARDO IZAR, ......J

o IPVA, instituído pelos Estados, que dele retém a eeta
de do produto arrecadado, defere às municipalidades as obrigações de controle e
licenciaJl'ento dos veículos O anteCrojeto. sem as modíficaçCles pretendidas, ruo
atende às exigências dos Municípios e pouco contribui para o fortalecimento de

sua autonomia

IV - propriedade de veículos automotores, vedada a
brança de impostos ou taxas Incidentes sobre a utiliz.ação de vercncs,

V - serviços de qualquer natureza não cc-creeodíoos na

competência trit>utáric.~ da união ou dos Estados, definidos e'll lei ccecte-entar
§ Ymcb - Sem prejuízo do disposto neste arhgo, continua as

segurada da participação dos J.llnidpios na distrib.Jição de queres de fundos cano!

tituidos pela arrecadação de outros tributos, assim comoo produto total de im
postos a eles deferidos nesta Constituição

JUSTIflCAÇAO

JUSTlfICAÇJ:lO

lC'ahun"'.~;;D

Art. /l- . ...
I! - A Ad'ninistração Pública ao promover, em cada ano,

o preenchimanto de vagas em seus quadros, c.!estinará 50%aos aprovados em con

curse interno de ascensão funcional ou transformação de cargos, reservando os
500; restantes, reís as remanescentes das primeiras, para os aprovados em

curso para o ingresso na carreira

o servidor merece ser incentivado através de sistema de

prorroção, ascensão ou transformação de cargos, por concurso interno a.5O% da

vagas, reservando-se ao outra metade para o preenchimento pelos aprovados
concurso público. ~

aalOA JI,oDIFICATIVA ~(,
DISPOSITIVO EJ.eIDPOO: art. M, II

O inc1so II do ert; pS/·passa a ter a seguInte redação

r •

EJ.ElllA5l.PRESSIVA ~
DISPOSITIVOEJ.aClAOO: Art • .4f9

EMENDA lP08056·8 • ..·,------..------,1 m=':'L~""~tJ Constituinte OSMAR lEITllQ ROSA

u

. '=.:.fr _J

'!tJ -
SUprima-se do art .Jrltt do ~rojeto o § único.

EMENDA lPOa059-2
l:.. CQNSTIT!!IIfIE RICARDO IZAR

Inolua-se no artigo 2,!, o inciso Yn. com a seguinte redação

- VII) O trabalho, "que deverá ~r presta:lo COJlI ~enho e dedicação,

-. bene!'Icio da coletividade.

Suprilllir a letra "d", do ine:iso XIII, do Artigo 12,

JUSTIFICATIVA

A l1atér1a sobre desapropnação Já foi tratada de maneira geral

na le:tra ".11." do meSlllO inCiso, que muito raC10nallllente entendeu de reeceer

a m~ para. ale! onhnár!a. Melhor deixar todo o instituto para ser rci.!!

lado por úrue:a lei espcc1:r1Ca.

JUSTIFICAÇAO

rr'':;';'----"]

fui~j7tlJ

JUSTIFICATIVA

t 1lIIprÓpno e inadequado que se subordine: esse exercicio a

-d) 05 bens de produção são suscet!veis de .desapropr1ação por

necessidade ou utilidade pÚbhca, ou por interesse sociaJ.. desde que neces

sária à execução de planos. programas e projetos de desenvolvimento social

e econômico, sejam eles da União. dos Estados ou dos Munic!pios, mediante I

prévia c Justa indenização ClIl duilie1ro.

!-'lI:.NAHIU

dação;

TU'O/~uSll,lC"'õio, _

JUsrIFlCATIVA

Dê-se à letra "4". do inciso XITIj do Artigo 12, a seguinto ~

Dê-se à letra "b" do ine:iso XIII, do At-tigo 12. a segu1nte

-b) o exerc!e:io do direito de: propriedade.

o Artigo 12, em referência. insento no Capitulo I, Titulo

rI. assegura os direitos e liberdades ind1v1dua1s :ulV3.oláveis. e sob este I

prisnra pc: que enuzoora, entre outros, o exercIcio, do dil"CIto de propriedade.

varercs que devam sÇ:r protegidos pelo Estado e pela sociedade, como Ulll. todo.

PlENARIO
r,-r------- ..Td~""eo.... l1o/IUl.o.....lo

EMENDA lP08065-7
t? CONSTITUINTE RICAnoo IZAR

JUSrIFlCATIVA

Salienta-se, adeJllais, que o texto do proJeto constitucio _

nal deixa desprotegidos os direitos do nascituro, e:OIDO evidentemente é po~

alvel e:oncluir de sua redação.

T:ltulo II. Cap. I

nida da seguinte llIar:r.eira.

"A personalidade civ1l do homem começa do nascimento com '

vida, Illlls a lei põe a salvo desde a concepção os dire1tos

do nasciturc",

Trata-se de l:lov1dade: no direito constitucional bras1le1rG,

visto que esta matéria nunca 1'oi considerada eonstitue:1Qtl.al. Sempre, de

acordo com a tradição brasileira, perteoceu exclus1Vamente ao campo do di

reito e:ivil. No CÓd1g0 C1vil, Art. 4t, e:os sua lapidar red~ão, está def'1-

PlENARIO
.LI......' ....".Jo,."".~..,U..

lUSTIFICATIVA

Suprimir a letra "a", do Ineiso 1, do Artigo 12.

O tnhalpo é a torça geradora !undamental da eccneeua nacional, sem

o que, todo o S1stClll3. da Repúb11ca Federativa do Brasil c:laud::u::ará. por ser

elo um de seus pressupostos básicos. Os paises desenvolvidos chegaram a seu

estágio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicaç;ão ao trabalho de:.

seus filhos.

r.r----------,I.,O'~US1I'fI:I,çlO' ___,

Emnenhuma economia democrata a propaganda merece restrl
çtto a nível constitucional Toda e qualquer regulamentação e feita através da l~

gislação ordinária, havendo inclusive, em rruitos casos, delegação de corcetêrcía
a assembléias estaduais 'e r-uniclpais. 1./0'1

D § único do art t..W do ~ojeto pretende pura e sI!!!.
plesmente excluir do cenário propagandístico nacional a propaganda dos produtos
que menciona.

Embora seja louvável o interesse do legislador, quanto ao
mérito do proposto, toma-se necessária t.rna discussão mais aprofundada do assun
to, \tIla vez que o veto puro e simples, ccec preconizado, fere frontalmente
conceito de liberdade indivIÓJal e de iniciativa fere o indivíduo, que no pa
pel de consunidor tem pleno direito de conhecer eorãcrãstacerente o produto que

coopra e consome e fere as instituições, no caso as empresas produtoras, que ta!!!.
bên tem o direito da divulgação de seus produtos, condição máximapara ti ccner-,

c1aUzaç~.

A propaganda coeerctef dos produtos mencionados I ao in
vés oe ser extinta. de...e ser regulamentada, le ...ando-se emconsideração os aspectos
espec!ficos atinentes a cada veículo utilizado e sua forma A lei ordimria ofe

rece DOis o melhor anbiente para a dir:..,'-tjisão da matéria. razão pela qu:JI preconl
zamos a scoreeeêc do § único do erb, i1.fiJ do Aat:e!?rojeto.

Ef.EM)J\ SlBSTITUTIVA ~1- t

DISPOSITIVOEIeDAOO art. "M'; §~ "riq,:.r
Substitua-se o texto da § jo. do art.)l;r;,elo seguinte·

!ir
Art. M-_ •••

~ %JÓ- A proibição de eccnner pro ...entos não se aplica
005 aposentados, quanto ao exercício da mesma ou de outra atividade crcrassrc
nal, salvo quando a aposentadoria tenha decorrido de invalldez comprovada

,.".-----------'.n.'.ulf,',l:>ÇlO

r.r------ ..UJ: .... /cOwIlJJOI.UI:....al.F PLEN!I'UO

EMENDA lP08057·6 ...,, _
f!l Constituinte OSMAR I EmO ROSA ~ tJ ;"'"''~

I !:JPiiOP"fll

'U'.'IIII'''''''''õio

;l, do Artigo 121

PLENARIO

Titulo II. Capo I

Suprilldr o inciso XlV, do Artigo 12.

Hão há razão aceitável para quo seja diverl'ila a 1'or= de indeni

ZtÇão, no caso de desapropriação genérica, prevista na letra "a", deste llIe,!

mo ine:1so, e o de desapropriação de bens de produção: a prilllelira mediante: '

prévia e Justa cobertura em dillheiro, e a segunda,não.

~ 'u,./""n"lClt.io _
Alterar para a seguinte redação, a letra "d", do inc1S0

TItulo U. Capo I.

"para atender o que d1spõe a alInea "b", o Estado esta

belecerá prograJIUI~ para. a errad1caçio da pobreza".

'---""""-!.!!!!-"!.!."-""'''''"'''-....... --', f'C.;;~,..J
.,..ÁJUO,cul'~ie/luluw,ulo --,1 rr?Si~âfl?l

EMENDA lPOa061·4
tJ CONSTITIJINTE RICARDO IZAR

A aposentadoria deve ser prêmio, não lfII caneço de mar-

E notório que os aposentados, no Brasil, continuam tr-ª.
balhdtldo devido 9 insufuciência da remuneração que perceilem

Proibir que aCUlBJlem suas parcas aposentadorias com os
pro ...entos de seu no'lO trabalho será. previsivelmente, forçá-los a partlclparda
economia subterrânea, em que o trabalho ilegal é explorado por aqueles que P2
dem apresentá-lo em.seu próprio nome _ os que têm o prl...llégio de trabalhar ao!
tensi...a e legalmente

NLrn país de escassa preparação profissional, não se P:2.
de prescindir da colaboração dos mais cultos ou pelo menos mais experientes.

Emtodos os países do llIJIl:fo , cresce a duração média da

via tunana. Constituiria lJlI peso, grá ...emente prejudicial à economia, mánter na
ociosidade un núne~ cada vez. maior de pessoas idosas.

O Uruguai. que era denominado 11 a Suiça da América",e~
trou em desordem institucIonal quando se tornou o paIs dos àposentados lrrpr0d.!:!.
tivas.-

gInalização.

Dificultar o trabalho. já dificil, dos velhos, é esti
'fflJlar sua morte prematura

Constitui tJ1'la iniqOidade estabelecer que somente nós ,

DleIlbros do Poder L.egislativo - e a {:lasse dos professores - temos o direito de

6CUl'.Jlar os proventos da aposentadoria com os do exerpício de nova ati...idade
profissIonal

Deve ser ll...re o exercício reJru1erado de qualquer pro

rlssOO, nos limites da capacidade de cada Ult.

JUSfIFICATIVA

O texto passa para a. ordCllt d1reta !acilitanclo seu entc!!

dimentoJ bra-se do texto do projeto seu carácter de e:rug1bil:idll.de aos c.=.
dadãos de d1t"eitos, contra o Estado, â alimeotasão, saúde, trabalho e l sua

l'CllIuneração, moradia, saneamento básico, seguridade soc.a.l, trans~rte co

letivo c à educação. Porl"anto. a obrig~ão exigível consignada no texto do

projeto perde sentido.

JUSTIFICATIVA

A matéria não deve constar destes Título e Capitulo, que

tratam respecuvâmeote "Dos Direitos e Liberdades Fundamcnta1S" e "Dos Di

re1tos Ind1v1duns". A redação oão assegura a nioguém o dire:lto à sucessão

bcreditána; ao contrário, pode ser con:fiscatÓrio. Por isso IllCsmo, contrlÍ

rio às nossas tradJçõcs de amealhar para o futuro, poupar e investir.
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Plenário
r ..fDI ..... tl'lCaçio

PLENARIO
___,----_.L.d"""co.... rIOIIV1CO."lIlio__

r.r fuTOI..... nTlC&Çle -,

'L ..I"'/C'".'Ulo1IU1.~.,... la .,

ffiMENDA lPOS067-31 m ..----------,I r<I;~"------'
L CONSTITUH.'IT nICAROO IZAR . L _I

Suprilll1r a letra "o", do item l, do Artigo 12.

JUSTIFICATIVA

Dê-se à letra "d" do inciso XV. do Artigo 12, a seguinte redação

-d) não haverá prisão civil, salvo o caso do depositário l.nfiel

ou do .responsável pelo inaduaplcmcnto de obrigação alimentar, na. f'onna da lei.

Suprime a expressão"interesse social", e substitui a expressão uimpro
dutiva" por "que não cumpre sua função social" no art. 318

O Art. 318 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 318 - "Compete a União promover a reforma agrária, pela
desapropriação da propriedade territorial rural
que não cumpra sua função social, em zonas prio
ritárias. mediante pagamento de prévia e justa in
den!zação". -

pr;~~';'=:J

[I?iõW]

CONSTITUINTES KOYU IHA

PLENARIO

~USTlf'ICAÇ no

JustlflcaçAO

A função da terra não é meramente ser produtiva ou improdutiva.
Ao utilizarmos a expressão "qoJe não cumpra sua função social" para
definir as propriedades rurais que devem ser incluidas num plano de
reforma agrária, tornamos mais abranjente, pois está incluida não si
as terras improdutivas, como também as usadas pela especulação, que
não siga um programa geral de produção de acordo com as necessidades
do País. e todas outras formas sociais que a terra deve ter como
estabelece o próprio Est.ttuto dA Terra.

Plenário

DEPUTADO KOYU IHA

JUSTIFICAÇAO

Acrescenta inciso ao artigo 9'1

O artigo 9'1 passa a ter o Inciso VIII com a seguinte redação:

Artigo 9g -

VIU - proibição -da pesquisa e uso da energia nuclear p
ra fins bélicos.

Somos de opInião que c Brasil deve reger suas relações com os d,!
mais paises também com uma política definida sobre a questão da ene!,
9i8 nucfear-, De nossa parte, entendemos que devemos lutar pela proi
bição da pesquisa e uso da energia nuclear para fins bélicos em tccs
os níveis, ou seja tanto interna quanto externamente.

Propomos a retirada da frase que fixa t\ exceção na igualdade de
direitos e obrigações entre o homem e a mulher por Julgá-la desneces
sárIa e reôundante , Diz essa frase:"Com a única exceção dos que tem
a sua origem na gestaçao, no parto e no aleitamento". O enunciado da
alinea, sem essa frase, explicita perfeitamente o conceito de igual
dade que se pretende.

Suprime expressão da alínea "eU do inciso III, do artigo 12

A alínea "e". do inciso III. do artigo 12, passa a ter a seguinte
redação:

Art .12 -
III - A Cidadania

e) o homem e 8 mulher são iguais em direitos e o
brigaçtles, inclusive os de natureza domestica
e familiar.

r.r-------n..... M1lcO.. lldO/IVlC<lMII....

PlENAAIO
m- TUt1I/.~If"'C.Ç1e_----_----__,

r.r----------lClml f.llll tl , IC&Ç1D- - - - - - - - - - __,

EMENDA lP08076-2
fl

f1Y~;';'=:J

flOf/';;iinJ
______'t.I.......,CO...ult/luno...1l1o .,

Plenário

o depositário infiel sempre foi uma. figura altamente pern1.C10Sa,

c ínrstadora dos efeitos da sentença judicial. Sua punição 'tem. que ser !me _

diata, a.té para salvaguardar a. gar:mtia da prestação Jur1.sd1.cional.

A separação de casais, seja aJúgável ou Judicial. por homologa

ção do Juiz, c~meça pelawf'!nção de UIlI& pensão alilnentar, geralmente destino!

da à. aasistêneia e educação dos f1lhos. Nada. Illa1.S aravr para o encarregado

de sua auarda, do que faltar-lhe. inesperadamente, os recursos necessários. A

inaaÜ1lplência da obrigação do cônjugue. geralmente por mero capricho. provo

ca traUfllu insolúveis.

JUSTIFICATIVA

Ao longo dos tempos, temos assistido à prorrogação indiscriminada
de mandatos, em casuísmos legais que visavam alterar a vontade -popular
e deter o avanço das forças democráticas neste país. Acreditamos que
tais fatos não devem repetir-se, sobretudo pela violência que a proc
rogaç:llo encerra contra o sistema eleitoral e contra o principio do vo
to.

JUSTIFICAÇAO

A venda de armamento bélico para paises estrangeiros vem se tor
nado um rendosra. fonte de receita para o Brasil. A despeit:o disso,en
tendemos que os conceitos pacifistas expostos nesta Constituinççao@
vem gerar um cuidado maior nessas vendas, a fim de impedir que a bus
ca de divisas não transforme o país em agente de proliferação de coli
flUos armados, pelo fornecimento indiscriminado de armamento.Pela
nossa proposta, caberia ao Senado aprovar a venda, analisando implicl
tamente os interesses envolvidos.

Art .. 27
IV - O mandato

e) flca vedada a prorrogação de mandatos de fun
çlies públicas eletivas.

.JUSTIFICACAO

T1lnf..... n ...~e

Acrescenta inciso ao Artigo 108

O Artigo 108 passa a ter o inciso X.com a seguinte redação:

Art.lOB-X _ apr.ovar a venda de armamen~o bélico a países estra
geiros.

EMENDA lPOS072-01 --------'1 I'r"p'.'"O'"B'---'
(J CONSTITUINTE KOYU IHA . c.......! _I

r;r---'--------Tn:TO/Oltl'flfre.<ll1e

Acrescenta alínea ao inciso IV, do Mandato, do Artigo 27

O inciso IV, do Artigo 27. passa a ter a al!ned "e", com a seguInte
redação:

EMENDA lP08073-S
:TI" CONSTIUINTE KOYU IHA

A transmissão, por IIIOrte, de bens ou valores c$.tÁ sujeita a em.2

1wlIentos, custas e tributos.

Dê-se ao inciso XIV, do -Artigo 12, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Titulo rr, Capo I

XIV - A sucESSXo HEREDITÁRIA

PLENARIO

redação:

-I) ninguélll será pr.ivilegbdo ou prejudicado em raüo -de

nuC1.l1lento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado c.iv1.1 ,

natureza do trabalho, religiã,o, convicções políticas ou filoSóCicllS, detic1.ên

oia f{sica ou mcntal,ou qualquer outra condição social ou indiVidual; ..

Dar a letra "f", do inciso III, do Art. 12, & seguinte

A proporcionalidade dos tributos sobre o valor do quinhão dá 0p0,!;

tunidade a injustiças ,=ontra os herdeiros, os quais, lIluitas vezes, nC:lll s~

pre em bca situação econôlII1ca, se vêm obrigados a continuar vaveedc mal ,

porque não pode. pagar sequer 009 emolumentos f1.xOS sobre seu quinhão. Que.

dizer, se os trib.ltos p~sarelll a. .ser proporcionais e, além disso, progres

sivos, COIIO previsto no 55! do art. Zl2? t 1.IlIpCriosD eV1tar que um quinhão

hereditário venha tra.n.sConnar-se, para o herdeiro, em um "presente de grego"..

A IIatéria é estranha. ao "CapItulo Ir porque não se trata dos dirc,:

tos individuais, "strictu sensu", além de institu1r a intervenção do Esta

do na econÔlllia privada, não bastasse o conC11to de entend111lBnto na detcnn!

nação cf'icaz do que venha ser "excesso de lucro".

'-__....:..:PL"'ENARI~O=======;:;======~~~~~~

r.r fCZTO!oIVm'/Ca.çIo ----,

EMENDA lPOS06S-1
(!J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

EMENDA lPOS069-0
I!J CONSTITUINTE -RICAROO IZAR

r;r----------TUT<lf.nTl.l;AÇlo

r.r__-' ~ lCJmlf""''''''&Ç.'

JUSTIFICATIVA

A p:-e.issa Jaaior extraIda do texto em exame é .impedir

"privilcgiadoa" ou "prejudicar" alguém, nos Cll$OS que espeC1.f1Ca. Desnccess.!

ria é a preocupação de colocar-se "as ressalvas", que 5D&1.S se af'iguram.à ~

paraçio de injustiças, cUJa &valiaçio deve ser objeto de exaee e dec1são, CIll

c&da cuo, pelo Poder Judic1.ário. são premissas menores, que não se ajustam

~ nonna. constitucional.

CONSTITUINTE KOYU IHA

r' ENf{RIO

fUl'8I....IfI'...çã.

Dá nova redação ao artigo 248 e suprime as expressões "as mulhe

res" e "obrigatório" do § 2~ do mesmo artIgo.

O artigo 248 passa a ter a seguinte redação:

Art. 248 - O serviço militar é voluntário nos termos da

lei..

Acrescenta inciso ~o !tell VIII, do Artigo 17 '4 ....

O ítem VIII. do Artigo 17, passa a ter o seguinte inciso: c; ..

Art.' 17- ~ ••••

"Item VIII - ••• ~~.~ .

tlc) _ As faixas de praia são consideradas de domínio
público sendo vedada sua prIvatizaçllo a qual
quer título, bem assim a implantaçl:lo de proje_
tos de urbanização que impeçam ou dificultem o
livre acesso."

JUSTIFICAÇP;O

'U....lO/cc.. lIde/lulceltllllo, ,

PLENARIO

Titulo rr, Capo I.

o S 2g do artigo 248 passa a ter a seguinte reda-ção:

S 2'1 - Os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar,

sujeItos porém, a' outros encargos que a lei lhes

atribuir.

JUSTIFICACn:O

E chegado o momento de, com a Nova Constituiç!o, colocar-se
um paradeiro na privatização que se vem observando nas praias ao
longo de todo o litoral brasileiro.Sob vários pretextos, condom!
nícs e projetos mirabolantes estão invadindo as áreas pr6ximas às

praias e avançando sobre elas, criando locais acessíveis apenas
a uns poucos privilegiados.As praias devem ser de todos e, desse
modo, todos devem ter acesso a elas, sem discriminaçtles econômi
cas.

PLENARIO

OEPUTADO KOYU IHA

Substi1:uir na letra "b", do ::Lnciso I, do artigo 12,

expressão ",garanti-los" por "promovê-los".

JUSTlF1CATIVA

Garantir ê um termo de lUIIplo espectro. como pode-se ve 

riticar do D1cionário Aurého, 21 ed1ção, pá g• 835, e é incandicional.

texto do projeto, portanto, se adotado, pode ensejar abusos incontrolávc1s.

Já o tCl"ll\O prolllovcr, contorme o meSl1\O D1.cinná.r10, pá g• 1401, dá ao disposi

tivo const1tucional em questão seu verdadeiro caracter, isto é. de ind1catl

Yidll.de dos fins do estado e dos direitos dos cidadãos.

Apesar das justificativas em contrário, inclusive de or

dem econômica. continuamos a acreditar que a obrigatoriedade do

serviço militar deva ser extinta, substltuida pela prestação de

um ano de serviços à Pátria, o qual poderá ser tanto o treiname.!!.

to militar quanto o civil, extensivo também às mulheres.Com isso

poderá o Jovem melhor ~e adequar à sociedade, enquanto as Forças

Armadas terão, enfim, as condições para iniciarem a efetiva pr,2.

fissionalização de seus quacrcsvse muitos países mantêm a obrL,

ntáT'i

sem prejuízo da normal atividade de suas Forças Armadas ou de

ameaça à sua integridade territorial ou soberania

EMENDA lP08079-7
l"

Acrescenta inciso ao Artigo 7S

O Artigo 7S passa a ter mais o seguinte inciso:

Art. 7S - •••••• ~ ...... ~ •••••••••

"V - falta de pagamento do funcionalismo público mu
nicipal por dois meses consecutivos, salvo motivo expresso em
lei."
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JUSTIFlCAÇ1'lO

crescente norma ao Inciso I,do artigo 86

O IncIso Ir do Artigo 66, passa a vigorar com a seguinte redação.

Se' prevalecer o desmembramento das vigentes funções .come
tidas ao f.linIstério Público reeeeat , notadamente para atribuir à Pr.2
curadoria-GeraL da l.União, recém criada pelo artlgo·186 e
seus parágrafos do atual Projeto de Constituição, o encargo de repr.!
sentar em juizo a União r ecerat , não é justo que os membros do Mini§.

. tério Público Federal hoje em exercicio da função submetam-se à ved,!
ção quanto ao exercicio mesmo limitado da advocacia, conforme cons
tante do artigo 234 do mesmo Projeto. Tal significaria alterar, em
detrimento de um regime funcional e profissional perfeitamente cons~

lidado, direito incorporado quando da assunção do cargo de Procura

dor da República.
A bem da justiça, vale registrar que são inúmeros os Proc.!!

radores da República Que, sem prejuízo do digno exercício da função,
exercem 'lá longos anos a advocacia, tendo, para tanto, contribuído
para a Previdência Social como autônomo, além de haverem investido
seu trabalho e patrimônio para formação de sua banca de a·dvogado.

t oportuno considerar, por outro lado, que o artigo 481 do
Projeto, com boa e justa inspiração, dispõe que - "FICAH GARANTIDAS
AS REGULAMENTAÇOES D~ PROFISSOES JÁ EXISTENTES". E o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 1l.215) assegura aos Procuradores
da República o exercício da advocacia. com 05 imoedimentos antes re
feridos.

IHA

Plenário

CONSTITUINTE KOYU

Altera os prazos determinados pelo §5!2, do artigo 416

Somos de opinião que tanto a separação judicial quanto a separa
ção de fato, desde que comprovada, significam o mesmo tipo de rompi
mento da vInculo matrimonial e, quando não há reconciliação, não a
presentam qualquer diferença que justifique prazos diferenciados.En
cenceacs , por isso mesmo, que o prazo legal deve ser o mesmo, a fim
tle não se punir Quem, em determinado momento, não tem condições deI!:.
correr à justiça para a separação.

O §52 do artigo 416 passa a ter a seguinte redação;

Art. 416 -

§51l - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos e
Lei desde que haja prévia separação judicial ou compr
vada separaçao 'de fato por mais de dois anos.

JUSTIfICAÇAO

IEMENDA lP08084·3
I!J

l:J
I;;=:======:::::;;:=====--=~

TCIltO/Jun."cAÇ1(l

PLENARIO

CONSTITUINTE KOYU IHA

Embora, em muItos casos, a falta de pagamento ao funeio".§!
lismo ocorra por absoluta falta de recursos, não são poucos
os Executivos que descuram dessa obrlgaçl:l.o, alguns buscando o
lucro fácil dos investimentos em operações financeiras. Desse
modo, propomos que' a falta de pagamento por dois meses conse
cutivos --tempo suficiente para corrigir uma eventual falta de
recursos se não houver motivo expresso em lei -- deve ser ãn
cluída entre as razêles da ãntervenção ,

EMENDA lP08080-1
I!J

I!J

Art. 129 - •••••••••••••••••••••••

Modifica a redação do § 12 e suprime o § 22 do Artigo 129.

renumerando os demais.
O § 112 passa a ter a seouInte redação:

§ 12 _ Se o Presidente da República julgar o projeto
inconsti tucional ou contrário ao interesse público veta-lo _á
ou solicitará ao congresso Nacional a sua reconsideração no
prazo de 15 dias úteis, contado,s da data do recebimento

DEPUTADO KOYU IHA

rr=;:~';"'~

1§!"~o/ã7JPLENÁRIO
'~UblC/c~ ...uI~/I".o"".lo -,

r;r lUn/.IVOllfru;Io

Acrescentar parágrafo único ao artigo 232 do Projeto de
Constituição. integrante do TItulo V, Capitulo V, referente ao !Uni,!
tério Público, com a redação seguinte'

IEMENDA lP08088·6 ...,, ---,
(:J DEPUTADO ROBERTO D'AVILA

r=;'~~'~~

rs=i':;Jaf~ul"""~~",*d~/.,,*.~ .. ,..I~_-----_-,

PLENARIO

,EMENDA lP08085·1
I!J

f'rto.86 -
I - os. carga; e empregos publico são acessíveis a to

dos os brasileiros que preencham os requisitos es
tabelecidos em lei e serão classi ficados, para e
feito de remuneração em três tabelas: -
a) cargos de provimento sem exigência de formação

profissIonal;
b) cargos de provimento com exigência de formação

profissional de nfvej, médido,
c) cargo de provImento com exigência de formação

profissional de nfvej, superior.

o objetivo que buscamos, através desta Iniciativa,é a moraliza;ã:::t
da admInIstração pública, particularmente no que dIz respei to à remu
neração dos servidores públicos.

Desta forma, entendemos que se impõe necessárIa clareza e detaltB
lhamento no texto constitucional, única forma para se evitar que aIIDn
tenham vantagens maiores Que outros, seja no acúmulo de direi tos, seja
na forma de ce.tcurâ-fcs , principalmente por apadrinhamento. A fórmula
mais justa que vislumbramos para dividir o funcionalismo dos três po
deres em grupos de vencimentos foi da maneira proposta, que a nosso
ver atende perret taeentc a necessidade de fixação de normas rígidas,
que não possam see quebradas por interesses pol!ticos.

JUSTIFICAçno

JUSTIFICAÇAO Art. 232 _ Incumbe ao Procurador_Geral da República·

JUSTIFICATIVA

parágrafo único _ A representação judicial da União compe
te ao Ministério Público Federal, através dos procuradores da Repú

blica, podendo essa competência, nas comarcas do interior, ser dele
qaõa a Procuradores dos Estados e Municipios

Em consequência da aprovação da presente emenda, deverão,
nos termos do artigo 23, § 2 Q , do Regimento Interno da Assembléia N-ª.
cional Constituinte, serem introduzidas as seguintes alterações ao

atual Projeto de Constituição:

a) supressão do artigo 186 e seus parágrafos, corresponde.!!
te à seção V, do Capítulo III, do Titulo vt

b} supressão do inciso X do artigo 233.

Evita-se com essa proposição exterminar e esfacelar
das mais resoet t.éveas e seculares insti tuições da tradição jurídIca
republicana do Brasil, que é a PROCURAOORIA GERAL DA REPÚBLICA, cuja
investidura, cumulando os encargos do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e
da representação judicial da União, tem possibilitado o exercício
pleno de uma e outra função em níveIs de independência, seriedade e

de compromisso com os valores basilares da nacionalidade
Por estar o MINISTÉRIO PÚBLICO, como instituição permanen

te que é, investido do prestígio e de garantias semelhantes aos da
Magistratura, tem este condições de atuar com independência e desas
sombro em face dos qovemos transit6rios e das pressões subalternas.

Sua imunIdade ao servilismo e conchavos nocivos ao interesse públi
CQ permite-lhe exercer em plenitude a advocacia fiscalizatória do E,!

tado brasileiro, sem dever contas aos poderosos do dia. O Procurador
da República, por sua dupla função, é, em suma, o ADVOGADO OA LEI...

Subordina-se apenas ao princípio maior da legalidade, do Qual-não se

demIte o Estado de Direito, a Que representa, quando demanda ou é d~

mandado perante o Poder Judiciário. Não é por outra razão que o már_
tir do Hinisterio Público no 8rasil e da Igreja Católica de Olinda é
o Procurador da República PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, assassinado em
meio ao nefando ESCÂNDALO DA MANDIOCA, quando empunhava, CO!'lO def.en
eor da União, o destemor e a obstinação pela causa pública Que são

próprios do MINISTÉRIO PÚBLICO, para denunciar Q1,Jadrllha de autor ida
des corruptas A evolução dessa sobranceii~iit~5l;g País percorr;
esse rio de sangue e patriotismo para desaguar, hoje, na valorosa

~ classe dos Procuradores da República, todos irmanados I a partir de
árduo e legitimante concurso...de provas e titulds, no soldal.icio de
defesa da legahdade nas instâncias judiciais. Impede, mais que nun
ca, prestigiar a tradição republicana cristalizada desde o Decreto
n!2 1.030, de 1890, e Que o constituinte de 1946. restaurador dos va
lores derrocráticos. erigJ.u em postulado supremo.

Âs funções de representante do Estado e de fiscal da leI,
ambas enfebadas no compromisso de promoção da legalidade, por isso
mesmo atribuidas ao MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL, longe de serem eon
flit.ant7s. se complementam e radicam em um só e culminante interesse:
o da nação brasileira. Dai por que países recém libertados de longo

e traumático regiMe ditatorial, como o Brasil, adotaram idêntica di
retriz nas constituintes que descortinaram o horizonte azul da denc
cracfa , t o caso da festejada Constituição de Portugal, cujo artigo
2211 afi.rma competir ao MINISTÉRIO PÚBLICO _ "representar o Estado,

ex~rcer a ação penal, defender a legalidade democrática e os intere,!
ees que a lei determinar" Por igual dispõem as Constituições demo-

I cráticas da Colômbia (art. 143), da Grécia (art 90), de Honduras
(arts. 228 e 231), do México (art. 102), de Ncçembaque (art. 75) e

, do P~rú (art. 250). Nos Estados Unidos da América, t.an-bém o Attorney
General exerce em conjunto as funções de representante judicial da
nação e de fiscal da lei, o que mui to tem servido para a consagração

de um sisternli em que a reverência à Constituição ~ ponto de honra n,!

r=.;~~'~
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Acrescent~go ao Título X, referente as

Transitórias, com a redação seguinte:

Art. 497 - Fica aaeequrado aos atuais exercentes do cargo

de Procurador da República, Que estejam inscritos nos quadros da Or
dem dos Advogados do Brasil na data da promulgaçdo desta cons t í tuã-,

ção, o direi to ao exercício da advocacia, respei tados os impedimen1
tos da lei.

JUSTIFICATIVA

Os Procuradores da República, que são os atuais membros do
Ministério Público Federal. ao ingressarem na carreira mediante con
curso público de provas e tItulos, nos termos do artigo 94, § 12, da
Constituição aInda em vIgor (Emenda Constitucional nR 1/69), não
possuiam,como não possuem,vedação ou incompatib~lidade absoluta pa
ra o exercício da advocacia.

Era-lhes vedado ,. como continua sendo, apenas o pa'trocínio
de causas contra as pessoas jurídicas de direito público, o que con
figura um impedJ.mento (e não uma incompatibilidade), de acordo cem o

disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 4.215).

Propomos a alteração do prazo de aposentadoria compulsória para
os servidores civis tendo em vista idêntica proposta para os traba
lhadores de modo geral .. Entendemos que esse prazo deve ser uni fica
do estabelecendo um critério único. -

t nosso entendimento Que o veto do Executivo a projetos de
lei deve ser total, pelo caráter aberto e mais democrático dessa
medida, já Que o veto parcial implica na oitiva do Congresso N.!,

cional ap6s a promulgação do diploma lega1.0 veto total leva ta.!!l
-bém h necessidade de maior entendimento entre o Executivo e o

Legislativo antes e durante o processo de votação.

Art. 88 -
b) compulsoriamente, aos 65 anos de idade para o homem e

60 anos de idade para a mulher.

JUSTIFICAçno

Altez:a o prazo estabelecido pela afmea "b", do artigo 88.

A alínea "b" I do artigo 88 passa a ter a seguinte redação

Plenário

EMENDA lP08086·0
fJ

EMENDA lP08087·8
[JDEPUTAOO ROBERTO O'AVILA
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KOYU

KOYU IHA

Plenário

CONSTITUINTE

CONST!UINTE

Suprime a expressão "da lei e da ordem" do Artigo 247

O Artigo 247 passa a ter a seguinte redação:

Artigo 247 - As Forças Arl'ladas destinam..se à defesa da Pátria e
à garantia dos poderes constituclonias.

Insistimos na tese de que os mandatos devem ser de quatro
anos, prazo maiss do que suficiente para a realização de uma e
tapa adminIstrativa passível de julgamento popular. Acreditamos,
igualmente, que deve ser permitida a reeleição como forma de pr~

Iliar uma boa administração, se esse for o julgamento da comunid,!
de.

.1USTIFICAçno

AcredI tamos firmemente que as Forças Armadas devem destinar-se
privativamente à defesa da pátria e à garantia dos poderes consti
tucionais, ficando a defesa da lei ~ da ordem como incumbência das
forças auxiliares. ~ esse o principio que vigora nas modernas demo
cracias e é esse Que, a nosso ver, devemos adotar na nossa Consti7
tufção ,

JUSTIFICAÇJtO

• Dá nova redaçao ao artigo lS4f:.f~~~~;~~ os parágrafos III e 21l

O artigo 154 passa a ter a seguinte redação.

Artigo 154 _ O mandato do Presidente da República é de quatro
anos, permitida a reeleição por mais um perido.

JUSTIFICAcno

o decurso de prazo tem sido usado de forma arbitrária pelos Execu
tivos e representa uma forma de pressão sobre o legislativo que con::'
sideramos inaceitável. Não leva ao entendimento e à salutar composi-

~~~c~~~~~~~~~,s~~~;~~~~~t~ac~~~c~e~i~~~~~i~tiX~éc~~;ita:o~a~e~~liC~~
tação do prazo como prerrogativa do axecut ivo , mas entendemos que a

~~~t~ ~:t~~t~b~~~g~~t~~V~0;~;n~~~5i~~~~~:n~m~an;~aC~~j~~~~~ento s~

Art. 124 -
§2Q _ Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo ante

rior, o projeto será incluido na ordem do dia das dez

~~:~~:~0~u~~~2u~~~:~d:~~d~0r:3~na~~~sas, não for a-

r;r ....ulNo/CO WI..1.o1....Co...Ulo -,

Plenário

EMENDA lP08081·9
(!J CONSTITUINTE KOYU IHA

r;r luf~/~~n'f.... ;I~ __,

Dá nova redação ao §21l, do artigo 124

O §2D do Artigo 124 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA lP08083·5
[!J
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Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso I.

Dê-se ao inciso Ir do art. 13, do PrOJeto de Constitui

ção, a seguinte redação:

"Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de
emprego estável, na forma da lei".

A matéria referente aos parâmetros da relação de em-

prego compete à Ie r comum, principalmente porque pode var i ar de

acordo com as mutações da economia.

O empregador precisa ter liberdade para admitIr

dispensar seus empregados de acordo com os interesses da empresa

Mas o trabalhador precisa ter a garantia de que nunca o empregador

poderá drspensá-Lc por simples capricho ou para obter mão-de-obra

mais barata.

pc~';;;:'~

fl--';;-7~®J

pc";;~~

f'IY5i;';-mJ

pc;;;:-)
tJY5i'~ã(ã7l

Constituinte JOÃO MENEZES

Constituinte JOÃO HENEZES

Constituinte JOÃO MENEZES

E.menda supress.tve

Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V, alínea "b".

Da alínea "b", inciso V, artigo 17, do ProJeto de Const!

tuição, suprima-se a expressão "excluída a iniciativa de empregad2,

zes",

Pretende a Emenda a supressão da alInea, na sua totalid~

de, tendo em vista que a sua manutenção constitui uma forma -e-sutí.L

de legitimar uma indevida e indesejável tomada de poder.

Toda a redação do inciso, inclinada para estabelecer

supremacia do trabalho sobre o capital, conduz à ruptura, necess.§.

ria ou não, das relações de emprego, ainda que justas e construt!

vaso Assim, o exercício do direito de greve não se subordina à i!!,

terferência do empregador, mesmo que dirigida para o abenddn-entic

das reiv~ndicações, o que garante ã força de trabalho dispor livr~

mente, e sem qualquer Justificativa, acerca de quando e em quais

atividades deve decretar a greve.

Nessas circunstâncias, a Manutenção da indigitada al1nea

importa em admitir que as trabalhadores em greve venham a deseI'lp!!,

nhar "serviços indispensáveis ã comunidade", nesse caso substitui,!!

do, por vontade unilateral ccnetaeuctonatmenee consagrada, o poder

público.

JUSTIFICAÇÃO

Emenda supressiva.

Disposit~vo Emendado. Art~go 17, inciso V, alínea "c".

suprima-se a alínea "c", do inciso V, do artigo 17, do

ProJeto de constituição.

A proposição intenta suprimir a alínea "n" do inciso IV

do artigo 17 do ProJeto de Constituição, que assegura a particip!.

ção de trabalhadores e de empregadores, em representação parit!

ria, em todas os órgãos da Admiqistração Publica direta e indir~

ta, aeeam como nas empresas concessionárias de serviços públicos

"onde seus interesses profissionais, sociais e previdenciárias s~

Jam obJeto de discussão e deliberação".

Parece-me que a clara intenção do legislador constitui.!!

te é garantir alguma forma de participação dos trabalhadores e

dos empregadores na Administração Pública, vislumbrando com isso

influir nos seus aspectos diretivas, e sobretudo exercitar a fi§.

calização do emprego das verbas e da realização ou prestação dos

serviços. Essa preocupação torna-se improcedente, porém, quando é

possivel reconhecer a efetividade dessa participação pelos órgãos

apropriados e legais de representação da sociedade, entre os quais

avultam os legislativos, os tribunais de contas, as secretarias de

controle e mesmo as associações classistas.

Ademais disso, nenhuma norma de Direito Administrativo

ou qualquer ordem que organize eficientemente os serviços públicas

agasalham ou aconselham a hipótese sugerida pelo dispositivo eme,!!

dado, que 'prevê o funcionamento, com certeza caótica, de todas as

repartições pÚblicas no nesnc espaço de trabalho das representantes de errpres-ª.
rios e de' trab:l.lhadores.

A alínea enendada, ao Iiispor que "é livre a greve", acres

centa competir aos trabalhadores a decisão "sabre a oportunidade e

o âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluí

da a iniciativa de empregadores".

A inteligência do texto leva ã constatação de que é des!!,

)0 do legislador, ao lado de assegurar inteiras garantias ao traba

lhador quanto ao exercício do direito de greve, manter in)ustiflcavel

mente afastado do processo os empregadores - parte legítima e fu!!.

damental da relação de emprego.

Propugnando pela supressão da parte do texto referenci~

da, flagrantemente discriminatória da participação dos empregadores

nas relações trruba Lha s t aa , pretendo tornar aceitável a aprovação

de dispositivo que torna dispensável o necessário entendimento en

tre as partes contratadas e exalta a greve imotivada, uma vez que

seria deflagrada antes de esgotadas as conversações e providências

que poderiam manter a continuidade da produção.

Emenda supressiva.
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso IV, alínea "n",

suprima-se a alínea "n'' do inciso IV; do artigo 17 do Projeta
de Ccmstituição.

JUSTIFICAÇÃO

1U,~/,u""'C.;1~ --,

JUSTIFICAÇÃO

PLEN1i.RIO

PLENARIO

EMENDA lPOa093-2
['J

EMENDA lPOa094·1
['J

EMENDA lPOa095-9
['J
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Consti tuinte JOÃO MENEZES

Constituinte JOÃO MENEZES

Art 13 - •••

Dê-se ao inciso XV da artigo 13, do Projpto de Const!

tUição, a seguinte redação

Conseqüentemente, a nosso ver é descabida e imprópria

qualquer redução da jornada de trabalho, já que nossa condição não

comportaria tal mudança.

Vale reeeet tar também que, segundo estatísticas co!!!.
parativas, a média anual de horas e retnvamerrte trabalhadas é menor

que em vários pafaes , e, dent-r-e eles, os ·mais ricos e desenvolvidos.

xv - duração de trabalha não superior a 48 (quarenta

e oito) horas semanais. não excedendo de 8 (oito) horas diárias,

com intervalo para repouso e alimentação

,JUSTIFICAÇÃO

XVIII - gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais remuner~

Emenda Modificativa.

Disposit~vo Emendado' Artigo 13, inciso XVIII.

Dê-se ao Incase XVIII do Art. 13, da ProJeto de Constitui

ção, a seguinte redação:

Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

Ncsso Pais encontra-se num processo de uesenvcâv.meg

to onde se imFõe a necessidade de uma maior participação de todos

os trabalhadores para fazê-lo crescer efetivamente. Sua ccndaçjic de

nação subdesenvolvida e a crise permanente que tem vivido não perm!

te muitas concessões no setor.

Colocamos também em dúvida que aquele seguro deva ser

financiado por contribuições do Governo, dos empregadores e dos e!!!.

pregados

Co'locamos em dúvida, flnalmente, que a melhor maneira

de estruturar aquele seguro seja a formação de um fundo, com contr.!

buição e administração tripartite.

E estamos certos de _que o detalhamento da forma que

adotará aquele seguro nã~cabe:::na cons-tItuição... por ser matéria 0E.
cional t.Ipaca da lei ordinária

Deve, portanto, aparecer como preceito constitucional

apenas o seguro-desemprego, "como um dos direi tos dos trabalhadores

Alem disso. mediante o processo legislativo comum. no

Congresso Nacional, o assunto poderá ser melhor pensado e discutido

elaborando-se. com a devida tranqullidade, uma Lea satisfatória

Contamos, por isso. com o apoio inestimavel dos senh.2.

res constituintes.

Reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais

é totalmente inviável para a nossa realidade. A nossa situação ex.!.

ge de todos mais trabalho e mais produção

Visa a presente CMenda a suprimir do texto do ProJeto de ccns ta.euí>

çâc , todas as disposições sobre o seguro-desemprego que são da alçada

da lei ordinária. nececnccnce quc permaneça no ProJeto tão somente o

preceito, que é propriamente constitucional, garanlidor da vxí.s eêncí.a

do sesurc-aeacnpceçc , cUJa necessidade llinguén coloca em dúv1tla.l.as os

detalhes de forma, o modo como funcionar5. esse seguro, notoriamente

não é maléria constilucional e sim de Lea, ordin5.ria. ccfcecmcc em dúvi

da que se deva extingllir o PI'1-PJ\SI:P, passando as contribu~ções que p~

rn ele íazem os empxeqadcxoa a constituir parte do fundo do segu~o-d~

semprego.

Emenda f.lodiflcativa

Dispositivo Emendado Artigo 13. Inciso XV

no parágrafo 29, do Art. 33B, " ••• Fundo de Garantia do scuueo-nc
Gemprego".

suprImmn-se, tanuân: 05 pará'Jrüfos 39, 49 c 50 do Art. 338; e

o parágrafo 29, do Art. 474.

lUT~/jUIT"..:.;b ---,
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ConstituInte JOKO MENEZES

JUSTIFICAÇÃO

O bom desempenho das relações de trabalho, tanto indiv!

duais COI'lO coletivas, interessa diretamente ã sociedade, porque tem

relação imediata com o desenvolvimento nacional, visto que somente

existe na presença da Justiça Social.

A Justiça Social, por sua vez, só existe quando normas

ou procedimentos usados sab.sfazem às partes envofvadas no processo

da produção.

No caso do emprego, cabe levar em conta o interesse do

empregador e o do trabalhador.

A manutenção da relação de emprego só interessa ao empr~

gador se for compatí.vel com o desenvolv!nento das atividades da errpresa,

ou eeje , se contribuir para a obtenção do lucro empresarial, que é

fundamento da existência do enpreendimento.

Por essas razões. entendemos que é indispensável in

serir na Constituição o principio da garantia do direito ao traba

'lho mediante relação de emprego estavel Mas entendemos. também. que

não cabe à Constituição estabelecer a forma pela qual aquela rel3!,

çãc de emprego terá a estabilidade possível e sim à lei ordinária,

não só porque para isso é preciso descer aos detalhes, mas, também,

porque a conjuntura econômica pode variar para pIor ou para melhor,
exigindo mudanças na regulamentação

Na oportunidade da feitura da lei, as partes envolv.!

das e a sociedade em geral poderão sopesar os elementos do problema
e c.olocar seus interesses, de modo que a lei possa representar

resultado satisfatório para todos

Do lado do trabalhador, interessa uma certa estabilj dade

da relação empregatícia, porque ele precisa ter segurança de uma

f01lte de renda para o seu sustento e o de sua família, que o enpre
go assegura através do salário -

Não s6 uma abundante oferta de empregos, como também

um bom índice de continuidade da relação de emprego,dependem da saQ

de da economia da sociedade Nesse ponto não se pode esperar muito

da economia, entre nós, porque e frágil e variável.

Numa conjuntura econômica não muito confiável como a

nossa. é preciso regular as relações de trabalho. para que o maIs

forte, que é o empregador, não funcione de modo prepotente sobre o

mais fraco, que é o trabalhador. Daí a necess rdede de UMa Leqr s La

çãc qUE;! garanta o direito ao trabalho mediante uma relação de empr~

go que não possa ser desfeita arbitrariamente pelo patrão

Cabe à Constituição assegurar o pr ínc ípm geral da

garantia do di;-eito do trabalho meda ante uma relação de emprego ta,!!

to quanto possivel estável. Mas é o legislador ordináuo que, à
vista dos elementos em jogo na realidade econômica do dIa-a-dia, e~

tabelecerá o modo como aquela relação de emprego poderá ter certa

estabilidade

Poderão ser aproveitados os procedimentos e normas

já existentes. na parte em que se mostraram benéficos. e deverão ser
introduzidos novos aperfeiçoamentos

Esse é o motivo pelo qual estamos propondo a presen

te Emenda. que visa a retirar do Projeto os casuísmos existentes no

inciso 1. do art.13. fixando apenas a norma permanente geral e dei

xando a regulamentação da matéria para o legislador ordinário

Como a proposta dá a garantia de um enunciado capaz
de permanecer Independentemente das variações da vida econômica e

social. esperamos que venha a merecer o apolo dos i Ius t ces colegas

constituintes

clonal Sem demérito de outras corporações desejosas de partilhar o
nobllitante ofício, há costumes institucionais que não devem ser mu

dados pelo simples gosto de mudar. mui to menos para atender ambições

corporativistas O MINISTÉRIO P!JSLICO FEDERAL deu ao Brasil o seu

mártir e tem dado o seu exemplo de serviço Nada autoriza, justo na
hora do soerguimento constitucional, mutilar a instituição que tama
nho respeito tem merecido dos brasileiros. Seria o mesmo que despe-

. dir, sem o aviso prévio de nossas mais caras tradições, o advogado

da leI

PLENARIO

EMENDA lPOaOa9-4
I:

DISPOSITIVO I:t1I:UD1,DO l.rts. 13, rr, l.rt. 338, §g iv. 29, 39, 49 e 59

e Art. 474, § 29.

suprinam-se, no tiex trc do PrOJeto de Constituiçno, as seguintes e.:::

pressões: v
No inciso 11, do 1\rt. 13, " ••• en caso de desemprego involuntãr~o,

v
110 parágrafo 19, do Art. 336, " ••• 0 rundo de Garantia do Seguro-

Desenprego" •

PLCN1'\RIO

EHEtlDl'I SUPnr:SSIV1\

li e) a manifestação de greve, enquanto perdurar,

não acarreta a suspensão dos contratas de trabalpo ou da
relação de emprego pÜblico, nos termos e 1imites da lei."

Emenda Modificat~va
Dispositivo Enendado: Artigo 17, inciso V, alínea "e":'
A alínea "e", do inciso V, do artigo 17, passa a vigorar com a

guinte redação:

EMENDA lPOa09G-7 ..roo ---,

f!J Constituinte coao MENEZES

Entendemos que a proposta da remuneração em dobra das f§.
rias anuais não deve prosperar.

O perí.odo de descanso proporcionado ao trabalho va.sa ã r~

cuperação de energias perdidas ao longo da ano e não a ocasião de

um salário extra.

Por outro lado, a remuneração em dobra viria onerar aanda

mais as despesas de pessoal do empregador, atingindo diretamente o

consumidor no aumento dos preços das produtos.

Finalmente, cabe lembrar que tal d~spositivo constituir-se

ia num forte inibidor ã oferta do emprego doméstico.

JUSTIFICAÇÃO

das.

rr';;~~

FW'~'ãJ8U

Consti tuinte JOÃO nr;ULZes

EMENDA lPOa090-a
f!1





Assembléia rtdnaI Constituinte • 84~

f'J PLENÁRIO

DISPOSITIVO EMENDADO Art1.go 307, do Pz-uj e t o

Dê-se ao a'rtigo 307 do P'roj e to a seguant e r.!:,

"Art. 307 - O epecveananerrtc dos pceencaa í.s

de ene'r-g i.a hidraÚllca e a lavra de J az adas ml:.

nerais em faixas de Eron te rr-a e em terras J.D

dígenas somente poderão ser efetuadas por em

presa de capa.car nacaonat ;"

JUSTIFICATIVA

dação:

fl PLENÁRIO
r.r----------nu~uunl"<&'õ40 ___,

EMENDA lP08113·1;
tJ CQn.Utulnt. RITA rUnTÂOÕ''----'-- ---JJ te'p;;;:]

tmi;;;.vR;Jr.r-----_.~I" ••,~feo~.. ,lo/.UICO~I.. lo _,

110s e cartél.s As ôcspcsaçêes do ArtJ.go 427, que se quer emendado,

não só v~ólâm esse prmc Ipac cardeal, como ê absolutamente desne

cessârac Se a l.ntençâo'.do Lega s Ladc r é estabelecer proteção espe

c aa t aos d ar-e at.o s and fgenas , não há como pretender que a livre l.n,!

c aa t.ava , sob aS condições de 'r fg adc controle do Estado, scj a um en.

trave para o alcance desse obj e t rvc Conceder ao Estado monopõ1Jo

nessa mat êr ra ê o mesmo que declarar a estagnação, com prejufacs f.!,

nanc ea ros cons i de rfivea s para o País e, sobretudo, para as comunJ.d.!!

dcs mdfgenas , que não t.e r r am como par-t rcape r dos resultados econ§.

mlCOS das a t rv r dades rnmer-adcr-as e h;Ldrolôgl.cas em suas terras

EÍVlENDA 1P08109·2,
~o..Utu~l:1o-YitUIlI----------,1te~"~

.~td.lOlCg~.. '~Of'UlOO~I" ... __- _.1 ~ÕRAiJ

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendaqoo Artigo 476

ncrescente-ae ao Art 476 em seu inciso II. primeira li
nha. após a palavra "aposentadoria" a expressão 'rou reforma"

~DA lP08.10S.ôL..".",.,.---,--- -,j I'rP'::O"'B'~
L CONSTITUINTE ALOISIO VASCONCELOS _ C-.J ,., _J

r,r-- TEXTO/ ......re.;Ão ____,

I
Esperamos que, neste momento histórico para o Pais, esta _I

falha seje sanada e o Brasil venha a dispor de um Código Rural oi!

paz de atender às necessidades do setor agrícola.

JUST Ir ICAÇAO

Vê-se pelo «cepub'' do artigo citado. o espírito de justi

ça do legislador dando qualificação ao ex-combatente: CivUkou Mili
tar

A Constituição atual discrimina o ex-combatente em seu art
197. estabelecendo diferença entre civil e mUltar t. sabido que, no

cumprimento das missões na guerra não se cogitou de saber se o çcnbe

tente ao regressar, viria tornar-se civil ou continuar na vida mili

tar, sujeito a rígidos regulamentos e obrigações específicas, pelo

tempo afora. Eram todos militares naquela época.

Tod~vi.a, aposentadoria, isto é. transferência para a ina

tividade para o militar, na idade dos atuais ex-cowcat.ewtes tem o 00

me de "reforma".

EMENDA MODIFTCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art1.go 427 (caput)

Dê-se ao caput do Art1go 427 a segu rnt e re-
dação

"Art. 427 - A pesqua.sa lavra ou exploração

de aanêr.ícs e o aprovearament o dos po t enca

aas de energ i a h adr-aiij aca em terras mdíg!

nas somente serão êesenvcavadas como prava

leg10 da Un1ão, ou por empresa de capltal

nacaone I devaaamente autoraz ada por Lacen

ca ou concessão, conforme cratêr-aos defJ.n,,!

dos em lel.."

JUSTIFICATIVA

01) Empresa Nac~onal deve ser errtendada como

toda'aquela constituída segundo as leis brasafearas , e que no Bra

511 t.enha-csede , Já

02) Empresa de Cap1.tal nacaonaã ê aquela que

tenha a maac r-aa do c ap a tia I com da r e ato a voto e o poder de dec r sâo

em mãos de brasaüearcs ,

03) As terras and fgenae e as de Faaxa de fra.!!

t.e a.r-a devem merecer o mesmo tratamento para os f ms que se preten

de alcançar com este aaspcsc.e.ívc

Daí. a substa.tudcãc apresentada de empresa

nac.ional por eap'resa de capl.tal nac i.onak e o ecrêscaac da expressão

em terras indígenas, no corpo do ar-t xgc emendado.

EMENDA lP08106-8_..ro • ---,J "''''P'F'''L~
LCONSTITUINTE ASSIS CANUTO . L e...-...J

/, IJ ~resc:ente.-}le _ao ProJeto de Constituição) .tA-A'

Ttt><-<0 '!J!J- c....t!~:r}.-,4< «n-~'
/ Será feito obrigatoriamente em na

via de bandeira brasileira, respeitado o principio
da reciprocidade,. o transporte de mercadorias im 
pordadas ou exportadas por qualquer órgão da admi
nistração pública federal, estadual ou municipal,
direta e indircLa, ou com estímulo governamental
bem como as adqUiridas com financiamento de estabe
lecimento oficial de crédito ou com financiamento
exeernc ccnceããôc a órgão da administração públi 
ce , direta ou indireta, de qualquer nível de gover
no. -

JUSTIFICATIVA

O prmcIpac cardeal mscraec no Pr-uj e t.o de

üons t atuacêc ê no sentido de que a Le a r ep r araa'rji a formação de mo

nopôlloS. oll.gopôll.oS e cartê1s (Artlgo 304. § 19) Com maas ra:

zão, a rnda , deve ser arredado o monopôllo es-tabeâec i.dc em favor da

unaâc no Artl.go 427 porque absolutamente desnece s sàrao , A empresa

de capJ.tal nacaonaã poderá reat raar essas tarefas sob controle dos

agentes estatals encarregados dessa tarefa, portanto sem elevar os

gastos do Estado e em satlsfatôrlas~l.ções de segurança para a

tutela dos mteresses i.ndfgenae , / / JJ

r.r-==~====:---" .."M"'"..'.----------____,

.~tf<A."'feO~lJol... luleo~tlJlo _,

1IXlOf'USTI'''~ÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO' Art1.go 270, do proj e ec

Acrescence-se ao texto do Artl.go 270 do Pr.!!.

jeto Incasc , que tomarã o nc VI

"rncasc VI - Ilnaco sobre amere í.e "

JUSTIFICATIVA

o artigo 52, do mesmo Projeto. estabeleceu

que o ti ...... mineral é bem da Unl.ão e o ar-t ago 54, a mda do mesmo Pr.2.
j e ec , dispõe que compete ã umâc legislar sobre as j aaadas , minas

e sobre outros recursos nmeraas •

S, ass am, rmposat.ãvc , que a legl.slação ta-a

butãr~a ~seJa subme t ada ao mesmo tratamento.

• O transporte mar!timo internacional é fator de
grande importância para a 'econcmí.a brasileira. ~ preciso resguardã
-lo de possíveis injunções" dos países mais desenvolvidos e das tra
mas das empresas multinacionais do setor que poderiam desenvolver
uma estratégia contrária ao interesse do nosso País ou inviabilizar
nossas trocas internacionais.

Esta emeBda obriga o Poder Público, de todos os
nI:veis de governo, a transportar as mercadorias de seu imedia to in
teresse em navios de bandeira brasileira, observando o princípio da
reciprocidade.

redação:
"Art. 426 - Serão nulos, extintos e não pro

duzirão efeitos Juridicos os atos de qual 

quer natureza: que tenhan por obJeto o dortÍ

nio, a posse, o uso, a ocupação ou a conces

são de terras ocupadas pelos índios ou das

r~quezas natura~s do solo e do subsolo ne 

las existentes".

EMENDA lP0811S·7
['J ConsUtulnt. RITA F\JllTA!llI

tJ PLEN1\RIO

fIT""":'~~t]

tJ@;;'"@J

JUSTIF'rCACÃO

."u"",feO""OAol'Uleo~.. '''' _.

são bens da União os recursos minerais do

subsalo e os potenciais de energia hidráulica (Artigo 52, inciso

VIII). Compete privativamente ã União legislar sobre Jazidas, mi

nas, outros recursos ntinerais e metalurgia (Art. 54, inciso XXIII,

letra !.). Dizer agora, no Artigo 306, que esses mesmos bens per 

tencem ã Un1ão é lançar um pleonasmo destinado a gerar conflitos

de interpretação. Até porque, não obstante propriedades da União,

essas riquezas, Mediante autorização ou concessão do Poder Público,

poderão ser exploradas por empresas privadas nacionais, conforme

estabelece o Artigo 30B. A supressão que se quer deferida através

da presente emenda é. pois, ind~spensâvel para livrar o texto cons

titucional de ambiguidades preJud1a1.s ao seu entendimento.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Artiqo 3Q6 do ProJeto

Suprima-se do Artiqo 306, caput, a expres -

são final ~ pertencem !~, passando a ter a. seguinte redação:

"Art. 306 - As Jazidas e ôemaa.s recursos mi

nerais e os potenciais de energia hidráuli

ca consti tuen propriedades distintas da

do solo para efeito de exploração ou apr2,

veitemento industrial".

DISPOSITIVO EMENDADO. Artl.go 413; do ProJeto.

A imprecl.são quanto ã procedência dos recur

50S foTmadores do fundo l.nstJ.tuldo no art~go emendado recomenda -;
sua supressão.

Suprima-se o artl.go 413, do ProJeto de Con,!

A presente emenda se Just~fica para 1T!lpedir

a aplicação retroativa de norma preJudic1al ao ôã rea to adquirido,

not.adamente por meio de instrumentos celebrados de boa-fé. O orde

namento Jurídico sempre tutelou os dJ..re~tos do adquaxerrt.e de boa-fé.

assim também Jamais permitiu que a lei retroagisse para preJudicar,
fil1ando-se, em ccnsequêncã a , a um prl.ncíp1o umvexaaã de direito,

consagrado até nas socaeôades sccaeâ.ã.seee Coerente, pois, COM os

princípios basilares admitidos no ProJeto de ccnsesecaçêc , que não

acei ta violência contra o d~rei to adqu1rido e o ato Jur:ídJ..co perfei

to, a presente emenda se destina a adequar o caput do Art1go 426

aos criterios or1entadores do orden~nto Jurid1co naclona!.

JUSTIFICATIVA

t~tuJ.ção.

~USTIFICACÃO

EMENDA lP08111·4
tJ ConstituInte RUA FtmTAOO

U10

•

fl PLENÁRIO

"Art. 426 - Não produzirão efeitos JurídiCOS,

a partir da promulgação desta Constituição,

os atos de qualquer natureza que tenham por

objeto o domínio. a posse, o uso a ocupação

ou a concessão de terras ocupô.das pelos in 

dias ou das riquezas naturais do solo e do

subsolo nelas existentes"

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOTIVO EMENDADO: Canuto do Artigo 426

Conceda-se ao caput do Artigo 426 a segu1nte

JU STIFICACÃO

Da forma como está redig1do, o caput do Artigo

426 dá enseJo ã prática de uma verdadeira aberração Jurídica, ao de
constituir direitos regularmente constituídos. Essa desconsti tuiçã

só teria sentido se a Constituinte, como orgão supremo da soberania

popular, fosse, como a Comuna de Paris, investida de poderes revo
lucionãr1os, assim com força para derrubar todas as .instituições

anteriores ã sua convocação Não é o caso, Já que o própr10 proJe

to de. Constituição, na definição preliminar dos princípios consti 

tucionais (Art. 12, XV, C), consagra a irrevogabilidi'lde do direJ.

to adquirido, adrnitJ.do entre nós corno verdadeiro dogma Jurid1co A~

sim, é a presente emenda para corriq~r- essa aberração.

reaeçãc-

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Caput do ArtJ.go 427

Dê-se ao caput do Artigo 427 a seguJ,Rt.e re-

dação

"Art. 427 - A pesqu1.sa. lavra ou exploração

de mJ.nêrJ.os e o aproVeJ.tamento dos potencl

81S de energla h1.draúlJ.ca em 'lerras l.ndige

nas somente serão desenvolVJ.dos pela UnJ.âo.

'5lu por empres-a de cap1tal nac10nal sob o r.!:,

glme de l1.cença ou concessão, nos termos d.!:
fln3dos por lel."

JUSTIFICATIVA

Conforme dl.spõe o parãgrafo lodo AT'tJ.go 304

do ProJeto de Const1.tl,l].ção, o pnncípl.o basl.lar do ordenamento JU

rídico ê no senhdo de repnmir a formação de monopôl1.os, ol1.gopô-

Com mais razão, Justifl.ca-se a supressão ,

Vl.sto estar assegurada aos Estados, Municípl.os e Dl.Strito Federal

partl.c1pação nos resultados da exploração econôm1ca de todos

cursos natura1S (art1.go 5.,2. l.ncl.SO XI § 29 do mesmo Projeto).

Suprima-se o § 211 do art. 306 do Projeto de Consti

tuição elaborado pela Comissão de sistematizaç~o

JUSTIFICAÇiS.1J

A matéria' já está prevista no § 2lõ1 do art. 52, que

assegura aos Estados, Distrito federal e Municípios participação

no resultado de exploração econômica de todos os recursos naturais,

dentre os quais se inclui, obviamente, os recursos lAinerais. l

E"IENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. § 29 do Artigo 306 do ProJeto

Supnna-se o § 20 do Artigo 306.

JUSTIFICACÃO

Em diversos dispositivos, o ProJeto de Cons

ti tU1.ção assegura aos rllunicíp~os part1cipação na renda de ativl.da

des econômicas, numa flagrante tendência municipalista. As d1spo

sições que se deseJa suprimir, inscritas no § 29 do Artigo 306,

são, contudo, redundantes, uma vez que a matéria nele cont1da estã

disciplinada no § i9, inciso XI, do Art1.go 52. A nanutenção, pois,

do dispos1tJ.vo obJeto da presente emenda só serv1ria para estabele

cer controvêrsia, daí Justificar-se, inquestionavelmente, a sua 

supressão, com a vantagem de enxugar o texto constitucionaL

EMENDA lPOS1i7.3
E'Senador FRANCISCO ROLLEH8E~~~·

.~If<"'o/eo~ .. d"'.UlCO"'"'ÃO .,

~'''Of''''ITI''Clilo_~~ --.

Suprima-se o artigo 360 do Projeto da Comisli§o de Sistema
tlzação, bem como seu parágrafq Up1.co. -
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"Art. 255 ••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••

JUSTIFICAC"'O

pê-se uma redação nova ao parágrafo único do ar-t rgo 255

§ 29 - As concessões, permissões ou autorizações serão outorg,!

das pelo prazo de 10 (dez) anos para as emissoras de radiodifusão

sonora e de 15 (quinze) anos para as emissoras de radiodifusão de

sons e imagens, e somente serão cassadas por decisão do Poder Jud!

ciário, mediante representação do Poder Executivo ou do Congresd'o

Nacional

Parúgrafo íirdcc - Os abusos serãoprevistos e sancionaOOs per lei.

Art - t veôeôc, ros neios de exm.micação e serviços re1aclcnados o:rn
a llberàade de~, o nonopÕlio por~ de arpresas privadas ou en~

des do Estado.

PiUiãgraf"O iinit:o - A publicidade de veIculo i!rpresso de o::mmicaçao~
de de l..it;ença de autoridade.

Art - A prqrledade das arpresas JornalIsticas e de radicdifus&. é
privativa de brasileiros natos cu naturalizados há mais de dez anos, aos quais

caberá a J:eSIOOS3billdade pela sua administração e orientação intelectual.

Parâgrafo único - sceenee partidos p)IItiO'JS e enpresas exclusiVMente ~

cionais pcderão participar do capital social de~ jornalísticas e de r,!

diodifusâ:). A lei estabelecerá os limites mãxizros dessa participação e os meca

JÚ.SltOS de identificação rontroladores.

Art. Ccupete ao COngresso Nacional outorgar, renovar e su;!

pender por tempo de:erminado concessões, permissões e autorizações

de serviços de radiodifusao sonora ou de sons e imagens.

§ 19 - O edital será elaborado pelo Poder Executivo, que enc.!

minhará o processo, devidamente instruIdO, ã decisão 'do Congres

so Nacional.

Art. - A lei regulamentará restritivamente a publicidade

de produtos ou serviços que possam ser nocivos â saúde.

Art. - A polItica nacional de comunicação nas áreas de r,!

diodifusão e de outros meios eletronicos, definida em lei, observ,!

rã os seguintes princípios:

I - complemen1:aridade dos- sistemas público. privado e est~

tatal na concessão e exploraçao dos serviços de radiodifusão,

11 - prioridade a finalidades educativas, artlsticas, cult1!

rais e informativas:

111 - promoçao da cultura nacional em suas distintas manife~

tações, incentivarib a regionalização da produção CUltural nos meios

de comunicaçao e na publicidade:

IV - pluralidade e descentralização.

Art. - :e assegurada aos partidos políticos a utilização gr,!

tuita do rádio e da televisão, segundo critérios definidos em lei.

rr;:~~;'~
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Constituinte CJ\RDOSO ALVES

Art. - São livres a-iniclativa e o exercício de qual

quer atividade empresariál econômica e financeira licita, exc!

to nos casos expressamente vedados nesta Constituição.

SUbstif:UaJTt-se os parágrafos 19 e 29 do artigo 401, por tIIt parágrafo Dnico,

can a seguinte redaç:ão:

condição social desses brasileiros que, na sua quase totalidade, po.§.

suem esta única fonte de renda.

Argumentar que o imposto de renda pouco alcança aposen

tados e pensionistas é esconder a realidade, pois muitos são tribu

tados enormemente em seus rêndimentns de aposentadoria e pensão.

Acrescente-se onde couber: 71'~1.o l!iZi I tAI/Mo.I

JUSTIFICATIVA

Visa o presente artigo estabelecer o principio da livre

iniciativa. Liberá-la e liberar o exercício das atividades em

presariais, industriais, ccaercãars ou de seevrçcs , Fazê-las

independer dos registros cartoriais, das patentes e das demais

exigências do Estado.

Plenário

EMENDA 1P08121·1
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o dispositivo restringe arbitrária e excessivamente
a participação financeira das entidades e empresas públicas na manu
tenção de planos de previdência complementar para seus servidores ;
efllpregados

A emenda parte do pressuposto que os planos previdenc1á
rIos de comple.mentação de aposentadorias e pensões atendem a . um;
realidade do mercado de trabalho, porquanto a Previdência Oficial,

dadas as suas peculiaridades voltadas para o atendimento de riscos
socié}is básicos, não pode, nem pretende, proporcionar formas de pr.,2.
teç§o securitária aos assalariados sf tuados nos estratos intermedlá
dos da pirâmide de dhtrlbuição de renda. Assim sendo, há que se

possibilitar às entidades do setor descentl:'alizado do Estado _ que

operam·em' segmentos mais dinâmicos e sof!stlcados do mercado de

habalho _ o acesso a esses modernos mecanismos de gestão de recuL

sos tiumanos , que nada mais são do que instrumentos hoje consagrados

de fixação da mão-de-obra submetida às pressões de um mercado es
sencãaâmente competitivo.

Ressalte-se. outrossim, que o assunto já é discipl1nado

por legislação ordinária, que limita em 213(dois terços) a partici

paçrl:o dos órgãos de administração indireta nos planos fechados de

previdência privada, os quais sãc controlados por uma Secretaria

especifica do Ministério da Previdência e Assistência Soei'!.}.

Consideramos, portanto, que o assunto já se acha

adequadamente equacionado no âmbito da Administração Pública. re~

tando desnecessário tratar da matéria. mormente com a rigidez do
atual artigo 360, no contexto da E=0nstituição Federal

Parágrafo Ilnrcc - Le1 especaat d1sporá sobre a ca r r-ea r a de Dele

gado de PolíC1B, Perito 1."1m1nnl e Médico Leg i s t a , aberta;

a prcfus s a.onaa s de nível superaor- e compatível com a função. me

daant;e concurso público de provas e títulos.

EMENDA 1P081 i8:'1
ttSENADOR CONSTITUINTE FRANC~~O ROLLEMBERG
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JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAcXO

O obJetivo deste substitutivo ê o de, esatenenee, resgatar a :lnportâncla pc

lítica e institucional do congresso NaclonaL

Pelo texto do ProJeto de Constituição, o Congresso fica num papel estritali'e!!.

te secundário, sabencb-se que o referendUll é, muitas vezes, frágil e precârio d!
ante de situações de fato consuraôo,

O Feder Executivo oontinua can a autoridade e a força para a cutQrga das ~

cessões, o que faz tarrbêl'I permanecer- o caráter fisiológim e patrinonia1.Istim

das CDlces5Ôes.

O Ccngressó Nacional pede ser - CCIl'O tem sido - objeto das mais candentes

edticas, nas t\lÔ:l que passa {XlI:' ele, queira-se ou não" toma-se pÚblico e ~
parente,

O que prel:enderros, p::Irl:anto. é dar un caráter de plena visibilidade ao pr0-

cesso de concessões de canais de rádio e televisão, para superemos o triste

hãbiOO do apadri.nhaJrento, da smecura e da dependéncia p:llItica.

lb;Je, o pcdez- Executivo coneeôa, fiscali2a, rerova e cassa. Pela redação-
que estarros prcçondo, demx:ratizam-se e repar~se as respon.sabilidades do pr0

cesso o E<ecuUvo elabora tecni~te o processo de concessão. o Legislativo ~

OOrga, rerrNa e suspende a concessão, o Judiciário cassa, POr representação d::I

ElrecUUvo e do legislativo.

caro estanos pror:ondo, o deferiMento ao Congresso NaclOl'la1 da decisão sobre

outorga, renovalfOOou suspensão de ooncessães, pemdS5Ões e autorizações de se.!:

viços de radicx1.1fusoo sorora ou de sons e imagens, acred1tanos estar criando os

necaniSllOS efecientes para :impedir, de fato, a existência de ollg0p5llos oos neles

de o:m.micação.

O Congresso Nacional terá Imt grande acrésclIro de responsabilidade nesse s;!!

ter, 00 sent:i.d:> de mibir o o~gc:p5llo, através da sua Intervenção.

Por oul:ro lado, face ã circunst:.ãncla de as fre',Ifiênclas radioelétricas serem

finitas e poder ocorrer, em detennitlados mercados, p:lUca5 q;ções de canais p:>r

força da limitação técnica, san que se verifique qualquer fonna de abuso do p::xIer

eccnâniaJ, a expressão "ollg0p5lio" p:x1egerar confusão e pmnitir a prática de

inJustiças ttm pequenas emissoras de áreas interioranas.

§ 49 Os dependentes dos servidores civis e militares abra!!

gidos pelas disposições deste artigo Já falecidos farão JUS às van

tagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função,

prego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada benefi 

ciário da anisUa, até a data de sua morte, cumprida a legislação

específica.

§ 59 A Administração Pública aplicará as disposições deste

artigo, x:espeitadas as carâcterísticas e peculiaridades próprias das

carreiras dos servidores pUblicos civis e militares e observados os

respectivos regimes Jurídicos.

JUSTlFICATIVA

p:r-;:~;~

fõ57'~~7ã7l

l'arágrafo único - é vedado, nos meios de comunicação e serviços

relac:fonaàos com a liberdac;e de expressa0, o rnonópolio por parte de

empresas privadas ou entidades do Estado.

Como estamos propondo, em outra emenda, o deferimento ao CO!!

gresso Nacional da decisão sobre outorga, renovação ou suspensão de

concessões, permissões e autorizaçoes de serviços de radiodifusão s~

nora ou de sons e imagens, acreditamos estar criando os mecanismos

eficientes para impedir, de fato, a existência de ol;gopólios

meios de comunicação.

O Congresso Nacional terá um grande acréscimo de responsabilid~

de nesse setor, no sentido de coibir o oligopólio, através da sua

intervenção.
Por outro lado, face ã circunstância de as freql1ências radioelj,

tricas serem finitas e poder ocorrer, em determinados mercados. po!:!

cas opções de canais por força da limitação técnica, sem que se ver!

fique qualquer forma de abuso do poder econõmio, a expressão Ololigo

pólio" pode gerar confusão e permitir a prática de inJustiças com P,!;.

quenas emissoras interioranas.

A ererôe visa apenas a s!ntese do texto constitucional, uma vez que, 00 que

se refere 00 conteúd:>, nantên a intenção do Projeto de COnstituição. Além disso,

defere-se â lei a limitação das pessoas Jurídicas â participação no capital 5:2.
cial de enpresas Jornalísticas e de radio:lifusão. O que se pretende é o fortalg,

cl1rento do Pcder I.eg1slatiVO ccrc represeneeçâc da sociedade para balizar socia!

mente os neícs de OOnunicação.

Oê-se ao parágrafo único do artigo 399, a seguinte redação.

Parágrafo \inico - sccente partidos poUtiros e arpresas exclusivamente nadE.

nais p:derão participar 00 capital social de erpresas jomalIsticas e de radioJl:

fusão. A lei estabelecerá os limites mãx1nos dessa particlpação e os eecanísncs

de identificaçao dos controladores.

JUSTIFICATIVA

ausrIFICATIVA

EMENDA 1P08123·8
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:e indispensável que a Carta Magna assegure a "promo
ção da cultura nacio"1al em suas distintas manifestações". O simples

fato de se estabelecer como princípio sua promoção não explicita os

nIveis em que essa promoção se dará, deixando aberto UI:l flanco tão
explorado pelo produto estrangeiro.

Ao assegurar-se "a preponderância do produto nacio

nal sobre o importado", associando-se esta restrição ao .princípio

de regionalização, fica sanado o problema e coberta lacuna.

III - promoção da cultura nacional em suas distintas

manifestações, assegurada a preponderância do produto nacional sa

bre o importado e a regionalização da produção cultural nos meios
de comunicali'ão e na publicidade.

Dê-se ao inciso III do art. 403 dO'P"roJeto de constituição da Comis
são de Sistematização, a seguinte redação: -

o Parágrafo Ilnacc do Art. 255 aencrona a r-egu.Lament.a

cão da car-rea.ra de Delegado de Políc1a, e de rxa de mctua.r os demaa.s

especaaras tas dos quadros da Polícia C1vil. como Méd1co Leg i s'ta e

e rerc.ec Cr1minal.

O quadro de car-rea'ra deve abranger a todos especl.ali~

tas. Méd1~o Leg as.t.a , Pera.te üranmaã , Delegado de poj Ic ra

A não mclusão dos denar.s especaatustas , Médico Leg1~

ta e Perate Criminal. na regulamentação legal, cons tntuavse

d1sc[1M1nação maceatjivej,

f:J PLENÁRIO

(:J PLEN~RIO

EMENDA 1P08119·0
l::J FRANCISCO ROLLEMBERG

Inclua_se no art. 270 do ProJeto de Const1tu1ção o s!

gU1nte 'parágrafo 2°, renumerando-se os dema1s.

r.r-------::;-r"',="'o--:rK''''0/.un'''o~;i.o,--------------,

SUbstitutivoa~DJ\a:::MUNICAÇKo - do ProJeto de COnstituição,

Art. - :e: Assegurado aos IOOios de conunicação amplo exercício da l.il::e!.
dade, a servilfO do desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade, da verUa

de, da ellrdnali'ão das desigualdades e injustiças, da indePeooência eoonânica, ~
Utica e cultural 00 1X'VO brasileiro e do plurali5l"O ideológic:>o

§ 2° - O 1mposto de que trata o item III não J.nc1du3

sobre os pro.ventos de aposentador1a e pensões.

JUSTIFICAeJi,Q

I:: uma antiga aspiração de aposentados e pensionistas

, a isenção do imposto de renda sobre os- proventos e as pensões

Constitue medida de Justiça fiscal para com os se!.

vidares e seus dependentes, que dedicaram fuas vidas integralmente

ao serviço público.

A Carta Magna, ao proteger es:;es rendimentos essenci

ais à manutenção do aposentado e do pen~lonista, estará melhorando a

EMENDA 1P08124-G
f!J JOSS Em\ÇA ~~:;~
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JUSTIFICAÇÃO

Ouando da aprovação da Emenda. Constitucional n9 26/85,

congress~ Nacional antecipou-se ã própria constitUinte, com:edendo

anistia aos que foram pun1dos por motivação política.

Houve, de fato, UI"a antecipação propicianão que esta Assern.

b~éia funcionasse sem os proble....as do passado, com a anistia Já J.1"l
plantada. Reacender, agora e aqui o !'lesma assunto, é voltar-scOO!!.

tra o ato de sua própria convocação, que foi gerado após longos de

bates no Congresso Nacional.

A ampliação dessa anistia generosa, serã sim W'la inJustiça

para co~ aqueles, que, observando as leis e regularrentos não t1ve 

raro a necessidade de serem alcançados pelos atos institucionaJ.s.
Portanto, propoI"os a manutenção da abrangência e da moti

vação constantes da Emenda Constitucional n9,26/85, em vigor.
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EMENDA lP08125-4
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Substitua-se o artigo 402, bem como o seu parágrafo único, pelo
segue.

Artigo 402 - Compete ao Congresso Nacional outorgar, renovar e 5U§.

pender concessões I permissões e autorizações de serviços de radioo!f.!:!

são sonora ou de sdns e imagens

~Ig Parágraf..o_prime.i-r-o • O edital será elaborado pelo Poder Executivo,

que o enoenfnharfi à decisão do Congresso Nacional, com a relação das

entidades técnica, Jurídica e economicamente hahí.Lj.Eadae

="'2 Parâgrafo-scgundo - AS concessões, permissões ou autorizações se

rão outorgadas pelo prazo de dez anos para as emissoras de radiodifu

são sonora e de quinze anos para as emissoras de radiodifusão de sons

e imagens, e somente serão cassadas por decisão dó Poder .:r.udiciário,

mediante representação do ~oder Executivo ou do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

doas :r~têlnentos dJ.ferentes um para o caso em que o e.nf~

eewea mantém a terra oca.oaa r outro para o caso em que dá
a ela exploração econômaca

3) Terras da UnJ.ão Sob Regu)'e Enf1teuta

t :1.nõJ.spensável consaõerax a xeaj.aõeõe ec

JetJ.va das enãaeausas 1nst~tuídas em terrenos de acmfmo

públJ.co. O senbcrac é mua aaa vezes a unaêc, o e~f.J.teuta

não rva ã i.ee o eprovea tementc econêrru.co das terras Relega-as

ao ebendono , lJ.mJ.tando-sp ao pagamento do foro. Faz de sua

ânérca.e fonte de apeovea.temeneo parasJ.tár1.o eepexandc que

a valorJ.zação ôeccrrent» de eeserwoâvamentc 00 Paí!> venha

bene racae r os terrenos Entrementes a explosão dpmográfJ.ca

ou os deslocamentos mJ.gratórJ.os pxcvccedc s pelo peupeza.sme

dnduz em número avultado de famíl:1.õs Cl se ln<;talarern nessas

terras que, conquanto e meaes , Jazem abandonadas

Os enraeeueee que vaes sera a adquar-ar o do

IlIínJ.o pleno através da extJ.nção da enãat.euee , pura e sJ.m

pães , poderão, nesta altura, promover a espureêc dcs e tue i s

ocupantes porque, em se tratando de eeree s em qUE' o domi

n10 ~J.reto pertence a UnJ.ão, os benefícJ.os do usucepaêc

não podem ser anvccadcs pelos ocupantes.

t possível que atrás das eence eavee de ex

tJ.nção de "enzaceuse" exascem poderosos ant.exeesea não re

velados, que estão J.laqueando a boa fé daqueles que J.magJ.

nam estar a eervaçc das classes menos eavcrecaaes ,
Antes de extJ.nguJ.r a enra.eeuse , eerae opor

tuno levantar uma relação, ou pelo menos uma amostragem,

que anddcesae o nJ.vel econênucc dos e tuec.a ecreaecs ,
Nessa relação J.riamos encontrar poderosas

empresas, ancausave mca emecaoneae ,

Não sendo a extu.nçjio da enãa.t.euse mecérc.e

eeeencaeaeenee CO\'lstJ.tuCJ.onal, tanto que há várJ.as propo

sJ.ções nesse sent rõc apresentadas por Deputados e Senadores

em legJ.slaturas passadas do Congresso seeacnea , a

proposta não obsta que o problema ae j a objeco ee da.acapâ ana

através da legJ.slaçâo ordJ.nárJ.a.

B) Aspectos de Interesse 50cJ.a1 da EnfJ.teuse

Em suas raízes hJ.stórJ.cas a enfJ.teuse cena

t a tuae forma de aprovea tementc eocaa t e econênucc ee terra.

Alguns propr1.etárJ.os, J.nstJ.tuJ.am o ea.s cema

enãateuta sobre terras de sua proprJ.edade para permJ.tJ.r a

sua eavaeêc em glebas ou lotes cu jc domínJ.o út1l ccncedaern

JUSTIFICATIVA

r=PLiAL""J
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EMENDA MOD:IFIGATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 475

O Artigo 475 do Projeto de Constituição passa ter a seguin
te redação: -

§ 39 Excluem-se os servidores civis ou militares que jã

se encontravam aposentadas, na reserva ou reformados, qUan"do atin

gidos pelas medidas do caput deste artigo.

Faz1am-no sem eXJ.gJ.r pagamento, conservando

para aa , o foro e o laudêmJ.o que passavam a perceber

preço correspondente ao valor da amôveâ dJ.luJ.a-se no tempo,

favorecendo o acesso à terra daqueles que não peeeuxem re

cursos para adquaxa-eLa ,

Ess~ recurso f 01 usado por alguns pacnei ros

no desbravamento do l.nterior. Na fundação de caeeees , a :J.m

de atra1r moradores, o propr1etárío ecnaeaeuae-ee como enf:!;

teutas.

Desprezou o proprJ.etár.l.o a opção de vender

o J.móvel ou simplesmente aguardar que o progresso chegas

se até lá

Alavancando a penetração do "h1nterland" f~

xem davadadcs os l.mÓVe1S em glebas ou ace ea ,

Esse ampuj.ao proqxeesa.s ce não pode ho j e

ser peneLaaado , tJ.rando do senhor-ao do domín10 dJ.reto

de seus sucessores, os modestos benef.í'cac s que auferem da

pagamento do foro e do aeueênue ,

O 1nst1tuto da enãaeeuee em suas raizes

h~stór1cas f 01 J.nstrumento de progresso.

Há ~109J.cJ.dade em combater a enf1teuse e

s1multaneamente admJ.tJ.r benefícJ.os da locação J.mobJ.11ár1a,

da parcer1a agrícola, do arrendamento mercentJ.l, e, outras

formas de renc1a aufrorJ.das por proprJ.etárlos em relação a

usuárJ.os no sent1do amplo

9) Prejuízo Para o ErárJ.o

Nos E!asos em que a UnJ.ão é a t1tu1ar do

domín1o dJ.reto a extJ.nção da enf1teuse sem pagamento de 1n

oenJ.zação confJ.gurar-se-J.a uma "doação" em detrJ.mento dos

J.nte;'esses do erárJ.o

HaverJ.a talvez razão socJ.al para admití

la quando o benefJ.cJ.ár1o fosse pessoa modesta, ut111zando

o 1móvel para suas res1dencJ.as ou fJ.m assemelhado. Inace1

tável decretar dano ao Erárl.o quando o benefJ.cJ.árJ.o é pes

soa jurídl:ca e, notadamente, quando não está realJ.zando

aprove1tamento do J.móvel cÍe sentJ.do socJ.al.

Art 475 :e concedida anistia a todos punidas ou processa _

dos por atos de exceção, institucionais ou complementares, pratica

dos na perIodo compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 d:;
fevereiro de 19 B7.

lCoTO/.U.""lC&çlo --,

CONSTITUINTE OSI"ALDO ALMEIDA

§ 29 A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa,

competência e critério, poderá readmitir ou reverter ao serviço a-,

tivo o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração
de qualquer espécie, em caráter retroativo.

§ 19 Aos servidores civis e militares serâo concedidas as

prol'loções, na aposentadoria ou na reserva, ao cargç, posto ou gra

duação a que teriam direito se estivesse'U em serviço ativo, obede

cidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e
regulamentos vigentes.

O Artigo 221 e seu § 19 do projeto de Constitui

çã~passam ter as seguintes redações.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART:IGO 227 E SEU § 19

Art 227 O Superior Tribunal Militar compor-se-á

de quinze Ministros vitalIcios, nomeados pelo Presidente da Repú

blica, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo
tres entre oficiais-generais da ativa da Marinha, quatro entre 0-

EMENDA'lP08128·9
f CONSTITUINTE ~swÃi.Õ;:;O-;AL:;-M;;;E::;I"DA;--------'

que

de

Há uma cer-dêncaa no mE'10 Jur:ídlco, e

agora af10ra no l\rt 4711 do proJeto de cons t a tU1Çi=O,

ex t anquar- o ane.t.a t.utc da "Enfl teuse" •

Tem '.ldo coneaôerecc que o SrclVamt ql l Pf

Sê: sobre o J.nüvul, ampondc ao que dele tem o "comfnac útJ.l"

o ônus ôe peqe r "foro" eo t1tulaJ. do dcmfmo daxe to é rf'mJ.
n1scêncJ.a ao pesseec ,

Ceda 'vez é menos ecea t.évej, o titulo dE"

domínJ.o deslJ.gado do exercIcao da xe t c da peese ,

Entretanto, a ext1nção da EnfJ.teusp. no tE":"

to ConstJ.tuc10nel, sem meea ees legJ.slatJ.ves que co "'UbF

ta.tue , embora ôen t-ro de cu crcs contornes Jtlríd1C('l<;, provo

cexae conaeqcêne i ea J.ndE"sejávPls.

Além do Poder Públ~co não ex~gJ.r o pagamen

to J.med~ato do preço do terreno, porque receberá compensa

ção dJ.luida at"ravés do tempo, em pagamentos tio "foro" e do

"lalldêm10", não se desfará ele do domínJ.o 1ndJ.reto, 1mpe

dJ.ndo formas eventuaJ.s de especulação

Esse aspecto d1Z respeJ. to à forma pelo qual

o poder PúblJ.cO poderá promover planos habJ.tac10naJ.S, em

benefícJ.O de populações carentes, a serem 1mplaqtados em

terrenos que l.ntegram o seu P'iltrJ.mônJ.o, bem como, desenvol

ver o assentamento de famílJ.as em terras agrJ.culturáveJ.s,

tornando rea].1dade planos concernentes à reforma agrárJ.a

A eX1gJ.bJ.1~dade J.medJ.ata do preço será subs

tJ.t.uida pelo pagamento do "foro" e pelo pagan,ento do "laud§

mJ.o", no caso de transferêncJ.a do domínJ.o útJ.l.

o Estado, em lugar de vender lmOVeJ.S clt
sua proprJ.edadC', urr-an1zadas para fJ.ns de l-mplantação de

mor«d1C!s populerE"~, poderá adotar o reg~me enfJ.teuta, eF't~

belecendo rf"laçiio )urí<hci' pela qual o bpnef1c1árlo d", tJF'O,

gozo f> dJ.SpO"llÇ?O do- Imóvel pagar-lhe-a pt;>nsão ou forno

As Santas-Casas e J.númcros estabeleCJ.mentos

benefJ.centes, espalhados pelo país, tem na enfJ.teuse fonte

de l:ece:l..ta que as aJuda no desempenho de encargos.

Os enf1teutas raramente fazem parte das
camadas populares, uma vez que as áreas que receberam

regJ.me de enf1teuse, va10r:tzaram-se, através do tf'mpo, a

part1r da data remota em qut> foJ. 1nstJ.tu:1do o regJ.me
apreço.

Ass1.m, a assJ.stênc1a do Poder PúblJ.co,

numerosos casos, deverJ.a ter como alvo o "Senhor~o" e não

o foreJ.ro ou enfJ. teu ta •

5) o E<;tado P (l Rpglme F'rfJ.tf'uta Como Forma de VH!h::.1J.2i'r

ProJetos Haba t ecaonans pcpu Ler-es e veeeo eemenec dl1" Fi'mílJ.a~

no Campo.

t pzeea se ccneaõere r aspecto quI" t em pa"'''la
do de sper-ceba.de de mUJ.tos" daqUele; que têm tratado do ln::;

tJ.tuto de Enf1tE.U~F, c que d1Z respeJ.to possJ.bJ.IJ.~C'c"f'

de o Poder Púro11co o utJ.llzar para vJ.abJ.11zar proJetC'C' rt>
bJ. tacJ.onaJ.s.

4) ExtJ.ncão da EnfJ.tf'IH'"P Só Por Lp1 OrdJ.nár1a

7) Grandes Empresas ~nteressadas na ExtJ.ncão da EnfJ.teuse

Há 8J.nda os casos em qu: l.móve~s submet1.dos

a reg1me enfJ.teuta, foram obJeto de transação entre o senho

rJ.o e poderosas empresas imobl-11árJ.ils, que transferem a ad:

qUl.rentes de grandes posses responsabJ.11dade do "foro" e
do "laudêmJ.o"

6) A Ext1ncão da EnfJ.teuse PreJud1ca InstJ.tuJ.cõe~ BenefJ.centes

Outro enfoque, que não pode ser desprezado,

dJ.z respeJ.to aos J.mÓVf"1S que se acham ,f!m regJ.me de enfJ.teu

se, e , cUJo plano oomínJ.O, o art 52 prf't<'ndE' que os enf1

t~utas possam adquJ.rJ.r ;;_~ ônus

Atrás desse d1SpOSJ.tJ.vo pode haver a J.dé16

de que o tJ.tular ou "SenhorJ.O" é um benefJ.cJ.ár~o ocJ.oso,

enquanto o enfJ.teuta carreqa a rcsponsabl11dadt> de pag6.r

lhe pensão ou fOlO, além do "laudêmJ.o" nos casos de trans

ferêncJ.a.

Ser1.a equívoco J.mag1.nar que o enf:1.teuta

é a parte fraca ou carepte e como tal merecedora do trata

mento íavoreC1do que o art. 471' deseJa lhe conceder.

A rea11dade é mUJ.to outra.

Número cons1derável de "SenhorJ.os" são San

tas-Casas e estabelecJ.mentos de benefJ.cênc~a.

O foro. na maJ.orJ.a dos casos, é de valor
defasado, uma vez que sendo .l.nvarl.ável, fol. corroído pela

desvalorJ.zação da sua exprpssão monetár1a. Entretanto,

"laudêmJ.o", cUJo montante é de d01S e me10 por cento sobre

o preço da a11enação, representa fonte de receJ.ta apre
CJ.ável

5';~:;"Bl]
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EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR : 55 lo, 20 e 30, do art. 199
DISPOSI'rIVO A ADI'I'AR

1. Suprimam-se os 55 10, 20 e 30 do arbgo 199.
2. Inclua-se nas DJ.sposJ.ções complementares e TransJ.tór~as o segui.!!

te d~spositJ.vo :

"Art. - Lei Complementar regulará as atJ.v~dades, dJ.sciplinará
a responsabJ.1J.dade c~vJ.1 e cr~lJlJ.nal dos notárJ.os e reg~stradores,

par erros ou ex.cessos cometJ.dos, e defin~rá a fJ.scalJ.zação de
seus atos pelo Poder JudJ.cJ.ãr~o.

parágrafo OnJ.co - Lei Federal dJ.sporá sobre o valor dos emolumen
tos relativos aos atos prat~cados por notários e registradores. i1

A concepção segundo a qual o enfJ. teu ta mer~

ce a proteção do Estado e o senhor~o pode ser espolJ.ado,

através da perda do domínJ.o d1.reto sem J.ndenJ.zação. revela

grave equ{voco.

11no,,~..,....~io _

Há 1móve1s em reg1.me enf1tellta que Jazem

desaproveJ.taco<;. Ô enfJ.teuta lJ.mJ.tõ-se a pagar o "foro"

deV1do à UnJ.ão ou ao senhorJ.o prJ.vado, e nada realJ.za no

J.móvel. Ele o guarda à E>spera df' !>ua valorJ.zação" O enfJ.tE>!;!

ta nestes casos é um especulador E> não um agente do traha

lho da produção ror =zue favorecê-lo com a aquJ.sJ.çilo plf'na

do d1reJ.to de propriedade?por qUE> prel'llar o enfJ.teuta d<>s1.

dJ.oso que const;>t'vou a terra 1naprOVE>ltada? ,..S<;lm, a Lf'~ Or

<hnárJ.a que vJ.er a rf'qu!~ment"'T a pnfJ.teuse t:.stabelpccrá

JUSTIFICATIVA

A emenda tem obJetivas múltiplos. InJ.CJ.a1mente, em atenção à boa

~:~n~c~e;;~~:~~~íJ.~a~~n~~~i:~~~r~~:: ~ae~:si:r~~~~:~v~o::t:;l.V~~%
DJ.spos~ções Complementares e provisórJ.as, dada a sua natureza rn.!
ramente suplementar.

Em segundo plano, faz-se mister que a remJ.ssão fe~ta aos prep0l!.
tos dos notárJ.os e regJ.stradores seJa 'SuprJ.mJ.da, tendo em V1.sta
o princip1.o JuridJ.co de que "o acessórJ.o segue o pr1.nc1.pa1". A.§.
s1.m, os erros ou excessos cometJ.dos pelos prepostos l.mpl1.cam na
responsabi1J.dade cJ.vJ.1 do preponente. Quanto ao aspecto crJ.ml.na1,
a responsabilidade será sempre SUbJetiva, em face do prJ.ncipJ.o
da "personall.dade" das ~nfrações e respectJ.vas penas.

Por essas razões, a emenda se JustJ.fJ.ca.

1) Interesse PúblJ.co Aprove1tamento EconômJ.co SO(::1al df' Terra

2) O EnfJ.teuta DesJ.dJ.oso não Pode Ser PremJ.ado

o obje t í.vc desta emenda é o de, exatamente, resgatar a importância

polItica e institucional do Congresso Nacional.

Pelo texto do ProJeto de Constituição, o Congresso fica num papel

estritamente secundârio, sabendo-se que o referendum é, muitas vezes,

frágil e precário diante de si.tuações de fato consumado.

O Poder axecueavc continua com a autoridade e a força para a auto,!:

ga ;de concessões, o que faz também permanecer o caráter fisiológico

e patrimonialístico das concessões.

o J.nteresse publJ.co não está com o enf:Lteu

ta nem com o senhorJ.o O J.nteresse públJ.co li o regJ.me )urí

dJ.CO que favorecI" o aproveJ.tamento econôm1co-soc1al oa ter-

o Congresso Nacional pode ser - como tem sido - obJeto das mais

candentes crIticas, mas tudo que passa por ele, queira-se ou não,

torna-se público e transparente.

O que pretendemos, pot:tanto, é dar um caráter de plena visibilid.,!!

de ao processo de concessões de canais de rádio e televisão, para s.!!

perarmos o triste hábito do apadrinhamento, da sinecura e da depe.!!

dência política.

HOJe, o Poder Exécutivo concede, fiscaliza, renova e cassa. Pela

redação que estamos propondo, democratizam-se e repartem-se as res

ponsabilidades do processo. o Executivo elabora eecní.camenee o pro

cessa de concessão, o Legislativo cuecrçe , renova e suspende a con

cessão, o Judiciário cassa, par representação do I:xecutivo e do L!!

gislativo.

SuprJ.rna-se o Art 4.71(.

",- uuOh..T"oel..iO
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mente exercem a atividade de consultoria jurldica nos Estados e no

Distrito Federal. Com a aprovaçl1lo do texto que ora se pretende e_o

aendar , os cargos desses servidores concursados e efetivos perde 

riam suas funções. ensejando sua extinção e a colocação em dispon!

bilidade dos respectivos titulares. já que a atividade de consult.2,

ria jurídIca passará a ser de competência exclusiva dos procurado

zes, Em consequêncãa , haveria necessidade de ampliar o quadro dos

procuradores para manter em funcionamento os serviços de consulto

ria. gerando novas despesas públicas. Em suma. sem grandes benefI

cios para os procuradores. a medida result'aria em severos prejuI 

zos para os Estados e Distrito Federal e , sobretudo. para os tItul,!

res de outros cargo~t que vêm exercendo. há anos, funções na á_

rea jurtdica.

De acordo com a Emenda de alteração do § 22 do .art 55. para fins

de supressão dos termos "e a consultoria jurídica".

BeIJA ADITlVA:

Art. • •• _ A adnlssão ao serviço Plbllco dependerá senpre de aprovaçiIo prévia ela

concurso de provas ou de provas e títulos e será lJlicamente sob a f0E

ee de Coostrato de Trabalho sem garantia de ~rego estável.
§1g _ Os progranas de actn1ssãoao Serviço PLbllco. os planos de class!

r!cação de c:argos e de carreãeas, e os plaoos de dispensa de Pe:!
soal deverão ser encani.Mados à aprovação prévia do f'rx!er Legl.!

laUw correspondente nos terecs l:pB a Lei determinar.

.:lSTlFICATIVA

EMENDA lP08137·8
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Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo único da Seção U, Capítulo

lI, do Projeto de Consti tulção da Comissão de Sistematlzação~

Nos termos do Art. 14, § 29, do Regulamento Interno da Assembléia
Nacional constituint~ inclua-se, onde couber. o sequarrte disposi
tivo, "IMo íJL.) &rl'/Jc iZ1iL) SeJS.:Ir -

"Art. - As despesas com pessoal das Administrações direta e
indireta dos Estados e Municípios não :poderão ultrapassar 60% (se.!,
senta por cento) e 40% (quarenta por cento), eespeceavamenee , de
sua receita própria.

paráqrDfo único - Quando a despesas de pessoal atingir o lim!
te f~ado neste artigo, enquanto permanecer o excesso, fica vedado
DOS Estados e Municípios contratar ou admitir qualquer servidor pQ
blico ou conceder vantagens finàns;e:Lras, ressalvado o reaJusta de§.
tinado a compensar a desvalorizaçao da moeda."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFlCAÇM

Em r-esper to ã preservação dos dr r-et tcs adquiridos pela classe b-a
balhadora no que diz respe r tc ao srs tema Nacional de Pr-evtdêncle Prr
vada, instrumento de er r cãc í a mconues rêve l quando exercido sem flns
'lucr-at ivcs para a consecução dos ideais de uma política ve r dade t r-a 
mente sodal - ei s que es sequr-a ao trabalhador uma sobr-evtvênc ra ma-:~e:l ~~ase~a~~~;~ d:r~d~e~~:~i :p~~~~ ~;ê~~~~ã~:l 1 d~~

1
~~iTti c~~ ~~~~~~i

riais e por lSSO podendo ser entendi de como parte do salário dos trã
be l hador-es , faz-se m s ter-, no momento em que se elabora a nova Cons'='
tituição do País. que o Sentimento crlStão e solidãrio se faça pre 
sente na consciência de cada constituinte.

Alem de constituir materia amparada em texto constitucional .. d'rs
c tp l tnada pela Le t 6.435,de 15.07.77 e regulamentada at r-evês de De'='
creto específico, a presente emenda encontra respaldo também nos 1
dee t s de fus erça , elo fundamental e tnpees ctndfve I para a manutenção
do equilíbrio social e vrs e apoiar as entidades pr tvadas sem f1n~li
dades lucrativas que integralizam, t nêub i taveleen te , uma populaçao ex
pr-eas tve de mais de sete milhões de pessoas e tr-avês de planos cons t f
tUldos em mais de setecentos e cinquenta empresas. sea e em forma de
beneficios secur-t t ãr í os , em geração de poupanças. no importante dire
cionamento da formação profissional da juventude. seja na -eecnnee rc
da abertura de frentes de trabalho.

Diante do exposto. a aprovação dessa emenda atenderá ã expeet~i
ve da classe trabalhadora que. diante da inviabilidade da manutença o
do seu sistema previdenciino. encontra ..se aflita e desprotegida. a
clamar tambem pela responsabilidade do Estado.

EMENDA lP08133·5
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CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54, INCISO XXIII, AL!NSA "x"

Art 54 .

XXIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r) organização, efetivos, material bélico, instrução e.!,

pecIfica, justiça e garantias das PolIcias Militares e Corpos de

Bombeiros Militares e condições gerais de sua convocação r inclus!

ve mobilização.

JUSTIFICACXO

A manutenção da atual composição do Superior Tr!

bunal Mil!tar garantirá uma maior agilidade e eficiência na apli

cação da Justiça,· tanto pelo seu efetivo quanto pela 'SUa composi

ção mista.

A redução do número de ministros praticamente noo

causa ec~nomia, pois, seus cenpcneneee ·Jã são oficiais-generais ,

que continuariam recebendo seusl\vencirnentos correspondentes ao
mais alto posto da hierarquia militar e além disso, reduziria a re

presentação da classe dos advogados.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa conceder ã União a responsabilid~

de de legislar sobre aspectos básicos das PolIcias Militares e

Corpos de Bombeiros Militares, pois r por serem nforças auxiliares

do Exército e reserva deste" (Artigo 254), hã a necessidade de hR

mogeneização de toda a força policial militar do Estados Membros

da Federação.

Não se trata de uma intervenção nos Estados, que poderão
legislar de forma suplementar, a fim de fazerem as adaptações que

se fizerem necessárias.

Há, portanto, necessidade de se detalhar a atribuição da

união, pois o termo "estrutura básica" não engloba os assuntos

Julgados indispensáveis ã padronização das PM e CBM para que cum

pram a tarefa de "forças auxiliares e reserva do ExércitÇln.

fleiais-generais da ativa do Exército, três entre oficiais-gene 

r13.15 da ativa da Aeronáutica e cinco entre civis.

§ 19 Os Ministros civis serão escolhidos pelo

Presidente da República dentre cidadãos de notório saber Jurídico

e idoneidade moral, sendo pelo menos um dentre Juízes-Auditores,

um dentre representantes do Ministério Ji'Ublico Militar e um den 

tre advogados com mais de dez anos de exercício da profissão.

A allnea tlrn do inciso XXIII do Artigo 54 do ProJeto de
constituição passa ter a seguinte redação:

EMENDA lP08130·1
fl

Art 95

Art 209 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r.r----------tUtc/.U.tl'lC.çOC ---,

1'u... t.U1tItIC&ÇOO ---,

A~o do setor p(bllco brasileiro COO!.
titul, hoje. a lla!or ameaça. ao desenvolvimento econônl1co e social do rcssc Pais e
à estabilidade das instituiÇÕeS delmcráticas. •

A 1nef1clência do setor p]:lUco e sua 1ncapac1~

de de~ e reallzar lnvestbe1tos 1ndlspensávels. eotpronete o ~ lJÚniloo
desenvolvlmento para a 5qleração das graves desigualdades sccrats q.Je nossa COI1;!

ciência insulta. Una razão def1n1tlva é o descontrole dos gastos plilllcos cca ~

pesas de pessoal.

Considerando-se qJe sementea lk1ião e suas EirpI!t
sas Estatais gast~ CZ$490 bilhões este ano CDft pessoal. estimo que o País gaste

10X do P~N.B. ao~~ de pessoal do serviço plilllco.:

É oporb.no defender a sociedade cem UIl todo e à
classe Ó'JSservidores pLblkos em especial. estabe1eeendo-se na Constituição,

pr.1ncípios de cmtrole legWati~ soare as ecéssses, planos de cargos e salá
rios e demissões do serviço público. -

Para dar 1nícl.o a lIla transformação cultural em
rcsso sars, precísercs el1m1nar a garantia. o desestíllUlo e em grande parte a 1m

pcnfdaete. Q".Ie a estab!l1dade no 'e;prego proporc100a m serviço P.iJllco. 0Je es~

deixe de ser l.Il'Ia ocupação extra. llla1 relIUlerSda. UI( "bico" e constitua una carrei
ra valorizada para a ftnmÇão de q.Jadros eficientes tão necessários à adn1nis~
ção pública. -

O c:ontrole legislativo que gaülntlrá a participa

ção da SOCiedade. o equllIbdo. a oporbnidade e a jusUça-dos planos ~ ad'nissã;.

cargos. cax:re1Ias e demissõesno serviço pibllco servirá para el1minar as deplor.!

veis práticas adaWstrativas e polIticas de errp:regui.smo e manipulação do funci.Q.

nallsmo qJe tanta indignação causam à sociedade brasileira e que constituem. ~

je. pela decepção e desesperança. a lIISior atle<.lça à~ia eq nosso País.

E\El<lA Stl'RESSlVA:

~r1ma-se o §39 d:l artigo 233 do capítulo V do Ministério P.!1
bllco que apresenta a segJinte redação:

"sJv - Para o des~ de suas flS'Çõe5. pode o Hinistério Pú
bUco promover ou reQUisitar à Autoridade ~tente ;

instauração de inquéJ:itos necessários às ações plblicas

q.Je lhe .lncuriJellI. podendo avocá-los....para $l..fJrir Clftiss6es.

ou~ destinadas à apuração de abuso de autoridade.

altS de outros casos ve a lei especificar."

P:relim1narmerlte. não se trata de matéria constif:!!

c1cna1 e. s1Jll. de Legislação Processual Penal.

Rel:JJ1sitar a instauração de irq..lérito policieI à
Jl.utoridade cmpetente é inerente à flSÇão instituclooal do Mlni$tério f'lblico.

DescabIdo. entretanto. é o poder de prqrlJYer a in
qJér1tDS policlaIs ou aVDCá-los para SLPrJ.m!r Oll!s.sõeS'. A Le1 Drgân.lca Federal

d::JM1n1sté;io PLbllco (Le no 40/61) adaite a possibilidade de p:r;-mover a!rqJér!
tos~ &penaS nos EstaOOs onde não existem Delegados de carreira.

.l.1STIF1CATlVA

EMENDA lP08138~6
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Dê_se a seguinte redação ao §2S1 do artigo 55 do Projeto
de Constituição:

nArt. 55:,,.

§" 2.11 - A representação judicial dos Estados e do

Distrito Federal competem privativamente aos seus procuradores or

ganizados em carreira com ingresso lIlediante concurso público de pro
vas e titulos." -

JUSTIFICATIVA

Aléll dos pr.ocuradores. outros servidores públicos titula

xes de cargos espec.if'!cos como o de consultor jurídico, igual -=

Como medida moralizadora propõe-se que a. reIlluneração dos .ser
vidores públ~cos não exceda os valores atribuídos aos respectivos
Chefes dos poderes Exec::uti~os Federal, Estadual e Municipal.

Nos termos do art. 14, § 29, do Regimento Interno da Assembléia Na
citmal Constituinte, inclua-f7itt onde~ouber, o seguinte disposit1
vo: "j;'..&to Iff) &et'/U'fiJo .l!!.) t§2-tf']L -

Todos os esforços no sentido de -restabelecer a credibil:Ldadc
das instituições democrãbcas do País serão em vão se não for fixa
da uma regra ex.plícita~ limitando os ganhos dos servidores em to':'
dos os órgãos públicos, nas esferas federal, estadual e Municipal.

O clamor público conta os denominados "marajás" é UIll alerta do
a~a~md~o~~p~l;:í~~e certos fatos revelados pela :Lmprensa tem caus~

"Art::.. - Nenhum servidor público dos Poderes Legislativo,
Executivo ou Judiciãr:Lo, da União, dos Estados, do Distrito Fede
ra1, dos Territórios ou Hum..cípios, poderá receber, il qualquer ti
tulo, _dos cofres públicos importância superior ã fixada como rem:!!
neraçao do Chefe do Poder Executivo respectivo."

o maior fator de desestabilizaçáo da moeda ém nosso Pais é,
sem dúvida, o gasto público acima da receita, gerando "defic~ts"
constantes, cujo financiamento tem sido coberto por operações de
crédito ou pela esueeãc monetária. Nos dois casos, os efeitos so
bre a economia são desastrosos. Os trabalhadores em geral são os
mais atingidos pela inflação Não é Justo que uma classe de tra
~:i~~~oa~sd~~~i:~entes púb1:Lcos) seja pr~vi1eg:Lada, causando pr~

Também de nada adianta conferir-se novas fontes de rcceaea aos
Estados e Municípios se não for contida a pressão exercada flelas
folhas de pessoal ao nivel dos respectivos gastos.

E imperioso, portanto, que o novo texto Constitucional esccbe
leça, de maneira insofismável, regramento suscetivel de colocar
termo final nesta questão, inviab:Llizando a real~zação de despesa
que exceda o limite do racional.

JUSTIFl..CAÇKo

tJ Plenário

EMENDA lP08135·1
tJ Senador XVAN BONATO

E/'IIÉNDÃ lP08136-0
tJ Constituinte EGíoIO FERREIR-A-L-'-MA---------,

tG~/;;:'~

l§J~fiXl

fC;~i~

(lõÇ~~fltJPLEN1\RIO

PLEN1\RIO

CONS'I'I'l'UINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 209, INCISO IV

A presente emenda retira do texto original a ex 

pressão - "os contra a integridade territorial e soberana do Es

tado" - pois, estão sob a abrangência da Justiça Militar a par

tir da vigência da Lei n9 1.802, de 05 de Janeiro de 1953.

JUSTIFICACXO

EMENDA ADITIVA

DISPOSI'l'IVO EMENDADO: ARTIGO 95

Portanto, a competência para Julgar os crimes co!!.
tra a integridade territorial c a soberania do Estado deve per.ro~

necer com a Justiça Militar, o que se coaduna com a destinação

constitucional das Forças Armadas.

O inciso IV do Artigo 209 do ProJeto de cons~itui
ção passa ter a seguinte redação:

IV - os crimes políticos e as infrações penais

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da Uni

ão ou de suas entidades autárquicas ou empresas públ'icas, ex.cluí

das as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Uili=
tar e da Justiça Eleitoral.

Inclua-se no Artigo 95 do ProJeto de Constituição o se
guinte § 49: -

§ 49 A proibiçãf de acumular proventos de inatividade

não se aplicará aos militarr~ da reserva e aos reformados, quanto

ao exereícío de mandato elTtivo, quanto ao de função de magistério

ou de cargo em comissão 06. quanto ao contrato para a prestação de

serviços té~icos ou esrcializados.

J/STIFICACXO

/
o objeti;.vo desta emenda é exc~uir os servidores pübli

"cos milítares na in~tiv1"dade (reserva ou keformadosJ do .!mpedimen

to de acumular proventos com a remuneraçãb própria dos carqos ou

funções acima '9Z'evistos •

./

----

r.r--- nu•• ""tO..... lo/.UIIeO.I1.0o- -,

EMENDA lP08131·9
['J

EMENDA lP08132·7
l:J CONSTITUIN'I'E osmOa ALMEIDA

r.r ,Lc...,~'ccw,'.l~/.".CCW'11ie -,



Assembléia N~ciQnal Coóstituinte e 853

EMENDA SUPRESSIVA:

r;r---------- fUtol,ulT'."",çi~,------- _

Suprima-se o Art. 360 e seu Parágrafo único da

'Seção II; Capítulo II do Projeto da Constitui!!.
te.

".JT.'~II'TI"..çio, _

Título VI ,Capitulo IV. Da Segurança Pública

Emenda supresaí va e Modificativa

suprima-se 05 artigos 253,254,255 e 256.

Modifica-se o ar t Iqo 252
artigo 2.52' A segurança Pública é a pToteção que o Estado

proporciona à sociedade para a preservação da ordem pública e da
incolumidade dos pessoas e do patrimônio,atraves da Policia Federdl.
das Forças PolicJ..ais ,dos Corpos de Bombeiros e das Policias Judi
ciárias.cujas organizações e competências Le as federal e Estadual

definirão respectivamente à po'l Icâa federal e as cemars

Sl.4Irlma-se O inciso V do artigo 233 do Capítulo V do Ministério

Píblico, que apresenta a seguinte redação:
wy _ requisitar atos investigatórios e exercer a st;Iervisão da

investigação criminal.li

EJel]A SlFRESSIVA:

;llSTIFICATIVA

t0~~;~

rç;~ifi1J

EMENDA lP08139-4'
fl oeputado RONACOO CEZAR COECHO

I
Saliente-se por oporbslO. que a Polícia e o MIni§.I

térlo Público são instituições autônomas independentes do Poder Executivo sendo

eroes auxiliares do Poder .Judiciários.

JUSTIFICATIVA

tJ -~~';".-~

['.l~6;-;-~ãIã7J
Tr.TtI1<u.tlm.

çb
---,

MAIA

CESAA MAIA

'UN.~'./.ON"do'.u••ON'.sio, ,

ri ENAruo

CESSR

Emenda Supressiva:

Suprima-se o §,g do artigo 303

JUSTIFICACI:iO.

JUSTIrlCACAQ

Os parágrafos 22 e 3!i1 que tratam de não cobrança do

imposto territorial rural sobre pequenas glebas e da não cobrança

do imposto sobre herança para herdeiros servirá para um sem número
de fraudes Cumpre,proteger os legitimos interessados,na legislação

que regulamentar Oe outra fOTma a proteção de uma pobre viúva st!rvi_

ré para cobrir a sonegação de uma familia abastada O mesmo quanto

as pequenas glebas que servirão para encobrir os donos abastados de

sitias e pequenas fazendas de lazer

• Quanto a inclusão de um § no artigo 273,objetiva-se dar

progressividade ao IPTU no caso de um multi_proprietário.Levando~se

em conta o valor evita-se distorções.

As deFinlções do projeto fogem ao que deva ser um tcat.c I
constltucional detalhando competências a um nível que poderá acarre
tar sérios problemas em função da diversidade 1;'egional e da dlndmi

ca que tais atribuições observam.

Sistema Tributário.

1) Emenda Supressiva Suprima-se os parágrafos 251 e 351 do artigo
272.

2) Emenda Aditiva' Adicione-se parágrafo no artigo 273,o-ntt tf'u6e..'t

§ •• O imposto de que trata o ítem I será proqress rvc em

função do número de propriedades ,levando~se em conta para tal efdto
o valor venal das mesmas.

EMENDA lP08148-3
ê'
['.l

PLENARIO.

EMENDA ÍP08147:§
l:

E"~';;;=J

fil5/'~ãmJ

MAIACESAR

EMENDA lP08144-1
P

JUSTIFICAC1l0:

PLENARIO

A supressão deste artigo não deveria requerer justifi

cação,tal é o absurdo de uma disposição t r ans ato r í.a do texto cons

titucional produzir uma promoção de nível de professor adjunto para

btular
Cabe as regras de promoção previstas internamente nas

Universidades def~nir critérios

.uTo/~lIn"'.AÇio,_-- ~

Emenda Aditiva' Adiciona-se parágrafo ao artigo 134,t:n1rÚ~th!t.

§ ••• O executivo durante o ano financeiro encaminhara

ao final de cada quadrimestre relatório resumo da execução orçamentá
ria. 

JUSTIFICAÇ.tlO.

Emenda supress.íva- Suprima-se o artigo 479.

Não se trata de matéria constitucional e. sim, de L,!

gislação Adjetiva Penal, preliminarmente.
Na -realidade.. Q Ministério Público já exerce

fll1ÇÕes institucionais, caro Fiscal da Lei, requisitando di1J.gências e exercendo

essas atividades no inquérito policial.

r.r-----_'Lt....O'•• NI'do/.1I1.0N' ••~

E absolutamente necessário que a comissão permanen-
j passa acompanhar a execução orçamentária para que realize sua tare

fa critica e não fique apenas dependente e sem tempo para analisar o
Balanço Geral apresentado para todo a exercício

EMENDA lP08143-2
(!l

Atualmente existem no Brasil 180 Entid.!!,

des fechadas de Previdência Privada. mantidas, por cerca de 700 em-.

presas. incorporando um contingente de 7 milhões de associados e

seus dependentes. Este contingente. pelas suas características so

ciais, constitui segmento destacado da sociedade brasileira que
inegavelmente contribui para a formação da opinião pública nacio

nal.
Não nos é sequer possível adm~tir que

nossos ccnstütauntes legitimamente eleitos pelo voto do povo bras!

leiro. sobretudo dos trabalhadores desejem prrvâ-Los dessa conqui.§.
ta. •

Impõem-se pois por absoluta incompatibi

lidade a supressão do art1go 360 e seu Parágrafo Único do ProJeto

da Const~tulnte apresentado pela com.esão de Sistematização.

o dispositivo cuja supressão ~ra se pr.2,
põe viola o prIncípio da insonomia, discriminando entre empresas e
empregatJos da Adm~nlstração P4blica e do setor pn.vado, com o que

'afronta o estatuído pelo artigo 303 parágrafo 22 do ProJeto de

Constituinte que idenfifica os regimes empregaticio e obngacional
das duas áreas da economia br-as r Lej-ra ;"

Trata-se de mat é rua disciplinada tanto

pela Lei 6 lJ35, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto na 81240
de 20 01.78, quanto pelo Decreto na 93.597, de 21.11.86, agora al

terado pelo Decreto nº 9lJ.6lJ8 de 14.07.87, por iniciativa do pr â-,

prio Poder Executivo visando aperfeiçoar os dispositivos nele cr~_

ados ,

Não é demais lembrar que as ccnta-Ibu.t-,

buâções para a Previdência Supletiva orececada por essas. entidades

é determinante atuar~al não podendo ser paritária sob pena de inv!
abilizar os planos oferecidos ou sobrecarregar o empregado o que

representa um retrocesso para as grandes massas desprotegidas além

de ferir os anseios de bem estar e segurança futura da classe t ra

balhadar~

..,... tuTo"II...''''...iO------- ------,

aevA stFRESSIVA: JUS11FlCAC~0:

CESAA MgIA

JUSTIFICAÇ.tlO

A inclusão dêste ar t rqc produziria uma enorme injustiça

com os servidores das empresas estatais que conquistaram um sistema
justo de assistência e previdência

Neste sentido,de Justiça scc IeL e de direitos sociais,

sugerimos a exclusão do artigo 360

Emenda Supressiva.

Suprima-se o artigo 360.

A manutenção dêste dispositivo produziria enormes dis

tcrçõea.ccmo por exemplo restringir o acesso das Universidades 0f1

c.í aí.sj que SdO organizadas na forma de Fundação aos necessários sub
sídios e transferências orçamentárias do governo

EMENDA lP081'i9:I
I:J

I:J

EHeNbAS RELATIVAS AO uORCA~lENTO

,) suprima-se o art1.go 133 e todas as citações na artigo 134 a
"üfre t r i zes ürçanentãr resv ,

2) Modi fica-se o caput do artigo 287
Artigo 207. O Orçamento compreenderá dois per-Iodos emance í ros r~t&

quatro meses anles de cada periodo r.tneocca ro ,» Executivo env í ar é ao

Congresso Naci onat o projeto de Le i, crçement.arae.ccntenoc a ver s êc

final ajustada do Orçamento para o periodo segUJ..nte,e o orçanentc pr.2

posto para o período sun-sequente O Orçamento para o período sub-se
quente scra examinado pela Comissão Permanente durante todo o exerci
ciu,disl::utindu eom c Exel::utivo os ajustes necessar Ics para o eucacu n-,

hamento de sua versão final A Lei, orçamentária. de forma discriminada

compreenderá

3) Adiciona-se o Hem IV ao artigo 287
IV. A Politica de Aplicação das Agências r inance Lras OflCHlh de'

fomento

EMENDA jp08145-9
tr---~B~~-----_·_----J t~j.."L~J

Preliminarmente, não se trata de matéria constitucio
nal 8. sim. de Legislação Ordinária.

Nas Policias Estaduais. por sua vez. existem órgãos

de Corregedoria próprios que exercem essas fI.1'IÇõe5 e que podem contar ccn o ac~

panhamento do Ministério Público em caso de designação específica.
Não se pode conflSldir a nobre atdvadade do Ministério

Piblico cem F'lscal de Lei cem <! pretendida atribuição de fJ..scalização e contr!:!.

Ie, Instituição Penal e Civil CPC. obviamente. não lhe ccrcete, vez que anbas i!l

tegram o Poder Executivo caro órgãos independentes e autônOO"Cls.

SUpr.ima-se o inciso IX do artigo 233 do Capítulo V da Minist!

rio Público, Q.Jeapresenta a seguinte redação:

"IX _ requisitar atos investigatórios crrnunats, podendo aco.:!!.
pantlij_los e efetuar correição na Policia ~1udlc1.ária,

prejuízo da permanente correição Judicial."

.lJSTIFlCATIVA

t= _••:'~~~

fl Q5;~~7;;J
MAIA

R' ENlHo""""""...,,=====~~
CESSR

Emenda supressiva: Suprima-se o .ítem XXV do artigo 13

JUSTIF'"ICAC.tlO

Da forma que o itel'l está redigido,produzirá o contrário

do que objetiva criando óbices que gerarão interrupção de atividades

empregadõras.

E posafve t que existam distorções nesta área.Porem elas

devem ser tratadas a nivel regulamentador enquanto legislação ordiná

ria que ordena e racionaliza a atividade relativa

A incl~são a nível constitucional é um excesso e um ê

rro de difícil correção posterior.

EMENDA lP08150-5
[J

JUSTIF I CAÇ1lQ:

As Emendas propostas,a exemplo dos países aonde o Legisla

tivo efetivamente interfere na proposta de Orçamento. introduz a úni

ca sistemática que se mostrou e rãcaa-o Orçamento bi_anual,aprovado

anualmente para o período seguinte De ratc ,« maior parte das rubri
cas orçamentárias quase não varIam de um ano para out ec.ccmc pessoal
e serviço da divida. Desta forma,o Legislativo precisa interferir,
decãs í vamente no detalhe dos ,investimento e novos proqr amas Para tan
requer de tempo para convocar as autoridades gerais e específicas a
f1m de poder entender o mérito e discutir prioridades

Isto se consegue em países como USA e GB, através do or ça-,
mento para doas per iodos ,aonde o orçamento do período svti-sequente é

negociado exaustivamente entre o executivo e o Leqi s Lat í vc e volta

para aprovação com uma versão final ajustada De outra forma pe rrna-,
necerâ o Legislativo apenas ratificando o já dec Ic rco

Por outro lado introduz-se entre os elementos que necessr

tem de aprovação legislativa a Política de Aplicação das Agências de
Fomento Este na verdade é um segundo orçamento,maior que o rormaã

paralelo,executado por exemplo pelo BNDES, Caixa aconõmca.üanco do

Nordeste, •• ,sem interferência do legislatJ..vo A não inclusão oês te

ítem torna inócua a iacussão sôbre o orçamento

.u...../cON,.•..",.w.ON'.. ..", ,

ae.uA SlFRESSIVA:

Preliminarmente, não se trata de matéria constituci.2
na! e, sim. de Legislação Processual Penal.

A supressão se irrpõe. tendo em vjsta os textos legais
já emvigor que determinam o encaminhamento dos procedimentos no prazo legal à A!:!,

toridade Judiciária ccmetente~.. de imediato, abre vistas ao nobre representan
te do Ministério Público.

.JJSTIFlCATIVA

Sl(Jrlma-se o §ZOdo artigo 233 do capítulo V do Ministério PQ
blico, que apresenta a seguinte redação:

w§2Q _ A instauração de procedimento invest!gatóno crinnnal s,!:.

rã COOUlicada do Ministério Público, na forma da Lei."

r.r Tllmluun'"'uçlo, ------,
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 86, 11.

I! notório que a maIoria dos idosos hoje, recebem pen

sões e aposentadonas insuficientes para a sua alimentação, tanto

mais para o lazer. E. pr.eciso darmos mais atenção a eles, proporcio
nando-lhes formas de distração e ocupação de seu tempo ocioso, faze!!

do-os participar da vida social, tirando-os da clausura de seus apo

sentos.

Concedendo descontos substanciais nos custos do lazer

aos idosos estaremos ajudando-os na sua socialização, promovendo
ben-eater e dando_lhes alguma alegria, que bem merecem

JUSTIFICACAO

EMENDA lPOB15B·l
f? CONSTITUINTE IlNTOOIO SALIM CUUATI

f'l PLENARIO

FY~~"':J

fÇJ:'.m;::]

CONSTUllINTE ANTONIO SAI IM ÇIlRIATI

estabilidade emanam de prescrição constitucional r sendo destarte
incontornáveis.

Isto posto, afigura-se-nos de justiça que os ccns t Itu
intes de 19~7, neste aspecto, atenham-se à norma consagrada po;

seus antecessores proporcionando o bene f'Jcfo e consecüente t ren;
qallida~e longamente almejados por um contingente pequeno de ser
vidores, nem por isso mi?os significat~vo.

tJ PLENMIO

EMENDA lPOB154·B
ê'

Título IVlcaPitul:1:~~~"I::~dOII-:~OS ser-:~;:PÚbl~~-l
cos civis"

1)emenda mcdí r.ícat íva modifica-se o item tIl do 8r\.190 86..

lU. vencimento não inferior ao menor- salário vigente pa
ra o setor privndo

2)emenda edí t ava e incluir na seçac 11 aonde c_DubaI'

Os cargos.em comissão ou funções de confiança fardo parte
dos planos de carreira,de forma a garantir o seu exercIcao privativo
por f'uncfonâr í.os públicos estatutârios dentro das Lmbas de at r abuI-,
ção técnica,excetuado o nível de autor Idade máxima diretamente su
bordinado a autoridade politica

fIYõ'~'''''~

[IÇU;;ffi.~CdlUO/c.w, .. i.,'.....N..... ,

JUSTIFICACAC

O inciso acima referido vísa erradicar o trabalho temporário
E. certo que, llUitO Ilt:lhor seria que todos os brasileiros t1vess~

seus empregos fixos, mas é preciso examinar a realidade em que vivemos, onde, c!o

da vez nais cresce o contingente de deserrpregados, pais de família QUe serre-i o

pesadelo diário da fome e o constrangimento do desabrigo de seus familiares.
O ercreqc terccrãrtc ou sazonal, ainda que de forma precária I VeM'

socorrer esta população

Por outro lado, decorrente da n:esma onda de desemprego, em mitto
se tem IllJIUphcado a onela de criminahdade, e aquele que tem condições de ofer.!:,

cer emreqo deve se cercar de precauções para- não colocar a sua empresa à mercê

de marginais Dal aoecesstoece de eroresas especializadas recrutaaoras e seleci.Q.
nadaras de não-de-obra.

Não se pretende aqui, fazer a apologia das empresas de recrutamento

de mão-de-obra, mas, acreditamos, que também a Nova Carta não deve cercear a libel.

dade de iniciativa destas emresas, taecénpara não cair em contradição COOl o ioe.!.

so IlI, do seu art. 62, deste Mesmo Projeto de Conshtuição que diz:
"lII - Democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da

riqueza do trabalho e dos meios de produção". •

1E11tlIJ".nf..... ;:O- ~

Esta emenda vem apenas complementar o art. 252, que

no seu inciso V, o eminente relator Bernardo Cabral instituciona

lizou consti tucrcnefeente as Guardas Municipais.

Resta-nos apenas estabelecer competências das Guardas

Municipais, assim como foi feito em relação à poj.Ic ra Federal, P.e
Hcias Militares, Corpo de Bombeiros e PcjIcí.as Civis

Temos recebido inúmeras retnv.ídacações no sentido de

incluir as Guardas Municipais na Nova Carta. por Prefeitos pre~

sionados pela enorme onda de criminalldade que se estende por to

dos os Municípios e que se vêem compelidos a tomar iniciativas ef.!!.

tivas no combate aos marginais, preenchendo as lacunas existentes

na área da segurança.

Suprima-se 'O inciso 't:IN do art. 13.

8nenda supressiva

Dispositivo emendado - inciso xxy do art. 13.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: como art. 2.57. lV'\oeo..~T.....to \,f~\..::t.-r~v~ovl

Inclua-se como art. 257~egUinte;u .................. t.fI,.4...... ·lo-,u lfYj

~

TIAs Çuardas Mtloicipais são instituições permanentes,
destinadas à defesa e preservação da segurança pública, subordin.!!

da administrativamente ao Poder Público Municipal"

JUST~IFICACj:{O

f'"l PLEN~RIO
"' 'm"'""..."' ~

EMENDA lPOB159·9
f'l CONSTITUINTE ANTONIO SRLIM CURIATI

er=';~~:J

fl:Zi;'fitJ

py~~''''~

CÇf/:j7!J

JUSTIFICACAO

Suprima-se o § 3Q do art. 349.

tJ PLENMIO

O dispositivo em queatêc vem ferir diretamente o pr In

cípio da livre iniciativa, contrariando o inciso III do art 69,0-;;
de se faz. saber que é uma des tarefas fundamentais do Estadolldemo:
cratizar a livre in1ciativa•• a fim de abolir todas as formas de
opressão. TI

Ora, dar poderes para o Poder Público para intervir
na iniciativa p r-avada e possibilitar até a desapropriação não nos
parece condizente com a democracia tão duramente ecnqu i s t ada por
nós. Vislumbramos aqui um fantasma de governos autoritários (1)

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO art. 349, § 31:1.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENDAOOrart. 253, ins.lso Il!

D processo seletivo custa dinheiro aos cofres púbhcos
e não tem sentido que um processo seletivo, que objetiva escolher

os melhores funcionários para um órgão, seja real1zado e Lqrtora-,

dos os objetivos para o qual foi realizado.

concurso.

li, ficando assegurado aos candidatos aprovados a sua

imediata nomeação para as vagas previstas".

Inlcua-se no inciso UI do art. 253, após as pala
vras de fronteira, o seguinte'

, rodoviária"

Inclua-se o seguinte depois da expressão "em concurso
público de provas"

O concurso público é um ato administrativo complexo
que tem várias fases até a absorção do candidato pelo órgão.

Levantada a necessidade de material humano, a Admini.§.

tração através de seus órgãos de seleção crcvadenc í.a a cubã í.ce.,

ção dos editais, que é a forma pelo qual estabelece ela os requ1
si tos para a admissão do funcionário

Ac~~tece entretanto que mui tos órgãos realizam o ccn

curso, homologam o resultado e pura e simplesmente deixam de co.!!.

vaca r o candidato. Algumas vezes ncme ram inclusive funcionarios

não concursados apesar de exa s t Lrem candidatos habilitados em

JUSTIFICACAO

EMENDA lPOBÍ56-4
ê' CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

EMENDA lPOB155·6
tJ CONSTITUINTE ANTONIO SALI~uT~URIP.TI

r.r----------1u10/~un"' •• ~;:. _____,

r.r----------1U10IJU'T1".a;le _____,

~~,....~
tç;:j7ilJ

Suprima_se do item.!! do art. 356 a expressão "e cinco"

e substitua-se no item!!. do e-esmo artigo o número "trinta" Por «vinte
~". -- --

JUSTIFICACAO

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

Tn10/~un"...ç.o ~

.ud_/c... II •• e/IUO•••'IIi4 ,

EMENDA MODIFICATIVA

Oispositivo emendado: ar t 356

JUSrIF'ICACA"D

Os dispositivos propostos tem por finalidade

1) Adaptut a terminologia ao fato de Que o termo salá

rio mínimo em breve será apenas um parír ão ç deav i rmu.ladn do se Iar i c
piso

2) Garantir que as reformas administrativas. caminharão

no sentido de profissionallzar o serviço público,questão básica no
processo de demucr at.Lz ação e de não manipulação do setor publico

A presente sugestão objetiva assegurar à mulher traba
lhadora e à funcionária pública celetista ou estatutária a aposentado
ria voluntária aos 25 anos de serviço. -

Justifica-se a concessão de um tratamento d.í f'e rencr ado
ao do homem em função das peculiaridades do trabalho feminino, que j.!!
Iflais é exclusivo em sua atividade profissional, somando-se às ativida
des domésticas que , concomitantemente, executa -

Assim, cumpre ampliar a proteção já adotada em nosso
sistema legal, que premia a mulher com a exigêhcia de conhecer em sua
plenitude a s"ignificação do trabalho doméstico feminino, elemento im
prescindível para a própria vida econômica da Nação

Em sendo a mulher trabalhadora e dona-de-casa, concomi
tantemente, é mais que justo premiar-se essa dedicação e reccmoensar-.
se essa dupla carga de trabalho através da possibilidade de aposenta
doria antecipada em cinco anos, mantidos os vencimentos integrais da
atividade.

Num aumente em que as teses feministas de igualdade
entre os sexos vingam e prosperam, é útil que a Constituição Fede
ral mani reste expressamente um tipo de discriminação que se reves
te de justiça e legitimidade, encarando as diferenças de trabalho

entre os sexos para beneficiár a cidadã brasileira, apenada por
múltiplas exigências.

Cumpre justi ficar a expressa menção aos servidores
da administração diteta e indireta da União, Estados e Municípios,

para que fique clara, patente, irretrucável, a igualdade de oport.Y.
nidades que pretendemos ver implantada.

r;r------.ud... /co.... II./lul....,"lÃo

EMENDA lPOB152·1 '"N' --,
l? CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

r.r----------1Ull/Jun.....~.o

Fica o Art. 356 do Projeto de Constituição eeceecãcc do

seguinte parágrafo 1~:

EMENDA

EMENOA SUPRESSIVA
OISPOSITIVO EMENDAOO: art: 254, § te ,

Suprima-se a palavra exclusividade.

Emenda aditiva.

D1spositivo emendado art. 356

JUSTIFICAcno

r.r TCr.tollu.Tlr'•• ~;:o ___,

Acreditamos que o policiamento ostensivo deve ser exercido por tE.
dos quantos possam fazê-lo dentro dos limites estabelecidos em lei,

porquanto a criminalidade se alastra de forma espantosa na região '

urbana.

A existêncla da palavra exclusividade neste dispositivo limita e~

ta ação à Polícia Militar, alijando as forças auxiliares, como
Guardas Municipais de efetivamente ccnt.r.íbuí r para a defesa e prot.!:,

ção da população

(JPLENÃRIO"---'-"=""'-- --'1 rrdi'.ffitl

EMENDA lPOB161·1 ""'--------.1 fõO
p O

"
5
' '''' ---O

tDeP. ANTONIO 5ALnl CURIATI . ~ _,

r.r '~C..IU(i/ ••W... l.o/'u'C.w,..""

r.r---------_1U1e/lU'tT"...çb_--"- ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO. art 422.

EMENDA lPOBí57:2
f'J CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

f'J PLENARIO

Acrescente-se o seguinte depois da expressão "oar t Ic í

pação na comunidade": -

«com direito ao lazer, Incent ívendc-jhes o consumo e

a produção cultural através da concessão de descontos especiais

preços e tarifas".

Atualmente, a Polícia Rodoviária está subordinada ao

Oepartamento Nacional de Estradas de Rodagem, que integra o Hinisté

rio dos Transportes e tem 'jurisdição sobre todo o território nacLo-.
naã ,

Entretanto, os serviços de Polícia marítima, aérea e

de fronteiras estão ligados à Polícia Federal, embora a natureza de

suas atribuições em muito se assemelhem, principalmente nos casos de
repressão de tráfico de drogas e entorpecentes e contrabando

seria, pois, medida de coerência, colocar os serviços
rodoviários sob a mesma orientação com vantagens para a uniformiza_
ção administrativa e de rêcursos humanos.

Estabelecer-se-ia, as$im, maior unidade dos serviços

de policiamento, através de uma estrutura única de recrutamento, f0l.

::~:: :et::~:~:::~;o~eu~e:::a~~i~:~P:~:oa~:e~::S~:~l~~::~;a~t:~ve~i
Polícia RodovIé r Ia Federal

JUSTIFICACAO

r.r---------_1E1T.,Ju"'''..~i.

EHENDA AOITIVA. como art 473.

Inclua-se como ar t , 473 o seguinte) t\,l.I\fI.M.~J..p- ju. én ,J.r..~:

Inovação da Carta. de 1.934, a medida em causa inte
grou-se definitivamente a nossa tradição constÍtuinte, tendo si

do reeditada em todos os textos subseqUentes, com pequenas var.!.!!

ções quanto ao requisito de tempo de serviço. Enquanto os const.!.
tuintes de 1 934 fixa-ram-no em dez anos, os demais houveram por
bem admitir perlodos mais curtos, entre quatro e cinco anos

Trata-se de um peccedímentc de inquestionável mérito,

uma vez que regulariza situações consolidadas anteriormente à n.Q.
ve ordem consti tu!da, não se jus ti ficando mantê-las rna.l teradas,

sob pena de contaminá-las COm eiva de inconstitucionalidade, em
muitos casos insanáveL

Sobre o assunto, cumpre-nos ainda assinalar que, ap..!!
sar dos cuidados do legislador constituinte de 1967, a ccócessâc
de estabilidade deixou de contemplar inúmeros casos que teria s1
do de justiça amparar. São basicamente aqueles servidores que não
satisfaziam o requisito de tempo de serviço à data da Promulgação
às vezes por margem itI;isória Até hoje, muitos dos remanescentes
permanecem em s.í tuaçãc Irregular, porflue a adminIstração não lhes

facultou acesso aos procedimentos edequadcs para obtenção da tão

almejada estabilidade. Essas situações slio mais rrequentes entre
servidores das entidades estatais inter'1as, carentes de estrutura

administrativa aprcpr raôa, São, por outIto lado, problemas pratic.!!

mente Insorüvers , na mediaa em que as c~n(Hr;ões para aquisição de

JUSTIFICAcnO

"Art 47~ - São estáveis os atuais servidores da Un.!.
ão , dos Estados e Municípios. da administração centrall"zada e au

tarquia que, à data de promulgação desta constituição, contem oe
lo menos quatro anos de efetivo exercício ou que tenham sido ad=

mitidos mediante concurso público".

)

\
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EMENDA
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JUSTIFICAÇÃO

rr;;;~~~

Ui;;J;J

PLENARIO

Constituinte VIN1cIUS CANSANÇAO

Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em

alguns setores comerciais e de serviços onde existe uma estrutura na

cional competente, competitiva e responsável .t: o caso de supcrmarca
dos.

Esta emenda pretende defender, da investida de organiza-

ções multinacionais, o setor de comercialização, a nIvel vareJista,

de bens e mercadorias, definidas em lei, como de uso e consumo popu
lar

"' .~..1"'o/C.w .. oJo/'UI.OWIIs1o ...,

E/I'IENDA lP08167-0
tJ SENADOR CID SABOIA DE·~~;~HO
"' .L•••~OD/•• w,..IO/.".'.w.. ,IO

[1PLENÁRIO

E/I'IENDA lP0816S·3
fl
f'J

As aI teraçôes que necessariamente serão introduzidas nos:!..:!,

tema tributário brasileiro não poderão deixar de contemplar uma re, -
formulação no conceito e incidência dos fatos geradores do atual i!!

posto sobre renda e proventos de qualquer natureza

A doutrina predominante, embora não assente paciflca'llente,

envereda no sentido de estabelecer rigorosa distinção entre o que

se chama renda e retribuição à atividade laborial

A renda, afirma-se, advem do capital, de sua dinâmica,

ser aplicado nos. diversos setores da economia.

JUSTIFICAÇAO

Numa sociedade capitalista, as atividade.s produtoras advê:l\

em alentado volume das aplicações do capital.

_-;;;;;1JliZE3!I!Z8,:;:.FA~ ~ I

Inclui~s o art 271 do Projeto de Constituição. os s.=,

guintes textos'

"Art - O Imposto sobre a Renda (IR) não incidirá sobre o

rendimento do trabalho e proventos da aposentadoria.

Art. - O Imposto sobre Rendimentos do trabalho (íRT) te:-á

aliquotas necessariamente menores do que as do Imposto s~bre Renca".

Dê-se ao artigo 113, a seguinte redação'

JUSTIFICAÇJ:iO

"Art. 113 _ Deputados e Senadores perceberão remuneração igual,

dividida em subsidio e representação mensal e ajuda

de custo anual

A sugestão que temos a honra de submeter

apreciação dos ilustres Constituintes busca definir, no corpo

da nova Carta, a questão da remuneração dos Deputados e Senado

res.

O Poder Legislativo tem sido vítima contumaz

de uma enorme pressão da opinião pública brasileira com referêB,

cãe aos chamados Jetons e à isenção fiscal sobre os subsídios

de seus membros Nós, que vivemos õ problema, sabemos que o

exercício da atividade parlamentar, para ser bem exercida,
se desenvolve junto às bases políticas dos Deputados e Sen!.

dores. exigindo incursões nos Ministérios, na Justiça, nas

Universidades • A decisão polítIca institucional, no Plená
rio da Câmara ou do senado, e que coroa todo um processo p~

.lamentar, deve estar embasada na consciência que. afinal, se

obteve com esses contactos externos, onde o político tem a

oportunidade de ser sensibilizado, diretamente na fonte,com

os magnos problemas sociais e econômicos do Pais.

Mas a 'Opinião pública. por desconhecimento do pr.2.
cesso político ideal, tem costumado cobrar dos Oeputados e

Senadores um comportamento quase que colegial em relação aos

trabalhos legislativos. Nisso, esta opinião pública tem si

do, inclusive. conduzida por órgãos de comunicações que, i.!!,

felizmente, ainda não ae aperceberam da problemática

A sugestão apresentada busca, assim encerrar com

B polêmica, resguardando o prestígio do Poder Legislativo.
SuprlmaNse o artigo 84.

JUSTIFICAÇ~O

S 112 - O subsidio estará sujeito acs impostos çe-,

rais, inclusive o de rendas e os extraordin!

rios.

S 212 - A ajuda de custo será paga em duas parcelas,

no início e no término da sessão legislativa

ordinária.

S 3 12 - Na convocação extraordinária. a ajuda de cu.!
to será paga pela metade.

S 412 - A representação não poderá ultrapassar a SOll:

(cinquenta por cento) do valor do subsídio.

Parece-nos iníqua a proibição. Não vemos

-nenhuma imoralidade iRf aproveitamento de parentes em li

nha direta ou colateral, consanguíneo ou afim, ocuparem

cargos ou funções de confiança.

"'----------'1110/.1""..'10&0;10-- --,

I
.t: preciso evitar a invasão estrangeira nesse setor pois,

inicialmente, elas se apresentam como se fossem vantajosas mas, depois
de estabelecidas, revelam o seu apetite voraz.

Note-se que o Terceiro Mundo Já está legislando para es

sas atividades, como se constata na Colõmbia, Gana, India, Malásia,

Libia e Quênia. Também o México e o canadá oferecem restrições ã par
ticj.pação estrangeira em suas economias.

Estou certo de que, para o próprio benefIcio da economia

! brasileira, a Constituinte deverá fixar normas claras de proteção aos

nacionais que se d~dicam a esse ramo de atividades.

1TI3~~;'~

(ITõ[!';WJ

JU'STIFICATIVA

Enquanto as empresas locais tornam-se parte integrante

da vida da comunidade-- seus proprietários vivem. nela, interessando

se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca -- as
multinacionais, por não possuiram motivação de ardam nac.i;0nal ou lo_

cal, agem por mero interesse econômico. Em muitas situações, desvir

tuam e tumultuam o mercado e a economia dos' paises, com prejuizos i!!

previslveia.

29) Acrescente-se a seguinte norma, em Disposições Tran

Por outro lado, aqueles que ocupam terrenos da

umãc , dos Estados e ~lunJ.cíp10S, de J.nst1tU1.çÕes e de part aeuta

res, embora regularmente anscra tcs como ocupantes. par-der-a.am com
a pura ext:l.nção da eneseecse , o ancrcmenec at:é- aqua d:l.sponível

para regular:l.zar suas pc s ses onde cons t rua rem benâea tic r-aa s , daí
prever-se a epr acecãc de outro t.apo de contrato para os ocupan

tes, eva tenôo-ec a subversão do mercado 1mobJ.liár10, com graves

12 - rnexaaecnec cláusula contratual, apj.a.ca-.

se, aubeada.az-aemenbe , o que d1spõe a le

g1s1ação especaar dos 1mÓVe:l.S da Un1ão.

JUSTIFICATIVA

Art. - As atuais empresas, que não preen-

cham os requisitos do art. 301, § 39, fic{1rão impossibilitadas de
qualquer expansão, assim entendida o aumento da área f!sJ.ca da fun

cionamento dos est;.abelecimentos Já existentes ou a criação de novos

estabelecimentos.

sitórias

No aforamento, o propr:l.etár:1o detentor do domín10

pleno, ao ceder o domínJ.o út11 ao rceearo, retendo ccnaa.qc o do

mín10 dJ.reto, estabelece uma eepécae de ccndcmfnac , va senüc esta

belecer política de uso ordenado do solo O fore1.ro deverá pagar

ao âenhor-ao , ant1.go propr1.etár1.o 3.ntegral do solo, o foro anual e

o ânudênu.c em caso de alienação da sua parte na pr-cpzae dada , ou

seja o domín1.o út:l.l

ees , medaent,e a aqu1s1ção do domín10 eaxeec, na conform1Clade do

que d1spuse:rem os xeapecta.vos contrats

ccneeccêncaes sécac-eccnêeuces , afetando pz-anc a.pa âmen t e os menos

zavocec rece

Se a enrateuse eaveese mer ec.rdo a dJ.vulqação con

fer:l.da a outros anst rumen tos )uríd1.cos, aarae ela bem errtenda.da ,

dada a sua s1mpl:l.c1dade quando comparada com a de outros :1ns
trumentos lega1.S do cc t aõ a.enc , como reserva de domf nao , lea'lJ.ng.

ampos t.o de renda na fonte, ICM e tantos outros.

A simples ex'ta.nçâc da enraeeuse como preva.ece

no texto do art:l.go, poder-a.a ampor t.e r- em qrave ônus para o Tesour~
sacaenea , sendo enuencaea como exproprJ.ação do õomfmo d1reto

pertencente ao aenbcr-ac ,

Nos terrenos aneeracree , a enf1.teuse prestou

levantes ser-vaços , ao imped1.r 1.ncÍ:l.scr:l.m:l.nada a utJ.IJ.::ração do
solo, poaeaba.ã a.tando o controle da ocupação urbana e rural e a
ap11cação de normas requladoras da eauéuaca e da c1.rculação

vJ.ár:l.a, antes dos Estados e Mun1cíp1os aasurm.rem esse papel

Se o povo bras:l.leJ.ro pode frequentar Lavrement;e
as preaea e aanda conta com uma razoável proteção embaenee i da

costa, deve tal prJ.v11égJ.o à enfa.t.eus e , epaacévea aos terrenos de

mar-anhe , pertencentes a Un:l.ão desde o deeccbz-amenuc , por d1.re:l.to

or1g:l.nár10 da Coroa Portuguesa.

32 - Os terrenos de mar anhe e seus ecrescaôcs
satuedos na saase de sequrança de 100

(cem) metros de larqura a pe r-t a r- da orla
marítJ.ma, só poderão ser af aeneõos ou

anecr-a tos como ocupados com cláusula de

garant:l.a de preservação do mei.o entn.ente e

pr-oa.ba tia va de prave cxaeçêc das pra i.e s ,

2!! - Os d:l.re1tos dos acue i.s ocupantes anac ru ecs
ficam assegurados por outra moda11dade de

contrato.

O ans t.a tut;o da enfat euse a arida é um dos melhores

J.nstrumentos )uríd:l.cos ap11cáve:l.s ao controle do uso do solo,

quanto à proteção amba entie I , preservação da ecol09J.a e de reeae

contra a prJ.vat1zação das preae s

Esses terrenos, 1nal1.enáve1s em seu õomf mo ple
no, func10nam como d:l.que entre os terrenos alod:l.a1s, l:l.vres de
qualquer restr1.ção e o mar, poss1h:l.IJ.tando a ap11cação de natu

ral polítJ.ca contra a especulação J.mob11ár1a, em beneefcac dos

que não podendo adqu1.rJ.r terrenos junto ao mar, eseemem ampeda>

dos de frequentar as praaee , poas os acessos a elas ser i em fecha

dos.

19) Acrescente-se o seguinte § 39 ao art. 301:

Art. 301•••••••••••••

§ 39 A organização e exploração das ativida
des econômicas relacionadas com a comercialização, a nível vareJis
ta, de bens e mercadorJ.as, definidas em lei como de uso e consumo PE.

pular, compete exclusivamente às empresas privadas nacionais ou às

pessoas fisicas domiciliadas no pais.

f:J PLI:NÂRIO

E/I'IENDA lP08164-S
l:CONSTITUINTE Hf;LIO DUQUE
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RICARDO IZAR

§ 51 - Em nenhum caso o imposto a que se re:fere o i tem

111. quando incidir sobre rendimentos do trabalho assa

lariado de qualquer espécie, será superior a 35% (trin

ta c cinco por cento) da renda lIquida veri:ficada dura!!.

te o ano-base, respeitada a progressividade do tribut.o. 1I

Frise-se, por oportuno, que os co:fres públicos não so:fri:,

rão substancial redução de receitas, dado que aposentados e pensio

nistas representam um universo não muito numeroso com relação ao to

tal da população economicamente ativa que tem seus vencimentos trih!,!.

'tudos , E ainda é importante ressaltar que as aposentadorias. pensões

e benerdcrce previdenciários pouco representam em valor individual,

apresentndo, portanto, ba í.r a capacidade contributiva

r Acreditamos que a medida proposta facilitará aobr-enaneã-,

ra a administração :financeira da Previdíil"cia e dos órgã03 <-:,ncarrega

dos da arrecadação tribut~ria, acarretando significativa economia e

minimizando ainda mais os já diminutos e:fei tos sobre a receita fiscal

da União.

DispositiVO emendado BI:t. 270

Emenda aditiva.

Fica o Art. 270 do Projeto de Constituição acrescido do

B.Cguinte parágra:fo 51:

Art. 471 - F1ca extinto o 1nst1tuto da enf1teuse,
sendo facultada aos fore1ros, a remJ.çào dos aforamentos eXJ.sten-

§ li - são imunes à tributação os proventos da epoeentg

daria, reforma ou reserva remunerada, bem como as pen

sões e os bener'Icacs previdenciários. 11

Em seus estágios iniciais de elaboração, ainda no âmbi

to das Subcomissões,. a proposta de texto constitucional consignava a

imunidade tribut.ária dos proventos de aposent.adoria. Porém, em race

de negociações com as quais não podemos concordar, tal disposição :foi

extirpada da proposta original,

Deve-se reinclui-Ia por vários motivos. Primeiramente

para elevar o padrão de vida de quem, após anos de serviço,

adquiriu o direito à aposentndoria, ou para salvaguC':.-dnr n qualidade
da existência daqueles que perderam o arrimo da :família e dependem da

pensão previdenciária. Em segundo lugar, porque será a Imunfdade o

instrumento através de que serão elevadas as quantias hoje pagas pe

la Previdência Social, sem que sejam aumentadas suas necessidades de

numerário.

JUSTIFICAÇÃO

o Brasil é um dos ped aes onde se verifica mais elevada

tributação direta e indireta, seus habitantes estão sujeitos a impo!!

'los em cascata, tirando-se de circulação e trans:ferindo-se para o PE.

der público recursos quc cumpririam mais vantajoso papel se cat.tvca

sem movâeenuendc a economia, entre cidadãos, comércio, ino.ústria c

fornccedo;es.

Ó salário é, historicamente, o alvo mais fácil - por en

contrar-sc sem def'esa - onde a administração .recer-ar busca recursos

quando não consegue conter ou reduzir seus gastos

Por outro lado, a sonegação jamais :foi combatida seria

mente, o que sobrecarrega a necessidade de se tributar salários.

O poder discricionário de escalões inferiores do l<l1nis

tério da Fazenda é praticamente iliMitado quando se trata de elevar

tributos sem a consulta ao Congresso Nacional.

Diante disso, é dever da J1agna Carta prot"eger os direi

t'?s ~dos cidadãos e limitar o poder de tributar do Estado, impondo-se

o Ipercentual de 35% como teto máximo para o imposto sobre a renda da

pessoa f1sica, respeitada a progressividade do tributo, para que não

se imponhal'l allquotas escorchantes à classe média e aos e'ltratos 1n

f'eri'Ores da massa assalariada.

Ressal te-se que os bens de consumo, em sua quase tot.a

lidade, já Dão tributado'l através do IClo! e do IPI, assim sendo, ai!!

dà que o cidadão se encontre isento do impostó sobre a renda, cont!

nua ele contribuindo para a receita tributária da União, dos Estados

e dos Municipios E essa contribuição é ctê nais justa, porque contr,!.

buirá aquele que consumir e aquele que não o fizer não estará subsi

diando o consumo de outrem.

,,, É modida justa em de:fesa do cidadão, e será instrumento

1.".0, '"' ,,'" o onm1n1.r".0- ""n. nn" cnnr"" ,.u,

"'---------:--TUTO/'Uf"'IC..~40 ____,

-EMENDA 'lPQl!.1.&:i.9 L..". -,
l:J Dep ANTONIO SALIM CURIATI

('l PLENÁRIO

'EMENDA lP08163-7i
['1.
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SENADOR CID sABOIA

Senador CID SABOIA DE CARVALHO

sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

em 06' de Agosto de 1987.

JUSTIFICAÇAO

§ 19 - Cada região, indicada em lei, será a Juri~

dição de um Banco Re9~onal, sediado em uma das Capitais dos Es
tados que a integram

§ 29 - O Ministro da Fazenda supervisionará

Bancos Regionais.

ART. ( • ..) - Os Presidentes dos Orgãos do Sis

tema Financeiro serão nomeados pelo_ Presidente da Repúb~4

EMENDA AOS ARTIGOS 327 a 330 00 PROJETO DE
CONSTITUICÃO.....CQ'I"'"l a. ~........u-·Ul-o/';" ~ ...tw.'14U'

Incluir, após o art. 363 do Projeto de Constituição, o se

guinte texto)~~ _J.t... C'7o~.

"Art•••• - A lei definirá como crime e dirá as respecti' as

penas 80$ que negaram atendimento ao deficiente físico nas escores ,

nos hospitais, nos consultóiros e escritórios, clinicas. reper-taçães

públicas ou quaisquer entidades regularmente instaladas"

INCLUIR, APOS O ART. 419 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, O
sEGUINTES~!.,Jt('JV.M,"V"'>t"o...........c!A ..~ 0.1 b'YYta.v...

hART. t ..... l - e dever do Estado assegurar a alimentação, a

saúde. a educação, o lazer e-o acesso à cultura a todos os

menores.

ART. ( •••••• ) ":' O Estado garantirá a integridade dos menores

contra todas as zormas de discriminação, opressão e violência.

ART. ( •••••• ) - O Poder Público prceoveeê a criação e o funci~

nemanto materno-infantil, de creches e de outras formas de as

sistência à gestante, e de apoio à família e ao menor.

.JUSTIPICACÃO

"ART. l , J/!l.l - INtegram o Sistema FinanceJ.ro N,2,

cional órgãos da administração direta e indireta, e a rede pa!.
ticular de bancos. r-

ART. (.~2.:?) - O Conselho Diretor do Sistema Fi

nanceiro aeeacner , existente na Presidência da república, é o

órgão diretivo da auí.vadaâe relativa a essa área, integrado

por todos os Min~s tros de Es tado.

§ 19 - Os demais integrantes seráo definidos ~c

leq~slação ordinária.

§ 29 - A estrutura e especifJ.cação das finalida

des aerjio def1.nidas em lei.

ART. ( :~:l:t l-Bancos Regionais serão os execu
t.orea das medades do Conselho Diretor do Sistema Financeiro Re

g1.0niÜ, f~scalizarão, e orientarão os bancos oficiais e t'artic!!
lares, oferecendo diagnóstico permanente a respeito de cada ca

sa bancária.

E das roais injustas as discriMinações que sofrem os porta::l,2.

res de deficiência física nos mais diversos estabelecimentos. A ;r~

sente sugestão objetiva assegurar o atendimento permante aos de:r~c.!.

entes rfarcce, 8 fiM de que eles possam desfrutar dos eee-ce ber.=f!

cios dispensados às pessoas ncreiat s ,

Ressal te-se que todos condenam com veenêncãa a exí s têncf e I
dos amis diferentes preconceitos, sem que até hoje qualquer provi::.ê!!.

cãa legal tenha s1do adotada para eliminar essa odiosa si tuação

A Constituição não pode Ol'litir-se sobre a comple

xa problemática do menor.
PaIs predominantemente Jovem, o Brasil precisa não ape

nas institucionalizar as medidas necessárias ã recuperação dos

menores carentes e abandonados, como prover os sentidos de as

segurar às famílias as condições neCessárias ã perfeita inte 

gração do menor ao meio social.
Os desafios são grandes, mas não se pode conceber o es

petáCUlo de milhões de menores marginal.i.zados, a enveredarem •

pelo c::aminho aparentemente fácil do cr.ime organizado.
Responsáveis que somos todos pelas gerações jovens, cU!.

pre-mes usar os poderes exoepcionais de Constituintes para ado

tarmos medidas destinadas a reverter esse quadro desalentador

de d~SaJustes de grande contingente de menores abandonados no

PaIs.
Atacar os efeitos não basta.
A raiz de tudo, sabemos, está na familia desassistida,

com pais desempregados, na escola de acesso difIcil, na Coroun!

dade omissa e quase indiferente ao exame do menor carente.

t: o que buscamos com a presente proposição.

Senador Constituinte

,CID SABOIA DE CARVALHO

tI PLENJi.RIO

fJPLENARIO

EMENDA lPOS174-2
f'J

EMENDA lPoâi75--1'
[JSENADOn CID SABOIA DE C-;~:~HO

= '..'Q/.L.. f1~.Ç••

= .CU."U.T1IIC.; ••' --,

fIY;~::êE]

tJ[7~07J
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SENADOR CID

Sala, das Sessões da Assembléia Nacional Constituin

te, em 011 de Agosto de 1987.

Senador CID SABOIA DE CARVALHO

"ART 356 - A aposentadoria do trabalhador será concedida de a-
cordo com a maior contribuição dos últimos cinco
anos que servirá para base no cálculo dos proventos".

INCLUIR NAs DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DO PROJETÕ

Dl: CONSTITUIÇÃO, o SEGUINTE TEXTO:

ART. ( ••••••• ) - A lei definirá os procedimentos extraJudi 

cãaí,s p.ara os casos de vlcios redibi tórics.

o abuso contra O estudjte é facilmente consumado no Br!!,

sil e o fato dispensa explicações O ensino gratuito é, por sua vez

uma grande aspiração do estudante brasileiro, sempre que o

que ministra é estatal. As intervenções policiais no interior das

escolas tem sido um capítulo negro da história do nosso ensino. As

representações estudantis são sem expressão, no atual sistema l~

gal do pais Quando a lei ordinária regular o assunto, por força
da nova Carta Constl tucional, deve funcionar como parãme tro o princ,!

pio que proteja o estudante, quando das deliberações

JUSTIFlCAÇ1i.O

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição objetãve .repexaz- as distor

ções existentes no cálculo atual da aposentadoria do ttabalha
dor que. a exemplo de outras categorias. sofre uma considerâ 
vel defasagem nos seus proventos.

J;! do conhecimento de todos que o trabalhador bra

sileiro, mesmo na atividade, enfrenta as mais diferentes aâex

sidades, chegando mesmo ao mais profundo desgaste fIsico, sem I
que receba uma retribuição compatível com as suas elementares

necessidades.

Vencido pelo cansaço de exigentes atividades

com o avanço dos anos, o trabalhador, após percorrer tortuosos

caminhos da sua vida profissional, chega a aposentadoria cem

irrisórios proventos que com o passar do tempo vão cada vez

mais se reduzindo, numa acintosa afront<» aos principios da
dignidade humana.

Ao apresentarmos esta propositura, pretendemos m.=.

lhorar os padrões financeiros do trabalhador, única medida c~

paz de reintegrá-lo ã sociedade, visto que hc j e ele se encontra

completamente desamparado pela absoluta falta de um mecanismo
legal que lhe assegure condicionamentos mais favoráveis.'

D1\ NOVA REDAÇÃO AO ART. 356 do PROJETO DE CONSTI
TUIÇÃO.

JUSTIFICACÃO

'''l.l.unl''<~~h--------------,

são inúmeros os casos em que o consumidor torna

se preJudicado ao adquirir bens, principalmente quando se tra

ta de máquinas, instrumentos elétricos e eletrônicos, etc.
Há uma .reer.aeênor.a das casas comerciais para a

troca o que foi adquirido com defeito por bem idêntico em si

tuação perfeita. A mesma resistência ocorre, embora em escala

menor, com relação ã indústria. e fácil a verificação através

do número de ações que tratam de vIcias redibitórias e que

tramitam pelas varas e tribunais do Poder Judiciário.

Lei Ordinária deve ser prevista na Constitu~ção,

de tal sorte a garantir ao consumidor o direito de' lI:it" «or- 1('

sado sem que tenha necessariamente de recorrer ao Poder Judi 

clário.
Referida lei deve prever penas aos fornecedores

que se recusem, industriais, comerciantes ou pessoas circuns
tancialmente ligadas ã transação, a fornecer o bem negociado

nas condições de oferta,

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Consti
tuinte, em 03 de Agosto de 1987.

Incluir após o art 377, do Projeto de Constituição, ce ee

gUint~~coJ:.t.~,~_'='-C.S<Jt9.t..,...'l.a..c4' -

"Art ( •• ) - A lei ordinária que reorganizar o ensino, em

seus diversos graus, protegerá o estudante de eventuais abusos do

poder econômico dos respectivos estabelecimentos de enarnc , indú~

trias de material escolar, fornecedores que atendam ao setor, ed.!.

toras de livros didáticos e livreiros de um modo geral

Art ( •••• ) - O ensino será sempre gratui to quando ofert~

do ou patrocinado por órgão estatal

Art (. • ) - :E: vedada a intervenção da força policial

estabelecimentos de ensino, salvo se decorrente de autorização do

Poder Judiciário.

Art. ( •••• ) - Não haverá deliberação de colegiado da adm.!.

nistração universitária sem a presença da representação estudantil."

(J PLEN1i.RIO

r.r----------'u••nu.."'e.~b----------___,

EMENDA lP08173-4" •
F Senador CID SABOIA D~u~RVALHO

r;r----------.n'.nu..""'.t••-----------

EMENDA lP08171-8
l: SABOIA ~;··CARVALHO

especial

ri.iDB~

(fMi"oãZ?)

r='~"~~~:J

(fMiô'â?]

Dai a necessidade de es cebeaecee-ee um tributo

Que se deixe à legislação ordináua a regulamentação da

com base nos salários mais elevados, com incidência sob formas

aliquotas ln:rerio~es. que as do Imposto sobre a Renda.,

ssse o objetivo da presente proposição.

Suprima-se, do Anteprojeto da reFerida Comissão, o Artigo 360 e seu
Parágrafo Único.

"Os proventos de" aposentadoria e pensões serão reajus

tadas na mesma proporção e na mesma época dos reajustes concedidos

aos salários dos que estão em atividade, não sofrendo incidência d

imposto sobre a renda.".

JUSTlfICAÇJ:l.O

EMENDA MODIFICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 303

Modifique-se o § 32 do referido artigo para a retira

da da expressão'
"E AS fUNDAÇOES pllSLlCAS"

Hoje. parte das omveraroaces federais está organiz3!

da sob a forma de Fundações. Além disso, existem várias outras Fu!!,

dações exercendo relevante papél nas áreas de saúde, assistência
social. cultura, artes e tecndlopia, e que não podem ser compara
dos às empresas públicas ou privadas. A permanência desse disposi

tivo choca-se com o texto dado à parte d'l educação no mesmo ante-I

projeto e levará à distorção e à Impcss íb rHdade de funcionamento

de universidades e outras Fundações de ár1as essenciais, onde a

presença do setor público é por todos conhecida como prioritaria.

E natural que o Estado, na procura de meios para a manute!!

ção de sua máquina, busque nas e t í vf dede a eccnênroas o maior respa!

do orçamentário e financeiro.

'1'al não acontece no Brasil, infelizmente, pois e no sa;'á

rio, cujo controle é mais fácil de ser feito. que se procura basear

a arrecadação tributária.

Salário, é bom que repita, não e renda, mas cont.r-apr-ea tp

çãc à atividade Labcr-e I r-a ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 356

Inclúa-se no referido artigo o seguinte parágrafo ünr-

o dispositivo, cuja supcessãc é pr opos ta , fixa o limite de partlci

peçãc dos órg!los patrocinadores no custeio dos planos de previdência

das entidades fechadas por eles criadas, estabelecendo a paridade

na contribuição de empregados e empregadores, sendo tal regra exten

siva à previdência parlamentar.

Não é, a nosso ver, matéria constitucional, eis que já se encontra

discipUnada tanto pela Lei 6435, de 15 07 77, que dispõe sobre as

entidades fechadas de previdência privada, como pelo Decreto na
81.240, de 20 01 78, que a regulamentou, e por Decreto de 21.l.L 86,

em vias de ser alterado por iniciativa do próprio Governo, visando
aperfeiçoar esses dispositivos legais.

Sendo matéria conjuntural. não pode e nem deve ser fixada em texto

constitucional, porque a contribuição, tanto de empregados como de
empregadores, depende do curso do desenvolvimento eccnênuco do

País e de cálculos atuariais de médio e longo prazo, onde são lev.!

dos em conta a segurança, a liquidez e a rentabihdade dos invest,!

mentos realizados.

A permanecer o artJ.go 360 e seu parágrafo ürucc , tal par-rdade .lnvi3!

bilizará, imediatamente, o planao de benef!c,ios das ent rdedes fech~

das de previdência privada, ameaçando o futuro e a sobcevtvêncaa de

milhares c milhares de contribuintes-assistidos e que se aposentaram

deixando a segurança dos seus empregos,porque confiaram e acreditara

nas reqrns então existcntes,mas que, se ho je forem mudadas,conforme
O TEOR DO Artigo 360, os deixarão ao desamparo e atingidos em seus

direitos.

f:: indiscutível que a isenção t r ibut é r.ra referida

envolve matéria constitucional, pois pretende assegurar definlt,!
vamente um direito social adqu.lrido por aqueles que concorreram,

no passado, com o seu trabalho para o desenvolvimento da comunld.§!.

de e reservaram, através de contribuições prev.ldenciáIlas,um p~

cúlio para o futuro
Vale acentuar, por outro lado, que somente com o

resguardo constitucional, hcnrão os aposentados e seus dependen

tes _ tão esquecfdcs por esta ücns t í tumte - a salvo de eventual

veto aplicável na hipótese da matéria ser transferida para a Le

gislaç110 ordinária

JUSTIFICAçno

EMENDA lP08170-0
(" MARCIA KUBITSCHEK

r;r----------nnoJluSn'OCl;io

f'J PLENARIO

tJ PLENARIO

Ilatéria

EMENDA lP08169-6
tJ MARCIA KUBITSCHEK

= lc ..o/'un'''=~Io
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JUSTIFICAÇÃO

Incluir, após o art. 270 do ProJeto de Constitu:.
çêc , o seguinte texto

Art. I .... ) - O adotante deduzirá em dobro, de saa

renda ou do rendimento de seu trabalho, a despesa em favor do ac=,=,!

do, para efeito do cálculo do imposto a pagar.

Há milhares de servidores no PaIs sob situação pl~

nemerrte anômala, em face de ingresso irregular no serviço público •

ocoxre , porém, que esses servidores têm até tempo suficiente para a

t aposentadoria se a ela tivessem direito, razão pela qual necessitam

de um mecanismo legal que normalize o seu relacionamento funcional'

com os respectivos organismos oficiais.

A proposição ob j e trLva aJustar, de modo definitivo,

a estrutura estatal, no setor de pessoal civil, excluindo dos seus

quadros funcionais situações atipicas que têm pzejud.Lcado um cons.i

derável número de abnegados servidores.

§ 29 - Não haverá ingresso ao serviço público

JUSTIFICAÇÃO

ocupando cargo, há pelo menos cinco anos, tornar':se-á efetivo, en

quanto os que não contarem com esse tempo de serviço serão submeti

dos a provas internas, em seus órgãos, cuja aprovação significará I

a aquisição do direito.

EMenDA ADITIVA

§ 19 - Os ocupantes de funções e regidos pela Con
solidação das Leis do Trabalho terão idêntico tratamento.

f:Y~~;'~'

&i'~BmJ

rr;;;~;'"~

~'~8!ã7J

o Brasil necessita estimular a adoção, meio ~ écs

mais nobres em favor de menores em situação difIcL Um dos modos s~

rá dobrar o abatimento a que faz JUS o declarante com relação a de
pendente.

previstas, nesses casos, vem atender às grandes aspirações t!-0 po o

brasileiro .ccner-a a violência, hoje de consumação tão rees i , A c.~.!.

ençe tem sido um grande _alvo e há movimentos em todo o Pais em b.l:?

ca de sua proteção, não apenas nos aspectos mais genéricos, mas t;;..:!.

bem sob enfoque mais especifico

l: Plenário

EMEND,4, lP08181-S
tJ Senador Cid Sabóia de Ca;;;;lho

~DA lP08180-7 ..". ---,
l!J Senador Cid Sabóia de Carvalho

Tendo em vista que o autor da presente sugestão
é presidente da Subcomissão do Sistema Financeiro a justifica
ção será feita oralmente.

§ 39 .. A lei indicará o percentual mInimo da ne

ce.íce da União em favor dos Bancos de fomento às regiões.

ART. (~ ••• ) .. O produto interno bruto será o li

mite da emissão da moeda, cuja competência é da União

ART. ( •••• l .. O COnselho Diretor do Sistema F:l.

nanceiro Nacional fixará o controle sobre o sisterra de inter ..

mediação financeira.

ART. ( •••••• ) - A Secretaria do Tesouro uecrcna;

manterá o Conselho Diretor do Sistema Financeiro l5laç:tonaI info=.

mado a respeito das dIvidas interna e externa do Brasilr

ART. ( ..... ) - A Lei especial definirá-as penas

a serem aplicadas aos agiotas e aos que estimularem l por meics

dolosos, a inflação.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Consti-

com a aprovação prévia do Senado Federal.

ART; ( •••••• ) - A lei definirá as condições pa

ra abertura de novos bancas e a autorização para funcionamen

to será necessariamente gratuita

§ 19 - Poderão ser criados bancos municipais, :rr,=

diante condições especiais.

§ 29 .. A lei ordinária fixará a taxa real de J.l

ros e o limite das transferências inter-regionais de poupança

- JUSTIFICACÃO-

tuinte.

JUSTIFICAÇJi.Q

Incluir, após o art. 363 do Projeto de Consti tarí ção , o se

guinte texto.

o obJet~vo d q presente Eml!nda é supr~r esta lacuna do
ProJeto de Const:ltu~ção

rcecvaéeacs e f~=~~\'~~r~~~V~;~~n~: ~r~~~p~~~:~~err~~~~~~o~
mej he nties aos urbanos, s i ée- de outros de qualouer natureza,
que exe r-çert função de anteceaee de mea s de um Il'unlcír.lo de
z-eeaâo me t.r oocã a-cene , se r âc ger~dos por ércâo l""et:,,~pcll.t:::

~do qual fa:-.5c parte r-epresente-rtes õcn" Irt.nl.cíp1.os da li
rea, conforme ea.epesee em Le a complementar'

"Art. 73. • ••••••••••••••• • •••••

O art 73 do ProJeto de Const~tul.ção passa a \'~ger ec rescj,
do do § 4!!

XII - ••

pInt:pID

"Art. 54

_ Acrescente-se ao a-tem XII do art 54 do ProJeto de ccns-

t~tuJ.ção o aequarrte da apeaa t a.ve

JUSTIFICAÇÃO

No nosso entender, ent re as e t ava ãeees que compete

Un~ão explorar d~retanente ou med xa n t e concessão ou pe esu.ssêe, de

ve f~gurar evpeeas amen t e o t.rensporte coletl.VO rodovl.árl.o l.ntere&

tadual e ant.e rnacaona r de pas'5ageJ.ros, bem como as V~a5 férreas
os servl.ços de navegação marít1.ma

.e) os ae r va.çoa públl.cOS de transporti?5 ceaem
vos roõovaé caos J.t;!terestaduaJ.s e rrrte rnec aonea s de passk
i~~~~~' as vaes ferreas e os se rv rços de navegl:l;ão t:lãrí-

~,r-l'tti4~vftc~~;f.uM .
Incluir ,\apos o art. 252 do ProJeto de ccns tc.euã 

çãc , o seguinte texto

Art. ( •••• 1 - Todo cidadão tem direito à segurança

pública As po.Hca.as M~litares e Corpos de Bombeiros M~litares são

institu~ções permanentes, subordanedas aos Governadores, funciona'1

do como força auxa Lí.ar- do Exêrci to Nac~onal

§ lt? - As PolIcias M~l~tares serão organ~zadas na

hierarquia e na disciplina mil i tar, cumprindo a competência exclus!.

va para o exercfcac e controle de polícia ostensiva.

A presente proposição ob j eta.va a preservação das

polícias Militares corno instituições permanentes de proteção e

corro ao cidadão e à comunidade.

§ 2t? - Lei federal determinará as medidas gerais

que regerão as Polícias Mil~tares e os Legislativos eseeduai.s d~sc.!.

plinarão de Modo supletivo

§ 39 - Nenhum dl.rei to será subtraIdo de policiais

integrantes das PolIcias lüll.tares e dos Corpos de Bombeiros Miht,!

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que as PolIcias Militares devem ser es

truturadas e or9an~zadas de conformidade com os princIpias da hie 

.rarquia e da disciplina, considerando que tais princípios são eXig!.

dos pela sociedade como garantia imediata para o atendimento às ex!.

gênc~as de confiabilidade e de respeito, ãndaspeneâveí.s a uma inst!.

tuição que tem sob a sua responsabilidade a manutenção da ordem pú

blica e da paz sociaL A disciplina e a hierarquia devem ser consi

deradas corro mecení.snos controladores do abuso de autoridade e ini

bidores dos desvios do poder.

_ :e, igual~ente, ampcz-t.antie observar que a propom -
çao em apreço assegura o direito de cidadania a todos os Policial.s

Ml.litares e Bombeiros Militares, dispensando-lhes, assim, o princI

pio da Lsononua Já garantido dos demais cidadãos.

rr';~~~~

~:'~;m)

pr;~;~~

1'7i'~;;J

São enormes os obstáculos dos deficientes flsicos, comp:'~

endendo-se, nesse imenso grupo, pessoas que têm as mais variadas ::1
f'iculdades, inclusive audd t.Lvas , locomotivas, visuais e até menter s,

Grandes são as barreiras que elas enf'r-en t.an para aquisição de -eac::-!

ra de roda, coletes ortopédicos e tantos outros implementos, em :~

ce do alto preço, na maioria das vezes, causado pela carga tribu:!

ria.

Art. ( •••• ) - Nenhum tributo recairá sobre equipamento

seus acessórios destinados ao uso pessoal dos deficientes rf ercee ,

sejam instrumentos eae tr-rcce , eletrônicos, mecanicos, artesanais :.J

implementos de quaisquer natureza

Não recaindo tributos poderá ser mais fácil a importação

,de equipamentos destinados à reabi1i t.ação fisica e tantas outras'P-2

tagens advindas de uma nova concepção fisico-terápica. Esse dispas.!..

tivo visa fundamentar, em termos constitucionais, imunidade para s::.
ses bens de aI to sent í dc social

f:PLENÁRIO

EMENDA lP08177-7 .."., ~
f: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

EMENDA lP08178·S'
~ SENADOR CIO SABOIA DE CAR~~o~HO

tJ'PLENARIO

~----------n..cI'u'''''C'~;:O---------_--,
Incluir, a~ o art. 136 do Projeto de Constituição, o se

guinte textcj ~"",,",~-o..o.r.M-ft..L .0-.0 &J..~~

Art •••••• - Veda-se às cortes de contas e à Administrção PQ

bliea o exame da consti tuc í onaã í.daõe das Leis.

JUSTIFICAÇ1l.O

EMENDA lP08182-3 ...,, ---,
(l Senador Cid Sabóia de Carvalho

f: Plenário
~-_- -_-1uto,'"'t,,'c.çl0

rr;;;;;~=:J

~'~ã7ã7J

JUSTIFICAÇÃO

t necessár~o que se deaxe claro que os problemas de e rene

portes urbanos nas reg~ões metropoll.tanas não são problemas de pecã

l~ar arrtereese de cada munJ.cíp10, mas do ant eeesse da P:'ÓP:':l8

gl.i:io eeeeeper a eana , COIT,O re;l.ão aupz-ernuna.cxpe j , O meSMO poãe-ncs dl.

zer com relação a outros s exvaçoa , como água. eaçocc , saneai"lento li
Sl.CO etc

O povo alega que as leis no Brasil não são cumpridas e "u!

to se diz que a prática é uma e a legislação é outra Há, entre

desobediências observadas, um caminho mui to utilizado e que é a al~

gativa da inconstitucionalidade de leis ou de determinações disflOS!

tivos dela Como o Estado tem mecanismos para declaração de inconst!

tucionalidade, deve haver vedação para esse tipo de comportamento

EMENDA lP08179.3_.."., --,
tJ SF=NADOR CID SABOIA DE CARVALHO

f!J PLENÁRIO

pr";~~;

crõ6!·~6.'87 ,

Incluir I após o art. 327 do ProJeto de Consti tui

ção, os seguintes ~S~I~"""""J.oP~Q";l ~yt..<.(U..~

Art. ( ••• ) - Os dirigentes de órgãos estatais do

Sistema Financeiro Nacional não terão vInculo com instituições fi

nanceiras privadas.
Art. ( •••• ) - No Nordeste do Brasil os custos fi

nanceiros serão reduzidos, automaticamente, em cinquenta por cento.

Art. (... .) - O Sistema Financeiro Nacional terá

necessariamente função social e assegurará a aplicação da poupança I

em favor do fomento da produção e circulação de riquezas.

Art. (.. ..) - Os recursos geridos pela Administra

ção Pública serão destinados às instituições financeiras públicas.

Art. ( •••• ) - O cooperativismo será estimulado pe-

10 Estado

A ef~c1.ênc:la no tratamento dessas at~vl.dades depence

mu~to de uma adm~n~stração únl.ca que el~m~ne o caos ~nst1tucl.onal

que, atualmente. doml.na o setor, com d~versos órgãos superpostos pl.à

neJando e dec~d~ndo sem mal.or coordenação.

A autonoml.a munl.clpal tem que ser preservada exclus1vamen
te para assuntos que são realmente do pecul~ar ~nteresse do munl.c:í-

pio.

A sugestão que ora apresentamos prepara o terreno para a

:lnstJ.tuc~onal~zação parc1al da regl.ão m~tropo1J.tana, não COMO um n.Q.

\'0 nível de governo, mas como um ente adm~nl.strat~vo com competên

C:la restrl. ta a assuntos supramun1.cJ.pa~s A representação dos munl.cl

pl.OS no órgão de gerêncl.a, na forma como d1.spu!:er le~ complementar,

garant~rá O processo democrát1co da dec1.são.

f:J Plenário

Incluir nas Disposições Transi torias do Projeto de Const~ t:u

ção, o seguinte texto

Art •• • - Lei Federal, dentro de 120 dias, dispora sob::-e

a aplicação da pena em dobro se a vi tima do deli to for me'nor de :2

anos de idade.

EMENDA lP08183-1 L- ...,, ---,

(I Senador Cid Sabóia de Carvalho I tJ=::~t:o~

) ~;Jã7l

EMENDA lP08186-6
fi ConsUtuinte TELMO hPST E;~~"=:J

fui;qfij]

JUSTIFICAÇM

Cresceram, nos últimos anoS, os delitos contra a criança,

no Brasil. A estatistica mostra que. nas mais divers~s oportuni=.§.

des, menores têm sido vitiMas dos mais diversos crimes, inclusi.e

delitos contra a vida.e crimes de violência sexual Dobrar as per,;;'$

Incluir nas Disposições Transitórias do ProJeto de:.

constituição, o seguinte texto'

Art. I ••••• ) - A efetividade é direito inerente ao

exercício de cargo público, não importando a forma de ingresso, até

a data de vigência da presente Constituição. O servidor que estiver

Suprima-se o art. 336 do Projeto de Const~tuicão.

JUSTIFICAÇÃO

Entre nós, a fcrmação profissional é m~nistrada pelo Se

nóli e Senac, dois órgãos de eireito prnado vinculados às CO'lfede

rólcóes Nacionais da Indéstria e do Corrércio. -
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são notórios os serviços de interesse púb1:lco qLe essas
entidades eserca.eers em favor da paz sacia I e do ap!":::'i'lo"an~");::'c da

mão-de-obra.

a Senai, por e>.er=;plo, cc-npêe-ee de maz s de 240 unidades

de ensino, espalhadas por todo o territórJ.o naca.cna L, cor-pr-eendep

do escolas ee aprendizace:1. escolas técnicas e centros ee treina
mento industriaL

beneficos devidos em razão de sentença condenatória COM isso, criou
-se uma de reaegem de quase eere anos entre a data do. trânsi to em jul
gado da sentença e a do efetivo pagamento do beneficio, sem quaj quer
reajuste monetário de seu valor para o beneficiário. Mais just1:fica
nossa proposta o fato de que o próprio INP::; excluiu dos precatórios
os beneféios dev a.doe em eecer-eêne ra de acidente do trabalho, como se
os decorrentes, por exemplo, de invalidez por doenças g r-ave s (câneer-,
tuberculose, etc) não tivesses a mesma premência dos referentes aos
acidentados no trabalho

qua e-t ant.e que-ta do poder aqul.Sl-tJ.vo e à conseqUente perca da situA

ção SOCJ aI

Os proverrcca da l.natl.v:l.dade não acompanham e -ue-ee ec cm

par;l;a:-an, os segurados, de sorte que, à proporção que os anos ê\ an

çem, srea s se ecentue a defasagem entre os sarérc.ee , venc araento s e

proventoe ,

o Sen<J.c, por sua vez, presente na ma.íori.e das local ida 

des do pais, rninJ.stra cur-sos regularmente mantidos ert una dades
prÓpr.1êlS, cedidas ou alugadas, ou em unidades mÓVe1.5, que perrli 

tem ao órgão expandar- a l.nteriorizacão de suas xee Laaacêes ,

De outro lado, sesa e sesc , preenchendo os espaços deix~

dos pela inef.lcJ.ente máquina do Estado, colaboran na educação, a-,

liJllentação, easxseêneae médica e hospitalar, assistência Juridica

e social, cultura, esporte e lazer.

Ao longo de quarenta anos de·atuação, as organizações em

apr-eço 'ten cooperado na preparação de mão-de-obra especializada ,

na recupeeecêe de menores e na hab1.litaç:ão técnica e profissional

para o pz amed xc emprego

No canpc da aprendizagem, 6stilna_se s.aj a super-ao.r a dez

milhões o número de prof:l.ssionais lançados no r-excedo de traba 

lho.

lnobstante a eficiência e ação demcnst r ada s , essas :l.nst!

tu!ções correm o risco de ser desmontadas, se forem es-er-s res-aõas ,

como quer o art 336 do :ProJeto de constit.1ição, do setor pr1.vado.

onde se acham desde a SUa origem sem onerar o Tesouro, para o do

mínio estatal.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres consti
tuintes à nossa iniciativa

EMENDA lP08189·1
rr~~~s~'" J E~~;' -]
n~~""""""''''''''"'''''''''-------J[TIõ6;'o"fnl

Dê-se ao~ do art. 325 do proJeto de! cex to cons
tituCl.onal, da Coml.s:ão de Sl.ste!matl.zação, a eequa nt;e re!dação -

"Art. 325. t assegu;;'ado ao setor agrícola

trretement,c pr.lor.ltárl.o, através das sesuaoeee med.l
das:

I - priorl.rlade em lJnhas e pro!:p amas de CTp.dJ,.

to a Jur~s eubaadxados , em eapecae L para os produ

tos destl.n<ldos ao consumo aneernc ,

A-jemal.s, essa wesme rear aeeee pro..cca a con.,puls:;r.l3 n~

ce saaõeee ce busca de novas alternat;va s ee traba1~c. Ji ql>e

torna aripze acxnd.Ive ã , com os .lrr:l.sórJ.os pre.. e-recs que z ez.e zerr cor-c

anecavce , a manutenção dos padrões eaeançeece ao long:;l ee
anos de eexvaço ,

A ôecorrêncae ameôc eua desse ereter-ent;o d.lspensado

anat.avos , vít.lmas de uma leg.lslação precár.la e .lrldl.gna. é a ocup-ª

ção de M:l.l":l;;res de eripreqos , que pcder aarn oenee i.ca.ar a

massa de novos trabalhadores, de Jovens que estão .lngressando

mercado prQdutlvo

Os aposentados não querem ser contemplados s:om pequenos

gestos cara tenavos Eles reclaram o 'que lhes advém de dar e a t.c a§.

segurado. A apoaent.edor aa não é eever , ccns t a tua , l.SSO e nn,

r-es t a t.ua çâo de um cap.ltal arrecadado compuf eo rc emerrt e , ao longo de

25, 30 ou 35 anos de serviço, em que o trabalhador ccnt r rcuau p-ª

ra o progresso da pátr:l.8.

Dadas estas eaeões , epreeer-eeees -ee t.e sugestão. v.lsandõ

tornar a norma const a tuc.ronaf euec-epiacévea , eva cendc eaeuecêes
l.níquas pez-a os anat.avcs

Daí, a razão da emenda supressiva que ora tra:te"los ao c~

nhecanento da Casa.

EMENDA lP08187-4
l!J Cor;s:-j eurnec TELHO KIRST 'ul~'

lIArt • Ficam cancelados os débi tos- ele
qualqu€"r natureza, devidos .à Prev1(!.ê-nc~a 5::1
cial pelas entidades dE-cla-..oas co..,,,, '::Ie \Jt~li

dade pública, he.v!dos até a data da pro'jJu1g..:
ção desta Consti tuição.

§ 1 r Os autos Ii ..s açõ...s de qUi; tra::a es
te artigo serão a"quivados nedial"te o':spa:cho
do Juiz., da ..,co-se ciência ao representa:- te ju
dicial oa Previo~"~ia Social

11 - gar(JntJ.<:1 de pseços ccmpenaadcron para
produtor,

111 - 13ubsíd.los para os produtos bás~cos para

a al.lmentação, garantindo-se Se!U be axo custo à pop!!.
lação..

IV - seguro para o produtor rural, a ser re!gu
lamentado elll aea , lO

JUST;rr'ICAçiio

No momento em qllC o Pais atravessa uma de suas Ca

se~ e!conômieas mal.S dl.fíce2S, não nos de!vemos e!squcccr do papel qUe!
a agricultura já desempenhou e pode vir a desempenhar entre nós.

Não obstante, de:sde o período colon:l.al a agrl.cult.!!.

ra nunca teve como me!ta prl.Orl.tárla all.r.wntar nossa PoPulação Seu

objetivo tem Sl.do sempre ge!rar dl.visas e a produção de al:l.mentos Pi!

ra consul:IO l.nterno é sempre! ll.mltada ao mínl.mo l.ndispensüvcl para

1) manute!nção e reprodução de nossa força de trabalho.

A proposta é, PO:l.S. n o eenvaee ce ql>e a »eve Const~tl>.a.

cãc estabeleça, como prl.ncíp:l.o r.191.do, de :forma clara, see margem

de ôúvaôe e , a .lrredut:l.bl.lidade dos proventos dos eposent.eecs , ass.@.

gurando-lhes a equl.paração do ..eaer dos 5e1..S vencar-er ees aos dos

vrece rhe.ãores em e eavaeeee , devendo ser , senpre , cbr~;atorJ.amerte,

aumentados de acordo com os meaecs índ{ces pexcer-ecacs e na nesee
época em que se concederem aumentos para o pesseea da e e ave ,

Ihspõe, aanda , a presente propbsta, que na falta de re

fe:rêncl.a à cat.eqcr-ae prof.lssl.onal. a correção ee reraar se dará

com base nos mesmos percencueas dos reeausces do ee rés ae manamc

e que nenhum benefícl.o, epcaeneeeeeae ou pensão poderá ser .lnfg

rl.or a um salár.lo mín:l.mo, além de estender aos tuncacné r aoe públ.l

cos e aposentados e pension.lstas da unl.ão, dos Estados e dos "'Iun.!.
cip:l.OS todl:ls estas d.lsposições.

pela~ razões expressas, estam()s certos de que a presen

te EmE:'nda cerecerá o apo:l.O dos nobres Const.ltu.lntes e q.:le passará
a l.ntegrar a Lei Magna de nosso País ..

"Art. 275 - Pertencem aos l.lunl.cí?:Los

·.u••,,'~o~,..l~ ..,_~....~

PL'lN~RI0

.,
I - • .•.. ..•.. I

I~~: • • ••••• r........ I
arrecadação do ;;~s~~n~~e~;:a;~rs~~~;Oa do P~~~~~;~a~: I
de Veículos Automotores aos ~<Jnl.cíp:l.os onde- foram l:l.
cenc:l.ados os veículos autonotores.

Constl.tU:l.nte TEL"lO hIR5T

O fato ass...nala::3o vem ocas.lonando sensível da"1o ae sg

tor rodov:tár1o do Estado que, abruptamem:e, de.lxou de r~ceber os n~

cessár1.os recursos f.lnance1.ros, com gr~ves consequên:.las para o prQ

prl.o desenvol\'.lt:Iento dos Estados, tendo em Vl.sta um ef.lcaz s::.stena

de transportes ser comhçãc f.mdamen~al para o sat1sfatór.lD deser-,p!!.

nho da econom::.a reg1ol"al e local

JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE CO~STITl1IÇ~C (D~ COMIS~:s.O DE: S]STEM~TIZ"Ç~D)

Emenda 1>dltl.Va

§ l' - . . ..
§ 22 - •• •• ••• • • ••••• ••••• ••
1 - •• ••••• •• •••• • ••••••••••••

li ;2·;'· pa;c:el~' p;;~;n~;~t~' ~~~. M~n~~l
pl.OS será cred.l tada em cont:a especl.õl, aberta eM est-ª.
belecimento oficial de créd:l.to, na forma e no"s prazos
estabelecidos em lel. federal

§ 13 - Do p:-oduto de que trata o .ltem

~~;r~~n~~~'~:ni~ra~e~~~:l.~;~~~n~~~:oh~~~e;s;~~~sl~C~~~
ciado o veícule automotor, a parcela pertencente ao
Estado será por este lhreta:",ente depos:l.tada em conta
v.lnculada ao respect.lvo De::li:.rtamer,to de :Estradas de
Rodagem"

"Art, 272 - •• •• •••• •••• • ••••

Concede aos Mun:l.cípl.os percentagem
do Imposto sobre a Propr.leClade de Vei
culos Autotrotores.

Incluam-se nos arts. 272 e 276 os segu:l.ntes dispos.lt.!.

A Emenda Const.l,.!-uc.lonal n5: 27, de 28 de novembro de

1985. ao l.nstl.tUl.r o Imposto sobre a Propr:l.edade de Veiculos Aut.om2

tores, deixo,; de expIl.CI.tar a obr1.gator.ledade de os Estados apl.lca

rem os recursos decorrentes da arrecadação do novo trl.buto, na parte

que lhes pertence, no mesmo setor antes fl.nancl.ado pela recel.ta da

Taxa tlodovl.ár:.a dn:l.ca Jls5:!.m, eno.Janto a parcela estadl..al dc:f TRl se

dest.lnava a custear os .lnvestl.rnentos na IÍrea dos transportes rodo H

• vl.ár.los .esta:J.Ja.ls. o :l.mposto que lhe to-ou o lugar del.xol.. de

destJnação específ~ca.

EMENDA lP08191·2
['J

P

§ 3!! O dl.sposto ne$te art.lgo apl:l.ca-se tatrbém

luncJonárJos públJCCS 8posentados e penszonJ.sto!!s dê VnJão,

(los Estados e dos '1unic:ípl.os.

§ l~ 1':a falta de referênc:l.a à cat.egona pr~f:!..ssl.o"1al.

i'!. correçdo sa1ar1al se- dará com base nos 'lIeSIl'e" pe:-cell

1;U5J!: dOE resJust.es dc1 salárJo tlIín1mO

§ 2~ 'enhurr benefíc.lo da Prev...dê.,c::.a Soc:l.a':, êposen,:ã

dor .la e pensãc poõerá $er .lnfer:l.or ao sa15ric ::,in.lrlc

Dê-se ao art 357 do proJeto a segu1.nte redaç;;;',;;:·

"Art 357. F':l.ca assegurada a l.rret!'.I't.:l.b.l!J:::"o::J:,", doe

prove'1tos- dos. aposentac1o!õ, garantl.da ;; par:l.daói: cor.'

tróbalhadores em at:l.\'l.Õade õa mesma categor.la p;of:'~':_2

nal, cargo ou função, e o d1.relto a rea::!.lEte~ sa1.ar:.a::.=
na mesll\a cEota e percentua1s a estes cor.fer:!.dos

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Também deve-Se! tornar norma constl.tucl.onal o se!guro

rural, pOl.S o PROllGrtO é aptmas um seguro <la créc1J.to rural, e o scgll

ro rural, propriame!nte dl.to, não e!Xl.ste, portanto eleve! sel:" criado,
para garantl.r ao produtol uma indenl.2ação Justa c lucl:"ativa, não

ape!nas pnra pagar o Banco, mns para lll<l:llter SUiJ íamíll. ü e! recoille!çar
de novo.

Ademdl.s, segundo estudo realizado pelo Professor
Fernando Homem de Melo, da Unl.vers.ldade do. são Paulo, nO<;lsa agr:l.-

cul tura niio apresenta produtos em quantl.dade 5ufl.c.lente para aten

der à demanda l.nterna de Cl;tlorl.üS e proteínas, de modo a garantl.;

uma vl.da saudiÍvel ao brasl.lel.ro.

EHEhDA SUBSTITUTIVA

Ressalte-st. al.nÕa que, CO'l1 os preços dos all.mento&
art:Líl.c.lalmente tabelados para bal.xo, sua produção perm<lnece!u de
sesll.muladü •

Entende!mos. aSSl.m, qUe! o novo Te"to Constl.tuclonal
que vamos elaborar de!va assegurar ao setor prl.már.lo prior1dade! de!

tr<.ltamento, através de créthto espe!cial, de preços compt.nsõJdorcs Pi!

ra o produtor e! subsl.dl.ados aqueles de produtos de prl.me!l.ra necess.!.

dade, para que che!guem à mesa de nossa população a bal.xo custo.

EMENDA lP08190·4- ".•.-------'J f'1-;~~'-----'
i: Cohstl. tUl nte TeLMO KIRST . C _J
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i97 ~o Proje to de Constl tuição

"Art 197

Acrescente-se ao art
o sC'suinte § 3 2

Rigorosamente. portanto, as entidaóes declaradas corno
de utllidade pública, em materia de numerárIo, só têm direitCl a SUbH'!!
çào por partt> da União, assim mesmo quando subscr! ta no Cons"lho l.acJ!2.
nal do Serviço Social

sa propos'ta..
Esperamos, p.:'las rBzCi€"s e7pc.stas, o a::a.C:J"";;~'::o d!- nos-

Diga-s!>, 1'0" oportuno não es':arr'lCS ~10"and::' cor; ê< p"e
se,te- prc:postll, já que o Gcv.;!"r.o F!.'aeral, at.ra ..;s c," r;e::::'~t" rr 1 €-99.
de 16 de outubro de 1979, C1S"ÔS sobre o CaJ'":::elárer":.o ds.s divicas de
diversas entldadc-s para coor, a Prev1c;,cia Se::'<=.. be"ef":'ciCO::lQ, assim,
inc:luse, a I:s-;ados, Mu,ic.ipios e rE-specthas au,:&.ro1,..:!.as

§ 2~ Para os efeitos oE:'st.e artlgo,s:- ..á eon
sid€"rad" o va1o- do débi to em cada pr:oeessc ..

Assint. como já estão saneaCd.S as finanças da PrE:'vidên
eia,Social. pa..t'ce-no$ justo qUE- os ilustres. F,err,bros da .G,~s,:..,t>lela Na
cional ConS't.ituinte, recorh('cenoo os reJ~"arteS' se:"\i:;oS' ?rcsta;:Ios por
essas entidades, quer no c::anpo socia1, quer no car-,pc ass_s":.C'nc~a:i. e e
ducaional t determine o cance!a:nent(' dos seus cêb~ ;:05 ;=o';.:'a COl"" a f'revi

'dênc1a Soçlal

JUSTIFICAÇÃO

De acoroo com a legislação vigente, a declaração de ut
Bdade públJca de uma entidade de interesse coletivo não lhe dá nerhum
privilÉ'gio senão os mencionados no art. 32, da Lei n2 91, de 28 de aeos
to de 1935. Esses privilégios se resumem na garant1a do uso e,;c::lus!vo
de emblemas, flâmulas, bandeiras ou distintivos próprios, devJda:th?.,te
registrados no Ministério da Justiça, e a menção do ti tulo concedido

JUS't"IFICr..ÇÃO

...... . .... ....
"~3~ O paganen'::.o de bene:-Icjos clE'vidos

pela Previa;ncia So::!.al e-n df'C'orrência de sen
tença connenatoria 'transitada rm julgado in:
denpenderá da aprese-r,taçi;o dos pr!-cató:-ios
previstos nes':.e a"':1go "

EMENDA lP08188.2
[TI"constitu>nl. TEL"O KIRS-;'""·-·------,

A presente emendá te-m por obJetiVO ass'?gurár sejarJ. os
beneficioS devidos pela Previdência SOdál el'" decor";ncia de st>nten
ça judicitll conoenatória pagos imediatarre,te após a s-er'te-nça transi-
tar em jul gado ,

Já em plena Nova R~pública a P:revidênda social passou
a faz:r uso dos precatórios com o fim único de diferir o paga."ento de

JUS'tIFIC1IÇAo

A presente real.ldade dos aposentados e pensl.o'1:l.stas br-ª.

s.lle1.ros cor.stl. tl>.l Ut:lB Jnace.ltável .lnJust.lça SOC1.aI, na llledl.da

em que a defasagem dos valores de seus proventos cond.Jz e..!:'ê .lU

Vale lembrar haver sl.do re.lteradamente eX~11Cl.t:ado PS

las autor3.dades federal.s o .lntu:!.to de V1.r o novo trl.buto a dar ccn

1:.lnul.dade à função antes desempenhada pela alud.lda taxa. Tal, cont.!:!.

do, não vem ocorrendo, ante a oml.ssão do leg.lslador, que de.lxou de

v.lncuIar a apl.lcação dessa rece.lta à área antes f.lnancl.ada com

cursos orlundos da arrecadação da Taxa Rodov.lárl.a t1n:l.ca.
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EMENDA MODIFICA.TIVAF

-Art.)1- - ccneedee-ee-ã mandado de segurança pa

ra proteger d:r..reito lIquido e certo, não amparado por ha

heas corpus, desde que não presC'r1.to, mesmo diante de le~

00 ato administrativo em tese, seje qual for a autoridade

ponsável pela Ilegalidade ou abuso de poder".

,

r

é. portanto, o propós:l.to desta sugestão, llssegurár p.

\ canalJ.zação dos recursos do Imposto sobre a Propr1edade de Veículos

f\utomotores ao setor rodov:l.ár1D dos Estados, corr:l.g:l.ndo-se. e s s am ,
a ,lacuna apontada,

Ante o exposto, temos plena conv::Lcçâo da ampla acolhJ.

da que há de ser dada a esta Proposta pelos aaue t res pares const:l.:
euantes ,

Casas;

11 - ••••••••

I - em sessenta eaes , em eeee uma das

..."".."......=====-==~
EMENDA ADITIVA

PLFNAAIO

Acrescente-se ao Capítulo 11 do Título VIll do Pro

jeto de Const~tu~ção da ComJ.ssão de Sl.stemat1.zaçiio o segU:Lnt:
artl.go} rrp..,k ôr}I.!.xJl

Dê-se ao anca.so I do parágrafo I!! e ao parágrafo 2!

do art~go 124 do ProJeto de Const1 tUJ.ção a seçuant,e r,edaçâo

"Art 124.
§ I!!' ••••••

aos do pará9r~f~! an~:~J.~~~e~~op~~;~~~~aâ:ol~~s se~~~
tidos como eereaeeece e e r cuavedoe , sendo facultad.o
a Congress~sta reapresentar qualquer desses proJg,
tos."

A própr:r..a dl.nãml.ca do Estado moderno e as m\Ílt:r..plas

e urge~tes '~Ol~c1.tações que lhe ~ão\ fe~tas fazem com que se de
va cog~tar do peda.dc de t.rerru.t.e çéc , na fe1.tura das aeas ,

urgência e com prazo certo para del1.beração. Fazem parte da
próprl.a vaee polítl.ca do País essas s~tuações (ca1aam:r..dades,

emergêncl.as, etc·). No mesmo sentaec , há de se entender a pos

sl.bilJ.dade de ed:r..ção de eeceeeea-aeae

o que não se pode adma t a r , sob pena de capJ.tulação

das prerrogat:r.vas das câmaras, ê que a aprovação se dê pelo
s ampâes decurso de prazo. Cre1.O que se deve substJ.tu~r a atual

s~stemát1ca por seu inverso; se a matér~a, ccnsaõeeeõe urgente

ou sob o páll.o de um eecreee-aea , não for aprovado em sessenta

daes , ter-se-á que a mesma fo~ reJe~tada A fundamentação
r-ee ade no segu1.nte fato a cma.s sâc 'do leg~slador não pode cons-.

t1.tu~r-se em aasent.amerrrc , Para tanto, é nust.e r um ato pOSJ.

t1. vo de vontade.

JUSTIFICACXO

A sugestão alvitrada nesta Proposta objeti'l"a a4mitir o man

dado de seguranç<l, nÇl caso Qe naeureze preventi'l:a, <ltê agora reJeitado

pela doutrina e Jurisprucencia.

A garantia constitucional para proteção de direito indi_

vidual liqUJ..do e certo, não amparado po~ habeas corpús ,contra ilega_

~dade ou abusos de poder, eej a q~l for a autoridade que os cometa,

'tlão é, entre nós,. admitida contra lei ou ato em tese, segundo as de-
cisões dos nossos tribunal.s. Com isso, até que esses atos seJam aplica

dos, pende, sobre a cabeça dos interessados, a ameaça permanente de

sua execução.

o desafio brasileiro, para construir uma sociedade ver-da

de:r..ramente democrát~ca e social.n>ente Just;a, está profundamente vin:

culado e dependente da af1.rmação e do cespeaec vrçcrese , nas institu

lções que adotarmos, e na prática eccad i ana das relações socIais,ao;
dire~to:; fundamentais do Homem e do c~daêão.

Temos sido, ao longo de nossa formação histórica, e so

mos,ainda hOJe, uma das sccaeeeees maa,s inJust.as e desj.guais no mun_
do. Consagramos de forma excãueavamenee retórica, em cartas constItu

c:lonaJ.s ou d~plomas ãeçaa,s , os valores da pessoa humana e da cidada:

ma, que as nações civ:r..lizadas contemporãneas Já expressanam, ou bus

cem efetivamente expressar na realidade de bem-estar e liberdades a;
seguradas dos seus povos. -

EMENDA lP0819S-S
[J Deputndo TELMO }.!RST

A referência que se faz a "direito não prescrito" tem pOl
f:1Il'l im1:ledir que a ação ccnsta tuc.íonak se j e bloqueada, COmO tem ocorr

do, pelo decurso do prazo de cento e vinte dias que a leJ. ord~nãr1.a e

tabelece estabeleceu para o exercIcac do direito ã ação A rigor, a r
ferência seria aesneeeesêec,e , Já que a lei orc~nária não poderia li.<a

tar a garantia constitucional; não obstante, para prevenir uma prová

vel limitação futura, eis que a existente nunca foi impugnada como in1
I eonstit."cicna~, nem pe.la dout:x:ina, é que se propõe fique devidanente
: expresso na ConstituJ.ção o alcance do consagrado renédl.o Jurídico.

ConstitIJinte TEL."lO KIRST

§ 2!! 1Is at1.v~dades ôeeenvcãvaôas pelas enti

dades mantenedoras do Seguro Agrícola Mútuo e que

venham complementar os objetl.vos prevaeecs nos est1!.

tutos fl.cam asenuae de tributos."

§ 12 O valor do prêmio deverá ser hxado de
acordo com o grau de r1.SCO de cada cultura.

"Art. O Estado J.ncentJ.vará a crJ.ação de

ent1dades privadas de amparo à 8gr1cultura através

do seguro agrícola ~mbvidual~zado para cada cultu

ra ou grupos de cuteuee , baseado no S1.stema de mut!!
alidade.

PlE:NARIO

P1•• lo!tl/~~I"J,1ô"u'~~II"'ÕC ,

íI to '[fjÇi!lprii~'rr, ....J,. w~Jv,
J:ncluam-se no projeto de texto constitucJ.onal. da

ccaa ssêc de SJ.stemat1zação, no capítulo referente a polít1ca Agríco

la, Fundl.árJ.a e da Reforma AgrárJ.a os seguintes dJ.SpoS1t:LVOS:

A agr~cultura, por sua própria natureza, é uma eea

vaeaee ecenêauce de. alto m scc , O êXl.to ou o fracasSO de qualquer

cultura, a par das prát~cas culturais adotadas, é d~retamente pro

porcional às cond~ções Cl~lllát~cas severéveae ou não. xss rm sendo,
com frequêncJ.8 ocorrem frustrações de saf'X'as e a perda consequente
de altos anvescamentca , A l.nstl.tu:r.ção de aaauemae mútuos de seguro

agrícola V1r~a corr~g1r o desamparo do produtor, que peaaat-aa a ter

uma garantJ.a para o seu anvaauamento , Este ea seeme está funca.cnan-.

do há dezenas de anos no Sul do País com grande êx~to.'

JUSTIFICAClo

Projeto de ccnet.rtutçac

EMENDA ADI11VA

Acrescente-se ao art Ji.57 do Projeto, parágr,!

fo único com a seguinte redaç§o

Suprima-se o parágrafo ênaco do art. 404 do Fr,2

Jeto de constitu~ção.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. Le~ Federal d~sporá so-
bre a .1.nst~tu~ção de créd1.to agricOla espec1al, de..§.
tl.nado a f~nanciar a aqu~s;l.ção de área de até 25 ha
(vl.nte e c~nco hectares).

"parágrafo único. A lei disporá sobre o reco
nhecimento da profissao de trabalhadora rural, a

sua aposentadoria, salário mínimo integral, auxilio

natalidade, auxilio maternidade, acidente do traba

lho e demais benefIci.os previdenciários, fouaçlio _

escolar voltada li. realIdade rural, reforma agrária'
e poHUca agrícola justa".

JUSTIFICACAO

lnobstante a tenc:lênCJ.a crescente de universalizaçAo

do sistema de sêguridade socle.1, aJ.nda existe:n algumas classes 

de trabalhadores colocadas à margem dessa proteção como ê o caso

das donas de casa e da mulher do agricultor, a trabalhadora ru- I

r.1
Não se pode conceber, de forma alguma, tal d1.scr,!.

runação, peJ.s tanto umas como as outras contr1.buem,

dl.a a d~aJ para o -progresso do País.

Inegável é a pa:rt~c~pação das camponesas, ou me

lhor, da mulher... esposa ou companhel.ra, bem como f1.1ha ma~or

de agr.1.cultor, que com ele trabalham na mesma proprJ.edade r.!,!.
ra1, no processo produtl.vo nilc1.onal, e o reconhecl.men'to da

profJ.ssão da mulher do campo como trabalhadora rural, com d~

reJ.to aos benefíc~os prev~denc~ár~os, :r..nc1us~ve aposentado
rl.8, é uma med~da que se l.mpõe, sem m8~S tardar.

Elas começam a trabalhar mu~to cedo com tenra ~da-

Oe.

Ass~m, v~sando corr.2.gl.r uma sl.tuação anacrõn~ca e
~njusta, e atendendo a uma ant1.ga re~v~nd~cação destas duas
categor~as de trabalhadoras, estalllos apresentanõo Emenea que
assegura às camponesas o d~re~to à aposentador1.a, já garant~

do às dema~s classes de trabalhadores.

pado o alto sJ.gn1.ficado socl.al da Emenda, espera
mos contar com o apoio dos nobres Constituintes para sua apr.Q.

vação e conseqUente ~nclusão do d~SpOS1.tJ.vo aqIJ~ suger~do

texto da nova Carta Magna do Pais.

Dê-se ao art.)< do ProJeto de Constituição li. seguinte
redação:

o parágrafo único do art. 404 do ProJeto de Cans

tituição proibe a propaganc.a comercial de med~came"ltos, forlt'..as de

tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcóolic<::s e agr::.otó>.J.cos

Este dispositIvo, na verdade, está regulando Ira
téria da competêncIa da legislação ordinária, que deve cU~óar das

peculiar~dades inerentes a cada produto menc1.onadc e, a part:r..r êai,

determ~nar as restr:r..çóes, absolutas ou parcIa~s, que Julgar neces

sá:CJ.as

No caso especifico do tabaco, a proibição abso

luta da veiculação de qualquer publ~c~dade 'reciundará na redução de
consumo dos seus derivados, afetando não somente a ativJ.dade econ§:

mica das indústrias do setor, mas comprometendo todo o complexo de
produção, industrialização e exportação do produto, o que, certa_

mente, não constItui rnatér~a constitucional.

EMENDA- lP08196-3
r

EHLt,DA ADITIVA

Inclua-se no ProJeto de Constitui{'ão, como § 40 do art.!,

go 218, o seguinte dispositivo'

"§ 49 - Os tribunais trabalhistas constituirão

turma permanente para...apreciação e julgamento de diss!a~os coletI-

vos, com procedir-erto sUI'1aríssirr.o cuando se tratar de atividades e~

senciais ã cOMUl"idac.e "

JUSTIFICAÇÃO

Nosso propósito é o de fazer con cue os tril:!urais t:-ab!,

lhiste.s se organizE:J1 de tal forna que poss&!"' àar solução rápiêa aos

dissídIos coletivos, evitando-se Clue os trabalhadores tenhan Ec r~

correr ã greve, cono camin1'o nais rápIdo ã obtenção dos objeti'ros.

Por outro lado, preocuoaI'lo-nos, também, com o procedi-

mento sunarissino, especialMente no caso das atividaces essellc~ais,

como as ligadas aos setores de eletricidade, transportes, telecomu

nicações, saGde pública e aDastecimento de col"lbastível, cuja paral,!

zação afeta ..toca a sociedade.

§ I!! O acesso ao créd~ to fJ.ci:! re,ã
tr1.to às pessoas trad~cl.onalmente l~gada~ à agr1.
cultura

§ 2! A área f:r..cará ~ndJ.sponí,·el

até a total amort~zação do fl.nanc:r..amento.

§ 31! O fí.nanc~amento poderá ser

amortl.~ado em espécl.e ou com produtos agrícolas.

§ 4! O agente fl.nanceJ.ro ex~gl.rá

seguro de v~da anual do f1.Tlanc1.ado, equJ.va1ente ao
valor do saldo devedor."

JUSTIFICAÇÃO

A proposl.ção se justJ.fica pela própr~a rea1J.da"'de

v~gente no me~o rural, que contempla uma evasão cada vez tialOr
de famill.as e, sobretudo, de Jovens, que não aV1.stam qualquer

perspectiva de adqu1.rirem para SJ. uma pequena propriecade par-
ra lhes acenar para um futuro ma~s seguro e estável

Entendemos que 'todos os dernal.s estímulos a serem
concedl.ãos à 8grl.cultura, com a f~nal1.dade de reverter o atual

quadro de dJ.f~culdades do setor, SOMente se cor.pleta=ão e al

cançarão nível de ef1.cJ.êncJ.a deseJado se for Soluc~onad; sa

tl.sfatoriamente a questão agrár~a. Não se pode conceber que
pessoas que já acumularam vastos conhec:r..mentos e experJ.êncJ.as

no exercícJ.o de at~v~dades agrícolas cont~nueIr, m~granao para

os centros urbanos, numa fuga eterna da condJ.ção de parce~ro.5

ou bó~as-fr~as, ÚnJ.ca opção de futuro que têm.

Com a J.nstitu~ção do créch.to fundl.árJ.O desenvol.....er
-se-ía uma nova mentalidade entre os jovens, que desde cedo

V~verl.aI:l a cond1ção de futuros proprJ.etár~os ruraJ.s em poten

cial, preparando-se e estruturando-se para exercerem com com

petência sua atl.VJ.dade.

Dê-se ao art. 125 do ProJeto de Const1tul.ção da Co

m~ssão de Sistemãt~zação a segu~nte redação:

"Art. 125. Cabe a qualquer membro ou Com1S

são da câmara dos Deputados ou do Senado Federal e
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ao Presidente da Repúb11ca a i.na caa t ave de projetos

de lei sobre ~atérJ.a fJ.nance:t.ra.

Parágrafo únacc , ~ O proJeto de lel. sobre rrati

rl.a fJ.nance1ra será aprovado por rral.orJ.a absoluta,

devendo sempre conter a indicação dos recursos cor

respondentes" •

EMENDA lPOS202-1ê1 TELMO K1RST

~-RI-O----'·U"'C,ccM'''i~'.... <•• n4

nn.'"."''' ...lõie --,

De-se ao art. 305 do ProJeto de ConstituJ.ção a s~ l
abe l ec e as Incuabêncaas do Poder Púbh.co no concernente ao assunto.

Propomos que se acrescente a essas incumbências "promover o combate às

formas de exploração preôatõraa dos recursos na'tur-aas e a toda espêcae

e poluição". Entendemos que t aas aspectos devem constar do texto ccns

ã.tucacnat , por sua ampcr-câncaa dentre as med rdàs de defesa do meac a;

rente, especialmente no âmbito da realJ.dade brasate í.ra , e pela contr~

uição que podem representar para o aperfeiçoamento da leg1slação esp;

ífJ.ca e para a ccnscãenmaacâe de todos quanto a esses cbj et.avcs ,
gUJ.nte redação:

EMENDA ADITIVA

;JUSTIFICAÇÃO

rr;:~;:J

rtii'~ãIã7J

Inclua-se no Projeto de Const1tuição, no Capítulo

II (Da política llgr:!cola. Fund1ána e da Reforma Agrána) do Títu

lo VIII (Da Ordem Econômica e FJ.nance1ra) o seguJ.nte dlSPOSJ.tJ.vo'

"Art. 55 - ••••••••••• # ••••••••••••••••••••••••••••• #.

§ 19 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - A representação judicial e a consultoria jur!d.!.

ca dos Estados e do Distrito Federal competem privativamente aos

seus procuradores, organizados em carreira, sendo-lhes assegurada'

paridade de remuneração com o Hinistêrio Público quando em regime I

de dedicação exclusiva."

JUSTIFIClIÇJ.O

~e_TC'•• n ...... ~.. -----,

"Art. r'acem aaentas do pagamento de trJ.-

butos as errt.rdedes organJ.:z.adas sob a forma asso

eaeeãva, CU)OS estatutos scc.rea s determJ.nem, como

at.avaôedes prec:ípuas, o amparo aos agrlcultores

associados e o fomento à produção agr:ícola e desde

que não haJa d1strlbuJ.ção de lucros, não seJam pa

gas grat1fJ.cações e as eveeecaae sobras ee j em em

pregadas para fJ.ns socse as";

EMENDA MODIFICATIVA

Executando um trabalho que va se eesenee aneeaee fo.!,

talecer a ativ.ldade agr:ícola, promovendo a produção e o homem que

nela trabalha. as ent.ldades organ~:z.adas sob a forma associatJ.va eê.

tão assumindo para 51 um eeepreeusse que eeree do Estado, com a

vantagem de estarem próximas de quem trabalha, mantendo uee perfe,.!.

ta afJ.nJ.dade e um ee erea ee eeaecaceemeeec com a classe represent!!

da, além de incent1varem, por sua própria f1losofia. o espírito ali
sccae t ave e comunitár.lo.

Assegurar a essas ent.adeõea a a sençêc de trl'butos

é estJ.mular a organJ.zaçâo e o eeeeevcavaeenee da agrJ.cultura. é

garantJ.r maior establ1J.dade econôm1ca ao pequeno agrJ.cultor, é fJ.

xar o agrJ.cultor à terra. Essa isenção, portanto, encontra justJ.f,a.

catJ.va nos sUperJ.ores 1nteresses da colet1v1dade e no J.nCentJ.vo ao

desenvolv1mento da economla naCJ.onal.

Dê-se a seguinte redação ao § 29, do artigo 55, do Pr2,

jeto de Constituição:

[If---,m--..-- ..e...'C'.o..,n..O'."'••If, ....e

EMENDA lPOS205·6 ...., ---,
[J cons t.a tu,nt. TELMO KIRST I r=";~;:J

IlNIõfJtl

r.r----__.. e.......'<CM01f1C'_OIO.lfl .. lo -,

EMENDA lPOS206-4 ...., -,
[J """",,,r Cid Sabóiade Carvá1JD

pJenéno

Acrescente-se alínea L ao artJ.go 356 do Projeto,
a seguJ.nte redação'

"f) às donas de casa e às camponesas"

Trata-se de manter a mesma dJ.spos~ção ào art. 167

da Const1tu1Ção atual (repetição de regras Já exxseeneee nas Constitui

cêes eneeacres) a respeaec da delegação dos servaccs públJ.cos, aprovei

tando-se da reClaçâo dada ao assunto pelo ProJeto Afonso Arinos.

A sugestão deste eminente jurista Jã corrige um

dos defeitos do atual art. 167, o qual faz referência apenas ao regJ.tne

de concessão, dando a entender que exclui o Cla permissão# Mencionando

os dois regimes, a sugestão do ProJeto Afonso Arinos elimina esta dúv!

da e deixa claro que sempre que o Estado delega (seJa por concessão

permJ.ssão, ou, mesmo, outra forma de delegação, tem que assegurar o e

quil~brio econ5mico e financeiro da empresa. -

Por outro lado, no -parâgrafo único, SubstitUi_S1
a expressão "contrato" pela expressão "servaccs", que é trn.1J.S ampla

referência a ·contrato" dá a entender que se exclui os casos em que

delegaç~O se faz sem contrato, como, de fato, acontece na maioria da
perrmseoes ,

fas devem ser f~adasA;:;;C;:::::;r:;~:a;Ú:;i:::P:s~:~v:;=::b:; :a:~
tierfezêncde de muitos 1egJ.slativos municipais nos procedimentos de t~i
rifa, que constitui atividade eminentemente executiva.

ProJeto de ConstJ.tuJ.ção

"Art. 305 ln::u.'lbe ao Estado, diret:arrente 01 scb re
reg.une de concessão cu pennissao, a prestação dos ser
viços píbllcos. -

Parâgrafo Oruco O X'êgJ.Jlle das ccncessôes õcs ser
viços pJblJ.cos federais, estaõcaí.s cu nuniClfilis, d::le
ôecerâ aos seguintes principios: 

a) oongaçâo de nanter serviço adequado,
b} tarifas, f:ixadas~ a&runisUat;ão píbHca,que

penn1tam a Justa ~çao do capital, o ne1horaI"len
to e a expansão dos SêrVJ.çOS, e assequren o E!qUJ..libr'i'o
ecceêntcc e fuaTY=eJIO dos serviços; e

c! f1Sc:a1J.zar;ão pernanent.e e revisão P'!X"iÕd.lca das
tarJ.fas, a..ind3. que estip.l1adas em ato 00 contrato an
tenor"

InQbstante a tendência crescente de universalJ.zação do

sJ.stema de seguridade socJ.al, aJ.nda existem algumas classes de 'tra

balhadores colocados à margem dessa proteção, como é O caso das do

nas de casa e da mulher do agricultor, a trabalhadora rural.

Não se pode conceber, de forma alguma. tal dJ.scrJ.mJ.n-ª
ção, pOJ.S tanto umas como as outras contrJ.buem, no seu dJ.a a dJ.a •
para o progresso do Pa:ís.

JOSTIFICAcAo

EMENDA 1P08203-0
[J

l:J
r.r

nnC
' . u1T" ...çic o------,

No mowent.c em que nos ceummos em Assemblé).8 xeeae

nal ConstituJ.nte com o fJ.to de escrever para o País uma neva Carta,

moderna, eeeccréeace e sobretudo, a jus't ade às nossas condJ.ções, não

é líC1to perdermos o ensejo de ver eeveavaee ao Poder LegJ.slatlvo a

prerrogativa de leg1slar sobre matérJ.a f anencear-e t o que propomos

nesta epcz tiuna dade ,

Nos regJ.mes verdadel.ramente,. democráticos, onde é
consagrado o pr.1nCíp10 da scoerenae popular, os parlamentos exercem

destacada influênc1a na pol:!tica eccnêeucc-eãnenceaea dos gover

nos, na medida em que são aquelas 1nst1tu1ções que bal1zam a pol:!ti

ce f1scal a ser 1mplementada através dos orçamentos púb11cos. Isto

é, são os parlamentos que estabelecem o volune dos d a spêndao s públÀ

coa e as xespectaves alocações. E não pode ser d~ferente, dado que

sendo os parlamentos compostos pelos l:ídJ.lt\os representantes do povo

a estes cabe J.nterpretar os anseios dos d1ferentes segmentos da 50

ca edade ,

Em vista dessa 11mJ.tação, anci.uamos na proposta

cláusula que eondacdone a inJ.cJ.ativa parlamentar dos prc j e t.os de

lei sobre matérJ.a fJ.nanceira à 1ndJ.cação da fonte de eweceae , sem

pre que houver prevasâc de aumento de despesa.

Temos eeeascaec , nas últJ.mas décadas. a hJ.pertrofl.a

do Poder zxeccuavo, sob as maa s vexaeôas formas e pretextos, não S2

mente as.senhorando-se de funções que são próprJ.as e exc ruaavee do

Poder LegJ.slativo, como também l1m1tando as ações deste.

Com a inserção da nossa proposta no novo texto con~

t1tucJ.onal, estamos certos de que o encam1nhamento das soluções dos

grandes problemas nacJ.ona~s delxará de ser maqu1nado em gab1netes

hermétJ.cos, passando a ser debat1do e dos debates extra1r-se-á

síntese da vontade nacJ.onal.

A neceeaadede de fortaleC1mento do Poder Legl.slat1

vo entre nós é uma realJ.dade por todos zecon'recada ,

JOSTIFICIIÇ1t.O

EHENDl\ HOD!f:C"T~:~,,"u""""~1a -~
_ ~-oe ao § 42 do artlGo 49 do P:roJato de con:;tJ:ta.&i-,I

çno 3. red:lç~o aet,>u.bte:

tt 42 _ Depenier:ío de nam..te.:Jt:1çoEo :f':!.vo:-:r..-el d....:: 'pOl'E; I
-laçõea mtercs...adas e do at~nd:;""'!el!to de raqlU.s;!:tos I

qUI3 forem est::l.belec1.dos E!..l ~ei estcdu:JJ., a. c::,:!.cção,

Q 1"usão, a incor,por:lção e o del:õce.cbr:l.MCnto de ~

cfpios".

Não desconhecemos o fato de que nodernamente, o or

çamento-programa constitui prograI'la de trabalho do governo, com me

tas quantificadas, tanto em terece físJ.cos quanto fJ.nanceJ.ros.

PLEN1\RIO

SENADOR AUREO MELLO

Ao reunir num só, os parágrafos 29 e 39 do artigo 55,

do proJeto de constituição, sintetiza-se o texto constitucional, sem

todavia alterar a substância contida nos dispositivos ora modifica

dos.

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da Constituição de 1967, conferiu,

suas disposições transitórias, estabilidade aos servidores públicos

que, à data da sua promulgação contassem cinco anos de serviço pó

blico, preceito destinado a amparar os servidores nomeados interin,!;,

mente.

A Em~nda Constitucional n9 1, de 17.10.69, suprimiu opro!!

ceito, mas ~riu nas suas disposições permanentes que a primeira ia,

vestidura em cargo público somente dar-se-ia mediante concurso pu

blico, salvo os casos indicados em lei.

Não explicitando a origem da lei, permitiu-se que a Ad

ministração Pública, seja federal, estadual ou muncipal procedessem,

na forma da resalva constitucional, o provimento de vários 'cargos

nas três esferas de governo.

Os Tribunais, em sucessivos julgados, sempre reconheceram

a constitul:1onalidade desses provimentos, desviando, máis recente 

mente, esse entendimento para te-los como inconstitucionais, crian-

dOe assim. situaç~o- desiqual para situações pr9-vindas da mesma ori-

"Art. - Os atuais ocupantes d.e cargos públicos, CUJa

primeira investidura tenha decorrido de lei

federal, estadual ou municipal, na forma do §

19 do Art. 97 da Constituição anterior, ficam

efetivadas nos cargos que ocupam."

...,----------T>J)=""4'n l/x~IT"'o..çic

Incluir artigo as DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS, onde couber,

do ProJeto de Constituição, àa Comissão àe Sistematização:

.~.M.l.'./..M"'l.",,".OMI''''''

XII - pro'l\over o combate às formas de exploração

predatôrJ.a dos recursos naturaJ.s e a toda espéc1e
de polu1cão."

"Art. 408 ••••••

o Capítulo VI do Título 'IX do ProJeto de ConstituJ.ção

refere-se ao Mel.O Ambiente. O Art. 408. lncluído naquele Capítulo. e,!

JUSTIFICACÃO

TUTO/•• I1I"C"~;;C ~ ----,

Acrescente_se ao Art. 408. do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção.
o seguJ.nt.e J.tem XII

Dado o alto sJ.gn~f~cado soc~al da Emenda, esperamos

contar com o apoJ.o dos nobres Const~tuJ.ntes para sua aprovação

consequente ::s.nclusão do dJ.sposJ.tJ.vo aqu~ suger:t.do no texto da
Carta Magna do País.

Da mesma forma, inegável é a partJ.cJ.pação das compon,!!

sas, ou melhor, da mulher, esposa ou cOll'panheJ.ra, bem como f11ha
maJ.or de agrJ.cul tor. que com ele trabalham na mesma proprJ.edade ru

ral, no processo produtJ.vo nacJ.onal, e o reconhecJ.mento da profJ.~

são da mulher do campo como trabalhadora rural, com dJ.re~to aos ben-ª

fíc~os prev~dencJ.árJ.os, ~nc1usJ.ve aposentadorJ.a, é uma medida que
se J.mpõe, sem maJ.s tardar.

AssJ.m, v.1sando corrJ.gir uma situação anacrôn:z.ca e J.!!

Justa, e atendendo a uma antJ.ga re~vJ.ndJ.caçião destas duas categonas

de trabalhadoras, estamos apresentando sugestão de norma constJ.tu

cJ.onal que aSsegura às donas de casa e às camponesas o d~reito à a

posentadorJ.a, Já garant.1dO às demaJ.s classes de trabalhadores.

AssJ.m, no plano doméstJ.co, são as donas de casa ele

mentos essencJ.aJ.s à dinâmJ.ca do esforço comUm produt~vo e, como CJ.

daoãs, na labuta do lar. no seu trabalho dJ.árJ.o, empregam todas as

suas forças, ao lado de seu c:ompanheiro, na luta pela subs~stêncJ.a

da prole que lhes cabe a11mentar, educar e encamJ.nhar na vJ.da. Por

que não pode a dona de casa filJ.llr-se e contrJ.buJ.r para a prevJ.dên
cia Social?

EMENDA lPOS204-S
f:J ConstJ.tu1nte TELMO KIRS;oT~R-----------'J r:;;;m,.c:J

'f'J I'h~ I Wi1J@
"Art. 64. O Prefe~to será ele).to

gente, do Projeto de Con .. tittução.

antes do termo do mandato do seu antecessor."

Impr:una-se ao~ do ar1:. 6il do ProJe1:o de

Const~tu~ção a steguinte rerlacão

'~C•• "O'CCM"'''~'.,,"<C.'.''''' -,

em turno únJ.co de vo'tlJcão até noventa d~as

de t:u..uc!pio: ao atcndir;o$to de rcqu].ci~o.3 que forem cst::.bele-

CJ.o.n...:l.r a criação, a fusão, a. ~nco::'!Ior::çS:o e o daoLleubr::u:entc

o obJctJ..yo d:l. pre~c~te e.::enls &, ba::J.cc..::..cnte, con~

Entenael"lCS que as eleJ.cões em dois turnos não tel'l

condJ.cões de se reah.zarem nos municíp::Los ~ tendo em V:lsta os

fatores negat).vos que são conhecJ.dos de todos.

JUSTI],IC.'l.Ç~O

cidos em lc:!. e::ta.lua~ e não f'ede:-a.l cozo conota, J.ne::'p1.J.cave~-

JUST! FI CAC~O
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como se impõe.I:: o que a emenda corrige

Irt.JJ- .

DIDm\ HlDIFICATIVA

o Projeto no artigo 49, ã 42 • repete

lmproprledade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento

da autonomie dos Estacas, Que a UnHio legisle sobre

crãeçãc de "'unic!pios.

v - ••••••••••••••• ~ ••••

J-U-S-T-I-f_I_C_A_l_I_V_A

Suprima-se o § 4l:l do artigo 49 e acrescente-se ao artigo

57 "Competência dos Estados"

VI - Legislar sobre criaçãO, russo, incor

pcrraçtlo e desmembramento de Munic!Plos.

'unl.....'\f ..>1;h-----------~

EMENDA lPOB215-3 "-'---------,] "'P"""D"8'-----'
(!J CONSTITUINTE MAURICIO PADUA . L ----,-J

CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO

ARTIGO

. -jh.{o
EMENDA ADIT A PJ. I
/l.CRESCENTE..SE AS DISPOSIÇOES TRANSIT6RUS O SEGUINTE ARTIGO, ONPE
COUBER.

_ Os membros da Advocacia Consuf t ava da União, que esti
verem em exe r c fcz,c na data de promUlgação desta Cons=
titU1Ção, passam a mtegrar a Advocacaa da üru.âc de
que trata o armgo 186 desta ccns cd cuaçâc ,

JUSTIFICATIVA - O artlço lB6. e seus parágrafos, dlspõe sobre a
orgamzasão da Advocac:J.8 da umêc (Procuradona-Geral da Unlão) e
.atTl:bUl a institulção os encargos de promover a defesa j uda.c r.aL e
extrajudic181 da União.
Atualmente,a advocacia Judlcíal Icontencacsa'l da ümâo ê Eea t.a "Q~
lo Minlsténo Públlco que URda assume suas funções de Íl-Scal da
Lea e de sua correta apllcação. Já é ne têr i a nacífl-ca. no se rc da
Assemblela Naclonal cons t aeumte-que ao Mlnlster:to Públlco não ca
be o exercfcac da Advccacaa , poaa este é conflitante com as funções
de Mimstêr10 Públlco.
Quem fl.scaliz8. a correta apl1caçâo da 1e1 não pode representar pa,!,
te em qualquer processo.
EVIdente esta, p01S. queç em consonâncra com a dou t-r ana e a jut-as-c-
prudêncaa , esta Assemolela Nacaona I Constl tu rnue vaa consagrar a
Advccacaa da ümâc deavancufada do M1DlStêrlo lIúbllco.

Mas a Unlão pos sua um corpo de advogados, os membros da Advocac1a
Consu1uva. são os ásaas tenees JUTídlCOS. os Procuradores de Autar
qui as Pederaas , os Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados
de OriC10 e os Procuradores Junto ao Tribunal Martlmo. Ao todo,são
3.500 prcâass âcnaas do d Lr-eat.o , concursados. hablbtados para in
tegrarem a Advocacia da Unlão para o exercIcac eonsin.tavc e conte!!,
cioso da meama,

Não se pode dasperdaçar este potenC181.,\l.<rJ~ado,Des:ereza!' os me!!!,
bros da Advocac1a ccnauãeava , sem adm1tl- s ao exerC1C10 l..gualme~
te da Advocacaa Contenciosa, é/romover a o osidade daqueles 1?ro
flssionals para adsu t.Lr cutros novos ser i ores, para es funçoes'

que estes já exer-cem em colaboração com o Mlnlste'l"lO Público ou a~
sJ.s'tidos por este.
A inteligênc1a dos membros desta Assemblêia Nacaonef Cons t r tumt;e '
deve laborar pela rac1.onalidade, sobretudo por que todos sabem que
é do mee'resse da Adminlstração, por questões financeJ.ra:s e econô
,lIucas, Que nenhuma eêmasâc se processe- na Adm:Lnlstração Pública a
medio e longo prazos.
Deve, p01S, ser o artlgo proposto mser rdc nas D1Sposiliões Transi
tôrlss. p01S que é lÔglCO. necessâr-ro e do interesse pub11co.

....IÁM/~....b/_.uk

PLEN~RIO

SUPRIMA-SE o ART.360 E sEU PERAGRAFO O~ICO
DA SEÇAD 11; CAPTTULO 11 DD PROJETO DA CD~S

TlTUI~TE. -

JUSTlFlCACAO

o dispositivo cuja supressio ora se propõe yiola o prfncfpfo di inso
nomia discriminando entre elllpresas e eMpregados d. Adllinistraçio Pü
blicit' e do setor prfyado, tOJl o que afronta o estatuTdo pelo arttgõ

~~~ ~~~~~~:acf~ :0o~~~~:~~o~:l Câ::t~~~~n~~e:~e d~d:~~~:~i: g~a~a~f:
ri.

Trata-se de lI.tEria disciplinada Unto pela Lei 6.435, de 15.0).77 •
e seu regulaMetlto. Decreto n9 81.240 de 20.01.78. quanto pelo üeeee
to n9 93.597. de 21.11.86. agora alterado pelo Decreto 09 94.648 de
14.07.87. por iniciativa do próprio Poder Executivo visando aperfei
çoar os dispositivos nele criados.

Nio ê demais lembrar que as contribuições para a Previdência Sup1eti
Vil oferecida par essas entidades i determinante atuarial não podendõ
ser paritiria sob pena de inviabilizar os planos cfer-ec i dcs ou sobr!,
carregar o empregado o gue representa um retroceSSo par. as grandes
massas desprotegidu alem de ferir os anseios de bem estar e segura.!!,
ça futUrA da etêsse trabalhadora.

).tua1mente existem no Brasil 180 Entidades fechadas. de PrevidinciaPri
Vida mantida por cerca de 100 empresas. incorporando um contingente
de l'milhões de associados e seus dependentes. Este contingente, pe
tas suas caracterfsttcn socfais. constitui segmento destaca~o da s~
chdade bra-sih1ra que inegivel1llente contdbu1 p.ar .. " formaç.o d. o
piniio públ icl nacional.

Hão nos i sequer possfvel admitir que nossOS constituintes legitima 
mente eleitos pelo voto 40 povo brasileiro, sobretudo dos tnbllttado
rIS desejem priví-los dessa conquis~l.

rmpõe-se 2015 por absoluta 1ncompa,,1bf11d~de a supressão do .re.360
:,::~oP~~.I.:~:m~~t~:ç1~.proJetodfll.: Constituinte apresentado pela C~

=- --O--_T..fll'~uumcao:l.------~---~

rOA lP0820B-l,...;;:"_._,,,._"" ----.) eç,;-:J
f!I I U:n-;J

I
A et\\enda apresentada visa x:estaurar trat.amento equânime P§!: )

ra todos os servidores investidos em cargoS públicos no: limites da
resalva contida no § 19 do art. 97 da atual Constituiçao.

CESAR CALS NETO

EMENDA 1P08209·9
f'l

r.r- T~ngl.u.. "<l:.~1i~

fS~;"~

tuJ~;'JEJ

g a Justlficação.

S t.\9- S facultado aos parb.dcG polítlCOG receberem qtaisqueI' cootrJ.b.u

~~~de~~~~jWÍd1cas, desde que dec~
I~te. na forma que a le1. estabelecer. a Uuão researcarâ
os partidos po3ÍtJ.cc:s pelas despesas can suas canpanhas eleito 
reis e atividades pemarentes,

EMENDA ADITIVA JUSTIFICACAo

Adite-se UIII parágraf'o único ao arb,go "', assim redigido I

"Parágrat'o ünãce , A. seguridade soc.:l.al, que tem caráter plÍb1ico,
não impede a atividade de natureza coltlplementar. n06 termos da
1e:1, de ~ntidade9 privadas nos setoreS a que se ref'ere o pre 
sente artigo".

Constituinte INOCENCIO OLIVEIRA

PLENARIO

A nome. visa alcançar a t:rensparênt::La que se .geseja no processe e1e1toral
~tJ.co. A prolbisã0 dessas dcações enseje mcp9d1entes JJ1dJ.retos de
obtençao de re.OJrSOS mo contahJ.b.zados.

J

JUlltif'icat:Lval
rr;~~:":=J

W~;JtrJ

Pelo prlncípio da J.sonomJ.8 salar1al não há por que se

estabelecer d1s;"l.nção entre classes. Tendo o trabalhador contr1bu.!.

do, .1.nÚn'leras vezes, por toa.1.S de tr.1.nta anos para a PrevldêncJ.a

Soc:Lal e com o seu trabalho proporc1onando o desenvolvJ.mento da em

presa e do país, se vê de uma hora para outra, com seu salárJ.o d.1.

m.1.nuído, quando por força de dJ.re1.to deveria receber seu salál"1.o

integral.

"Art. 261. A Un::a.ão, os Estados, o DUltri"
to Federal e os Hun::a.cípios poderão J.nstitulr. além

dos que lhes são nominalmente atribuídos, outros im
postos. desde que não tenham fato gerad01:' cu base de

cálculo própr::a.os de J.mpostos disct'l.IlU.nados nesta Cons

titUl.ção." -

lOS 12 Imposto institu:Lclo com base neste

artigo nio poderá ter natureza cwnulativ8 e l1epen~

rá de lei aprovada por maiorJ.ll. Ilbsoluta dos t1embras

do Congresso HllcJ.Dna1 ou dll relilpect1vll Assembléia
Legin:lativa cu da Câmara Municipal. ti

quinte:
Redijllm-se o art. 261 e zreus Si 1.2 e 22 na fOX1Dll BS

"parágrafo único. t assegurada J.gualda

de de d.1.reitos trabalhistas e prev::Ldencl..á

rios entre trabalhadores urbanos e rura1S. ti

EKEHDA MODIFICATIVA

o trabalhador rural e o urbano são cJ.dadãos· bras1le1

ros que prestam servJ.ços de 19ual J.lllpo1:tâncJ.a à Nação.

PRO,re1'C) DE CO!lS'l'ITOIçXO (JlA COMISSXO DE SISrEHATlZAt;lQ)

JUSTIF:rCAÇlo

TUTO/.v'T'''~.çlo-- ~

Acrescente-se ao artigo 356 do Projeto parágrafO únl

com a seguwte redação'

PROJETO DE CONSTITUIÇ1\o

EMENDA AJ)ITIVA

f:PLENJ{RIO

EMENDA lPOB216-1 .~. --,
EConstÜm "te SaNTINHO nmTAPO

I
PI ENARID

COPttit .. 'nte INncêNCIO OI TYfTRA

EMENDA MODIFICATIVA

o ,Parágrafo !Jnico do art. 255 menciona a regulamentaçlio

da carreira de Delegado de PolíCia e deixQ de incluir os demais

servidores dos Quadros da Polícia Civil.

O Quadro de carreira deve abranger a todos os servido ..

res e nll:o apenas a ulIla categoria. A nllo Inclusllo dos demais se!,

vI dores na regulamentaçl10 legal constitui-se era dlscrllftlnaç§o

inscei tável.

JUSTIF]CATIVA

Dispositivo emendado: Parágrafo Unico do art. 255.

Dê-se ao Par.âgrafo !Jnico do art. 255 a seguinte redação:

Lei especial dispd-rá sobre a carreira dos servidores da

PolIcia Ci'll1.

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

Parágrafo "nico - Lei eSPtlc1al disporá sobre a carreira

de Delegado de Pol!c1a, aberta aO$ bacharéis em Direito por meio

de concurso público de provas e Utulos e de igual modo aos Peri

tos Criminais e Médicos Legistas.

DispositIvo emendâdo: Parágraf.o IJrHco do Art 255

O!-se ao Parâgrafo "oico tio Art. 255 e seguinte redaçBo:

o Parágrafo único do Art. 255 menciona a regulamentação

da carreira de Delegado de Pol!cia CiviL

~ O quadro de carreira deve abranger todos especialistas:

Peritos Criminais e t-fédicos Legistas.

A nl10 inclusfto dos especialistas Médicos Legistas e Peri

tos Criminais na regulamentação legal, constituI-se em discrimi

naçlio inaceitáveL

m- 'Ud.o.o/~O....WI"""...d,, .,

EMENDA lPOB213·7
['l
('J

FY~~;::F;J

~';;';'7ã!J

CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO

EMENDA lPOB210·2
f!l

Seção V

Da Advocacla de União

Artigo 186 ~ A Advocacia da' União é órgão competente para promover

a defesa ]Udltlal e extraJudlCul da Umão.

§ 19 ~ A Advocac18 da Unlão tem por chefe o Advogado-Geral '

da Unlão, de bvre nomeação do Presidente da Repúbli

ca, dentre cldadãos mal ores de tr.1nta e cinco anos,de

notável saber ]urídlCo e reputação ilibada.

§ 29 ~ Os Advogados da UnJ.ão J.ngressarâo nos cargos J.nl..Cl..alS
da carrel..ra. tnedl..ante concurso públlCO de provas e tí
tulos 

§ 3 9 - 1e.1 Complementar. de l.nlClatlva do Presldente da Re

públ1ca. estabelecerá a organ12açâo da AdvDcac1Q da
Unlão

PLEN~RIO

À Seção V, do Capítulo III, do Título V, do Projeto de Const1tUlção
dê~se ti segulnte redação.

A Seguridade Social é a de caráter of'icial. compuls6ria. consis
tente na a:tuação governBIllental nos setores da salide. da previ ':'
dência e da aesistência Bocial.
O Capitulo em que se insere o artigo elI! ref'erência, contempla,
em dispositi....os eaparsos, a ativida.de pr:ivada complementar nas
mene.:lonada.., áreas.
A prell,ente emenda visa preciaar, no dispositiVO introdut6rio do
Cap:!tulo, o alcance exato da designação Se§"uridade Social. com
o qUe ae pr!aervará a identidlldlr da Previóencia; Comflementar,c2
ja Illanutençao l!i imperativa, tendo em via ta a abrangencia re81 
mente aigni!'icativa de peseoa8 r:!eicaa ti jurídic8a nela envolvi
da8, oe direitoe adquirido:! já conll;tituído8, a atuação qUf! vem
dCDenvo~vendo e 'l5üa cxtrema relevância lIob <> ângulo econômico e
1I0c1al. -

JUSTIFIC~TIVA - As vánas etapas desta Assemblêu NaClonal Consti
tUlnte J a consagraram o advento da Advocacla da Un:tão entendendo
sobretudo, gue nii~ malS deve ser aceita ..a dúpl1ce função exerClda:
pelo MlnlsteTl.o PubllCO Federal que. ate agora,cumpre a função de

~~~~~a1~~~;n~~;ãi'd~f~~:~~~;oP~bl~~~~r;as~h~~o ~:L~~~l~~~~o~s~~~;~:
ta apl:Lcaçao da lel.. e seu flel cumprlmento.

Como o Mlmstél"lO Públlco se abnga ã sombra de uma instltuiçõo Jã
consagrada );)010 nome de Procurador la-Geral ~CPÚblíca e consJtic
rando que tal nome torna a ser ar.tado para o "parquet",em !\ua es
trut~ra lnstltUclonal !a~230 e seRu3.nt s o Fl"oJeto de ConstI
t_UJc;noJ. aconselha a cJ-«l'e;.a.."que a novo. lns 1 ulc;ão tenha deslgna=

Xâ~o~;~i~~nciada, posto que, se uma ê Minlsterio PÚbl1co. a out'X'l\ D

~sslm, para que a ProCUradOl'18-Geral da República não seJa confundi
8 com B Proctlrador~a-Geral da Unlão, mister se fáz 1dentificar es=

;:zP~~~ ~~~ ~~~0~:;~1~~~;~~os:~~~i:n~:~:o~ ~~~~n~~~ ~: ~~~~~~~~:
na pessoa de cada um de seus me1llbros. J 1. ,

Esta mesma emenda supTlme o § 4' da proposta de C~nstl tUlção, po:ts

~~:~c~~~a~acg~i~~~r:~: ~~~~;~m~:t~d~~c:~~r:~sU~J.:~t;a~~:sentação
~ a just1ficação.

r.r---------_Tnrol.ulT'r'~1Çl~ ____,
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r~·IÚ"""cow,..io/.~~tIl1do
.- ~- J?i::.cr;.-'A'tirô

~ê-se ao art. 91 a seguinte redaçiio:

EMENDA MODIFICATIVA

foro.

"Art. 91 - O benericio da pensão por morte corresponderá ~
totalidade dos proventos ou da remuneração, ln-

A eX:l.g:LbJ.11dade J.medJ.ata do preço será

SubstltU:Lda pelo pagamento do "foro" e pelo pagamento do

"laudêm~o", no caso de transferêncJ.a do domín:l.o út1.l.

o Artigo 336, o parágrafo 'dnico do Artigo

337, o Artigo 487 e o Artl.go 488.

JUSTIFICATIVA

A real:l.dade é mua.to outra.

Número ccneaeerévea de "aenbcr-aoe" são

Santa13-Casas, Ordens Re11gJ.osas e eatebeaecamerrcos de bene

fJ.cêncJ.a.

O foro, na maaorne dos casos, é de valor

defasado; uma vez que sendo anveeaéver , fO:L corroído pela

desvalor1zação da sua expressão monetárJ.a. Entretanto, o

"laudemJ.o", CUJo montante é de ôca.s e meio por cento sobre

o preço da a11enação. representa fonte de xeceaee epreeaé

velo
As Santas-Casas e J.números estabelec1mentos

beneracenees , espalhados pelo País, têm na enfJ.teuse fonte

de eeceaee que é a razão de sua sobrev~vência perm~tl.ndo

o desempenho de seus encargos.

Os eneaeeuees raramente fazem parte das ca

madas populares. uma vez que as áreas que receberam em re

gl.me de enraeecse , valorJ.zaram-se, através do tempo, a par

tJ.r da data remota em que foJ. 1nst~tuído o regl.me em apreço.

Ass.1.m, enuees vezes, a sens1b211dade do

Poder Públl.co, err numerosos casos, aeveeae ter como alvo

o "senborac" e não o foreJ.ro ou enf~tcuta.

. Há eanâa 05 casos em que 1móveJ.S eucme t rôcs

a req-me enfa t.eutie , foram objet,o de transação entre o sEnh2

cac e poderosas empresas lmob1.11.ár~as, que transferem

edqu:.rentes de grandes posses responsabJ.ll.dade do "foro"

e do "laudêm1.o".

serxe equivoco 1.mag~nar que o enfJ.teuta é
a parte fraca ou carente e como tal merecedora do tra-

uemenec eevereeaec que o Art. 471!! deae j a lhe conceder.

"t possível que atrás das tentatl.vas de ex

tinção de " enfJ.teuse" e:X:J.stam po:lerosos J.nteresses não
rev31ados, que estão J.ll!lqueandc a boa fé daqueles que J.ma

:pnam estar a serv~ço das classes meno! favorecJ.das.

Ante.:; de ext1.ngul.r a enf1.teuse, serJ.a opor

tuno levantar uma r'!lação, ou pelo menos uma amos ragem.

que lnd~casse o níve l econômJ.co dos atual.S fore110S

Nessa relação J.ríamo3 Encontrar poderosas

empresas, Jnclus:Lve lIlultl.nacJ.onêti".

Não sendo a ext1nção da -nfJ.teuse rnaté

.~a essenc...aJmpnte constl.tuc10nal, tantc que há vár~as pro

posJ.çoes ne"ise sentJdo apresentadas por Deputados e Sena-
dores em leg1.s1aturas passadas do Congresso NaC:J.onal,

nossa proposta não obsta que o problema seja obJeto, de d~=

cJ.pl~na através da leg~slação ordJ.nár1.a.

SuprJ.mam-se do Projeto:

EMENDA SUPRESSIVA

Além do Poder PúblJ.co não eXJ.g1.r o paga

mento ameõ retc do preço do terreno, porque receberá com

pensação d~luída através do tempo, em pagamentos do "foro"

e do lIlaudêm~o", não se desfará ele do domínl.o du,eto, l.m

pedando formas avancuea.s de especulação.

Esse aspecto dJ.z respel.to à forma pelo qual

o Poder :Público poderá promover planos habl.tacionaJ.s, em

benefíc10s de populações carentes, a serem l.mplantadas em

terrenos que 1.ntegram o seu patrl..mônJ.o.
Outro enfoque, que não pode ser desprezado,

dJ.z reepec.tc aos amóveaa que se acham em reg~me de enrc teu

se e, cu jc pleno domfnac , se prevalecer o da apoetiu no texto,

ampor eem em e~proprJ.ação da.xet.e , su)e~ta 1.nclus1.ve a e

ventual 1nden~zação.

Atrás desse dJ.sposJ.tl.VO pode haver a J.dé

a.a de que o t.1.tular ou "sennorao" é um benefl.c~ár~o ecaosc ,
enquanto o enfiteuta carrega a responsabl1~dade de pagar

lhe pensão ou foro, além do "laudêm~o" nos casos de trans

eerêncae ,

poaeabaLa.dade de o Poder. :Públ~co o utJ.IJ.zar para v~ab~IJ.-

l'.ar proJetos hebatecacneae , -

O Estado.. em lugar de vender J.móve~s de

sua propr1edade, urbanaaedoe para f1.ns de 1mplantação de

moradJ.as populares, poderá adotar o regJ.me enfJ.têutJ.co

estabelecendo a relâção Juríd:Lca pela qual o benef~cl.ár~o

do uso, gozo e d~sposJ.ção do ~móvel pagar-lhe-á pensão ou

Existe uma clara tendência, através destes

Artigos, de estat1.zar Entl.dades de direito privado, eomo o

SESC, SENAC,SESI e SENAI. O governo..entretanto, tem se mol!.

trado 1.noperante em adm1.nistrar Entidades desta natureza, tendo

eomo exemplo a falência dos restaurantes do SAPS (SerVl.ço de

Alimentação e Previdêncl.B Socl.a1) no passado e com O aband.e,

no doo CSU (Centros SOCJ.8l.S Urbanos) no presente.

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACJ:ONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP08226-9
tJ MICHEL TEMER

r.r- T..I~/./\i.,.,P~

EMENDA lP08225-1
['J CONSTITUINTE MAURICIO pAOUA

['J

p:rP;;""

~;~

GASTONE RIGHI

Estamos apresentando esta emenda com o intuito de

que pe'raaneça mseraõc no texto da nossa LeJ. Maior a gar-anta,a do

dJ.re1to de greve, a competência dos trabalhadores na defln~ção do

âmbr tc de interesse a defender. não podendo lei ordinária Lmnt ar

esse dt.rea.tc ,

JUSTIFICAÇÃO

"b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores •

decidir sobre a opcr-tumdede e o âmba to de an

eeresses que deverio por ae ac dela defender, exclui

da a mãcaatdva de empregadores. nâc podem a 1eJ. lJ.

mitar esse jinbr to ;"

Acrescente-se ao Artigo 364 do Pz-oj e'tp de Constitul.

ção , o seguinte item V.

Os invãlidos e os deficientes físl.COS não pcâen ser

tratados ã base de esmolas. Não são culpados por não poderem ter

contribuído para a Prevãôêncae SociaL :s: preciso ga rant i.r a as

sistência completa às suas neceasadade s diárias bãsacas , ao l.nvés

de se estabelecer programas espcrââacos de es saseêncãa que não r.!:,

solvem os problemas definl.t:z.vamente.

"V - Renda suficiente para a scbr-evtvêncaa dos inv.[

lidos e de facden tes físJ.cos de qualquer idade

nunca inferior ao salário-mínlmo. l.ndependente de ha
verem contribuído para a Prevãdêncaa SocJ.al." -

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a alínea "b" do item V do Artigo 17 do Projeto

de Constituição, a seguinte redação:

Há uma tendência no me:l.o Juríd~co, e que

agora aflora no Art. 47l!! do proJeto de Const~tu1.ção, de

extl.ngu~r o J.nstJ.tuto da "Enf1teuse".

Tem s1do cons~derado que o gravame que pesa

sobre o 1móvel, J.mpondo ao que dele tem O "domínJ.o út1.1" o

ônus de pagar "foro" ao tJ.tular do domínlo dJ.reto e rem~ni::

cenc1.a do passado.

Cada vez é menos aceJ.tável o título de do
m:ín~o desligado do exercícl.o d~reto da posse.

Entretanto, a extJ.nção da EnfJ.teuse,

texto Constl.tucl.onal, sem med1das leg~slat~vas que a subs

t~tuam, embora dentro de outros contornos )uríd~cos, provo

car~a consequênc1as ~ndeseJáve~s.

O ~nstl.tuto da "Enfiteuse" prec1.sa ser me

lhor expl:l.c~tado para que não se tenha dele concepção er

rônea. Sua ~mplantação v~sou ao uso soc:l.al do solo, por

parte de seu propr~etár~o. Alguém, em algum tempo, cedeu

_gracl.osamente 'parte de sua propriedade para ser ut~l~zada

por: outrem. JurJ.dJ.camente, estabeleceu-se uma dJ.v~são da

propr~edade em domínJ.o Útl.l e dom!n~o em~nente (ou domínJ.o

direto). 1I.qu~e recebeu a parcela de terra~ teve
qualquer 11mJ.taçao ao seu uso, dando-lhe propr~etar~o em:L-

nente um foro anual f1.xado à época do contrato e que não

pode ser maJorado em nenhuma época - para se ter 1dé~a do

valor do foro, levar-se-J.a 100 anos para atJ.ngl..r a J.mpor

tânc1.a de Cz$ 1,00 (um cruzado).

Esse 1móvel torna-se posse v1.talic~a do

fore~ro que, l.nclus~ve, tem o dJ.reJ.to de transmJ.tl.-lo a

seus herdeJ.ros, sem qua~squer ônus. O proprJ.etár~o em~nente

não tem sequer o dJ.reito de eX~gJ.r o J.móvel de volta e nem

de desalOJar o seu ocupante. Caso o forel.ro resolva vender

o ~móvel poderá fazê-lo. Receberá por essa transação o que

está f~xado pelo valor de mercado. Ao propr~etárJ.o em~nen

te, o al~enante pagará 2,5% do valor da traqnsação. assu
l!IJ.ndo, aSS1m, todos os d1.reJ.tos da sua condJ.ção de "Enf1.

teuta" •

Em,resumo, confJ.gura-se, portanto, uma S1.t~

ação extremamente favorável ao foreJ.ro, ou seJa usuárl.o.

Ut111.za Vl..tal~c~amente um bem do qual não é proprJ.etárl.o,

pode vendê-lo a qualquer tempo e ganhar com l.5S0 e pode

transm~t~-lo aos seus herdeJ.ros sem qua~squer ônus.

O propr1.etárJ.o que em época passada deu ao

tseu imóvel uma função soc1al e permit~u gracl.osamente que

outros o ocupassem não pode ser penal~zado por 1SS0.

Por outro lado, é preC1SO cons~derar aspec

to que tem passado desperceb~do de mUJ.tos daqueles que têm

tratado do instituto de Enfl.teuse, e que dJ.z respe1.to à

SuprJ.ma-se o Art. 47L

PLENJ;RIO
r.r T...eNu ...,.ca~.O _

r.r ..u .....'ee.'•• io'."'C~.,Ulo _,

EMENDA 1P08223-4
t!J Cou.ti tumte SOTERO CUNHA

tJ PLEUf.RIQ

EMENDA lP08224-2
I:J
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PLENAAIO

Constitu:l.nte SANTINHO FURTADO

Constituinte SANTINHO FURTADO

PROJETO DE CONSTITUIÇXO (DA COMISSXO DE SISTEMATIZAÇXO)

PROJ'ETO DE CONSTITUIC]tO (DA COMISSXO DE SISTEMATIZACXO)

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇXO

Red~ja-se o art. 50 11a forma seguinte:

"Art. 50. Cabe à União, aos Estados,

ao Distr1.to Federal e aos Mun.1.cíp~os cumpr~r e fazer

cumprir a ConstJ.tuiç30 Federal, as conenatu~ções dos

Estados federados, as t.eas Orgân.1.cas Municipa1.s e as

4eaa.1.s le:l.8, zelar pelas instJ.tuJ.ções democráticas,

bea como leg1s1ar e editar normas sobre todos os as
lIuntos de suas respect1.vas esferas de competêncJ.a."

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇXO

Acrescente-se § 42 ao art. 55 na forma seguinte:

"Art. 55.

J\ s1.tuação f1.nance.1.ra dos Mun~cíp~os é tão precár.1.a que

independe de maiores ccaentéz-aoe e, não há dÚv.1.da, que neceaej,

tem eles já de um ancremenec de suas fontes de receita.

Como o saeeeee Tr~butár~o só entrará em v.1.gor em 1989

propomos que a transferência do Fundo de part~c~pação dos Muno!.

cíp~os passe a vigorar 60 ôaee após a promulgação da Const:Ltu1:,

ção, suprindo assim, em parte, aquela def~c.1.ênc~a.

JUSTIFJ:CAÇ1í.O

§ 42 Sem preJuízo do disposto nos §§

22 e 32 poderão os Estados .. através de organ1.smos el!

pecial1.zados, prestarem ass1.stêncJ.a técnica 80S Mun:t.
cípios que assim a solic1.tarem." -

As Le1.B orgânicas Mun~cip8is têm "status" de ConstJ.-

tuições MunJ.c:l.pais, por isso devem constar expressamente do

texto, com a mesma ênfase conferJ.da li Constituição Federal

As Constitu1.ções Estadua1.s.

PROJETO 1m CONS'rITUICAo ( DA COHISSXO M SrSTEMATIZACXO)

§ lf! •• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0·0 •••••

..~).~.p;;~;~~~~i '';;i;~;~~ .;~ ·P~~d~ ·ci; ·;.;;t;.d;p;tii.';· ·ci';;
Hunicíp~os passa a vigorar a partir de sessenta eaee

após a promulgação desta ccneta.tu~ção."

,,§ 2.2 Impo$to da União exclu;Lrá 1IlIposto

:a.dêntico inst1.tuído pelo Estado, pelo DistrJ.to Fed~

ralou pelo MUn1.c!p1o e o :unposto estadual exclui

rá unposto 1dênt1.co inst1tu!do pelo HUD1Cípio."

"Art. 461 ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• ••

RedJ.ja-se a alínea "c" do l.tem '11 do § 12 do art. 46J. na

forma segu1nte:

Emenda Modif1.cativa

Com a :t.nclusão desse dJ.spos:t.tl..VO objetiva-se colocar
órgãos técnJ.cos especial.1.zados à dJ.sposJ.ção dos MunJ.C!pJ.os ca

rentes da assessoria indJ.spensável para a realJ.zação das comp.!!.

têncJ.as que lhes são cometJ.das.

JUSTIFICAÇÃO

..U .....'u.,••loll... tO"' ..... ..,

JUSTIFICAÇXO

terna ...

A competênc18 res1dual d;everá também ser estend1da

por justiça e isonom18 entre os entes federados, aos Hunic!

PJ.OS.

Acrescente-se o sc.!:uinte artJ.go ao Titulo X, Das DJ.,!
posições Transitórias, do Projeto de Consbtuição

"Art. __ FJ.caJn Suspensos por cinco anos os pagame,!!

tos dos Juros c do princ~pal da dívida e~

Atendendo exigênc18. da população brasíleua quanto ao

problema da nossa dív:l.da externa, absolutamente l.mpagãvel. no

..mento. suspendemos o seu pagamento pelo prazo de cinco anos.

r.r---------- .....I.~.."'u;ie __,

r.r----------TUTC/.~.II"C~iO

EMENDA lP08219-6
('J

EMENDA lP08218-8
I'l
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EMENDA lP08220-0
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Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
,~tÚAl<l/tC~,n1etIUl'"""'l.I'--------,

JUSTIFICAÇÃO

5;';;;":J
1ITJj';àfãLJ

Art. C••••• ) - Os professores universitários, sefem

diretamente ligados ao Ministério da Educação, autarquias ou fund~

ções subordinadas ao Estado, não poderão perceber vencimentos ou s!!

láries diferentes entre si e serão organizados em um único quadro'

que lhes garanta a absoluta paridade.

tJ Plenário

Alargaram-se, por último, os motivos para dissolu

ção da sociedade conjugal, pondo em risco a estabilidade do matrI-

mônio civil. Mesmo na legislação atual há casos em que o direito

-dever da mútua assistência, imprescindlvel no casarento, parece

traído e até revog.ado pelas disposições Nossa propositura visa co11

sagrar o princIpio da mútua assi$tência, por razões óbvias.

EMENDA lPOB243-9 '"'''' --,
tJ Senador Cid sabóia de Carvalho

~ 'UdOKl/CO"'ldo/'lIOCOM'"lo

r.r---------- TI•• o/~UI".,.ACi.

Incluir, apÓs a art. ff#dO Projeto de Constitui

ção. o seguinte texto:

Desde a Constitu1ção de 1946,eom a eeraçãc.. do Tribu
nal Federal de Recursos, atribuiu-se a este a ccmpeeencre para
julgar mandados de segurança contra atos dos Ministros de Esta
do.Não se recomenda seja transferida mencionada atribuição para
o Supremo Tribunal Federal,sobreCarregandg-o,mas fara o Superior
Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competencia do Trib!!
net. Federal de Recursos.

Art. ( ••••• ) - A lei disciplinará os casos de desa

propriação dos imóveis urbanos, cujo modo de utilização caracterize

a a~sência da função social. -

JUSTIFICATIVA

contra atos de Ministro de Estado,do Preside!!.
te dQ Tribunal ou de seus órgãos;"

Incluir, após o art. 312 do ProJeto de Constitui 

çãe , o seguinte texto:

"Art.449 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 11 _ •••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••
••••••• podendo delas constar Juizes Federais de
qualquer região."

Acrescente-se a seguinte expressão após a parte :fInal
do § 11 do art.449 do Projeto'

EMENIlA ADITIVA

Quanto a exclusão do ropoatc sobre vendas no varejo,lem

bramas Que se trata de um imposto 4 vêaes regressivo:regressivo por-

que indireto,porque as nrcroveapresas Que não pagam terão que pagar,
porque é cumulativo discriminando certos setore.s do c6mércio e por

que produzira distorções com a máquina fiscal mal remunerada conco
rrendo com a máquina estadual navbuscavde um mesmo imposto.

EMENDA lPOB236-6 ,_.----------,
(!l Constituint. MICHEL-TEMER /'r;:;;:J

fT@iüifl1J

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇXO JUSTIFICAÇXO

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso IV.do artigo 201 do Projeto.

"Art.201 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I - •.•.•..•..•••••••••••••••••••••.......
11 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - suprimir."

A emenda p;roposta visa penni til' que as listas tripli
cee , a serem elaboradas pelo atual Tribunal Federal de Recur=
sos. para o preenchimento inicial das vagas dos Tr1bunais Regio
nais Federais. sejam integradas por Jui2;es Federais de qualque;
região e não apenas da região abrangida pela jurisdição do res
pectivo Tribunal. lsso porque. sendo grande o número de vagas
iniciais,limitar-se a escolha a Juizes Federais da mesma re
gião irá dificular o seu preenchimento, tendo em conta o atual
número de magistrados e a especial qualil'icação a ser preenchi
da pelos que deverão ter assento naqueles Tribunais Regionais.-

' ..d.o/ '1I1t1/ 1o' ,

PLENTIRIO

JUSTIFICAÇÃO

"ART. ( •••••• ) - O Estado assegurará às pessoas

portadoras de deficiência flsica, sensorial ou mental, educa

ção cientificamente orientada, dentro da faixa etária de zero

aos vinte e cinco anos".

o Professor universitário, no Brasil, atualmente,

tem sido a ra2ão de muito debate, especialmente pelas diferenças s.!
lariais, dependendo de onde leciona. a nivel salarial há sido rld.i,

curc , até aqui, para a grande maioria dos integrantes desse estame11

to. Impõe-se uma regra constituci'Onal, possivelmente nas disposi

ções transitórias, que garanta a igualdade entre todos os mestres

desse setor, a ~im de evitar os desnIveis dentro da própria catego

ria. Essa ê uma aspiração que não pode passar esquecida em uma op0E.

tunidade como a que agora sensibiliza a nação.

INCLUI; APOS O ART. 363 DO PROJETO DE CONSTITUI:

çÃO, o SEGUINTE TEXTO.

EMENDA lPOB244-7
f!J SENADOR CID 5ABOIA ~i"'CARVALHO

ê'
r;r TU.O/.U •• lO'ClÇiO --,

o respeito ã propriedade privada vem sendo um dos

fundamentos básicos do nosso ordenamento jurídico.

O direito pátrio, porém, vem evoluindo no sentido'

de atribuir à propriedade, cada vez mais, uma função social, da

qual decorre a sua utilização no sentido de atender não apenas

interesses dos que detêm 05 titulas dominiais, mas também dos que

a tornam produtiva ou leh dão uma destinação que atenda melhor

interesses sociais.

o exemplo mais característico dessa mudança

sendo o do usucapião, cujos prazos e cond.ições de uso passaram a i!!.

tegrar até mesmo os últimos textos constitucionais.

Nos últimos decênios, em decorrência do crescimen

to desordenado das cidades, sobreleva o problema da moradia, em cu

jo bOJO debatem-se interesses antogônicos, envolvendo, de um lado,

os que possuem imóveis com fins especulativos. e, de outros, os que
sonham com um teto onde possa abrigar suas famílias.

No entremeio, o Estado, ora paternalista, ora noz-

mativista, 'temeroso, por vezes, de provocar retrações nos investi 

mentes, e, ao mesmo tempo, expectador e partIcipe dos movimentos e

tentativas de equacionar tão magno problema: a moradia.

Dantes voltava-se o Estado apenas para o imóvel r~

ral, CUJa desapropriação vem se tornando, em muitas situações, um
imperativo de sobrevivência das instutuições, que não podem mais i~

norar o problema dos que desejam se fixar na terra e de participar t

do processo produtivo.

fTY~~;'~

era;of@]Plenar!o da Assetllbleia Nacional ConstituInte

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lPOB237-4 '_,-------,
f:J Constituinte MICHEL TEMER
r.r 11.1..._/U"" ..../ ....U ....ü,-- ,

Dê-se ao parágrafo 2'. incisos I e 11. do artigo 196
a seguinte redação:

Propõe-se que l!Ieja suprimido o inciso IV.do art.201
do Projeto.. O Supremo Tribunal Federal deve exercer precipua
eenee a tutela da Constituição (art.201.III) e dos direitos e
garantias individuais (at't 201,11). As outras questões devem
Bel' def'ini tivamente deslindadas no âmbito dos Tr1bunais Supe
riores. -

O deficiente flsico-motor e f!sico-sensorâvel ,

até o deficiente mental, necessita receber educação especiali

zada, de modo a que tenham minimizados os efeitos de suas de

ficiências, e, ao mesmo tempo" possam ter estimulados potencia
lidades outras, alheios às suas deficiências.

é mais do que sabido, por exemplo, que o defici

ente visual goza ôesenvcãvamerrec mais acentuado de outros sen

tidos, de modo que lhes revelam aptidões as mais diversas que
lhes facultam excelentes aproveitamento em outros setores de

atividades.

Ao Estado cabe proporcionar a esses deficientes

uma educação que não só desperte como também aprimore essas ....

aptidões inatas, que serão desperdiçadas se não lhes forem
dada a oportunidade que merecem.

Este o sentido da presente proposição que espe

ramos mereça ser acolhida no texto ora em elaboração.

Art. ( ••••• ) - Em qualquer hipôtese em que ocorra

a aposentadoria, os proventos serão sempre integrais e serão atuali
zados dentro dos mesmos critérios dos eeejusees dos servidores 
atividade.

JUSTIFICAÇXO

~ UITO/~II1.. 'O:lÇlo,__-_-__-----,

Inclu~õesTransitórias do Projeto de
constituição, o seguinte texto:

pr';:;;;'~

~iMJ

EMENDA MODIFICATIVA

Plenario da Assembleia Nacional Constituinte

EMENDA lPOB23B-2
l:J Cansti tulnte MICHEL TEME;""""

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a que os Tribunais Superiores possam en
caminhar a sua proposta diretamente ao Poder Legislativo. -

"Art. 196 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f 11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2' - Compete o encaminhamento da proposta'

I - no êmbi to federal, nele Incluida a Jus
tiça do Distrito Federal e Terrl t ór i os ,
aOB Presidentes do Supremo Tribunal Fede
ral e dos Tribunais Superiores, com a a=
provação dos respectivos Tribunais,

tI - no âmbito estadual, ao Presidente do Tri
bunal de Justiça. com a aplovação do Tri
bunal."

~';~'~~=:J

r:Ai~~J;Jfl PLENARIO

Incluir

çâc , o seguinte texto

JUSTIFICAÇAO

Art. •• - Os atueis procuradores junto aos 6rgãos de fis~a

lização de contas federais, estaduais e municipais, passam e int.!!,.

grar o IUnistério Püblico, ti; quem caberá essa atividade.

Tribunais e Conselhos de Contas mantêM procuradores com at,!.

viàades tfpicas atinentes ao Ministério Público. Impõe-se dispasi ti

vo consti tucional que determine que esses serviços devem ser prest!!,

dos. necessariamente, pelo mencionado Ministério Público. com o apr,2

veitamento dos atuais procuradores dos 6l:"'gãos de exar-e de contas em

seus quadros. mediante condições a serem declaradas em le1 ordinária,

EMENDA lPOB245-5
.CJ SENADOR CID SABOtA DE CAR~~~HO

g flagrante a desigualdade existente entre os ser
vidores em atividade e os aposentados, não só no tratamento às suas

reivindicações, mas, principalmente, em termos de proventos.

Hoje, no Brasil, milhões de inativos experimentam'

as mais sérias privações, as quais chegam a comprometer a sua pró

pria sobrevivência e a dos seus dependentes.

~
o momento em que o nosso PaIs caminha em busca de

novos rumos, é i concebível a vigência de condenãveis discriminações

que enfraquecem a estruturas da nossa sociedade que, no decurso do

tempo, reclama de ~der Público enérgIcas providências que ponham
fim as distorsivas s~uações existentes.

Não s"é. pode deixar de reconhecer o trabalho desen

volvido no passado pelos posentados na edificação de uma Nação pr2,

gressista e promissora. Nã é justo, portanto, que depois de tanto

esforço e dedicação, recebam les, na velhice, uma amarga recompen

sa que em muitos casos provoca desespero e a desesperança.

Procurando corri r a gritante defasagem dos pro

ventos pagos aos inativos, os quais i de há muito, deixaram de cor

responder à realidade, esperamos que a p?=esente proposição
ça acolhimento.

r;;;~~

f'fiiõi;9]JPlenarIo da Assemblela NacIonal Constltulnt

EMENDA lPOB239-1
ê1 Cansti tuinte MICHEL TEME~""'"

r.r----------Tl""" ......rlC~

EMENDA MODIFICATIVA

PLENWO

INCLUIR, APOS O ART 187 DO PROJETO DE CONSTITVI

çA.o, O SEGUINTE TEXTO.

ART. (•••••• ) - As decisões Judiciais poderão ser

rescindidas pelo Poder Legislativo sob os mesmos critérios das

emendas contitucionais.

EMENDA lP08246-3 '"''''_--,-- , J
[J SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO ] rr;~~-cr-]

fl ) OC-;;sJEJ

Incluir. após o art. 416 do Projeto de Constitui 

çãc , o seguinte texto:

Art. {••••• } - A lei não admi tirá como causa para

dissolução da sociedade conjugal o fato que colidir com o princípio

da mútua assistência.

EMENDA lPOB242-1 '"''''-------') r.r:;'B"'~tJ Senador Cid SabÕia de Carvalho . L.....E~__J

l!J Plenário
r;r TlITO/ltln'''u;l.

r.r------ I1.lUfllO/cOM1"l.,....co",..1o

Dê-se à letra "1" ,do inciso I ,do artigo 201 e à letra
"b",do artigo 205,do Projeto. a seguinte redação:

"Art. 201 - • _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t): Ó$ 'mãnciticii~ ·ci~ ·~~g~;,i;içti·~·õ ',iliá'Õeãs' 'dá':
ta" contra atos do Presidente da República,
do Primeiro Ministro. das Mesas da Câmara e
do Senado Federal, do Supremo Tribunal Fede
ral, do Tribunal de Contas da União,ou de seus
Presidentes. do Procurador-G~ral da República.
bem como os impetrados pela T,Jnião contra atos
de .&2!.ernos estaduais ou do fistri to Federal, t.

IlArt.20S - •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1- •••.•.••••••• : •••••••••••••••••.•••.•.•.•.

b)- 08 mJU1dados de sésurança e o"habeae datall
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JUSTIFICACÃO

A dec.i são judicial tem a mesma força de lei e ,
muitas vezes, mais do que isto. Embora os decisórios âe jem

verdadeiras leis entre as partes, a verdade é que, muit~s ve

zes, há amplos aspectos coletivos scbejaaenee atingidos pelo

que resultou Julgado. Consagra-se o erro Judicial sempre que

não há mais recurso. Quando a nação reclama o fortalecimento

do Poder Judiciário, justifica-se plenamente que as sentenças,
de JuIzos singulares ou de colegiados, possam ser rescindidas,

não apenas no!; cabimentos das ações rescisórias, onde os pra

zos são de decadência, o que mais os abrevia, uma vez que não

sofrem interrupção, como nos cases de prescrição, mas e prin
cipalmente pelo Poder Legislativo, atento aos mesmos critérios

das emendas constitucionais.

Art. ( ••••• ) - Nenhum prédio público será constru!

do sem que contenha meios de acesso aos deficientes flsicos. Do

mesmo modo não serão autorizadas reformas sem que se atenda a es

sa obrigatoriedade. Os prédios particulares que se destinem a

público enquadram-se nesse dispositivo.

JUSTIFICAÇAo

Incrível o que ocorre no Brasil. Os deficientes f!

sãccs , em face de suas limitações estão impedidos de uma vida mais

digna, uma vez que não tem acesso aos prédios públicos. Nem aos tem.
plos.

PL'.... O/.OIl'"110/'... o.. lIlo,- -,

"7lot.-~~ P( ..;}:,'~p::i~2. z. úlu
Incluir";'rãPós o art. 137 do Projeto de consta tu1

çãc , o seguinte texto.

Art. ( ••••• ) ... Os integrantes dos colegiados do si.!!
tema nacional de fiscalização de contas terão os mesmos direitos e
obrigações relativos aos magistrados.

Parágrafo único - Os integrantes do Tribunal Fede
ral de Contas terão o mesmo sistema juridico dos ministros do Tribu
nal Federal de Recursos e os demais equiparam-se aos desembargado:
ree ,

Sala das seesêee da Assembléia Nacional Constituinte. EMENDA lP08251-0 '''"'------~ Iõr
p
":':B'--'1: Senador Cid Sabóia de Carvalho _, L...-"lU_I

JUSTIFICAÇlo

JUSTIFICAÇÃO

Art. ( ••••• ) - Lei federal determinará normas para

o ensino superior, estabelecendo curso seriado, com durarrã~ certa,
em todas as especialidades, '

~ sabido que os membros de colegiados do sistema

nacional de fiscalização de contas exercem atividades especificar.e!!,

te de Julgadores, desde o inIcio da formação dos respectivos proceg
sos até a sua decisão final. Não se pode admitir que categorias de
funções correlatas sofram distinções no seu dimensionamento jurlêi

co o que ccí.a , forçosamente situações distorsivas e desiguais, as

quais inibe o melhor funcionamento dos órgãos discriminados pela
própria lei.

Art. ( ••••• ) - Lei ordinária definirá, em. cento e

vinte dias. a profissão de comunlcador, englobando todas as ativid!.

des dos que integram os órgãos de comunicação de massa, sejam im

pressos ou do setor de rádio e televisão, na produção de text.os,pr2,

dução e apresentação de programas.

'llJ1'O/lUn"IOAÇli.---------::---,

Incluir nas Disposições 'l'ransi tórias do projeto de

Constituição, o seguinte texto:

Entendemos também que ê de inteira justiça a incl!!
são dos integrantes do Tribunal Federal de Contas, nova denominar;ão

.que propomos ao Tribunal de Contas da União, no mesmo sistema jud

dica dos Ministros do 'l'ribunal Federal de Recursos, o mesmo
rendo no âmbi to es tadual.

Objetiva a presente proposta estabelecer um único

sistema para os órgãos que exercem tarefas judicantes.

EMENDA lP08254-4 '~'. --,
t: Senador Cid Sabóia de Carvalho

Inúmeros são os organismos públicos que não sofrem
uma ação fiscalizadora eficiente, os quais. em alguns casos, esban

jam recursos oficiais sem oferecer qualquer satisfação dos gastos

efetuados, chegando a comprometer a lisura das suas operações.

Os órgãos privados devem, igualmente, prestar con

tas das verbas que recebem do Poder Público, uma vez que é inadimi~

sIvel o abuso que costumeiramente se observa na aplicação de seus

investimentos, quando o certo seria o retorno regular aos cofres pú

blicos. Ressalte-se também que incontáveis empresas particulares r;

cebem isenções fiscais e não investem nas áreas que justificam a
concessão do benefIcio, exatamente, pela absoluta falta de uma fis

calização mais rigorosa, capaz de apurar a correta aplicação dos r~

cursos capitalizados dos incentivos oferecidos pelo Governo.

A presente sugestão objetiva controlar os gastos ~

xagerados de tais setores, ao mesmo tempo em que o contrlbuinte fi
ca melhor inteirado sobre a aplicação dos dinheiros públicos.

JUSTIFICAÇKo

Art. ( ••••• ) - A lei que regulamentará o sistema na

cional de fiscalização de contas determinará a sujeição de todos o;

órgãos públicos à prestação de contas ao tribunal competente. Os e!!
tes privados que aplicarem verbas públicas incluem-se nessa

obrigatoriedade de prestação de contas.

r;r---------~-::r.:-;~,1UTO~"~.%..c.r,S~ t

Incl~s o art. 137 do Projpto de Constitui
ção, o seguinte texto '(

5;;;;;;'=:J
rrnri'~ã!87J

A crise na universidade brasileira é alarmante. O

sistema atual é um desastre. Impõe-se a retomada de cursos seriados,

com durarrão certa e curr1culo previamente organizado.

Há, atualmente f wna verdadeira anarquia que se iE
plantou no ensino superior por força das modificarrões que fo:tam im

postas durante o perIodo atinente à Revolução de 1 964.

Diante de outra realidade, a universidade brasile!,

ra deve ter sintonia absoluta com a realidade e Já não há razões p~

rll se temer o contato dos estudantes entre si, na formação das tra

dicionais turmas localizadas nos diversos anos do aprendizado.

EMENDA lP08248-0 '""' --,
l:J Senador Cid Sabóia de Carvalho

r;r------------,"""--=-'i;r~õ':i.l···· ,
Incluir nas Disposições Transitórias do Projeto de

Constituição, o seguinte texto:

EMENDA lP08247-1 '""" ----,
tJ Senador Cid Sabóia de Carvalho

JUSTI:FICAÇAo

'."O/~UI"....çlO' -'-__-,

~;;~"=:J

&i';@l

Art. ( ••••• ) - Todas as pensões pagas pelo Poder Pú
blico serão revistas, no prazo de um ano, para aplicação das prese;
tes disposirrões: -

JUSTIFICAÇlo

A lei distingue, atualmente, profissões absolutame!!
te similares, corno Jornalista, radialista, etc. A definição, através

de lei ordinária, da profissão de comunicador impõe-se pela evolução

dos trabalhos nesse setor. Chega mesmo a ser difícil distinguir se
o trabalho é de radialista ou jornalista "quandO o meio de comunica 

ção é o rádio ou a televisão. Comum, aos profissionais, que atuem, a

um só tempo, em rádio, jornal e televisão. Por outro lado, em face v

das mudanças no setor de comunicação, o apresentador de rádio e tel~

visão é. antes de mais nada. um produtor, em face da utiliz.ação de

meios variados e diferentes dos tradicionais, inclusive com amplo u

so da capacidade de improvisar. Quase a totalidade dos apresentada 

res brasileira dispensa, hoje, a figura do redator, produtor, etc •

Há, juntamente com a apresentação, um trabalho intelectual da maior

valia'. Note-se, por exemplo, o grande número de debates e entrevis 

tas pelo rádio e televisão. Quem são os debatedores e entrevistado 

res? Jornalistas ou radialistas? Confundem-se nesse mister e predoml
na o aspecto genérico da comunicação. Em gênero todos são comunic!.
dores.

Incluir as Disposições Transitórias do ProJeto de
Constituição, o seguinte texto:

tJ Plenário

EMENDA lP08255-2 '~. ----,
tJ Senador Cid Sabóia de Carvalho

pr;';;=:J
~"'~ãfi7J

Emenda aos artigos 136 e 137 do Projeto de Consti-
tuição:

Art. ( ••••• ) - Lei ordinária definirá o funcioname,!!
to dos órgãos que integram o sistema de fiscalizarrão de contas, or
ganizando-os em graus:

I - Tribunal Federal de Contas,

2 - Tribunais Estaduais de Contas; e

§ 29 - A fiscalização das contas dos Estados cabe
rá aos Tribunais Estaduais de Contas,

§ 39 - A fiscalização das contas dos Municlpios c,!
berá aos Tribunais de Contas Municipais.

Art. ( ••••• ) - Os tribunais de Contas Municipais e

xistirão em cada Estado e serão transforma.dos, para ,atender ao pee
sente dispositivo, em tribunais, os atuais Conselhos de Contas dos
Municípios.

3 - Tribunais Municipais de Contas.

Art. ( ••••• ) - A fiscalização financeira será exer
cida pelos órgãos do sistema de fiscalização de contas.

§ 19 - A fiscalização das contas da União caberá
ao Tribunal Federal de Contas,

EMENDA lP08252·8 '~'~-,- ----,
tJ Senador Cid Sabóia de Carvalho

r.r----------1Un/~UIT...~AÇIO---- ___;

flY;;;"--:J
rrõf!"';;m]f Plenário

Todos conhecem o problema do livro didático e GS

abusos cometidos pela editoras na substituição das obras indicadas'
aos estudantes. Impõe-se wn sistema de pr'ateção ao estudante e,pr1~

cipalmente, aos pais de alunos e ao orça1llento da famllia. Os livros

devem ser adotados pelas escolas por um prazo mlnimo de dez anos e

as alterações não devem ocorrer pelo simples fato de propiciar su

cessos comerciais. Mas o conhecimento não pára. E as modif1.caçôes

que devam ocorrer nas obras didáticas devem dizer respeito a evolu-
ção do próprio saber. '

Art. ( ••••• ) - Os planos habitacionais do : Governo
Federal utilizarão imóveis urbanos, qualquer que seja a 10ckl1zação

e lei determinará os critérios de desapropriação especial p~ra es-
se fim. I

~T.'f~'~n;;:"c~~:zzc. ,
Incluir,\após o art. 371 do ProJeto de Constitu!.

çõo, o seguinte texto.

Art.l ••••• ) - O livro didático será adotado, pelas

escolas, por um praZO mlnimo de dez anos e suas edições apenas ccn

terão modificarrões âe mérito, na evolução do conhecimento.

Incluir, apó/-s o art. 312 do Projeto de Constitui
ção, o seguinte texto:

EMENDA lP08249-8 '''"'l? Senador Cid Sabóia de carval~~h-o--------'

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP08250-1 '"-'----------.J 5;;;;'--'tJ Senador Cid Sabóia de Carvalho . c...: _J

",.. 1.no/~"I1""AÇIo

Incluir, após o art. 363 do Projeto de conJUtui

crãor o seguinte texto

JUSTIFICAÇÃO

2 hwnilhante a situação dos pensionistas no Brasil.
ImpÕe-se uma revIsão, a fim de devolver o direito ã dignidade , aos

que padecem desse direito miseravelmente execrado.

O presente dispositivo visa estabelecer os cr~té

rios para fixação de pensões.

I: - Nenhuma pensão poderá ser menor do que o salÁ-
rio, vencimento ou provento. .

II - Nenhuma pensão poderá ser menor dn~ue 501
(cinquente por cento) do salário, vencimento ou proven~ ~ue perce
beria o falecido se vivo fosse;

111 - Nenhuma pensão poderá ser menor do que o sa
lário mínimo vigente do paIs.

IV - Ouandd o falecido pertencia a categoria pro
fissional que dispunha de piso salarlal, a pensão nunca será
do que o mesmo piso.

Necessi ta, o paIs, de um sistema único de fiscal1

aeçâe de contas, com regras e normas idênticas, visando uma atuarrão

uniforme e que determine o melhor meio para aplicação justa da lei.

ImpÕe-se, pela realidade administrativa do país, que os tribunais '

de contas se organizem em graus, de tal sorte que a aplicação e li

beração dos recursos tenham tramitação regular e lógica. Os trib!!,

nais estaduais poderão funcionar em primeiro grau, com relação ao

Tribunal Federal de Contas, que lhe seria o segundo grau. Os trib!!
nais de contas municj,pa:is seriam o primeiro grau com relação aos

tribunai$ estaduais de contas, que, nesse caso, se erigiriam em co!.

tes de se.gundo grau. As questões de ordem constitucional seriam ne

cessariamente remetidas ao Tribunal de Contas da União.

Tal sistemática, explicitada o desempenho das fun

ções posteriores, não só garantirá a correta aplicação dos recursos

públicos, como imprimiria às decisões das cortes de contas uma efi

cácia e validade incontestáveis.

Esses os objetivos da presente proposição, que es

peramos 8eja acolhida.

JUSTIFI:C1l.ÇÃO

A polI tica habi tacional tem levado as pessoas

nOG favorecidas a residirem em más condições e, pior ainda, em lo
cais distantes do estabelecimento onde trabalham.

Impõe-se a desapropriação de terrenos urbanos que,
via de regra, têm servido para fins especulativos.

Esse preceito levará as construções do Governo ao
preenchimento de imóveis nos mais diversos pontos das cidad~s evi

tando a construção ge conjuntos e propiciando mais dignidad~ ~a mo
radia.

tJ Plenário
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JUSTIFICACAO

Incluir. após o I1rt. 416 do Projeto de ConstitUição, o B.!

guinte texto:

Art. ( •••• ) - Nenhum ato jurídico praticado pela mulher p~

derá ser causa da diminuição de seus direi tos ou do impedimento de

seu exer-cfcfo ,

Art. ( •••• ) - O casamento crvr r não reduz as aptidões do h~

mem e da mulher, no exerc1cio dos direitos e liberdades definidos em

lei.

O Art. 54 do Projeto da Constituição passa a ter a se

guinte redação, em sua alínea "a";d-o 7."et..Sr;XXltl .,

Art. 54 - Compete à União:

XXIII - 'legislar sobre:

çõee de órgão mantenedor da ordem pública. Temos testemunhado que po

mais especializados que sejam os organismos de repressão à Violência,

ela continua apresentando alarmantes estat1sticas que, evidentemente,

provocam o medo e a insegurança numa sociedade que se sente completa

mente desprotegida.

O Estado. responsável pela segurança do cidadão. sente-se 1

potente para conter a vrcrêncãe , exatamente, pela ab~oluta fs:ta de

mecanismos mais r1g1dos para punir aqueles que frequentemente desafi

aro os prece i tos legais existentes.

as casos de estupro. cada vez mais erescentes , não podem f!.

cal' de fora da Nova Carta que nos propomos a escrever. considerando

que a violência contra a mulher não deve ser acei ta e nem assistida

com indiferença. Os autores de crimes.hedi-ondos contra a pessoa d5,

vem receber o castigo de maneira exemplar. a fIm de que possamos re;!

tabelecer a trsnquilidade que todos reclamam.

Entendemos que a enérgica aplicaçílo da lei é o único instl'!!,

mento que dispomos para por fim a impunidade dos prof'issionais do

crime que friamente atacam uma sociedade ordeira e indefesa.

e) direito civil, comercial, econômico, penal, -agrário,

eleitoral, marltlmo, aeronáutico, espacial, processual e do traba

lho e normas gerais de direito financeiro, tributãrio, urbanlsti~o e

das execuções penais.

r.r----------,....".....,.....-------------"']
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Esses dois dispositivos visam eliminar quaisquer -poss1bili

dades de discriminação entre o homem e a mutber-, resguarda a iguald!.

de não apenas com relação à lei, mas com direita vinculação -raeecaí ,

Na verdade as grandes diferenças entre o homem e a mulher não estão

na lei e sim na prática A atividade da mulher, no campo negcct ar , é

sempre cercada do receio advindo de sua condição de conjuge comp.!.

nheira, colabot'adora e consorte do marido. A atividade I;ocial exige

a presença da mulher com mais assiduidade e segurança individual de

cada uma, ante a certeza de que nenhum .eee há de -dímtnut r- a mulher.

relativamente ti seus direitos. O estado da mulher casada. cerceia

atividade dela e nito é licito que se admita qU~. por contrair cas~

menta caví i , a mulher veja restringir-se seu campo de atividade quo!!.

do_~ ~!,as~: agora reclama sua maior partiCipação.

EMENDA lP08259-5 ..... ---;
tJ SENADOR CIO SAnOIA DE CARVALHO

EMENDA lP08258-7 ._. -----,
~ SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

Art. ( ••••• ) - Lei ordinária definirá e organizará
a legislação espor:iv8, adotando os seguintes princIpies básicos:

1 - .as entidades desportivas dirigentes terão eu-

Incluir, após o a.rt. 371 do projeto de Constitui

ç'io# o seguinte texto:

2 - haver&. reeursos púbUcos em favor do desporto
educacional e .para o desporto de importância social;

3 - haverá benefIcios fiscais para propiciar

práticas desportivas, constituindo-se direito de tOdos:
.. - fica vedado ao Poder Judiciário apreciar ações

ou qualquer tipo de processo relativos ã disciplina, competições e
organizações esportivas.. exceto se for provado que as instânatas ag
Illinlstrat.ivas foram -percorridas.

JUSTIFICAÇXO

Como é do conhecinlento geral, as entidades esport!,
vos existentes no Brasil sofretl1 inexplicáveis restrições nas suas

atirbuições, o que tem prejudicado, de JIlAneira .senslvel, o natural'

desenvolvimento de suas atividades. A ~utonomia interna que se pre

tende oferecer a tais órgãos, facilitará o melhor direcionamento de

suas ações ,na administração das diversas categorias esportivas.

A destinação de recursos públicos para o desporto,

de um modo geral, ê Dledida que de há muito se impõe, considerando a
necessidade da formação de novos valores que mais tarde irão repre

sentar o nosso paIs em competições intern~cionais. Temos, ao longo'

dos anos, apesar do esforço dos nossos atletas, assistido decepcio
nantes participações brasileiras em importantes eventos, em razão

da falta de apoio, principalmente do Poder Público, às promoções de

caráter esportivo. Ressalte-se que numerosas nações dispens<U\l espe

cial tratamento àqueles que praticam esportes, independente da sua
modalidade.

tonoltlia J,nterna:

.Uodw/Ulll.l1c/........ulo

r;r ""tfI,~ulTl,o::... h

um outro ponto de vital importáncia, refere-se a
ingerência imediata da Justiça comum nas querelas esportivas, cau ..

aando, na maioria das vezes, impasses inevitáveis e nocivos ao bom
desempenho da atividade esportiva.

Não se pretende, porém, limitar ccmpe eêneâ a do Po
der Judiciário no exame de matérias esportivas, mas apenas estabele

cer um critério bem definido da tramitaç~o dos processos, a fim d;
que os litigiós não prejudiquem a execução de prograrras esportivos'
previamente aprovados pelas respectivias entidades.

Objetiva, portanto, a presente proposição oferecer
os condicionamentos básicos para o fortalecimento das instituições'

esportivas, praticamente desassistidas pelos organismos oficiais.

JUSTIFICAÇXO

A importãncJ,.a da problemática econômica no mundo moderno

tem levado os Constituintes dos diversos palses a tratá-la com tal

ênfase que lhe dedicaram todo um ti tulo denominado "DA ORDEM ECONOM!,
CA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado sob a denomina _
ção de "Constituição Econômica".

Esta problemática envolvendo os mais diversos aspectos I

da vida econômica dos palses se inseria no âmbito de disciplinas ju

rldicas tradicionais, porém, não chegara a merecer, até a ze, Guerra

Mundial, o tratamento devido sob o aspecto especIfico da polItica e
conômica.

JUSTIFlCAÇ;tQ

Incluir. ap6s o art. 96 do Projeto de Constituição, o se

guinte texto:

"Art. ( •••• ) - Legislar é tarefa exclusiva do Poder Legi!

lativo. não admitindo o Estado quaisquer regras e

que tenham outra origem. a deepe ã to da natureza da matéria.

§ li - Caberá ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconsti

tucionalid.ade de decretos. portarias, circulares e todo e qualquer

ato adimnistrativo.

§ 21 - Para tanto o Supremo Tribunal Federal poderá ser levado

a examinar o assunto a pedido de qualquer pessoa do povo.

§ 31 - O Ministério Público atuará amplamente para garantir a

t'lel observância desse artigo, atuando perante o Poder Judiciário".
rer- .,-.._TIITO"UIT"OC&;1o ---,

Suprima-se o § do Artigo 49 e acrescente-se ao artigo 57 1

fl'ompetência d:s Estadosfl:

VI - Legislar sobre criação. fusão, incorpor!,

ção e desmembramento de Municípios.

Desta forma, restava toda uma área de arbltrio a este
respeito, cont.rariando os princlpios fundamentais do E_stado Democrá
tico de Direito: Correspondendo precisamente ao conceito deste últi

mo é que se desenvolve o Direito Econômico como disciplina autônoma,

cientificamente elaborada e plenamente acabada, aplicando-se á regu
lamentação da polltica econômica.

Como tal, as Consti t.uições mais moderadas o tem consagr,!

do. A sua absorção na área do ensino do Direito, que se verificara I

em muitos palses, deu-se "nc Brasil, desde 1971, pela sua introdução'
nos currlculos das Faculaades de Direito de Minas Gerais, sáo Pau

lo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e vários outros 'com re

sultados altamente positivos de atualização dos conhecimentos jurrd!
cos e formação profissional.

As conStituições brasileiras, entretanto, ainda não a o
ficializaram, tal como se torna indispensável em nosso paIs para que

goze do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresentamos I

a preseate proposição.

rr:-';~;B~

oo~~7EJCJPLENARIO

EMENDA lP08262-S
l?SENAOOR CID SABOIA DE CAR;~~~a

Todos sabem que a classe assalariada sofre escorchantes de.!!,

contos nos seus vencimentos, percebendo uma irris6ria renda

liquida que. na maioria das vezes. é incapaz de oferecer cO!!,

cncãcneerencce básicos para satisfazer as suas elementares

necessidades.

Depois de dedicados anos de exercício, abnegados servidores

atingem a aposentadoria e nessa ccndrçãc-ccrrutnuem pagando

exorbitantes contribuiçõe~ e~J:!B.!das dos seus parcos recuE.

sos • ...,.apesar-de terem. na atividade, descontado regularmente

as suas obrigações.

Nada mais justo, a nosso ver. passe a aposentado a contar

com a opção de autorizar ou não os descontos nos seus pr,Q.

ventos. pois. somente a ele cabe decidir sobre as suas CO!!

venfênc Iaa emence í ree ,

Propomos, igualmente, que os reajustes para os inativos !.

companhem os mesmos critérios da categoria profissional

que presentemente lhes é dispensado.

Por ültimo. sugerimos o aproveitamento do apnaenbado ao tr!.

balho, com a pretensão de que não seja ele, na plenitude

das suas faculdades mentais-. marginalizado de atividades c~

pativeis com a sua formação profissional.

JUSTIFICAÇAO

rr;;~~:J

['fõii"~;m]

EMENDA lP08257-9
t:SENADOR CID SABOlA DE CAR~:~HO

I:? PLENARIO

JUSTIFICAÇAO

r;r- TUTOnU'l"'.a;Io --,

:e notório o crescimento da criminal idade no Brasil, pr-ã-icf

palmente nas cidades de maior concentração popular

O aparelho policial, disponivel em cada unidade da Federaçâ

não tem mostrado a eficiência que dele se espera, muj to mais pelo jm

pressionante avanço da marginalidade do que pela eficácia de suas

Incluir nas Disposições Trensi t6rias do Projeto de Consti tui

câc , c seguinte texto·

flArt. ( •• ) - A pena méxama, do Brasil,! na punição de d!;li

tos, será de vinte e cinco (25) anos de reclusão.

§ 1 i _ Quando houver estupro em casos de crime continuado a

pena poderá chegar a trinta (30) anos.

§ 2 R _ A lei indicará as pcnr cõee em casos de estupro,

não haverá pena inferior a quinze (15) anos.

rncluir, após o art. 256 do ProJet.o de Constitui
ção, o seguinte texto:

Art. ( ••••• ) - As atividades referentes à PolIciai

Judiciária serão disciplinadas pelos Estados que as organizarão 'sob

rIgidos critérios de disciplina e hierarquia Nessa atividade não

haverá cargos de confiança e sceenee cargos de carreira. As secret,!!

rias de Estado relativas ao Setor de Segurança Pública terão como

A proposição em espécie objetiva impedir que

a nova Carta venha a incorrer na mesma impropriedade da- Consti tu.!.

ção de 67 que permite, em detrimento da autonomia dos Estados, que

a bnião leg,"sle sobre a criação de munf.e Lpf oa ,

JUSTIFICAÇÃO~~;;;;.~~

~'~à/ã7J
~.,......'.e~lIdo,.""".,u1Q -,

flPLENARIO

EMENDA lP08260-9 ..... -----,
tJ SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

órgãos sem aptidões legislativas.

O fortalecimento do Poder Legislativo, para propiciar

verdadeiro equilíbrio entre os poderes. exige que terminem por imp,2

sição constitucional, as possibilidades de surgirem leis fora do

prcceeec natural. democrático e verdadeiro, advindo do funcioname!!.

to das Casas Legislativas. Essas. por SUB vez, terão ampals cond,!
ceee para atenderem. com exatidão, a todas as necessidades do Estado

de impor disposições. sejam substantivas ou adjetivas; refiram-se ao

Direito Privado ou a Direito Público; sejam de caráter perpétuo

temporário; cogente ou não, tenha ou não caráter supletivo; tratem

de qualquer setor do interesse nacional, inclusive o financeiro,

econ8mico ou de segurança.

Pelos motivos expostos, deve-se, ainda, acrescentar que

presente proposição também objetiva o pleno rea1=abelecimento das

prerrogativas do Congresso Nacional, que, ao 10rgO dos anos, perdeu

praticamente a sua autonomia básica de poder legiferar, ccepecêncte

absorvida indevidamente pelo Executivo.

Além da utilização. pela Presidência da República, do in.!!,

trumento declarado como Decreto-lei, há de se notar. na Administr~

ção Pública, um número incontá.vel de regras e normas elaboradas por
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ti tulares integr~nte8 d08 cargoe pol1ciah nomeaàoB pelo Governac!ol',
com priv1D aprovAç'ão do Podol' ItegblDt1vo Eetlldud.

JUS'1'IFICAÇJtO

EMENDA lPfl8267·6 ....., -,
(J COMtitutnte MICHEl TEM~?~'

"Azot. 192 .

1n01l0 I .. aupr1m1N'

JUSUfICAUVIo

e sabido que o bom funciona.rnonto do aparelho pol!
010,1 depende muito dDo cQmpetencia daquele, quo ocupam 06 careJ0s de.
dire"ão, tanto nAs at1v!ãaClos &\àminhtrattvBfl como na sua operac1o
nalià",de.

A exper1õnch tem motJtrado que ae indicações ele
pUBlloas niio hab1U,tadae parA 08 posteI! àe mando na iroa de policia I

civil, não tQm contr1bulc.'lo pan o aprimoramento das diretrizeB que
devem del1near 08 verdadoirOB conceitos de eeguranç'" públ1,C1Q,

eeve-ee , por oportuno, Acrescentar que eio inúme ..
tU a8 indicllrrõea de cunho eminentemente polltioo, em detdmento de
tuno10n&r1oD altamente qualUioadolS que inte9rDm 00 quadros funcio
naiS de eeguran9A, o qu', evidentClment~, lTlotiva uma juetificad.a in:
aatiefA9Ão nce seul qua~roD Clapeci.llluados.

I A ext:Ln9So doa oargos de oonfiança na pol!o:La C1...
vil eliminará os vreaee normalmente ex:Lstentes na importante inati
tu:l.ÇQO, v1abilizando o acesso eee cargol de direr;S:o de lervidoreB-;
que de perto conhecem as Buas peculiar.idaCle.s adminiltrativas, eee
bn'do".e, ao Wleeil\c tempo, o critédo da imparcial1da~e na apli'e8"io
dos d18Po~:Lt:Lv08 legllis.

A medida ora proposta, Além do aeu carite:r monli"
IOdor, impõe o reconhecimento do Poder PÜbUco aoa pol:LO:La:LB de
oarreira 1dent1f1oe.doB eom o. gravou problemas de seguran9a que tAll
ta aproonsSo tem causado na no.aa 8001edado.

Por último, entendemos que os OQt'gOB pertencente.'
aol quadrol da polIch Civl1, pelo próprio exero!cio da. Buae ativi
dades, nio podem ser objeto de negociação polItioa, .ob pena de cam
prometer a seguran9" que c Estado, ob.t"1gatodamente, presta is COI1lY,
nidades.

nln/lIII'l,,,,,I.

EMENDA ,MODIFIOATIVA

Dê..ae à letra "b", do J.ncJ.uo I, do' artJ.Bo 201 " à 18
tra "0.", do 1nc100 X, do art180 205, do Projeto, a eeauinto rê
daçii.o;

"Art.2Dl , •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••
1- ..
b) .. noa orimes oomuns e de responsabilidade,
oa membros do Superior Tribunal de Justiça,
dos 'rr1bunais Superiores ti 08 do Tribunal de
ceeese do. Unie.o,e 05 Chetes do M1Bsão tl1pla..
mitioa de oaráter permanente."

"Art.205 - ••••••••••• ,~ ••••.••••••••• , •• , •••••••••••

~): ~~~.~;i;;;·~~~~~;.;.d;··;;~;;~;~b1i1d~d;:
oe DGaombarsadoree dea 'l'r1bunaia de JuetiOa
eee tlStadoll, do D~8tr1 to Federal e 'l'err1 tó
1"108, OIS mcmbroll 'doa 'rr1buna11S de ContaIS d08
Estadoo e do D!Btr1to Federal,bom comodos '1'ri
bunais ReSiona1a tederaio,dos 1'r1bunaia Resiõ
n8is EleHora18. e do '1'robolho e ee do Min1eté
~~~a~~~~iCO da União que ot1oiem perante Tr!

JUS'I'XFICA'1'XVA

Como .. resra de oo~potênoJa é a do Tribunal Suporior
julsar o membro do 'lr1bunal ou Juh que 16. é imediatamonte in
terior,pelo q,ue ao vê doa arte.20l,tnolao x,alínea b e 206, in
:~~o 1,.llno·o !,a emenda procura .esuir a lliatemáUõa do Pro,;(!:

~NDA lP08268·4. •..... -,
('l Con.tl tulnto HICHEL TEMER'

'~ldll.'..iltll".utI..11l1l. ...,

Plenu.rio dlil Auemble1a Na010nal Constituinter.r------ un.'~~nl'lI....

EM!tmA. A-DI'l'IVA

PrOpõCl..ee a luproeDÍÍo do i"01aO; que nio ee harmoni
za. com o ~. Com eto:Lto, n;.o compota 0.06 Tt'ibu!,\a1s Supetlig,
rea o processo e jU1Sa:nento dos J~izes Eetadua1B,membI'06 ,do
H.1n1Btório Público e C('Inaolho1roB. Por outro lado, o art.229,
f 1'. JÁ dtlspõe acorca dOlta. oompuêncta.

EMENDA lP08272·2
I!J .~'"
l ..G005tlt1!Jnte MICHEL TEME"

,Ud.It'U"IJllllllllluIUh-------,

[J pl pndrig dg A!lsemb1th NgÇtgogl çg~st:itylotn

EMENDA MODIFICATIVA, ,

O pe:rázt'e.to únioo do Art.220 a p.l'D.snto únioo do Art.
221 paSDMl a ter ai segu1ntea redações;

"Art.220 - ••••••••••• '•••••••••• , ••••••••••••• , •••• , ••
Parãsrato unioo - O Tribunal Superior Elc!toral eltlso
rá sol) Presidente o Vlce ..Preeidente dontre 00 MJ.n1B:
tro8 do Supremo 'l'ribunal Fedoral o o Correaedor 'Eloi
toral. dentro oe Min1l!ltt:01l do SuperIor 'rrIbunal de Jus:.
tioa."

"Art.22l .

Parágrato único .. O Tribunal Resional Elo! toral O1ese
ri eeu Preeidente e Vice-preaidento dentre ee Ceeem
baraadorfl8, cabendo a Corro&odor1a Ele1toral ao Juiz
doa Tribunal Rii:ls1onal FOdii:lS'&l ou &0 Ju1'Z. Federal.1I

OUBTIFICAÇXO

A emenda ollo1&S'eoo que a Corr.sedoria Elo1 toral altrá
eJCOI'cida polo Miniatro do Tribuna~ Superior Elei tOl'al oris,f;nlÍr10
do Tr1bunal Supor10r do JuetiQII. e, no âmbi to doe '31ri~una1D fleSig,
na1a tle1toS'ab I paio Juiz do Tribunal 1\e;10n&1 Federal ou Juiz
Federal quo nelo tiver aosento.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprim."lIo o p.ráar.to primeiro, do arti.o 205, do

Pro"oto, paeoandO o eelu~nte li pari.araro \mia0.

JUBTIFIOAÇXO

PI'Cpõ...e.•• eupl't1aaic elo , 11 do art.20'& d.o Projoto,

tendo em C1C1"tll q1J' l;'I art. 201,. incllO nr, IÓ admite a interpo

lição de NcurlO O'Xtraordlni.rl0 q~ando a. dec~8io recorrida ti:
ver aldo prot.r:f.da "em ún10a OU- últ:r.ma ln.tinal. por outro. 'rr!

bunala". Adem.i.,. tr.ta.... do t.xto- d. red.ção oblcura o equi ..

voca.

.EMENDA lP08274-9 .....>-------,
LU Cpp,,' ",,'oh NICHO !fH,a'

"Art.447 , ••••••••••
t li ,1"tapd.ta4a ua ordem do anti&u1d!
de."

ItArt.1205 ,."••••••••••• , ••

I , .

~orOIClento..,o ao f ,1" do art.447 do Projeto & eeSU.1n
te exprossao; . -

Di-a. à r.tra "d", do-1nQUo I, do al'Ulo 20S cfo Pro
jeto, a IOlulntll redação: -

EMEllllA MODIFIOATIVA

(t objetivo da emenda. eeclareoer a ordem de anUaui
1IalS. <!oa M1n1atroa do '31r1plJ,nal Suporior 70doral, tendo om con:
ta o aprovo! tamento doa atudo Minbtroa do Tribunal Fedora1 do
R.CUI'1I01.

JUBTIFICAÇXO

nl-BO ao~ do art110 204 o ls lotras "all • 11))",

do f li do moamo art1lo do Projeto, • eeaulnte rod8,.lo:

"A,.t. 204 .. O Supo,.10l' '1'rJbunal de JustJça cDJllP~e..
-eo de- trinta e 11010 MinUtroa. .

, li ,."., •••••••••• , ••• "•• ,'••••• ,.
a' .. um torço, dontre JUb05 da Just1ça' Feda:
rel,O um terço, dentro Ju1l:ee: da JustiÇA Ea
tadual ou do Diatr1 to Fedoral, indleadoe: em
l:Ista tr!plioo pelO Superior "1'ribunal d. JU!
Uç.r"

JUS'1'1F%CA'J.'IVA

EMENDA MDDIFICATIVA

., O n6moro- doIS intoarantu doa Tribuna.is It diretamoQ
t. tix.do. n. Conatltu1çlo " o m08rno devo ooorrer cem o SUp!
rior '1',.1bunal do Ju:.tiça. Pe outrA p.,.tlt, qUM~O .~ ~l'.b

da e.colha do M1nbtroa dentro 011 intosrantes da Uasietratu
ra , rllcolll-nd...... int.,.terlnc1a do pro6pr10 '1'r1bunal,.hbg
rando lhta trfpl1ce. O Proj.to assim prpcodou relatlvamen..
te ao Tr1bunal Superior do lI'rab.lho • ao pr6prio Supremo
'-rlbunal Federal atribui eata prerroaativa que atu.lmente
nlo tem.

..,- ,.I"/I1I"m',,11

JUBnrzeAçXo

o dlllPODit1vo y.rea lobre vantaaenlS e a~lc10na1a, O!
luntoe que devem- 1I0r obJeto do 1o&181açio orc!1nar1a.

r=;:;;=J
rtM~AiWJ

_NDA BUPRESBIVA

Suprl.".... o art. 0480- do Pro".,o.

,~ldll1/.UI'11e/.1/II1.W1.. ~' ..,

: Plenário da AssembllHa Naolona ConsU u te

~DA lP08275·7 ..... -,
tJ CQMtituint" !:I1r:~Fs TE!:IEB

Como O' textQ do Pl'o,sato não alcança todas u h1póte
.oe do contUtoo • emonda tem por 0'ColuoivO"objetivo compllUb'i'
Uzar a competênoia entro o Supremo 'l'r1bunal Fedor.l o o Supe
rlor Trtbuna.l 40 Justiça, para ju1;o.r OIS conflitos. -, .

d) O' oon:rJ.:Ltol de ~UI"1ediçio entN quah-
quer Trnunah, 1"....lv.do O di.peato no
&rt.2Ql, Item t, Aline. lIoltl .ntro 'l'r1bu

~:; ~ui~;:e:u:o:~~n::~s.:b;~~~~~:~:;:i:Z;
108." -

EMENDA lP08270·6 .,_, .__~ "".. - J r;r=.... ,..--,
C' COonUtulnte MiCHEL TEMg, . Ç-eMDe J

nnl,,'IUlII1t/m_nlt J Iir"70 '''0''---''f: plpnario da Auembleh NaoIQnal coqstiturnta . CQfu _r;~ft~ J

EMENDA ADI'lXVA
m '

Aore.o.nt....e .0 art.+tt do- Pro,1otÓ' de Conlutuiçio
o inollo X-com. ao.uinte TCIcJt.çiol

"Al't. ~- _ ".

X .. nos Tribun.i. 00111 núllloro super10r a vin
te ° o1nco julsadot'cts será const1 tu Ido órsao eape:
01.1, eom o mínImo eto. onl.o o o máxImo d, V1n~(! O"oin
00 membro., para o _xerolo10 das- atribu1çõeo IdmIn1i
traUVD8 e ",urbd1o!onda I da compotência do 'l'rlbü':.
n~l Plono, bem como p.r....a unUõrmizeoÃa d. jurhpl'l-!
dan2"a no caDO de d1vor,ontl1a antro aoUlS SrupOCl o
Soçoea."

.... emonda. repeto o 1nci80 V do art. 144 da ConaUtui
Qio viaonte, vloando o. a1mpl1t1cl:ar o julearnonto de.s caliae.s pe
10 Plenário doe Tribunais de arando número do membro". , -

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP08266·8
CJconstitUlnte ~ICHE:t. TE"'E:~,um

..,- f .."/.~.mlu'Jt

EMENDA MOOIFICA'I'1VA

• 03"180 ao art1Bo 449,do Projeto, a ucsu1nto redução:

"Art.449 .. são oriados. devendo aer inBtaladoQ no pra210 de
ac!o mellelS, a contar da promulgação desta Coneti tu~çõ.o I Ifr!

:~~~i: ::~;~n:~~i~~:~~a;: ~~~ ~~::l~::n~:~~t:i:odOd1s~:::~
Fede ..l." I

JlJS'31IFICA'31IVA

O texto não provô a hipótesc de ol'jação de Tl'ibunaJ. Rcajo..
na! Federal no Dhtrito Federal, o que não há oonoebor. DAi o a...
creecimo propooto,

Trata..o" do ev1dante erro de redaçii.c a om1esõ'o do Distrito
, Federal. ,

'I.n"unlllt.,h

EMENDA BUPREBBIVA

Suprima-ac o paráarato ,lSeaundo do artiso 204 do Pro ..
",eto.

JUS'rIF%CA'l'IV",

Propõe-ae a DUprUallQO, pota o toma acha..ao tratado no
art.191, 1noiBo 1.

EMENDA lP0827i:4' .b...-- -,

[!J Constituinte MICHEL TE:MER'

Plenarlo da Assembleia Nadonal Constituinte

lMENDA BUPRESBIV/I

SUprimo.-lIe O in01l0 I, do arUao 192, do Projeto,r!
numerando-ao oe aeBulnteo. . '

EMENDA MODlFICA'1'IVA'

Dê-ac a sesu1nto redação ~Ol ~~t. 188, 'i~010o IV, do
Projeto I

"Art. 188 •••• : •••••••••••••' •••••••••• :.•• :J ••••• ~'.~.

IV - 08 voncimentos doa Min1Btros do Supremo fr!bunol
Federal .niio poderoo Ber interIores Doe peroebi4C16, a
qualquer titulo, peloa Miniatroa de Eatndol os doa Ml
niotro6 doa 'l'ribunais Super10:re6. a 9~ doa pet'ccbi:
dos polos Miniatros ~o,:Supremc 'l'ribunal Federal, man
tcndo-B~ e. d1terença. ma.'drna. de d~z pontoa pot'Quntuais
ontre os (lU'crentes sraus harárqu10(lB, 06 vena.tmen..
toa dos Oeaembarogadores correspondcroõo aoB de Seoroe..
tlÍr10 de Estado. a quaIquer titulo, não' podendo uI.
tropassar 013 dos MInistros do SupeT\'1oro 'l'ro1bunnlde Joo
t1çtl., mantendo-ae I ti. po.l'Ur dai, uma d1tol'ença m&xi=
mo de dez pontos peroentuaiS en,tre 80 entl'ânc1as OU
graul.\ hierárqu1coall •

JUSTIFICATIVA

A emanda ora. propostA vIso. o.dequar ,; texto de modo o.
oscalonar 013 vencimentos doa ma~!atrl].doD pogos pala União eP2,
10 Eahdo. Tra.ta"De de regra, ja conatante doo textos vigen
tes, que se prooourou oprjlllorar. O oritério de vono1montoa da
maslatro.tura1 pelo.lS Duaa peouliaridades, constitui matór1a
,l5onsive1. rozno por que deve pe:rmaneoer P; níveí oonatituc1o ...
n~. I
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EMEl'IDA lP08276-5
fl MICHEL TEMER F,;'~'~~I

R"ê?J
TEUO/JlJITI'ICAçl:e ---,

roaa, JI'liD, todos sabemos o mal, em a1eunB casos irreversível, que o fUl:lo provo-

Somos, por ellsas razões, radioalmente favo:::a

veia nproibiçiío total de proPBeanda. cooercial de fumo e seus derivadoo, C$ con

formidatlo com o disposto na. j.r-eeente 'Emenda.

.EMENDA lP08281·1 •• ---,
t:J Constituinte MICHEl TEME~ I rr::~:=:J
rrr- n"..~'_'''h''_'.uh I flõ6J~pMJfJ Plenar!o da Assembleia NaçJpDal Cpm;tJtulnte - - -

fllfOl""..., ..1{1o-------------,

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA SUPRESSIVA

Dê-se ao inciso I. do art. 209. a seguinte redação:

:" Art. 209 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Suprima-se o inciso IX do art._ISS do Projeto.

PlENARID

I - as causas em que a União, entidade autárquica.
empresa governamental ou fundação sob . controle
f'ederal Corem interessadas na condição de auto
ras, rés. aseaaeerrece ou opoentes, exceto as
de f'alêncla, acidentes eo trabalho, e as sujei
tas à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, 11

EMENDA lP08279-0
!!J. CONSTITUINTE KOYU IHA

('J

JUSTIFICAÇÃO

A motivação. identlf'icação dos votantes e quorum das
decisões adm1nistrat1vas constituem matér1as de legislação or
dinár1a. Não há sentido inclui-las no tex.to const1tucional~

JUSTIFICACAO

TU101lU.llFlur;b-------------.,

JUSTlnCATIVA

A npnt'Sçlo da. ree.It•• trlbuUda. entra untlo,tatUos • 110ft!
cfplos d.ve ler equanSM... ruponaab1l1da~';nOI dJvauc$ nIveta •
ax1gea .q~ haja U'Ie "U101' d1Yldo foualacendo Eatados a ttun1c1plaa.

Ao d1ll1nulplo dos r.curaos .. untao ln, por SUl. "11'. n.tr1nglr a at!
,_ do Cnomo ... ,_~9 o f.egar O nllugl. d...neU ~
bUco.

o _ OllU~ lia ,.19 Eot_ • _e{pl•• lr10 _1I~

UI' a. fun;h1 blllcu *' ,abllco no CIIIIPO da .aGde, MucacID.
.egur~., Justiça, transporta, energia aInrlel, ate.

banda Modificativa I DI... ao incho I, do art. 277, do ProJato CII
ton.tltu!çlo, • aegulhtl redaçlo:

Art. 277 - • Unl10 entregllJ"

1 _ tio ,lroduto da arnclldaçlo 1101 ll1POltoa lobre • rWlCSa • proyentoa
de qualqual' natureza _ lobra produtos lndulitl'laUzados, anunta a
lela por Cinto, na legulnte fontl:

.) t:rJnta e do!' por c.ntD ao f'undo de PartJclp"lo dos Eatados'
I do Dlltrlto Fedar.l; .

b) trlnto o trio poe -".00 F_ '" ....tles--. __el-'

pios;
c) lO 1)01' cento pau aJ)l1c,,,o nu "-aleies IIOrte e IIordnt.,.tl'.!

ris de suas lnstJ t\!lc:tJes t'flelale de fOHftto regioneJ.

f'!UIIMIO

fÇ;;"'~

rç;'~BIã?J

Deputado Paulo Almada

Art. 12 - •••• _••••••••••••••••••••••
XV

"b - a lei não poderá excluir da aprec!açfto do Judiciário

nenhuma les!o de direito, ficando assegurado, a 'lua.!
quer pessoa, o recurso 80 Ministério Público co .. tra
abusos e omiss~es das autoridades constituídas e em
defesa dos dlteitos consU~ucionais que julgar lesa
dos pelas mesmas autoridades."

O principal problema Que envolve uea Canstituiçtl.o é. a nosso
ver, o seu cumprimento, ou seja. a aplicaçlo prática de seus pos

tul~dos para os cidadaos em particular e. a sociedade como um t~
do.hso porque de nada adianta uma Constituiçrlo moderna, liberal,

justa e deRlocrática, se nãc for garantido ao povo o acesso a seus

direitos.A Constltuiçlio não pode ser apenas uma decfereção de In
tençees, sem caráter de aplicabilidade. -

f.KTO/lUtT'r>~Gfn7.:-:.".~----------,

Acrescente expressão ao .!tem 15, âeeéec "b" do artigo 12
O inciso !lb" do item 15, artigo 12 passa a ter a seguinte redação

Plenário

EMENDA lP08280·3
I'l

r.r----------TU ' OI A1"''' ''' '''llo,- - - - - - - - - - ---,

JUSTIFICATIVA

ti _ nomas E'll"aie sobre }I:rOpasanda, publicid.!,

de e comunicação "fillual ao ar livrelll

J.aresccnte-ee ao it6lll XXIII, do Art. 54, a s_

BUinte al1.nea~ ~~'"

A propositura tem dois objetivos:~ na competência
da Justiça Federal as sociedades de economia mista e fundações
controladas pela União e exclui!' as questões rei'erentes a ac.1den
tes do trabaJ.ho. --- -

Com efeito, não tem sentido a distinção entre empresas pú
blicas e accdedadea de economia mista, pois tais entidades se
Confundem na. prática, gerando intrincados problemas de c.onCli tos
de jurisdição, que devem ser eliminmlos_

Da mesma rcrma, as fundações insUtuidas ou assumidas pela
União devem ter o mesmo controle jurisdi.cional que afetam as ou
tras entidades dãadridiiistração indireta. -

Contrariamente, porém, não deve a Justiça Federal cuidar
de acidentes do trabalho, pois. nessa matéria, o que se di$cute
não .é uma relação juridica administrativa ou trabalhista, mas ,
sim, um puro contrato de seguro, que vem sendo, ao longo do tem
po, controlado pela justiça comum, com pleno êxi to.

A mudança de Jurisdição. além de totalmente desproposita _
das, traria um caos aos pr-oceaeca atualmente em curso, e que são
mUhares. Não se deve alterar o que está funcionando a contento.

'PJ.U!D ZlRZUR

EMENDA SUPRESSIVA

3I1STIFlCon,.

_. Prefeituras IlUnlclPall de 1tOPU1~1o lU 20.000 habltantn '
dilJ»3e d. pOUCos "curaos par.. .,.,fnntu lual Junaa. ze&ponuell1d!.
elal IM) tocante, prlncJpu...ta, • -.wtençlo da ••badu dclna1a,q
portant•••11'1 o ncOaMnto GtI IIf'OCkjÇIO. Sobrey1.,••ratlcntnte coa
GI ree"rsl;iE odundo, do Funde e. hdlcJ:peçlo • lCk • hoje dllp8e ..

equlpnentos e ÚQUlnas COII ..li da 10 &no. de uso. e SUl condlçfiltl'

financeIra. de .ubstitul-Iu, pelo IXU's1Yo Onu. do IPI I ItM lobft
..... produto••

Ao .dqu1zf-laa a Pnfelturl, M .'reI__, ••U ..agendo '-- alO'
nit1eath. parc.ll da tributos. UnSlo I lOS at.cloa QUI do entida
des quIl concentr. I qua•• tohUdedI dll receita. trlbutarl•••

AdJe1OM...ee ID ut. 270 I Z- do Projeto de Con.tltulçlo o aaguJnta
lnc1aof

Art.. :270

S 2Sl - lD 1IIpo.to de qui trata o lt. lY:

In _ nl0 IncidirA .obre as "qulntl. equlp-.ntol a ",{cuJoa ut1ll
tblol, adquiridos PlIU PreflItura. Munlclpall c'* aU 20.000 habi
bnt...

"'UUIO/C~MI.d.,....cO.,"lo ___.

AI Pnfe1turu. MunIcipais. dE: populS;!:t ~f 20.000 "'IMt.ntn •
dl,pUI da pouco.. racura05 pera Ui1rentaI .uu Jaen..u zr:,ponubfl1d.!
dei no tocMll., pr1nclpe1l1ente:. rt lenutençlo d•••tradu vlclnaJa •
l-eJort.lnte. para o Ucoilllentc cht prot!uç!o. ~obrllWh.. pnU...nt. '
cc. os recursos orlandos de Fundo de P'QJ'Udp.çlo • ICM • hoje dbplli.
de equlp...ntD. e aiqulnal CCII uIs ~ 10 .nos de UIO, ... condl-'
ceei flnanc.lna d. lubsUtuí-Ias, peJo punho Gnul do IPI. IOf
sobra IllSes produto&.

Ao adquld~lo' • Prer.itura. ftl vudade, nU pagando \IM 81S·
ft1flcatl•• parcela Ge tributo, l lIn110 • ao. Estado. que alD entlda
di. qui! cancantr. a quas. totaUwd'. csaa Eee.ltu trlbutirla••

Adlc10n0....e .. letra ·c· ao art. 272, S 11, incho tl, do Proj.to di

conlt1~lelol

Art.2n

111

lt - 111. incidirol:

c) .obre "qulnal, lqulpauntos ....atculol ut1l1Urlol adqUil'ldo. p.!.

lu Prlf.Uuru Municipal. c~ at' 20.000 habltantl'.

r.r TEuo/.....n'<e~i.o------------,

EMEl'IDA lP08283-8
I'l eon.Utulnto Ooput__TO _

I'l""-IO

Destaque-se. por consegulRte. que a admlR1stração des~

ses servlços é levada commuita responsabihdade e ser1edade. por seus dlr1gen~

tes, onde nãoVlge o empregulsmo e o paternahsmo de qualquer especle, P01S.
as leis que os criaram obr1gam-nos a prestar contas ao Tribunal de Contas da
Unlão Serla mUlto perverso tirar do trabalhador. neste instante, uma gama de
beneflclos que o Estado não lhe presta.

AdemaiS, serla manlpular coma verdade quando du que
os ser-viços prestados pelo SESC, SENAC, SESI e SENAI Jã o prestam os Orgãos Pü~

blicos.

clente e eficaz.

SUPRIMAM-SE DO PROJETO DECONSTITUI,M.

Tal fato não acontece com os Servlços Soc1als Autônomos,
ljue têm caráter de Entidade Privada. que ffcam 1munes às manobras externas ou
de tercelros. aplicando melhor os seus recursos e colhendo resultados malS aus
p1cfosos

a~ o Artigo 336

b- o Parãgrafo Unico do Artigo 337
c- o Art1go 487

d- o Artigo 4BB

A redação desses dfspOSltivos~ mantidos pela Comissão de
Slstematizaçâo se pennanecerem no texto Constituclonal, constltulrâo mecanlsmos
destruldores dos Servlços Sociins Autônomos do COlllÊirclO e da Indústria.

Esses Serv1ços Socials AutõnOlOOs, que são as Entída~

des SESC, SENAC, SESI e SENAI, hâ mais de quarenta anos, tem demonstrado a sua

eflclência, importâncla e grandeza para o bem-estar sOl;lal do trabalhador.

A manutenção dessas Entidades se faz ã custa da arreca
dação compulsôrla do empresariado do comercio -ou da 1ndüstría. estabelecido em
lei, não acarretando qualquer õnus para o trabalhador.

Por outro lado. a gestão do SESC, SEKAC. SESI e SENAI
se dã atraves dos seus Conselhos Nacional ou Reg10na1s, nos quais têm represen
tação os empregadores e 05 ernprevfldos. V1a as respectivas Confederações ou Fe
derações Patronals ou dos Empregados. ali!n de representantes do lAPAS e do
HlRlSterio do Trabalho.

Os recursos transferidos a essas Ent1dades constituem fon
tes para custear umgrande nÜtllera de beneflc10s aos tr-abalhadores no campo d;

alimentação. educação. cultura, saúde e lazer. São restaurantes. escolas. Cen
tros de Atw1dades. Postos de Vacinação e ColÔn1as de Fêrlas espalhados em to-

I,dos os Estados da federação - -

A TnIClatlva prIvada, nesse campo. tem se mostrado efi _

Sabemos. tambêm. que os Entes Pübhcos nâo tem se mos~

trad" efTcTentes, na execução de seus programas em benefic10 aos trabalhado
res. porque sofrem permanentemente com as ingerênc1as pQ,litlcas. que os desv1r~

tuam.

gos e Parágrafo.

DISPOSITIVOS EMENDADDS: O Art1go 335. o Parágrafo DnTco da Artfga 337 e os Arti~

gos 487 e 488

Nesse sentid.o. e preciso que uma voz se levante. em prol
dos trabalhadores e da própria comunidade. que poderão f1car preJudicados, Se

os Serv1ços Socla1s Autônomos do Comerc1o ou da Indüstrla Vler a se extlngulr
ou perder o seu cunho de Entldades Privadas.

Conclui-se. pois, necessâr10 suprimir-se os dltos Arti-

r=";;;;,~~

15W~'MJ

nedija-sB o l>arácra!o Único, do art. 404 ,

PAUID ZAR'roR

Ocorre, poréa, que taia _presas, voltn.dao· pr;J.!!.

cJpd.llcntp para a veiculapio de .enuaeens comercilÚa, estão COJUI.tant(lGlente amoapa

4u ou proibidas da divu1ear propaganda, através de atos arbitrlÍrioo do Poder rú.

b1100 Municipal, • qUelI .0 entregou o controle das IJIIpresas pUbUcitárlu.

Por BSIlA razão, estuoB proptlndo, atravéo da

presente Emenda, que se inclua d.n1.ro aB matériao da co:Ilpe1.ência da União a in!

ciative para leaislar sobre normas gerais de proPaganda, publicidade e comunica

ção viGUlÜ ao ar livre.

J.tualDente, exht_ milhares de empresas qU9 se

d.diCUl ao raao e.pec~ico do oat:Ipo PUblioit.ârio, empregando centecnu de Plilharea

de posaoas.

A p:-opnsanda, .. publicidade o a colllUnica.ção vi

.ua1. ao ar livre, &Im d. infomar, convencem e etiucam, projetando imagens e ISU&B

1'indo juizo de valor a todolU &lJ eeeeaee da populaçio.

Jra voraado, a Donaa&flCllli profundnmente mont.!,

Ao AdaJ.niutraçiioa ltunicipab, com 1'arae exce~;l;iB

yã. ferindo de IIOrte A zaioriA deaBAO u.pr~sU, corceando-lbotl I!l amosquinlmndo-Ibes

lls atividade.ll, de lIodo & redud-laa Il, UI'I entado de ~ta ihoolvêncill.•

A refor.llulação da legilllação, pois, lIe icpÕe

COlIIO abs:)lutbmcmto neceBIlá1'ia à normalização doa lIerviços prestados palas e:lprõ

ISlUJ exibidoraa de publioidade, dando-lhes condiçães de trabalho e sobrenvência.

"Parágrafo Único. t proibida qualquer es;,éc"le

de propaE;nnda CO:IleJ cial do medien:::entos, tormas de trat8lllento de

I'lII.Úde, f'IEO c Deus der;J.vndoa, behdas alCOÓhCBS e agrotó;ucos.1I

A presente &enda, ao propa; nova ~dação 8h

l"aráata!o Único, do Art. 404, tem Co:t.O objetivo primordial explicitar e. proibi

ção do qualquBJ: ospécie de Propa&ande. comercial de fmlo e aQue derivados.

Sem dúvida alE:lJ!Zitl, a lU'OP3ea1lda com~:rci.a~ é

responlJivel por UlII crnndo n~cro de menores que DO inicinlll no vÍcio do :t'uIlIo ,

com (Iérioll prõ:juiltos para a. GaÚde.

:.: Dão os JOVCM, in!'oliZlllent.o, as maiores vi
Umas das campanhae publicitárilUl da indÚstria do fumo.l A pro:Pa8BJ1da q,ue lhes

é dirieida procura., na maioria das Vt12:os, incuf:ir ma ifnaaem de que o cigarro 

condu:& 0.0 pleno SUCe,;80, tanto noa DDl'Ortca qUlUlto no. ~;J.da profiss;J.onal.

na forma GCsuinte,

EMENDA lP08278-1
!!J
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JUSTIFICATI.A

DI-I8 .:I tu- xxv, â;) artigo 13, cl:.Pl0jeto dt Ct.11$t1tuiç:;"', • :lb;oIJllhu.....
Art,13

'"rJN • pzolb!çlo ... oUY!_ di lntotadlaI;Io - di 
-abri: peru181t1l:, e.porár1D f)tJ -.zmRl,~~ a 2C& do CC!!.
ttngllntr de et"fl""f\.~ri"!' t'!I~ 1.ocIItAr1a;-

DI benl dI' aUvo ,lxo 010 •• cc.preenc:fl:. M'N eeeeeree e por
nlo ••gulna M proe.alO de cJrcul.çlQ nlo dev. lofrer trttnJt.lglo.

Trata-.. de r..taurar ., principIo do JCM COIIO unido 1)111 ri
fora de 1''', pOr lnter-'dlo da E.Hnda Conatltuclonal ... 11.

O Eltldo deve saber renunciar. uaa trlbuta;lo no praAnte li!
ra que possa .. benetlC'lar di: -.,Jta. trlbuteçe•• no futuro. t Q ea
la do. bani di capital, qui li dllt1,.. .. IIflOduçlo di novaa ftZ'Cado
1'111.

Da! proPOr.... a 11181.-;10, no lncllO 1 do I 11 do art. 272,
OI ..pn.llo - SftclUlll.,.~ li trat.r .,. b.- deftlnlllo • c..-o
ou atho rbo do eatabelaclalnto, u. eoeo eobre .."ISO llraatado ...
Extedor, quMdo daaUnado 11 ••tabeleclMnto IUU8do no Pala.

5 l' - SUprJ.._•• lnt.grI1Mntl.

S 2a - Suprs...-.I lntagral.-nte.

o lCII • tributo lobra • cIrculao!o di llere.dor1I1', .. prlnc!_

As contrlbu1çCea locl.h J' ... pr"Sltal .. petl dO 811:t...
tr1buUfI0 .. art. zo. onde. 8UII, eaUo a:.M altu1d... .,,1I t.11
ua;e•• p.artlclp. da MtUdn blb\lthla.

AI" do .10, o , '" _lU.I II1IlUAI OOlltrlbulçBel I no ..
:z- .. diz que qualquer ClUtrl PDdeI.r erlada. t e MAIO que .. nor-
a flCtenlnar QUI: ~ p..... pOde 1% flSta 'lfttldo .. tlzno •
....... terno azul, terno "I'MIbo terno da qualquer cor.CIlc)

DI.... ao lncllo X do S 11 do arUgo 272, do Projlto di Con.tltulçlo,
a ..guInta redaliila:

Art. 272

II

I _ 1ncJdl" .obr•• antrad&. • a.tlb.lec1Mt1to de contrlbulnt.. di
..rcadorh illPortad. do Extldor por nu Utular.

JUSTIFlcaTI.A

1110.

EMENDA lP08295·1
l:J Qgt1tuJnte Q.pnt..., lQ4lTD:::s...

EMENDA lP08294·3
[!JConltltulntl O<lPUtodo ~;;; JOIIlSSOII

,., I pt.QdBIQ

..... I PLE!IAIIQ
no Be"4I'

JUSTIFICATIVA

f.xr.OV3T"'''Cl.o

Suprl"-se I letra .c. do lncllo li, do -rUOO 17, do Projeto de

ConlUtulçlo.

Art. 17

IX
c) SuPrl....e lnteQulMnta.

.JUSTtF'ItATI"A

08"le' letra -q- do Incluo IV. do arUgo 17, do ProJ.to da ConatJ_
tulçlo, a .egulnte radaçlol

Art. 17

I.
q) ...segurada I parUc1p.çlo de J'apreuntUlta do• ..,raoadoa da

aaprll" nos procaasos llleis6rIoa "llaUvos .0 rllProVllt.-ento
de alo-d.-obra • aos progruaa di raclc1agea, ...,ra qUI: iço,!.
ter • nduClo cu .1111_10 di IlOltOI di trll>olho cu orlelo;

T...."'.nT"'.. ~li., _

SuprI.a..se do art. '06· do Projeto de ConstJtulglo I ')l.presslo, no
f1nal. - I pertenc•• UrllIo-, rlcando o arUgo I ..Ia redIgido:

Art. 306 - a. jlZldas I d...lI r.curaoa .1"'1'111 I OI potencJlla
de energia hldral111c', conltltUell propriedade dlatlnta d. do '010
par, efeito de IIxplon;lo ou IProvettuento indUstrial.

Est.. "o alguns Ix..,lo. que .,.....tna a dlflculdlde ou at•
..no • lllPassSb1l1dade de .. definir CQIIClleta • lnequboc-.nt. o
qUIl aeJI controle tacnal6g1co naclDn111.

A CIItlnl,lo di controle tecno16g1co nacional clevu'. 1P\1'. __
ala d1scu.llo, UI' obj.te ele lei orc1lr\lr:1a.

A ••loneçlo, por parta dOI uprlgadOl, de • ( ou M11' re..
presentanta'.' da clteaorl•• a ri. di: participar do proc,"o decl
a6rl0 atinente a queatlo de IProvelteMtlto a raclcl.;. di: "o...lSIt_
-obra, , fundlMntal. t UM fora 1eGIU.. di Plrtlc1paçlo ao lllClo
do npraaadJr, ujl I.tor pl1bllco. ,.Ja 'Itor prlvadO.

o congraaao aaclonal, conrOJ'M ••têllU' • letra -d't t do
lt.. li, do .rUOo 11, do ~oJetD di CNbllo de Sl.t_tlz'Clo,
enc.rrao.r- de tnaUtulr, Mellant. 1.1 ea-pl...,.tu, elCanl.!.
~ óe def do consu-idor, 'fiá C6cSlgo cse o.r.... do. COMuüdol'.

EMENDA lP08290·1 '"""' 'j "''::::;:'--'

l'l~'~c~on~"t~1~t~ul;n~tl~0<l~p~u~tl~d;0~.....;~T~O~-~;~=====~_U-_J[: ...u~".."..""""'"·,·.. _,I W;Zi";J;J
r.r---------- TUTO'.UIT"...Ç••, ---,

I PLEHARIOn

oo..:!Ie' letra -.-, do 1nclso I, do arUgo 11, do ProJ!"tn de CMstttIJJtU",
I 1IlP!rIIe rt!dIçIo' "

Art. 17
I

..) TocbSpot.'t:t: rtl.I11r-:.e pacl1'I.taente, _ lceaia Ibertos 10 plb11co,

.. neeesstdl.de otl w.·tlJ1lz--...;;J,:, salvo r:p..Il!W1do • %"Cl\IlI.Io interferIr hO
t1u:lco mmtJ. Ól ptqm • wefcu1oI.;-

i!!!!!!.!~!!!!!.

JUSTIFICATI.A

E.tI ..tIda deVI ••r tratada paI. leg1al.;lo ordlnbl•• " ~
lnllr;lo na ConaUtul;lo • lnadlquolll porque .1.. til forlr I Ubordo
de doi E.tldos federados cri. deaJgulldlu:f8. entra OI • .-0.. -

A nlo lncld&nch de tributo aobre I energia e1'trJCI • C'OBUI
U ..b NI eperlçlliea lnt.rest.dul1a reUr. do. E.t.dol produtores I
Ixportldores I oportunidade de luf'rir receita. deeorrant.. da expIo
raçlo dos recurlOI natunll .JC1st.ntea _ .eu. terrlt,flol. -

Os E.tado. produtor.. I.tar!., ,.. nl'd.de, lendo forçados •
abrir DIa d. receita tr1buUrh .. r.yor de E,tado•••11 rlcol I ICO
ftOIIlc..nte ..18 pOd.fDIOI, nos quita. daaand. d. Inngll luPua .;
condlçtle. de produçlo pr6prla.

Os Eatados produtor••, onde • aploraçID CID' ueunol naturd.
pa,. gerar elatricIdade Ii faz .. cuaha di: de.conforto pari I pOpU
11;10. di prlJufzol econGa1coa • fbcall por Clua. da lnut1l1zag.o •
da anor8e1 _r... da t.rrl e de 'lJIIento da PGfulglo • di agr••••o •
nature,.. lInda delllrlo de luferIr recelt.. trlbuUrlu qui pOdarJ..
.atJ-.J1ar o ..u pr4prl0 CI."envolvlHnto econOa1co.

No texto constitucional 't'lgente. J' • Jrrla6rl1 I parclla CIo
laposto Onlco sobre EnergIa El'trlcl - lUEE • ero IIlP0lto Gnlco .~

bre COIIbuaUvela I LubrJrlc.ntl' - IUCL dtatrlbuídl '01 Eatado...
produtorel. O novo texto. _ .x.... luprl.. de .az ••ta 1I1nguad11 •
p.arUcJpac:lo. pob eU_Ina o JUEE• o .JUCL • 'ltab.lltC. lamldade
no novo tributo C lobrl clrculaglo de .readorla. e aervlços).

t. poli. Juta I Meesdrla • lupreallo propostl.

1 'UTO/~US"f'U'.O-'l'"'!~--------~

Supria-se I l.tn -b- do UM U, do s,ur; CID Art. 212. do Projeto
CIe Cona.t1t.ulçlo:

Art. 272

Sft'!l
11

b) Suprlll8-ae lntegralnnte.

'EMENDA lP08286-2 '""., -------, ""..".
[!J tpnotlMIlte !l,.,,,t"'" 00l0llI .......mi I tr"..... -:J

'LU•• 'O'COMII'o"'IU'COM'lIlo ..,1 tçi;;z;?]

r;r---- TUTOh~IT'rIC"l;lio, __,

JUSTIFICATI.A

~ proebo dor UI Uo1t1 ...10;10 da c:ontr1llulçllls _1111. ~
010, para cp ... hIJ&_ di --...,.. tr!butJr.. 1tr!OuIdl ""
_ jurId1ca de dln1to p1>lleo por outra, pIlo-Mo oato rostr!çlo.

~, p. ex., • &r11Io fDral RIo pocIitd trai' ct*) tal lIP.2.
nhel dllUII Olll>tr~_ s->lwl do lIplato otru.&» - Esl!.
dos e 1Ul!efl>los•

JUSTIFIcaTI.A

DI-ae • latr. -d-, dO lnclco I, do ertlgo U, do projeto d. eonsti...

tulçlo, • aagulntl redIGia: '

Art. 13

I
d) 1ndenlzaç.o do t:rab.lhador CSnis_dldo ou fundo ft guantl. equ1Y!,
lante •• coa 1ncll151ncll de ..lu, ..... ou outra hlpc5te••, propor-'
c10nabMItl prognal1va _ r.laçlo ~ tll8lPO da u,.,.l;o:

_ UI poriçr&'o~ 00 art. 263, do __ de or.tltul;lo.

Art.~

"Plrigrlto ~. AI Olll>trlWlçlles lOCloIs-. ..,..,., ter '"\llo li!
_ I bale de cI1w1odos trlootol -'dos la COIIIlOtJnc1I tr!
butid. di~ jur!d1C8: de dln:lto P&11l::o 0JIl • lnstru1r.-

AI_ hoJI oxI_ m lOtar slIpl__ti.'

... I~ di re<!I';fo orla!nt1, erllll'd::. per~I, dlfll:u!
cx:as .. IIIPteWrl05 cpI: ~ \'eM il'ftle'tJnoj-> nc ~...,. I! qt.'l!!.c!1sre-Sl de

CllP1W Uweltt(lD Nf- tltl,1M f~~"~ e.tid~. ~ls, $$di! q.II

hf:je • e1mrwcr~ • tI1:'I:D5 de UI ti'tete'1ntdt> Irf'JUI'e dlJ eIo-Q!..O!Jn.
m caso~, B. obt1J;lU.-.f es~ • etpnsirloa e -"'!
,.. f'lO$ lt.MJ$ .-prf!MSJ ..~ r;h~ peI:fW*'.tP.

TUTO'~JI"'lC.~l;.

l:e,.m

:!!!H!!.!Hl!.!!
AI_"F~I"IUdc!ploa • Utu

lo di -.açIo pilo _ di _ NlurolI _ • /llUllçIo di oImlc1
_.cpl't..._a • .....-._...... _ ftln';;
_Uo1to1.A cpo__dl_..

turI1I boIaf1c1IlMI_.1III~. _ diF~ Õ
.. llIlldplol _ela • JocoUra. 111_-.~ O CllIl
PIlo di _ -.u... no lJlI1 • -1l101Ir o _ dI_.1

.-to~. lDC1a1 cIII aanldIda••~ OlJii .......a 8 ~-.0;10 pzq>lelcI 1Udc!ploa e" _ di

F~"...pzoJol<la dI-..ol_ -. Q\lOI_-. dI1
_ clt pn:p1c1ar,~, DI~ ao deahtolvJMlto _ ~

dia • cp ela • 1llcIllzM. -

A MUda J' a. encontra con....nlente e aproprlat1uant. dllCI_
pUnld. no Art. 52 do -.BroJeto, qui Inclui, _ .eu U .. nn, de

'Uneln .xpren.., coa0 ben~ patt-laonlab d. \)nllo, DI recur.os 'lne
r.h do aubsolo. -

Alá d. iUtsneca..bJII repetJ~.D ti. atrfbul,.o delta proprJecta
de • UnI'o, re ...UI-sa, ht'ro.ala, COM\ .cert.o da "nd. ora prop";s
t., que asll. dlaclpllp.ndo ter-....' reau-ldo, la ~ ,6 arUgo, os
de.ab bens, que, ca.o DI recursos .lner.b, pertlncel • Url1Io,t'la
Cota0, oa terreno$ ds ..rinha. 'O ,spaçD .6reo, • Plat.fol1ll: aubltll'1 ..
na, a. terras ocuplda. pelo. índlol, dentre outrol. I

JUSTIFICACIO

Supri....... 0& Si ,•• 21 do altivo "S. qui trata d.s contzilbul;tsea.
aocIa1a, do I'.toJlta .. C8ft1;t1tu1C1o.

Art. 3"

TUTO'.UIT'''C.~.O -,

,__10 Art. _. do ""',!ItQ di ont1tu!ç1o. o~ parIçrofo.

Art. :lO6
, - 111 _ • 1Ul1c!pJ.ca, Q\lOItorrlt«1oI paio utI11DI

;lo di .....- naturais .... fia de _ di -vii o1Itrlco. _ .;:
_ ~ n-Jro ... _ dl101_•

EMENDA lP08293·5 ·•....,-------;1 pr'_"""":J
l'lCClolIUtulnto Qopulldo __tO _SOlI . _. ,__

tE GiSJB'''I''!M I PLENAAIO

SUprI ....se o art. 397 e seu padgra'o cinIeo do P%ojllto de Const1tuI ..
Cio:

Art.. 391 - SUpri se lnbgl'lobente.
Pu'gr.'o dnIco SuPr1lta-.. lntegrat..nte.

JUSTIFICACIO

_ 00 , .., do Art. 52. do ProJetO de ClrlsUtu!çIo, I "'9I!rIIendIÇIo.

Art. 52

S 2Q .. ~~ lOS EstIlbi... lllstdto f'edIra1 • ~ ttnl:c!pIClSr MS

tenos di 1e1, a patt1cJJ-;lo: no rbJIt.:b di eploraçlo acatalc:t • do !
p:rovt.Iltal1Mto de todos os recursos..turais,~s ou r6l~a.
_ asslil dos l'tCl4'aos lI1nctal. do -.bsolo••~ tardt6r1o, em o fP
de prodrt:!r ell"tri~"~.

TUT.UUtT"I<.çio,----------~

A forouloçIo or!Qlna1 .ti__ Obrlf'Qlllte, po1a ~
fi _ Eltodos I lUl1c!pJ.ca I putlclpa;lo no=1000 di OXJlloro;l. de

~IItlvt~ <:00 utlU:o o sa1Q~ • P"l"' ex::elOr.c1u t~ ?Qetlno '!!.
bJr!lJ.

OqJe o proct'1topzetendt'~ • lIMiJpart1r;!oo;-~ ô»' EstedM

• ttr1c!plOS ~ rt:!kI! tndcs Ôll J»,~o1'Gf;lc de ~ll"5O! natuttl,. 111 MUI ter
f!t6rl05 dt!t1nu:lF • qenr I!OC1'!; l ll eltftrlf"f. q.:J!l' Co!l\NIndo desconforto •

~o de re:a!b!! m ce;n; f:errJtórJ03, teo»ef.tclnnlesoecJal..,t~ outrns
INSlJc!p\O') e ()J'~!T"$ E~ l'J ~3Jl1E'!'.

Cantol'M redIgIdo, o t.xto cS' -aro- ....la dhara.. 1nterp~

taca...
h: UII ..aao letor 6e atuaç:lo, "a detlral...da ..,ra.. poda .-Ro-

alnar cOIIPlltMlftte a tecnologll de ~ doa ,rodutoa. qua fabrica •
nlo dOlllnar ca.pllt...nt. a t.cnDJogla de outro••

h UI! _no produto ... upre.. pode nlo cSoIIlnar COIlPllt.-nte
a tecnologh de proc.sso de produÇlo de t-.a .. au.s part.a, dOIIl-'
nando por" o proclalo de prodUGlo do con.1..-to.

ftJM ~fedldo ~tlC'D, SI! 11 Corut1tlJlç:fo d::íp;!s: jf de11~ $Cl

btft a llberdGM M l'el.n1§a, tCltna-:;(' ~~árj(J c;'~! ccn:;tc nc tsx;
~ 'Ilplfit1to."1fp(, li. wtorIrtõt*l· J l'l re:iP~t""l m,~ WJ;1lfte!.

~-----_----TUTO'~UITl"CAÇ•• ___,

EMENDA lP08287·1 M~------""J "''':::'''--'
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S 6D _ O iaposto cf. que trata o 'ta. tU seri nlo CUl1uJativa, adal
Uda IUI aelot1vldtde. e' funglo di essenctaUdlde dea .ercodorlGs'
• doa Sll'vlços, cOlllpenslndo-1I Q que for devldo. l!UI cadl operoçDo I

reletiva • clreulaçlo de lare.darias ou prsst&gDo de servlçol, co.
o 80ntente cobl'sdo na. antedares. pela melllo ou outro Estado.

JUSTIrICAçnO

, A restr:1l)lIo contida nl pute Unll do 5 sa, era lua redaçtlo pr!
.1Uvo, oantrs:11 frontal.ente o princIpio di nElo cumu1etivldnda do
tlPostO. ore, tU!! nBo se ·ãesegurnr o crl1dlto de um. opu.CII benta,
na p:axtlla fose de: cl:clJ1aQllo di .Irc.dodo esse benet!cl0 nZ'& anu
lado, porquanto o illj:lDsto lncldir4 lntegralIll8!'te. I! UII desvl:tua.:nen
to da dsteml. trlddo, lUis, pele Emendo ConltJtucional na 2' h •
Carta do 1.969. ( Emenda Pusos porto).

Pur llt10, I propostl de se excluir. do " SD do artigo :2:72, a
l an;Ro ti A lscngtlo ou nao lncld8ncb, .alvo determln8Qlo ea contd

rio da 18gI118Çllo, nSo lmpl1cer' crédito de imj:losto pari compcnsoçlo
daquele devido nll Dj:leraçtl81 du prestlçlllll seaulntcl•

o d1aj:loa1t1vo cuja suprelslto & tlropocte fbl 1111l1te d~ pulc!
paçllo do. 6rgUos .e emprClSls estotois no custeio dos planol de prevl_
d8nc!a dia entidades fechRdas. j:lOl' eles patroclnad8lS, estabelecendo'
plrldade nl cont:lbu!;tl:o de emj:lregadol e ell1j:lregadores, o quo SD faz
lnvUvel j:lua os j:llsnos de prevldAnc1a el'! termos dI! deterflllnaçllo '
etuar.1al, além de .carreter ddstic8a perdes de benof!elos ho.fD cone,!
dJ.dos. .

A1t!I1I de constitui: maUrie cujo tnhmento extre.pol8 aos prln
olplos que devem informer o texto conatituc.tonal, já se eODontre ela
d1soilJl1nsda tanto pela Lel 6.4:3', de 15.07.77, e seu regu18f1ll!nto,o!,
ereto na 81.240 de 20.01.78, qusnto Pelo Daouto 9:3.S97 de 21.11.86
Igora alterado pelo Oecreto na 94648 de 14.07.87 por iniciativa ~ do
pr6prio Poder Executivo visando a Ip,I.felçosr oa dispositivos nele
cr1ll.dos.

Acreloente_ue ademsb, que di llIane1ra como toi redigido, o te,!
to atinge !nDt.!tulçO'es de .tndlscutíve1sd pJ:oj:l6s!tos sooll1s. que In
tegrel1zam benefIcios secutiUrlaa, contemplam 01'Bndes 11111"1 delj:lro
bgidas, gerall poupanç~s, abreM frentes de emj:lrego e dlnal11zeI)Ô des;!!.
volvlmonto econ~1Il1co e Ipela1.

sefi. 1l.lRenUvel que UII preceJ.to constJtuoJonal .tn'1IbJJJz..
.0 01 atuais Pl'lnos da banaUeios oferecidos por ess .. ln_Utul;Ue.
que lO longo do tempo t8Jl demonstrado lar UII dos me.1s eflclentee '
1nstrumsntos da poUtleB de pessoal doa Empresa. e v.lioso instru
lIIento da formflçao de poupança de longo prlZo, para conlllouç§o da P.2,
UtlCll eCDn~Bllca'do Governo. PDr outro lado nlo nas , ~equer posd
vel 'dldt1r que nolsos consUtulntes legitJmlMente eleitos pelo vo
to do povo brasUeiro, sobretudo dos tl'lbBlhlldores, desejem pr1v'_1
-101 dessa Qonllubtl.

%tlplJe-se pol., por ab.oluta 1nca~pat1bU.ld.dB, I aupreSllo do
art. 360 .e seu Par4grafo tjnicQ •• do Projeto da Constltulçflo .prese»,
todl "ela Comboio de SbtelllUzaçllo, que flx. l1mita de pll'UcJpa
;10 dos 6rgrJ.ol e empresa, ectotll. no cuite.1o dOI planos de previ-I
d6nol11 dls Entidades Fech.des , por dee j:lltroCl:lnldal, oltabeleoen
do I I'uldede na contrlbulç8:o de empteQadClI e empregldarfll, esten-'
dendo D Prev1dlncll Parlallentar.

Da!, enUo, a propC/sta de supressll:o da letra, j:lorquanto a ar
raa1eaçllo da pobreza fi pr1ncípio g!!ral ineluíd:l no Amb!to das neco!.
sJdades p,jbl1cas, cuja satJ.sfaçlfo ocorrer.!!. mediante a provido de I

recursos arrecadados pelo EstRdo sob e formo de tributos definidos'
COllstitucionalmente em capitulo prcSprio; o que afasta, desde logo,

Art. '60 - Suprlma-Ie lntegJ:.lrIente.
p.r4gr.fo 13n1co _ SUj:ldma-sllI 1ntegrabenl:e.

..
SuPrima-se a artigo '60 e leU padgrato "nlca do Projeto de ConstJ
tulçDol

~

O excesso de lucro nas aUvIdades econOm.lcns e financolras do I

rtva de po1!t1cas econômicas desconexas, .lnconsistentes, cuja resp-;;n
sabll1dade de formulaçtio e lmplell1entBçll:a li atribuída ao prl5prlo Est;
~.' 

Em uma economia estável, que r.::rasco sustentadal1ente, a pobreZll
S.IJ erudlca pela expando das oportunidades de acesso ao trabalha.

A prática tem demonstrado que a miséria é crcinica porque, 0.0 '
invés de reaUzar investimentos socia18 q:Je habilitem o c!dadfto a se
sentir dtll na medide em que educado, alimentado e saudável, o Esta ..
do tenl optado pela filantropia pateI:nnlista que se Manifettn, inelu..
s1vc, pela distrlbuiçlIo de cmpregos sem trabalho.

Adema!s. e realJzaçl:lo de investimentos soeia18 conseqlJcntcs ,co
mo funçllo do Estado, dar ..se ..4- com recursos que têm sua orIgem defini
da no Titulo VII 9 da tributaçlla e do orçamento), dQste Projeto. 

A errodicaçlto da pobreza é uma necessidade pdbl1ca l! satisfazê
..10 , um princípio geral que assegura ao Estado o poder de tr!butar~
seRl confiscar •

Supr1nla..se. a letra 11 e 11 do lnci~o I, do artigo 12, do Projeto de
Cen,tttulçUo.

Art. 12
I

• e) Suprima..se Integralmente.

JUSTIrICATIVA

JUSTIFICATIVA

Constituinte Oeputado RENATO JOHNSSON

(!l PLENARID

I EMENDA lP08307.9

• ~,.~IIII,C'WIUÚ'IUICOIIl'lllI __.,

JUSTlrrCATlVA

Oa-se lO I 4D do Il'Ugo 272, do P%'ojll:to da Constltu1çGo, a seguinte
tedn;Uol

Art. 272

tlA.sl! h letZ'D nfll, do Incho lU, do IrUgo 12, do projeto de Const
tu1g!lo, • legulnte roda;lo:

Art. 12

lUt, .nlngub lera p:r1Ylloglldo Q~ prejudicado ea redo de nDGc11i1onto,
etnia, rao., idade, leuco, co.portalel1to seXUAl, estedo elvll, natu
1'I'U dD tl'ibeJho, reHQ'uD, conv!cQ8es po,Ut,tcu ou fUosU.lcas,d,!
f1.l~ne11 U.le. ou .e.tel"1

A alteraglla aqUI propoata v1l1 tio IOlllente tornar cluI,Bxpl!
clto • l~alca B tutuu Constltulql1o. Da torma COlIo o texto SItiO I
IPteaontado, na Projeto da ComlssElo di SUj:lerrluldlldea que nlldR flcres
.e.ta•• ld41. bbl•• de t ••t ••

bl.se • leha "d", do lncllo KIU. do arUgo '2, do Projeto de Con,!
UtulCDo. I legulnte redaçlol

A.t. 12

XUI

d) •• bO.1 d. ,reduca. ia. IUI.epUvel. da doaoproprlaCa. p.r •••••
11dlldl ou ut111dade Pl1bl1cI ou pol' Interesse socll1, de.de que na_7
cassArll II exocuQlIo da plenos, Pl'(lQl'tf!ll!e e projetai de del!lnvt)lvlmll
to '.01.1 ••o.nell•••••JOI .1.. d. U.ll., do. E.tldo. cu d•• Muni
c1piol, ••d1ente 'p~ e JUlIlta j,l"idenlzeglo, e. dinheirD. -

~USnrICAT!VA

JUSTtrlCATtVA

Suprilla-II O Us. XIV, do arUgo 1~, do proJoto de Conltltulçtlo.

. Art. 12

XIV. Suprl .._•• lntegrUaent••

A latra!" do lIoatlo !te. o al'tigo, roaata, coma I'l(.loodJ.lCpnto
da dGIIIlPtCtlrllçUo•• pt'v1& • 3uotn .tnd(!nbtloto bll C;lnhu1ro.

A..la, qUClndo a. tratar da dcseprop:r1D.çUo de ban, de proouo~o

lista t.,.b.. deve a:er contellP18dl por p;raSv1l e justa lndenlZ1QfJo.

'ftUeflUITlFIU;I., --,

TUfe'lU.TI'~~h

A han••llS•• d. b••• J' • reto ,.rldet do trlbutoe .trlbul
d••• p.lpeU..l. d•• E.hde. 1 aluaooaerth) • Munluhl0' (l.Lar.
·vlve.) 1 ort. 272. U; ••rt. 2". 11)

Adeaa1s, r-Glar..ae ftD ConDUtlJl010 •• "CUltIS- e 1It:.olUlIlentos·
dlve ler brlnclldeJra da algu'm. a. clIOluallntua cUo tributol. Ae cu!.
t •• lia, I. ptlncIpl0, tax ... 11 .... poli, tributal.

Supl'illa-ae o 1nc1JD IV, do &rUgo ,. do Projeto da Canstltulç!o.

Art. , •
IV • SUj:lrll1a-11 IntegrAl,ente.

~IISTlrlcoTIVA

A I1bord.de .U. , produto, ••••• to1, el~e qu.nt1rleAv.l.~

lenUlento de qUIUtlc8t;lIn d. y1dll dia peslloas, que lIubltnnUv;me!!.
te, 4 ~d.nt1fle.de p.r UBI ••t.de plon. de ••U.r.C:e p••••d ••••
ela1.

E JnexlJqOhe1, portanto, cantor IIS Uberdo,r;fes de BIQuG. pere
reUnr-1he li que tenha e. exclUa • transferI-las a outrem que
aa tenha es faltl.

DI plano, .ntl1o, h'-lIe ler delcabldo dllpositivo canstttuc1s.
nal; qUI -leglt.1•• a 1nterven;lla da Estado j:lDre equlllzaf QS Uber
dedo••
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Acnlcent'-H _ artigo Ma dlIPoI1CIH trllftalt4rl•• da "~DJ.to ...
CDn.UtulCI••

• Art. - '1 U.t••• puUr ......Ir. do J lr... 'H'. 1..
• 1U1lv trlbulcl. PU•• ,_ .. 1",..t t. "'101.1'1..
aoclIU·,

~USTJ"CATnA

D.U.l t. ...Uvl_ .roduU..........,.......
h4I llIllor•• 11 COIItr.tOClO •• 11... dl_'"

IlorDo. do ..doi ...1.1. llO IIIt..t., .Ult•• ' •••r .. IIrO!!
U. da ••tlll111_.

,.t., IOr IUI Ur.H do eunhD •••1Ullv_ll
t. oat.rnaU.ta.

Doi......antr. do _ ••1UCI...l'U••, DllllOUlde no .r_1
ti QUI IfI H aptl.entl.

•• _ IItllllU_ oll..luta. no ..rdldo ...Judl.l.1. porque
_1.... lIIPrepdpr... lIIProgII\D 1 • _ Hrlo IOr IIIt.1I. do..!
t!oul..t.) • lO .r4llrl. l'JI••

... _ Ubordlllo .. '1_11 .... li ••1 _r • Ollu. do _
Illdenll1cl. ou • Ollu. do _ ..lt•••t. lU .quelo .lIIPII .rll.ent••
no OOIIIldorocl. de t_ .. IIrvlc. p...tode Dll. IlIÍlrltlodD • lIIPr..

EnU•• _ IItlblU_ .... lIIPrgaclD ..1 .~lItondD ......

"",,l,UIlI • eonc:r.t_tl li ...,..11dl • porque • 11_do do dll·1
....,.. no__ .rOll.rcl. H .1 pr.Judl.... Dll.......110 .ro;...l!
........1.r do l_l.OCIo ou ....U ••

~USTI'ICATIVo

ilUSTlrlClTnO

oU... 1.1.I.th 0110 _ ..U....l. I'Ir 1ft U ....
.1 1. _n 1 _1'ntoglo _"U•••

IdI1Ur terer ,._ • _"UIOCIO .. U .\.1_
.I.th•• Motar _1 I _ ...1_ .. _ OCI. I.t ...
"11111.t. de POdOr , ..1_1••• lna........t.... UI ,.t••
.. _ ..U .

..1 ICI. _"UIlIlIr 11 1.1.I.th. li
_l_t.rl., • tlOr .. dl_nh Utuel l, _llIIt. •
dl.trlbulcl. do rl_. de trlbllllo _I•• di JlrodUClo. ar.,
.. UI IIt... _r'U••• IlldlvJlkiD ou ITUDI di IlldlvJlua. do•••
IIr 11... PlfI .1 troll.ll1o ...1.... ,1llClu;1e • .,U.r.....
IIQIII\t_t.. ri .

1_ t_te latido coibir h_ .
.. nplDr~1o 1 211u ..la eu_til" ltu 1 11 ..
.ld., ........... dlgnlrlc•• PI hUIIlII.

DI... I. lnal•• UI, de .rUI. ,. de ....J.t... C...UtulCI••• '1
..1.t. r.dlgl••
Irt. ,.

UI • ab.Ur t_. li '"l1li 1_1 Ur •
_"t.r .......Udlllo do viI. d' _ ••

H50 h' porque truar pUB B trlbutnçUo do Imposto !:!!:!!tI:!. ~I'lrth
DI benll m6velur po1B na QçDoG aa pt\rtndol: que silo o graMo lnstruco!!,
t.o de rlodb\UdndB da alntcGo, onpUel1Dta - fi~D.!I do rou. QU13r di ...
zet: 16 la otlngo o. tU'j1es nO/l)1nljt!vos, o QUOj15 um rettoceaso. A
Com1cIllDo de ~QfOtIlD de 11165 toA c,(cl31onto Juotlf1cat1vQ eccnOll'llco '
1),,\ r..O•• do .Uo .1 trlbutor q. egUos.

\

Dê-sB nova rodo;Do la 1no150 IX do urtiga 272, do Projeto &J1t Constl
tul;Uo.

Art. 272

U • trnnslllssDo - CIUSe. Jnortlll- u doeçlo de bens 111l.6va1:l ou direl
t •• ·• cl. releUvo••

U).

o ...trlbulCI... '1 1.1 do.. 1ft ""U.t.. 001 _ 1....
til '01 ..lodo. lopoot _ ......J _t l 1.1.
1111. ,nab.tlllt•• lIlJPIllM dl'lIlIIt•• _. li tlt_ no__,
••OCIo 'I...h t•• -_ '.tlftlr"'r ••__ S-h.l••
oi" de _li. linde trlbulCI. 'llIlII • r lt. brut •• tr......1.
te tode. H lna ll11t•• de. l at .. IObr ta. '.r;.... •
..rU••U.ocl. do lO_I., r que li t ..tou ..lw .....rl.
;I. de _ •• t••llIlII • 'oI.r ogro;llll.r IIC1l • IPU. -

olU., ... ,rOll•• tl .rl,I••1 da _ ..1.... do Trlbut ••• lort.
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De cctra parte, sendo o analfabetismo problema antes

estrutural QUe conjuntural, ele se perpetua .. na medida emque a escola de la
grau permaneça quantitativa e qualitativamente insatisfatória. Assim, o cOl'ltlate

ao analfabetismo deve travar-se onde ele começa. ou seja, na escola fundamental,
ensejando QUe se cumra o preceito constitucional de escolaridade obrigatória.

E oportuno lerrbrar que a Declaração U1iversal dos Di

reitos do,Homem estabelece, no art 26: "Todos têm dírerto à educação••• A edJc,!

ção elementar deve ser c~ulsória". De outra parte, durante a 391 sessão da

lJ.ESCO, realizada em1 984, o Brasil aprovou a Resolu;ão n9 7il que, dentre cu
tras indicações, prescreve. "A UlÚversalização da eâJcaçdo primária ono deve le

var ao rebaixamento cio nível de ~~cfucaç~oda criança tem direito
a receber eciJcação de boa qualidade e suficiente dJraçt:lo".

Aind~ que endossando e subscrevendo tars princípios
e indicações, o nosso País n~o os tem posto emprática, comobemo delIlonstra
o fato de que, das crianças que logram matrIcular-se emescolas de 19 grau, 87X

não concluem a 8Q série. A evasão, a repetêncIa, a inadequaç~o dos curdculos,

a precariedade-das escolas são faces da eesna trágica realidade. de cada 100

crianças que iniciam estudos regulares, apenas 1:3 chegamao fim do 19 grau
Os problemas da escola fundamental e obrigat6r1a, no

Brasil, destfobram-se, portanto, emduas vertentes a da insuficiência, que re-...
sulta no crescente analfabetismo; e a da ineficiência, que se traduz na repetén

cia e na abandono dos estudos, ao longo dos oito anos do ensino de 111 grau. -
O fato é tanto mais grave, para o Brasil, como Na

çãc, ooento maior tem sido o interesse demonstrado pelos países ditos desenvol

viclos, emrelação a esse nível de ensino, COOl o que se arrplia - de maneira as:
sustadora - o abismo eduCacIonal e cultural que [lOS separa das sociedades tecno
16gica e clentificamente avançadas.' -

Em1.984, a Comiss~o Nacional de Educação Pré-Cole91
al emMatemática, Ciência e_Tecnologia dos Estados tk:!.i,dos apresentou eo povo !!.
eerrceoc e ao Conitê Nacional de Ciência, ilrpressionante_Relat6rio intitulado:
Educandoos AmerIcanos para o Século xxi. De inicio, reconhece o occoeentc- liA

Nação que dramática e corejosenente conduziu o llVOdo para a idade da tecnologia

está falhandO emdotar suas próprias crianças cem os instrunentos, exigidos
pelo séCulo XXI" Ccxno resposta e essa coostateçãc, o Relat6rio propõe lIll plano
de ação para melhorar b li!nsino daquelas maté;ias, nas escolas ererfcanas de

nível elementar e médio, de maneira QI;Ie est~venham a ter o melhor desemPemo

ctemoerática e justa cpe se pretende alcançar, utopia para cuja concretização

terá faltado a matéria prima indispensável: o cícaoão consciente e participante.
CU1lJre ressaltar, aInda, a natureza mínima dos recur

sos que resurtarãc 'da vInculação que se deseja Incluída no texto constitucional.
Parece óbvio que outras receitas lhes serão acrescidas, para atender às despesas

comQ 29 grau e como ensino superior, comos desportos, coa-a pesquisa edlJCaci,2,
nal e comatividades outras , cceoteneoteres do ensino. Nuncaserá demais ínsts

tlr em que a prioridade das prioridades. no C8/TÇlO da educação, é o enetrc ele
lR grau, de cuja qualidade e eficácia dependem os níveis ulteriores de escolari
dade. No manentoemque se privilegia a formação básica do eoccardc, os bons

resultados colhidos rerjetfr-se-ãc favoravelmente, quando do prosseguimento dos
estudos, asseg.Jrando a orcqressãc harmoniosa da aprendizagem. üecutra parte,
há cpe ser lerrbrado que as crianças - pela sua característrca imaturidaée e pe

rícia _ não se constituem emgrupo de pressão, cap1Zde defender seus próprios

interesses, Aos adolescentes e jovens não faltarão meios nem.!ll!!!! para assegu
rarem.atendimento às. suas- reivindicaç15es. Na verdôlde, o que se constata é que,
na disputa por fatias dos orçamentos, as grandes vitoriosas-sobretudo a/nível f~

deral _ têm sido as l6"Iiversidades, que detêm mais de 5o:l:dos recursos do ffinis
tério da Educação. Ao insistirroos emque se deva reservar a vinculaç~o de recur
sos ao ensino de lQ grau. tivemos em mente, além de prover recursos para atender
ao preceito da escolaridade obrigat6ria, a scma de esforços por mais verbas

.pela educação _ esforços dos educadores, aooinIstradores e alunos do 2't grau e
dos estabelecimentos de ensino superior, os quais não mais disputarão coma esc~

la fundamental fatias dos recursos dIsponlveiS r

do lI'U'ldo, em 1 995. Con esse objetivo, insIste emqua os conhecimentos básicos

sejam reforçados, assinalando que~ para o século XXI, estes não se restrIngem li
leitura, ~ escrita e à aritmética, maS incluem também cOTlJnicação e dnIcla;fo ci
entífica e t~ógica. E a.crescenta., textualmente: "esses no'Jos. cOClhec:imentns
básicos s!!lo necessários a todos os estudantes •• não sonente para os cientistas
de amanhã;. não semente pa~ os talentosos e afortunados; não somente para aque

les que têm a excclêncla crno tradição social e econômica••• Nossas crianças são

o mais 1ltl:Iortante tnnfo do-nosso País; elas trerecetl'~cert.arncnte, a, herança

ridas • A procôsrto, assinale-se que na vigência da Carta de 1946, os recursos a

locados ao ensino mantiveram-se empatamares elevados, diminuindo ap6s a Consti:
tuição de 1.987, que aboliu a vinculação e aumentando coma eptfceçêc da Emenda

Calmon, em1986
Nossa tese é , emdecorrência, perfeitamente coerente

e sustentável. E mais consagrando princípio de constituições brasileiras ante
riores e de outros Países. os incisos I e II do artigo 373 do Projeto de Consti

tuição preceituam sobre o ensino fundamental obrigat6rio e gratuito (cuja garan
tia é dever do Estado). Oral não há obrigatoriedade e mrítc menos gratuidade pc.!.
sível sem a previsão e provisão de recursos pará' manter e~

Masnão é apenas do ponto de vista técnico que nossa

tese é-defensável, o é tàmbém sob o ponto de vista substantivo.
Com efeito, publicações internacionais têm divulgado

dados alarmantes que justificam priorizar a vinculação constitucional de
sos para a educação fundamental: segundo a lJ'.lESCO, o Brasil ocupa o 742 lugar
no percentual do PIB em dispêndios púbhcos COO1a educação E mais : de acordo
c~ a mesri'.a fonte, até 1990, somente o Brasil e filais cinco pequenos países da
América Central e do ceríte não terão universal1zado o ensino fundamental no No
vo Mundo. n.eecota pública de 111 graJ.!, entre rés, ocupa de fato, apenas 630

tmaslano,.em média, contra 820 horas/ano na Alemanha, 990 horas/ano na França,
1.440 horas/ano na Espanha e. assim por diante·

A tais mazelas - e COOlD decorrência destas - há que

ser lenbrada a persistência do analfabetismo, em nosso País Autoridades do pró
prio Ministério da Educação têm assinalado que, mesmo diminuindo lentamente os
percentuais de analfabetismo no Brasil - caindo de 40% da população, em 1970,
para 32%, em1980 - cresceu o seu nérero absoluto, no decênio, passando de 30

para 32 milhões, de acordo comdados do IBGE. Especialmente grave é o fato de

que, entre 1979 e 1982, caiu a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos

de idade, de 80 6% para 79 0%. Das regiões do Pais, a mais castigada por esse
flagelo é o Nordeste, com35%da população acima de 5 anos analfabeta Ali, em
1984, d~is llJJl1icípios registraram os fndíces alarmantes de 88.0% de analfabetos,
ou seja, às portas do ano 2.00Cl. de cada 100 pessoas, 12 sabiam ler e escrever

Especialistas insistem emque o problema do ana1fabe

Usmo não é técnico, nem de recursos ht.manos para enrreotã-ro, nemde espaço fí:
sãcc para obrigar classes. E ele, fundamentalmente, problema político, pelas su
as lllplIcações maIs arrplas, no sentido de QUe o acesso ao símbolo gráfico resut
ta em processo libertador cio espírito hunano. E político, igualmente, no sentIdo

de que somente coma determinação das lideranças políticas serão definidos prfn

cíp:l.os e destinados recursos públicos suficientes para atender à demanda cresceo
te de educação -

Deputado NELSON SEIXAS

Claro está que 8rgl.ll\ffitos técorccs 'Poderão ser aduzi
dos em defesa da não vinculação de recursos para quaisquer fins, inclusive para
a manutenção- e desenvolvimento do ensino Mas são igJalmente ramerosas e corwm

centes as razões que justificam a vinculação de percentuais para a educação, no

preciso n'Gtlet\to emq..re,se define. a nova constitU:l.ção do paí.s, bússola que Mrte
ará a sociedade brasileira em- seus anseIos de democracia e de justiça social. Cf
.dadãos educados e conscientes, detentores de instrumentos e habilIdades requeri:
dos pelo lI'tJOdo que oS rodeia, no limiar do século XXI, ser1;ioo fundamento dessa

sociedade. Nesse sentido, daqui a cinquenta anos, qual será e. extens~ do ensino
fundamental obrigat6r10 para una sociedade cuja "populaç!Jo brasileira deve cres

cer de chJas- a três vezes e a economia ser entre vinte e trinta~ vezes maior"?
Assim, a prioridade cttJe- se emprestará à educação não

-refletirá- qualquer interesse corporativa ou classista. será, sobretudo, decisão
política que se faz urgente e presente. Pergunta-se: o que servIrá melhor a essa

decisão, a vinculação ou a ,!lã!> vinculação?
- A resposta é evidente. somente a vinculação protegerá

a eoocação contra o l;lrbitrio de. tecnocrac!a, i~dindo que fique à mercê de de

cisões conjunturais, sob a press'ão de demandas e conveniências cio mcxnento. Com

mais razão a afirmação é válida em relação aoensino fundamental obrigatório

pois que o mesroo se destina à parcela mais vulnerável e indefesa da socIeda
de - et pour t:ause _ caI\ menor podeT-de pressão e nenI'"uT. apelo eleitoral as nos
sas crianças A vinculação, na verdade, define valores em termos reais e efeti':'
vOl\quantificando- recursos e assim refugindo lk ret6rica que. tem permeado os
textos constitucionaIs brasileiros,. desde 1.824, enaltecendo e exigindo a eâJca

ção, sem prover os meios para viabllizáj.a, ell:ceção feita das Constituições ref!

Emenda substitutiva
Dispositivo Emendado artigo 379

EMENDA ADllIVA
Incluir onde couber, no Título X, das -msccsrcees Trans.!.

tórias", o seguinte texto'

Art. 379 _ A União aplicará, aru.ralmente, rcrca menos

de dez por cento, e os Estado~ o Distrito Federal e os ttmicípios, vinte por
cento, no núr'l1l1D, da receita resultante de Inoostcs, inclusive a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolv!mento do ensino fundamental obriga

tório.
§ 111 _ Para ererto do cLllJlrimentodo disposto no

llcaput" deste arhgo, serão considerados os ststeras de ensino federal, estadu

ais e lIl,If1ic!paIs, excluido o auxilio suplementar aos eoocanccs,
- § 211 _ E vedada a cobrança de taxas ou contribuições

educacionais emtodas as escolas públicas

substitua-se o art. 379 e seus três parágrafos pelo

li ••• Os auxílios-doença e aposentadorias por invalidez '
da previdência social que tenham completado cinco anos de

duração, consecutivos ou alternados, só podem cessar ha
vendo prévia volta ao trabalho." -

JUSTIFICAÇAO

Esse preceito. conforme redigido no "caput" do artigq

foi anteriormente apresentado cana sugestão, nas primeIra e segunda etapas dos

trabalhos desta Constituinte, ~ nível de SUbcomissão.

Erroneamente distribuída à Subcomissão de Orçamento

e riscalIzação Financeira, foi rejeitada emnome da tese - defendida pelo De

putado José Serra (re~tor, na Comissão de Tributação. orçamento e Finanças) 

de que as \linculações entre verbas para s.ertos funções de governo e as receitas

tributárias "cestree o-poder que o legislativo deve exercer nu:nregilDC democrá
tico em rereçãc à utilização de recursos públicos, são tecnicamente inadequadas,
induzem a distorções e são irrpr6prias a un texto constitucional, que deve fixar

díspoaíções duradouras, válidas, por exemlc, daqui a cinquenta anos, quando a
populaçi'lO brasileira deve crescer de coas a três vezes e a nossa economia ser
ent-re vmte e trinta vezes maior"ír~."1llII\ regime fechado, a vinculação poderia

ser até aceitável, ccrc caso isolado Isto ocorreu coma Emenda ceiecc-, intro~

zida rem contexto marcado pela iIlpotência do Legislativo diante do Executivo au

toritário " {trechos entre aspas extraídos ele artigo do Deputado José Serra IXJ

blicado na "Folha de S. Paulo" .. São Paulo, SP, A-2, (PINIAO, terça-feira,

07.07.1987.) ,
Inevitável o esoate, em plenário, dãs teses esboçadas

no atual artigo 379 e §§ do Projeto de CoostituIção, no preceito que ora sugeri
mos cano substitutivo ( que restringe a vinculação ao ensino fundamental obriga

tório, emdecorrência dos aspectos negativos até hoje verificados coa a aplica

ção da Emenda Calmon) e a tese eloDeputado José Serra, acolhfda por outros ,cons

tituintes
A vinculaç~o de receitas tribLltárlas ao ensino ê tese

historicamente consagrada, ccmareceroc nas constituIções brasileiras de 1934 e
1946 _ reconhet:1damente democráticas - comoexpressão de decIsão política de pr!
orizar a educação, entendida esta COO'lO indispensável à formação do cidadão e ao
t1perfeil;oamentodo regime democrático. As constituições de 1~67 e de 1969 - de

conteúdo arbí.trérac e tecnoburocrátrco _ revogaram a vinculação, afinal :reintTo

duzida através da Emenda Calmon, aprovada no apagar das luzés dos governos mili

tares.

o INPS tem frequentemente dado alta médica a idosos, defi
cientes fisicos e mentais, cardiopatas, epilépticos. Chagásico;,
tuberculosos, etc •• lançando-os a concorrerem, ingloriamente,no
mercado de trabalho, em prejuízo da saúde pública e agravamento
da marginalidade social.

JUSTIFICAÇAO

seguinte preceito:

r;r-------''------''''''''''''''',~------------,
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Deputado NELSON SEIXAS

JUSíIF!CACAO

Deputado NELSON SEIXAS

JUSTIFICAÇAO

Deputado NELSON SEIXAS

"Art. 273 - ."
1 - •••
11 - Vendas a varejo de mercadorias;

111 _ Propriedade Territorial Rural;
IV _ Locação de Bens Imóveis;

'ti - Transmissão de Bens Imóveis;
VI _ Serviços de qualquer natureza, n:;:o compreendidos na

competêncIa da União- e dos Estados.

EMENDA MODIFICATIVA
1!!.!:!.!:.Q... _ DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E ~SI5TEMAS DE GOVERNO

CAP1TULO UI - DO GOVERNO
SECA0 V _ DA PROCURADORIA GERAL DA UNIAO -

Art. 18~ - •••
§ 2R _ •••
S 3R _ Lei ccemeeentar de iniciativa do Presidente da

Rel?ública disporá sobre a organização da Procuradoria-Geral da
União e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes de

fiscalização e inlposlção de multas administrativas.

JUSTIFICATIVA
A execução das multas administrativas por setores regi.2

nais da Procuradoria-Geral da União, nos próprios órgãos de fisca
lização e imposição das meseas , garantirá a agilidade do processo'
judicial e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecada
ção sem a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, o respe!
to da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocl!
sionou na p~nrção e na cobrança rápida e objetiva da multa cons~

quente.

'CnO/l'J'''''lCJ,çl.

'Uf<ll"u.,,,,,,.ç••
EMENDA MODIFICATIVA

ModHicar os tocreos II e UI, do artigo 2n, da Seção V,

"Dos Impostos dos Municípios" e renumerar os demais incisos

passando a ter a seguinte redação:

A providência alvitrada no § 452 do Art. 49 do projeto
de texto constitucional se nos afigura desarrazoada, eis que,
repetindo norma introduzida pela Carta Política de 1967 ,
fere o sistema federativo, ao determinar que o legislador f~

deral fixará os requisitos para a criação, incorporaçã"o , fu
são e desmembramento de municípios -

Trata-se in casu de matéria tipicamente inserida na e~

fera de competência dos Estados que, atendendo às peculiari

dades regionais, deverão legislar sobre a espécie, tal como
preconiza esta emenda que, esperamos, merecerá acolhida por
parte dos ilustres Constituintes.

a possibilidade de configurar o excesso de lucro como fonte de re-.'
cursos para aplicar em proqr ama nacional da espécie.

o Município é o espaço político mais identificado com as

necessidades da população, não sendo possível a construção de
um grande Pais ;em que os seus Municípios sejam fortes e basta!!,
te dinâmico de modo a poderem atender ~s justas reclamações de

sua pt1pulação.
E, pois, chegada a hora de- se fortalecer os poderes locais,

inclusive para ajudar o desenvolvimento c<Jral a conter o exce.!.
sivo desenvolvimento urbano, tudo isso através de toda uma hl!!,

rarquia das cidades grandes, médias e pequenas.
A devoluçllo de poderes às autoridades locaiS não terá

qualquer efeito prát o, se não vier acompanhada dos recursos·
necessários ara o e e-r tcio desses oderes.

EMENDA 1P08308·7

f'J

r.r TUTONUaTlfIC.ÇÕO' ,

EMENDA MODIF'ICATIVA

Modificar o § 49 do Art. 49, capítulo I, "Da Organiza
çãc Político Administrativa", passando a ter a seguinte r;
dação. 

11 § 4(2 _ Observados os requisitos previstos em lei COM

plementar estadual, a criação, a fusão, a incorportÇã~
e o desmembramento de municípios serão sempre precedi
das de consulta plebiscitária às populações diretame;;
te interessadas." -
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9uinte artl90~

Subs:t-itulr o ~din:::t:ee=do- Art.~ pelo 5!:,

-Art ••• - O ensino;; livre ã inciativa privada que

o ministrar.i, sem ingerênCia do Poder P{;bJ ICO. salvo para fIm de

-autorização, r-econhee rmenbo , credenciamento de cursos e fiscall~.!.

ção do cumprimento da leSlslação do ensino."

teriza repasse de verbas públicas para entidades I
privadas i.Ie ensino."

-§ 39 - O valor das bolsas terã, como parâMetro,

o custo de ensino de igual nivel de qualidade o
ferecido em estabelecimentos estatal cenqênexe , li

A bolsa de estudo constitui aJUda ao aluno carxence e

não ao eatabeãecãnerrto de enaano , Vedar-se o sistema de bolsa:; dis

crimina o estudante pobre que só fJ..ca com opção da. escola pública

ou sere alternativa onde esta não existir.

a valor da bolsa deve corresEonder ao custo eeuavate-r-, I
te no ensino público,' para evitar privilégio.

fJ7FL''':J
~'ô2jã?J

DIanA SUBSTITUTIVA

TíTULO IX

DA CROEJ; SOCIAL

CAPÍTULO III

DA E1!UOAÇÃu E CULTURA

EMENDA lPOS315-0
[!J MARIo ASSAD

-----·..·..ftu;;:z;~; -D

QJe nos foI transmitida••• Em 1.995, - para todos _ o nível de conhecimentos em
seteoãtrca, cíêrcra e tecnologia oeveré ser o melhor do mundo, sem sacrificar
os direitos ereraceros de escolha pessoal, equidade e oportunidade".

Não deixa de ser melancólico constatar que, enquanto

nos Estados unidos as preocupações de políticos e .eõocadores voltam-se para

o futuro e para a excelência - "não podemos oferecer às nossas crianças a mesma
educação das anos 60 para o século XXI" t au: o Relatório - no Brasil ainda relu
taroos em prover recursos para a educação elementar I enfrentando problemas que

a oitava economiado rrundo já deveria ter resolvido I quais sejam os da erradJ.c~

ção do enerrecetfsno e os da sirrples sufl.ciência e eficiência da escola abriS!

t6ria de 12 grau
Se a AssembléIaNacional ccnetttannte não tiver a cl.,!

rividência e a coragem de assegurar recursos - 'lia vinculação de percentuais da

receita de impos.tos, conforme proposto - para que se cunpra o precertc da esco

laridade Obrigatória, a educação fundamental, entre nós, ccntmuaré tema de dis

cursos e de dissertações acadêmicas, letra morta ria nova Carta Magna, e se isso

ocorrer, peraaneceré igualmente inat!J;lgIvelp irrealizável o ideal da sociedade

JUSTIFICAÇÃO

O pará9t"afo est.i des locado no artigo 386 que tr~

ta de ap II cação de verbas.

Supervisão de qualidade significa inger~ncla

arganlzação dld.itico-admlnistratlva, sendo que deve competir

~róprla comunidade e ao usuário.

r.r------ .~ld.lO'e.w,•• lo'.~ocow'..io' _

PLENARIO

..".-----------''''''''"..,,,.,-----------
Dê-se ao art 326 do Projeto, renumerados esse e os

demais artigos, a seguinte redação:

"Art. 326 - fIca autorizado o funcionamento de agên

cias da cooperativas centrais de crédito agrícola ,

mantidas por qualquer meio, desde que não decorren

te de restrição legal e cujos administradores não

respondam ou tenham respondido a inquérito pelo Ba~

co Central do Brasil."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP0831G-S
I!J M1i.RIO ASSAD

EMENDA SUBSTITUTIVA

fY~~"'-:J

Ni~8-;;;?]

EMENDA lPOS319-2

t' HARIO ASSAD

..".- nueou."''''.;IO,---------------,

DlEl\I!A SUESTlTUTI \'A
TíTUl~ IX

DA CRI!E\I S~\: I Al
CAPíTUL~ III

DA EnU\:r\i;Z\n E tULTUI\:A

3'11
SubstitUIr' o art. -fr82""pelo seguln'te:

,'li
"Art. "3ST - As Instituições de ensino superior

go%alll nos eer-etee da l e L, diJ aueonceu e dld.ití

eo-cientifl~a, edms nrs'er-e'e l ve , econõmlca e fi

nanceira, cbedeci doa os segu~ntes prlncfpios."

§ 6Q _ São funções institucionais da Advocacia C.onsul

Uva da UnHío as atividades de Consultoria e Assessoramento jur!

dicas no âmbito da Administração Federal.

pr';;~'-:J

Ni~i7ãiJ

tlu~'~un"llllÇto, --,

JrJS'UFICAçE.Q

EKENOA SUBSTITOTIV1I.

Título 'IX

Da Ordem Social.

Cap!t:ulo :In

Da Educação e Cultura

JUSTifiCAÇÃO

lnT<l/.u."rlll~"' ,

- :I - democratização do acesso e permane.n
ela em todos os níveis de ensino".

~ preciso garantir o acesso e permane.ncia do aluno

em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com

prov.imento regulamentado em leq'J.slação prõprJ.a, conforme a nature
za Jllrid1ca de entJ.dade mantenedora da escola. -

3~~
Substituir o incJ.$Q. I do art.~pelo seguinte:

o ens I no super i or não está todo organ I eedc

universidades, predominando o número de Instituições e faculdades

isoladas. Como redigido no anteproJeto, h.i dIscriminação 'quanto.

às instituições isoladas e dlv(;rclo relativamente à realidade ed2;!.

cac i ona I bras I I e i r-e ,

EMENDA lPOS321-4
l!J Constituinte M1iRT~ hSShO ........

Titulo De

Da Ordem Soc1.a1

Capítu10 In

Da Educação e Cultura

Da Éducação e Cultura

39)
Acrescer ao art. -3T1, COmo parãgrafo segundo, o

-§ 2'0' - A fam!lia tem o direito de educar os fi
lhos, de acordo com seus valores e princípios 

de vida, e de escolher a--instltuição eaceeere
nal' de sua preferência."

lUl~/lltS",~ã~, ~

3Z'"
SubstJ.tua-se o-art". 3SS- pelo seguinte:

-Art. 388 - As empresas comerciais, industrJ.ais e

agrícolas são respcnsãveaa pelo ensino fundamental e pré-escolar

gratuito de seus empregados e dos respectivos dependerrces , a par
ttr dos três anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró

prias, concessão de bolsas de estudo ou conttibuição com o salá

rio educação, na forma da lei. OI

EKENOA ADITIVA

<r!tulo :IX

Da Ordem Social.

_ capitulo III

:epreciso não~ duplicar meios para e obtenção dos
mesmos fins, aproveitando_se a r~de física existente. para racio

nalização de gastos e otimização de resultados. Ã bolsa de estudo

constitui medida descentralizadora, capaz de atJ.hgir esse ob)eti
ve,

JoSTlFICAcKo

"9UJ.nte:

EMENDA lPOS317-Gt: ~IO ASSAD

r

p:r;~~;"=:J

fu/;0lJ

~~e.- ft.C. <w o.cl !l.-31 ~ o~ 11
~evv\-:t~'}lb~-oGo"

CAPITULO V

DO MINISTERIO P(lBLlCO

ri ENAAIO

A Emenda tem por objetivo ampliar o funcionamento ,

de agê.ncias creditIcias junto às cooperativas centrais de crédito a

grícol, desde que regularmente instaladas e desde que s aua ctuaí.e ad
'Ilinistradores não respondam ou tenham respondido a inquérito junto
ao Banco Central do Brasil.

Trata-se de providência necessária, por Inata tuc i.o

nalizar uma situação pré-existente à elaboração da Constituição e, te~

do em vista a sua importância para o desenvolvimento do sistema coop~

rativista em nosso Pafs , merece ela figurar no texto da Carta Magna.

.2~'
Art.~- o Hlnistério público compreende:

I 

II 
UI
IV 

V -
VI - A Advocacia Consultiva da União
§ lo _

§ 2; -

§ 32 _ A Advocacia Consultiva da União, chefiada pelo

Consul tor Geral da República, será regulada por lei complementar

de iniciativa do Presidente da República

Art.;rl7 - ..
'-33

EIt1ENDA lPOS314-1
[lOEPUTAOO FLAVIO PALMIER D~'lT~EIGA

Da.Educação e Cultura

lln~'.u."rlll';Io ~

361
Acrescer 110 art.~ os seguintes parágrafos 29 e 39:

-. 29 - O sistema de bolsas de estudo não caxac-,

Di-se a letra "g", inciso IV. do artigo 17, do Pro
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a sequarrte re
dação:

A proposta de extinção da contribuição sindical aa-,

senta-se em falso pressuposto, que tem circulado com força de fal_
so dogma, ã distância de qualquer discussão.

JUSTIFICATIVA

-9') a assembléia geral é o órgão deliberati\'o su

premo da entidade sindical, competindo-lhe decidir

sobre a sua constituição, organização, extinção, e
leiçôes para órgãos de administração e representa-I
eãc , seu estatuto e a contribuiçâo da categoria,que

deverá ser descontada em folha, quando se tratar de

entidade sindical profissional, ressalvada a contri

buição sindical devida pelos integrantes das categ~
rias econômicas e profissionais na forma da lei." -

EMENDA MODIFICATIVA

A Convenção 87 da aI!l' não foi adotada pelo Brasil

por diversas razões, especilamente porque o Governo, desde a pri

gem dos sindicatos, os submeteu a uma tutela permanente.

erYFL'"':J

twi~?J
.:....."._D:; .----'
~'dO

A ADITIVA

':ritu1c? IX
Da Ordem Social.

Coarsítul.o :In

Constitui direito natural da fam!lia educar os filhos
segundo suas convicções, crenças princípios e anseios, utilizando

se da escola que melhor atender a eseee obJetIvos. Ao Estado campe

te a responsabilidade de proporcionar_lhe os meios e condições pa:
ra isso.

EMENDA lPOS31S-4
I~ _IO ASSAD

JUSTIFlCAÇno
O Serviço Juridico da Un;Lão e}.-i1!e, fundamentalmente •

as atividades de consultoria e assessoramento que r etIfacam e pré

vinem os procedimentos administrativos, acautelando e preservando

os interesses da Administração pública Federal.

Esse trabalho se infiltra nos mais profundos e íntimos

sentimentos de Administração, cobrando identidade de vivência e c.f!.

nhecimentos dos problemas do dia a dia
Essa faina é uma rotina diária de limpeza e destocagem

dos caminhos da Adm1.nistração, que facilitam enormemente e defesa
posterior dos seus interesses e que, de nenhum modo, a ela se inf~

rioriza

1\ Advocacia Consultiva cabe esse tarefamento que! por
sua importancia, se erige em critério def1.nidor de uma cate ria e
de uma missão.

Sem dúvida, a composição do Ministério Público f cerda

capenga, ou claudicaria nos seus esforços, sem a contribuição des

se trabalho de faina jurídica. Ressalte-se que não haveria ninguém.
para assumir esses trabalhas e essa defesa se,ão os profis~ionais

de direito que já militam nesses serviços, nem sempre com o devido
reconhecimento e com a cevada estabilidade furcional.

Isso just! fica a competência e a estrutura funcional di:,

finidas pela alteração proposta, que torna homogêneo o trab,lho de

retçees diversas, mas de igual natureza, de uma .mesma categ1ria fu!!.
cional.
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".,.. lun/.UJT"'~.ç•• .......,

A part.1.cJ.pação em formas sedaas de uso do lazer coneri.bue

para o bem-estar fisico e mental do trabalhador.

to à morad~a, educação, transporte, descanso, lazer e mea.c

embaenee aeda.c ,

rr;;I~;~;]

cr~7~õmJ

~?\CIS0 I, co§ ~ do artIgo 272 do Proj~to de ConstitUIÇão, passa a ter a
seguinte redação.

O dlSPOS1tlVO cure modlficação se propõe, prevê que a base de cálculo do ICM

compreende o montante pago pelo adquu-ente, lnC1USlVe ectésctmos t mence iros ,

EMENDA~

DISPOSITIVO H1ENOADO: ArtIgo 272, § lO, tncf sc I

Essa dtstorçêc torna-se atnde mats qr-rtente quando o § 3º, do art1go 270, de

termina que 0.3.0 Incldlrá o IOF sobre operações de crédito, quando retetives
a cIrculação de vercecorves , reatvaedes para consum\dor final, lmposto este

recouucc pelas grandes toaes de departamentos Que real raem esse t tpu de

operação, uma vez que possuem flOancel~a pr6pna VertflCa-se, portanto, que

ao i!'\\lés de se corrt9\f a distnrçãn hOJe el'lstente.. acaba por benefic\ar a,n·
da maIS esse segUImento. p01S sobre os acréscimos f1nanceiros não lncldlrá o
IOF e nem tão pouco o rCM Isso contrarIa o princfplo da Igualdade dos con·

trlbU1ntes pre1nsta nI) artHJo 'l64, lnc\so 11, que prevê a prolbv:;1!.o de tratil.·

menta deSIgual a fatos eCOnÕ'T11COS equ1valentes.

JUSTIFICATIVA

Apesar da evtdente 1njustlça, a nfve1 de Ler Ordln.1rta. a malorla dos Estados

não penmten a exclusão das acréscimos tmenceu-cs da base de cálculo do JCM

Pretender tal como consta no dtspcsrtrvo, incluir na base de cálculo os acré~

cuncs t inanceu-os , centr-ar-ta o pr-tnctprc da "Justiça soclal'\ previsto no

tncrso I do § 1º do artigo 257 do projete, uma vez que esse encargo atlnglrá

têc-sceeate os vareJ1stas que rea1t1.am vendas a prestaç1!.a com recursos pró~

pr-ros, f tcandõ exctur das as grandes empresas que possuem tmencetre pr-õpr-ra
ou do mesmo grupo econômico

§ 10 - .

1 ~ compreende o montante pago pelo adqtnrente".

Através. de outra emenda estamos propondo a altereção do artIgo 276, tnctso UI,

para .confer-u- aos Munlcfplos em vez de 25% (VInte e CtnCO por cento), o percen

tual de 30% (trmte por cento) do produto da arrecadação do rCM

"Art. 272 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

Na reahdade essa SItuação J.i.ocorre hoje, em que o varef ts te tem acrescida
na base de cálculo desse mcostc, nos casas de vendas a prestação, o valor

dos ecréscuncs ffnancetrbs , com exceção das grandEts lcaes de departanentos

que possuem fmencen-a prõpr-re ou do mesmo grupo econômico, mcrdtndo neste

çaso somente o IOF

empresas Esse segmento, alem de não ter estrutura acmmstrettva ter-te suas

despesas operecronats aumentadas e\l1 dobro

Ademals, no õecorr-er do tempo os Mun1cfp10s se aparelharam para cobrança do

ISS ms t.i tumdo cadastros e programas de computação, não nos parecendo tnte
ressente para a muntctpa'lldade a substf tutçêc pretendida
Por esses motIVOS é que a emenda pretende manter a srtueçêo VIgente, supr-imtndo

o Imposto Sobre Vendas a varejo e atr-tbutndo o Imposto Sabre Serviços da Qualquer

Natureza à ccepetêncre eemcrpet

rir----------tuTOIJUUlllC.çiO ---,

fÇ~i';~:=J

fÇ;j~;J:J

Esta at.avaôede de lazer é apenas uma entre

tantas outras, que os 6rgaos da servaçc PÚbl:LCO não prestam

80 trabalhador e t~rá-la agora, no momento em que se preten

de apexfea.çoaz- as normas coneta.cueacnaa.s , será um retrocesso
jurid.1.co ~rreparável para a Ordem scca.aã ,

Impõe-se, portanto, a supressão dos ôaapc

eauavce ccnstn.tucaonaa.s enfocados, para se manter atuantes

os servaçce sccaea.e Autônomos do Comércio e da ~ndústr~a,

que além de prestar relevantes servaçca aos trabalhadores

ccncrabuem para o equ~ltbr~o da ordem sccaat ,

o s.1.gn~f:LcadO do lazer fo.1. acentuado pelo

Pro Alfred Rega, quando eecceveu- liA função da chversão é
contrabalançar a vade em relação ao trabalho, oferecer con

'traste ameno à responsab~l.1.dadEl e à rot~na; manter vavc o

espir).to de aveptura e o senso de proporção, o qual evace

que se leve demas~adamente a sér.1.o uma ocupação. .1.mped.1.ndo

aSS.1.m a morte prematura da juventude, e, não poucas vezes,

do própr.1.o J.ndJ.viduo".

Nunca o trab;;l.lhador prece.seu tanto do 1a

~cr como nos tempos e tuea.a, como forma de contrabalançar as

d~f.1.culdades que tem de enfrentar no cotJ.d.1.ano (falta de

emprego, baaxos salár:Los, custo de vaze elevado) que eencae

na como válvula de escape às tensões na ccnvavênca,e , no tra

balho e no lar.

naea de fér~as, escolas, eervaçoa de saúde e ecavadedee eca

eurea,e , recreat~va~ e de lazer.

A Segur.1.dade Social, como está ~nser~da no

projeto const:LtucJ.onal, pr:Lor:Lza a saúde e a assistêncJ.a

eccaea , Entretanto, o Anteprojeto Const~tuc:Lonal também

reconhece como necesaadaâea bás.1.cas do trabalhador, o d~re~-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 273, Inclsos 1,11 e III.

Resulta daí, que não ser-aa justo tJ.rar do

trabalhador os d:Lre~tos bás~cos que já os poaaua, , não con

templados no Fundo Nac~onal de Segur~dade Social que se pre

tende cr~ar, e que poderão ccnt.anue'r a ser eracaeneemenee

prestados na sua eseêncaa, pelos seevacce sccãaa,s Autôno

-mos.

Por o~tro lado, o SENAC e SESI se deda.cam

ma~s especaãacemenee à formação de mão-de-obra prof:Lss.1.ona

l.1.zante, neceeeéeae ao ões envoãvament;c do País.

EMENDA lP08323-1
l? Senador IVAN.BONATO

Os que operam na área da publicidade enunciam, co

rno lei, o principio de que o importante não é o fato, mas a veE
são.

Interessando as autoridades encobrir essa realida

de desprimot'osa até sobre o ângulo moral, não foi difícil a pro

paganda oficial transformar aquela contribuição em bode expiató
rio. Aliás, a hil!tória demonstra que o bode expiatório quase sem

pre nunca tem a ver com a condenação que suporta sem culpa.

o fato é que a liberdade sindical Jamais desabro_/

chou entre nós por .efeito da camisa de força imposta pelo autori_
tarismo do Governo, resultante do regime político.

A versão, manipulada pelo oficialismo, pintou, a

imagem da lncompatibJ.lidade entre a libe~dade sindical exigida pEl

la convenção 87 e a praticada pelo sistema brasileiro como se fg
ra responsab~lidade da cobrança da contribuição sindical, antes

imposto sindical:

Finalmente, diferentemente das corporacões de ofi

cio, as entidades sindica.!s, cumpridos determinados requisitos 02

jetivos, são abertas à filiaedo, não possuindo numerus clausus ,

não vedando o ~sociativismo a todos quantos o requeir~an_
do apenas que pr.eencham alguns requisitos consignados na lei.

A verdade consiste e facilmente demonstrável ê que

se apesar da triculência governamental, temos razoável estrutural

sindical em funcionamento, quase tudo se deve ao fato de a cobra!

ça da contribuição sindical ter possibilitado recursos suficien_/

tes ã organização e manutencão do associativismo. Aliás, não só

nessa área, mas em inúmeras outras, o Bras;Ll sempre praticou o e,!

tImulo fiscal como forma de criação dos pré-requisitos necessári

os ao estabelecimento de certas atividades. E praticou para poss.!.

bilitar o nascimento, Jamais o garroteamento. Só no âmbito sind.!.

cal é que se formou a manipulada versão de que o instrumento fi

nanceiro teria contribuIdo para anular ou reduzir a liberdade.

O estudo anexo: sério, cuidadoso e rico em argu

mentos, reestabelece a verdade, não só na área da contribuição I
sindical mas também, da unidade sindical _ este, requisito sine

S.!:!.!!. ~ à organização ao invés da anarquia.

Suprimir a contribuição sindical será salto no es

curo em nome de tese que só resiste em hipótese sustentada por

argumentos doutrinârios, enquanto que manté-la trãz o respaldo da

fianca idônea da prática do sistema ao longo de quase meio sécu

lo. Não será razoável impor a nIvel constitucional, a contra-mãol

para o associat.ivismo sindical

Não há porque dizer-se que a contribuição sindical

t' uma reminiscência do corporativismo.

A ser verdadeira tal afirmação, deveriam ser exti.!l

tas todas as contribuições pagas por profissionais aos seus res
pectivos Conselhos (Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho dos I
Economistas, dos Méd;'cos, dos Engenheiros, etc.), cuj as anuidades

são irmãs gêmeas da contribuição sindical, que outra coi.sa não é

senão a anuidade devida aos sindicat.os.

A grande verdade é que a evidência ressalta o opo~

to. A contribuição sindical é que veio instrumentar o e}{ercicio

da liberdade sindical. Esta, apenas como enunciado e entregue a

sua própria sorte, teria conseguido muito pouco em país onde não

há vocação associativa, corroborada pelas dificuldades de nosso

porte fIsico-geogrãfico sob incidência de variada e forte divers,!

dade de desenvolvimento.

EMENDA lP08322·2
l1!onst.. MARIO ASSAD

Dê-se ao artlgo 273, inc1sos I. U e lU, do Projeto de ConstltulÇdO a segutnte
redaçllo

UArtlgo 273 - Compete aos MUnlcfpl0S msbtuIr lmposto sobre

Cabe observar que tal dIstorção il.tlnglndo a maiorla dos VareJIstas. formados

ba'sicamente por pequenas ell'presas espalhadas nas'"per1fenas e em todo o cen

tro comerclal,acabará por aumentar o custo final das meroadonas, preJudica0..

do, por flm, o consumldor ou seja toda a populaçM.

TUTO/'UI"rlCAÇio ---.,. --,

EMENDA StlPRESSIVA

D.1.spos:Lt~vo Emendado: art..1.gos ~ ~:t,

Supr:Lmam-se do~oJeto:

a) o art:Lgo ~i
b) o parágrafo ún.1.co do arhgo ~J4-
c) o art.1.go .2Bl
d) o art:Lgo m

JUSTIFICATIVA

A supressão de ta:LS d:Lspos:Lt~vos

tuc~ona~s torna-se necessár~a, para preservação de d:Lre~tos

de um cont~ngente enorme de trabalhadores no comérc~o e na

:Lndústr~a, que podérão deles f.1.car pr~vados se não dermos

condições de recursos à sobrev~vênc~a das Ent1élades SESI,

S,ENAI, SESC e SENAC.

Histor~camente essas Ent~dades foram cr:La

das, após o térm~no da Segunda Grande Guerra Mund~al, quando

o mundo procurava a paz e o Bras~l passava por um

período conturbado de trans:Lção soc~aL

Já se passaram ma.1.S de quatro décadas e

estas Ent~dades vêm prestando relevantes serv~ços ao Pais,

no campo cducac.1.onal, ass.1.stencJ.al e cultura, e de formação

de mão-de-obra espec~al~zada.

Essas EntJ.dades são serviços SOCJ.BJ.S Au

tônomos, com personal:Ldade jurid:&.ca de d:Lre.1.to pr:Lvado, que

se mantêm à custa das contr.1.bu~ções compulsór.1.aS dos empre

sá1:ios comerc~a.1.S e indu5tr~a.1.5 ou assemerhados, nos termos

das le~ e regulamentos que as cr.1.aram, não trazendo nenhum

ônus para o trabalhador.

O SESC e SESI com atend~mento crescente de

SUB clientela, subs~d~ando todos os seus serViços, necessá

rios à dignJ.dade do trabalhador, mantém restaurantes, colõ-

I - Propnedade PredIal e Terrltona1 Urbana

11 - Transmlssllo InterwvlVos, a qualquer 11'tu10, por ato oneroso, de bens imó

veis por natureza ou acessão fíS1ca, e de dire1tos realS sobre imóve1s, exceto
garantla. bem como de d,reitas a sua aqulslr;:!O.

lU - SerV1ços de qualquer natureza, nas termos estabeleCIdos em 1e1 complemen
tar"

JUSTIFICATIVA

o artlgo 273. Incisas I. U e lU. do ProJeta de Constltulç:JO, pretende subst..!.
tuir o Imposta Sobre SerVIços de Qualquer natureza. pela Imposto de Vendas a

VareJo de Mercadorlas Tal SUbStltU1Ção não nos parece vantaJosa para os Hunlci.

P10S. uma vez que esse tnbuto é de dlffcll controle, sem falar nos gastos com

sua lmplantaçllo e arrecadaçllo

All!m disso, o imposto Sobre Vendas a VareJo da forma como foi previsto. acarreta
várIOS inconvementes tals como a quebra do princi;>lo da não cumulat1Vidade na
(iltlma etapa do processo de Clrculaçlio de mercadorias, crIando problClmas de

r õrdem técnlCa de dlffcll solução. Os vareJ1stas receberão os produtos Já onera

dos com ICM e sabre o total lncidlrá o ll'lposto munIcipal sobre vendas a vare
jo, sem aproveitamento do crédIto do ICM~ Isso acabará por aumentar o c:uslD da

mercadona onerando dlretamente o consumIdor fIna1,ou seJa. toda a coletl'lldade

Outro lnccnvemente é uma possível vertlcaltzação das empresas. pOIS as indús

tnas poderão passar a vender dlretamente aos consum1dores. desfalcando, com
este procedImento, a arredaçllo estadual do ICM

Ressalte-se a1nda que em face do dispost~ no artIgo 213, parágrafo 42. e art..!.
go 272, inCISO lII, os cOmerCli1ntes varej'lstas poder1io f1car sUJeltos a d01S

tnbutos' umrelatlVo a clrculação de mercadorlas e outro referente às vendas

de mercadonas, p01S não está prev1sta nenhuna norma dIspondo que o Imposto de
Vendas a VareJo exclua o ICM nas operações realIzadas

Cabe observar que o comerCIante VareJlsta ndo re'ahziI apenas operações de

vendas a vareJo, podendo reahzar ainda operações de troca de mercadonas,

transferêncIas, devoluções, etc Nesse caso mesmo "que o Imposto de Vendas a

Varejo ellm1nasse o ICM. f1CarIa o contribUInte sUJelto a duas tr1butações cou

todas as obngações acessórtas delas decorrentes A·incldênclil SImultânea do

ICM e do Imposto de Vendas a Varejo sobre o comerCIante vj!rejista. trarla
grandes dificuldades uma vez que sua ma10rla é composta de m1cro e peQ.uenas

fInalmente. chama-se atenção para o fato de que apesar de as grandes lOJas

de ~e?artamentos terem dlmlnuldo os seus custos. não s.e sabe se os

serão descontados no preço flnal das merCadorIas em beneffcio do consumldor,

uma vez que em taIS finanClall'entos além dos juros sllo cobrados despesas dlve.r:

sas. a I!l'emploda flcha lie Informaç'ão, cadastra. confecç~o d~ carnê. e outras

que quase sempre n1l0chegam ao conhecimento prévlo do consumldor

fCP";~/~Cl

l§7'~;z;;J

~~
~~ ArtIgo 265. lnC1SO 11. alínea "c"

A. alínea "c", 1nC150 lI, do artiga--265 do ProJeto de Constltu1ç"ào passa a ter
a segUInte redação:

"Art. 265 -.. •••• •• •..... , •••••••••

11 - ••••

c - patrimõmo, renda ou serVIços dos.partldos POlftlCOS, lrlcluslVe suas fun~

ções, das entldades sindlcals e das lnst?ltulções de educação e de assistl!!ncia

soc1al se·m flns lucratlVos, observados as requlSltos estabelec1dos em lei com
plementar". -

JUSTIFIC/\TIVA

A redação proposta rettra do d1Spositivo a expressll:o "de trabalhadores", após
"entldades slndlcals"

A discrlminação contida na norma. qual seja. a de beneftc1ar com a WlUnldade
trlbut<!rla apenas as entldades slnd1calS de trabalfiadores é, a nosso ver.

sem sentldo Isto porque as entldades slnd1cals, tanto _patronais. quanto la

boral:;, prestam relevante servlços d comumdade e são, 19ualmente, órgãos

auxlllares do poder públICO, merecendo, portanto, igual tratamento

Além dlSSO a lmumdade Concedlda somente as entldade.s slndlcalS de trabalha-

dores, contrana o dISpOSto no 1OC1S0 lI, do artlgo 264 do proje-

to refendo, que prolbe o tratamento tribut6no deslgual a fatos econ/3mlcos
equivalentes. inclusive em raz::l.oda categona profis.sional da contribulnte
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tJ PlEflÃRIO

EMENDA lP08334-6
f: Senador IVM.l nomcro

r;r----------ll.ro/ltlSr".. "õi.o' __,

EI4ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 272. 1nC1SO 111

Dê-se ao tncrse 111 do artigo 272 do prOJ~to de tcustiturçzc, a seguinte redação

"Art1go 272 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f:.J PLE!lÁRIO

A redação do art1go 267. do substltutivo estabelece, tão-somente, tratamento

revcrecrdc d mtcroemprese na cobrança de mpostcs teder-ats e estaduais, cetxan

do a cr-rtérrc da Unldo e dos Estados a faculdade para uma menor tr-ibutação cu
não mcrdêncre, exclumdc, emda, o Numcfplo, no que s~ refere a esse tra
tamento drferencredo.

Dê-se ao artigo 267 do Pr-ojeto de tonst.ttuiçêc, a sequmte redação:

"Art 267 - Nda lncldlrdo mpostos de coepetêncre da umêc, dos Estados, «íc
ütstr-rtc Federal e dos ~tumcipl0s, exceto o previste no artlgo 273, 10c15o I.

retetfvenente ês ntcroeepreses , nos termos estebetecrdos em lei complementar"

Prevalecendo essa redação. a microencrese contmueré sendo. penahzada atnda
mats, ficando por conta desses entes púbhcos a concessão ou não dos benefi
Cl0S

EME1l0A~

DISPOSITIVO H1ENOADO Art 267

JUSTlFlCATIVA

Com o objetrvo de evtter um sem número de Iets deftrl1ndo de torne drverse a

mcrceeprese , a emenda ora apresentada propõe a tsençâo dos mocstos Jederers ,
esteduers e mum ctpats , nos termos a serem estnbeteciõcs em lei ccmtenenter-,
de forma a benerrcrer- eretrvenente a mcrccepresa.

EMEI'!DA lP08333-8
l: Senador IVAN BONATO

F-·~~~·:J

CÇi'~'BJEJ

A Previdência Privada. ê pratic~da hi virias a!!os em virtude da re
conheci da defi cf ênci a dos Benef1 ct os da Previ denei a Ofi!:ia 1 e para
atender a essa situação há Ent t dades Fechadas de prev tdênc r a Pr tv a
da também chamadas de Fundações. necessâr1amente, sem fins lucrat!
vo~. obedecendo, na aplicação de suas disponibilidades financeiras.

• (I, regras rígidas fixadas pelo Conselho Honetarlo Nacional.

Tais Ent i dedes têm por obre to ms t t tut r planos privados de concessão
• de pecji'l i o ou de Rendas. de aenef Ic i cs complementares ou Assemelha-
o dos aos da sr-ev r dênc r a scc t a t , medr ante ccnt r tbu tçãc das empres,!s in,!

tltuldoras e dos respect1vos empregados, esses em menor proporçao 
que àquelas.

, Atualmente ex i s ten no ür a s t l 180 Ent t dade s Fechadas de pr-evr dênc i e 
Pr tvede , mant i de s por ce!:ca de 750 empresas. meor-pcr-andc um ccn t t 

gente de cerca de 7 en thãe s de trabalhadores e seus dependentes Re
fertdo con ei qen re , pej e s SUi,lS características SOCla1S, ccns t t tu t se.,2.
mento destacado da sociedade br a s i l eu-e que 1negavelmente ccnt r tbu t't
para a formação da op mt ão püb l t c e nac ronel ,

Ser-r a lamentãvel que um preceito cons t r tuc i cna l lnviab1liz~sse os a
tu a r s planos de beneficios oferecidos por essa! Entldades a classe 
trabalhadora. Por outro lado nos e sequer pcs s Ive I adrm t t r- que nos 
sos ccns t i tu í ntes legitimamente eleitos pelo :!oto d.P. povo brasilei ~
ro sobretudo dos trabalhadores. desejem pr tvâ-j os dessa ccnqu t s te ,

Im;õe-s e pois. por absoluta incompatlbl1idade, a sugr-es s âc do art.
3&0 e seu Parãgrafo ünt cc , do_PrOJeto de ücns t t tu t çâo , apresen~ado
eeJa Comissão de Slstemat'izaçao, que fixa Ltm t te de pe r t t c j pe ç ão dos
orgios e empresas e s te te t s no custeio dos planos de pr-ev r dénc r a das
En t tda de s Fechadas e o estende ã gr-ev í dênc i e Parlamentar

JUSTIFICATIVA

"A representação judicial dos Estados e

do Distrito Federal compete privativamente aos seus procuradores,
organizados em carreira com ingresso mediante concurso público

de provas e títulos"

JUSTIFI CAçA0

Dê-se a seguinte redação ao § 21l do art.
.5.5:

r;r----------T.IT./ItII'.rH:.~~o

l'l PLENARIO

EMENDA lP08330-3
Constituinte DEPUTADO OSVALDO COELHO

~ .~u,bo/< ..."uo,.~'co ...ulo-------~

fÇ~/;~~
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fÇ~;~~~

tÇJ'~;J)

1Uto"u",'n.~;.o' _

A emenda visa ampliar a imunidade tributária em relação a
e:lr:portação de produtos industrializados, uma vez que o creacamen
to do Brasil depende basicamente de tais -exportaç~es.

A porposta de deixar essas produtos livres de tributos na
e, exportação visa o beraeeasencc do preço dos mesmos, possibilitan
'"do maior ~t1t1vidi:1dc no mercado externo, aumentando sensãvermcii
te as exportações, o que geraria uma maior obte_nção de divisas";"
e ccntxabuí.ndo dessa forma com O pagamento da dãvada externa

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: artigo 265

Dessa forma, haveria a criação de novas empresas, desenvol
vendo a economia local, além de ampliar consideravelmente o núme
xc de empregos, com maior arrecndação para a PrevidêncJ.a social.-

Além disso, aumt!ntaria a receita de impostos dos Estados,
M.unicípios e União, uma vez que essas novas empresas teriam suas
atividades dirigidas também para o mercado interno.

"c) sobre a exportação de produtos industrializados e de
serviços, bem como os resultados dela decorrentes, conforme esta
belecido em lei complementar."

EKENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 270, § )0

Art. 265 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 - •••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••• o' •••••••••• o •••

o artigo 265, inciso 11, trata das limitações do poder de
tJ:lbutar, vedando a união, aos Estados, ao Distrito rederal e aos
""unicIpios, instituir imposto sobre o patrimõnio de algumas enti
dades, assim como em relação a alguns produtos ••

EMENDA lP08326-5
l: Senador IVP.!l BONATO

r.r==,.,....--- .Lu.lUO�ce..."1.o� • .,.<oM''"1o' ~

EMENDA lP08327-3

fJ Senador IVAN BONATO

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

Adite_se um parágraí'o lSnico ao artigo ))), assim redigido:

Suprima-se do projeto da Constituição o § 3~'do artigo 270.

r=;~~;~"c"]

~~~7EJ

EMENOA~

DISPOSITIVO EMENOADO: Artlgo 276. inClso lU

"Art. 276 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

Como compensação estamos propondo através de emenda ao art1go 276. inciso 1I1,

que a par t tc lpação das Hunlc.ipios- no produto de ar:recadação do lmposto sobre cir
culação de mercadorias, seja elevada de 25% Ivwte e C1OCO por cento) para 3~

[tr-mta por cento)

Ressalte-se rmetmente, que no âmbIto estadual, flcarào apenas os serviços cu-e
tamente retecrcneces com a lndustrta:hz.u;~o e comercializaç:'io de rnercildonas. a
fim de evitar as operações mistas, hOJe tributadas simultaneamente pelos Estados

e Huri:ipl0S, c,)usando diflculdades aos contribulntes para o cumprlmento de seus

deveres flscals. e1S que uma parte dessas operaç6es é taxada pelos Estado~ e ou
tra pelos Ml.lndp10S

Oê-se ao artigo 276. inciso 111. do ProJeto de Const1tu1Ção, a seglnte reda

ção:

111 - Operações retatrves à cu-culeção de mercadorias. bem coma dos servrccs dn-e
tamente relacionados ~ lndustrlahzação ou-cceererej taaçêc de eercedcr-res, reall:

zadas por produtores. industriafs e comerciantes".

JUSTIfICATIVA
fsta emenda retacrone-se com outra crerecrde ao texto do artigo 273, mctso 111,

onde foi proposta a el1m1Oação do Imposto Sobre Vendas a Varejo~Hercadonas. de

ccepetêncra dos Mumciplos, atr-rbutndo- lhes, em substituição, o In1llosto Sobre
Servtçcs de Qualquer Natureza. ~

~ tt...~.. /U....'i.,....<e......1e

EMENDA lP08335-4
l:t Senador IVAN BONATO

I: PLErIMIO
r.r Tnl0/~~It"IC.;i.e' _Hoje a lIIelhor expressão ê pessoas portadoras de

deficiência de Qualquer natureza, seja física, mental, sensorial
e orgânica, e assim se incluem todas as eventualidades.

Modificar a alínea d do inciso IIl. do artigo 12.

"Dos Direitos Individuais.." capítulo 1, páando a ter a seguin
te redação:

Propõe-se a supressão. do texto orIginal,

da expreseãc "e a consultoria Jur!dica". preservando aas re os

cargos de ccesuf tores e assessores. jurídicos estaduais, em grande

nõnerc , legalmente admitidos no serviço público.

JUSiIFICAÇ~o-

Existem casos de deficiência fIsiea e mental, que

pela sua intensidade ou gravidade. levam a situações de até re

pugnância e de ,.comportamento ridículo, vexatório-, etc. de que
tais pessoas nao tem culpa e portanto não podem ser vítimas de

discrIminação, subestlma. estereotlpla ou degradação.

EMENDA MODIFICATIVA

"d - a lei punirá como crime inafiançavel qualquer

discriminação atentat6rl2 aos direitos e liberd.!
des functament<ris, sendo formas de dlscrlmlnaçao,

entre outras, subestimar. estereotipar ou degra

dar grupos. étnicos. raciais ou de cor, bem como

pessoas portadoras de deficiência de qualquer na_
~, por palavras, imagens ou representações,

em qualquer meio de comunicaçao."

r.r----------.~'N..; ••'.----------~

EMENDA ·lP08331-1

(l Oeputado NELSON SEIXAS

I" ~L" "'Ó"-IO

~;~".~

(T"õ6i"~o/ãiJ
.ud"""/ce..,.l1e'.v.....'.de

PLENARIO

EMENDA lP08328-1
[!J CONSTITUINTE rNOCENC:::O OLrVEIRA

Houve evld~nte equ(voco na inse rÇ"áo dessa norma no cap(tulo rerereoee aos

Impostos da União.

o disposittvo>- cUJa supressão se propõe, prevê que sobre- as op~ ....ações de

crédito, quando retae tves à circulação de mercadorias. realizadas para'

consumidor final, não Incidiria o IOf, d~ competência da União.

k> Invés de se eliminar a dIstorção hoje existente. acantua-se mais a
discrepância. em detrimento das pequenas e. IIlédlas empresas.

o Suprem Tribunal Federal já dectdru que. nas vendas a prazo ou a prestação.

existe uma única operação, isto é, a comp ra e venc!,a. ASSIm, o dispasitlvo

irá favorecer ainda mais as grê1ndes Icj es de departamento que dispõem de
financeira do mesmo grupo econã.nlco_ Q.uando a venda a prestações for
efetuada por Intermédio da instituição financeira c~ financiamento desta
ao consumidor fIO"") será considerado o preço a vista para..efeJto de cálculo

do seM e sobre o financiamento não Incidirá o IOf. Por outro lado. quando o
próprio estabelecllllento' varejista flnMclar o conSumidor. o iCK será calculado

sobre o v3lor total. inclusive acréSCimos financeiros. conforllle dispõe o

Item I, do S ID, do artigo 272

r;r---------- Tu'e/.~."'.. &<;i.e' _____,

PtE:HXRIO

r=';:;;:/sc]

tJõSJ'óâ7"0J

decorre das

EMENDA ADITIVA

A elevação da participação dos mun'iciplOS na arrecadação do leM.

modlf1cações sugeridas através daquelas emendas.

'UIl...IO/ceMII'~O,. .... O.'u1.., _

XXIII - Legislar sobre

s - normas gerais sobre produção e consumo, bem como sua propagan

da comercial.

EMENDA lP08336-2
f Senador IVAN BONATO

JUSTIFICATIVA

IIJI' - 30%- (trinta por cento) do produto de arrecadação do Imposto dos Esta

dos sobre Operações relatlVas ~ clrculatão de mercadonas"

r.r----------llno/.... TlPlUÇl.o----------__,

Esta emenda relaciona~se com as emendas apresentadas pilra alteração do art1

go 272. inciso III e. artigo 272. inciso lU da ProJeto·

DISPOSITIVO ~tENDADO: Artigo S4 incí,so XXIJ:J: item s

INCLUA-SI:;NO:

Artigo 54 - Compete à união

'----='----, E,por.?]
l'Ç/';wtJ

'LlIU~IO/C'O"'.......I~.:O.. ' ..Io' ~

"Art. _ O Estado isentará de impostos as- atividades

relacionadas com o desenvolvfroento de pes'guisa, pI:od~

t501importação e comercialização de material ou eQu!
pamento especializado para pessoas portadoras de def.!,

~."

É um estimulo à pesquisa, produção e comercialização

de produtos especializados para os portadores de - deficiência e

uma d~s maneiras de compensar as inúmeras dificuldades Que e!
sas pessoas tem nesta cultura.

Deputado NELSOt-l SEIXAS

EMENDA ADITIVA

\1l~O
Inclua-se n~pitulo I, "00 Sistema Tributário- Naci,2

nal, onde couber.

DeRutado NELSON SEIXAS

JUSTIFICACAO

EMENDA 1P08332-0
f'l Deputado NELSON SEIXAS

Justi.f"icatival

A Seguridade Social. E a de caráter o:f.:icial. compuls6ria, eons:1.5
"tente na atuação governamental. nOl:! setores da saúde. da previ ::
dência (l da ol:!sistência social..
O Capítulo em que se insere o artigo em reí'erência, contempla •
em dispositiVOS esparsos, a atividade privada complementar naD
mencionadas áreas.
A presen'te emenda v.:i:!!a preci1:lar. no diapositivo in'trodut6rio do
Capítulo, o alcance exato da designação seçuridade Social, com

~aq::n::e~;i:er~~~e~a~~~::i~:::od:mP~~~;:e:c;:r~::~~~~:t1;::ic~
mente signi!'icat.iva de pessoas í'ísicas e jurídicas nela envolv:i
da", os direito:!! adquiridos já const:ituídos l a atuação que vem
desenvolvendo ~ eua. extrema relevância sob o ângulo econõmico e
l!Ioc1a1 •.

,oParágraí'o 'linico. A seguridade social, que tem caráter pl1blico,
não impede a atividade de natureza COlDp~ementar-. nos termos da
~eS., de entidades privadas nos setores Q que SI!" TI!".f"ere Q pre _
s on1;e art:igo".

EMENDA lP08329·0
I!J CONSTITUINTE INOCENCIQ OUVEIRA

!!J

·r·r---------E-H-EH-D~ ..:":::'::'~A.SE O ·ART.360 E SEU PARAGRA·

FO UHICO. SEÇAO 11 DO PROJETO DE
conSTlTUIç~a.
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FP":~:'~0

~~~EJ
IClII'~UUI'IUCl., ~

JUSTIFICATIVA

O grau de aculturaçllo dos Indios tor~El"os merecedores de tr!
tamenttls distinto!!.. Aos silv!colas qlJe habitam suas terras. em com~

nidades com cultura e meio de vida pr6prios da etnia, merecem o
maior dos amparos legais e todos os direi tos. Aos Indios aein tur!
dos em,condiç5es de viver normalmente com os nacionais da soc.iedade
envolvente, não devem possuir os mesmos direitos dos sllvicolos.

I 2' O dasraspGito ao Em!!! doste artigo e ao
seu 5 19 sora punido na iorma da loi. 11

- nê-se ao atual parôgrafo único do artigo 404 do
Projeto do Constituição, modlficado para S lf, a seguinte redn ..
ção, acrescentando-se o seguinte i 2':

Ui 1f S vododa a propaganda comorcial de medica
nentcs , formas do trattlmonto do saúde, t;

becc , bebidas alcoólicas e agrotóxicos em qual':
quor moio do comunicação. Os riscos provonientes
do uso de tals produtos doveriio constar dos res
pectivos rótulos I em letras visívois.

ros indigenas, que possuam uma convivência espontânea com a socied,!
de envolvente e com elevado estágio de eeuteuraçãc nDo se aplicam
os dirsll:os previstos neste capitulo. '

~o

EMENDA 1P08340·1 .....i'l Constituinto EUNICE MICHIL-EE----------,

Assim inspirada, a Emenda sugere1

I.. a supressão ,do art. 424:

e) com a el1minsçl1o do s.!!.Illii do erUgo e do seu §
20, na medida em que a matéria neles prevista já
se ache disciplinada nos itons rr t , VI VI e VII
do padgre fo õrrree do art. -,as I

b) com a transposiçl:to da mstéria contida no § 111 p,!
rs e art. 54, por se tratar de ccncetênct a da
Unlllo, qua ê ai d.J.scipUnadaj

c) com a transpos1çl:to do § '11 para o Ato das Dispo ..
siçeles Trans1t6rlas, uma' vez que., cr1ado o Cons,!
lho Deliberativo, com represent.açtlo par1tdria
dos Indios, da Unlllo e da sociedade, a norma se

esgota como diretr!.z de orgenizaçllol

Por isso. parece recomendável que, na medida do
pesssjvet , se reduza o texto do Projeto, pelo menos, evitando -re..
petiçlSes e promovendo a rusee das disposiçees aflns.

Nesse sentido. crcpüe-se a Emenda anexa, que, apro
veitando e aperfeiçoando as Incveçüas contidas no Capitulo VIII do
1itulo IX, dedicado aos Indios. elimine esse capitulo, com a incor
porsçl:to. das matérias não repeUtivas ll.s dlspos.tçl:les sfins, constan

tas do próprio Projeto.

• conjuntural. se expele a que qualquer mod!ficaçllo no estedo de coi ..
sas exija sutomática sltetaçDo da norma. com as dificuldades deco!,
rentes da tramitaçl10 de uma emenda constitucional. E quando repete
o tratsmento de matérias, enbUo a sJ.tuaçl:to não admite dí ecus sões-

sobre sua Incpcr tuní.dede , .

PLENARIO

COSNTITUINTE GUSTAVO DE rARIA

o antoprojeto da Subcomissão da União,. Distrito Federa.l
e Tordt6rios consacjrou a competônoia da. União para legislar sobre
a produçiío e consumo e sua propngnnda comorcinl.

TOJIlbóm o Anteprojeto (não apJ:ovado) da comissão da Faml..
lia, da Educllçno, Cult.ura e Esporl:l3s, da Ciência e da Tocnologia
e da Comunicaçno trD,21 ao seu final a nproposl:a n9 5 11, danclo D,
União a compl3tõncio. para 10gis10.r sobre UCulturh, comunicaçiio ee..
010.1, propaganda Q' publicidade om todas as suas formas'••• 11.

Uma das caractor1sticas fundamentAis do Sstado Fodaral é
a da quo as atribuiçõos da união e das Uhidados federadas são fba
dl1s na constüuição, por moio do uma distribUiçiío do compotônci;
(cf. Dalmo do Abrou Dallari, '''rooria GC!rs.l do Estado", p5.g. 225).

Dasta forma, tendo om vista I1s normas bli.áica8 consl:1tu..
ciona.is que consagram o principio da igualdCLde pGro.nl:e a loi e. CLS
que dão compat.õnc!o. à União parl1 1eg1slnr sob produçiio G consumo,

_ J.mpõe..se seja também doferJ.da LI. União a competênoia para 10g18"

lar sobre normas gorda a respaito da propaganda comarcia.l, como
medida. de coerônoia I! de justiça.

No Projeto de Constituiç!lo alaborado pela cení eeãc
de Slstemat1zaçllo~

JttS'%':rl"J:CA~XVA

EMENDA lP08337·1
[!J

[1J

[§Joê"};7]

nAu. 24' .. Todo" DA bJl.aAUUJi.OA Aéia oDJr.l.gadoA ao AtlLV.{.

c.o mU.UaJl. ou a ou,tltO.6 tnelVLgo" ntetAo!oCin..lo06'
ã. Segultal1ça. Nael.oltat, noA te./l.mo06 I. .60D pe.l1a da. .te.l.

5 J9 .. 006 tetul406Ueo06 &lea.m l06tlt.to06 do ultvlço m.l.tUa.IL
tm .ttlllpO de. pa.z, 4úJeJ.te!, POJtilll, a outILOo6 U1.ectlL

BOI. que. a.ta thu dtlÚ.bu.(,.\.

29 - Ao6 IlIUllu'.ILU 1.40 oDM.ga.da.1o dO .toeILlIlço c..{.1I.Lt deo6.:U
ba.cla ao ampCVto e. PlLote.Çéto do nlenOJt CCVttltte. ll

•

.~I_i.,~'eDw'ul.,.UIII.'II.u

JUS T I F IC A C ~ O

As propagandas de bebidas alcoólicas o de cigarro
são .dirigidas do modo subl1minar aos edcfeseenecs o insinuam. de
modo enganoso I saúde, ".statusU

, prazer.

Todos conhecomos os riscos que ambos trazem li sa.!!
do, 8!>pecialmcnto o cignno reconhecido por ospocialbtns do to
do o mundo como inimigo número um do apllrdho circulatório e do
aparolho rospoiratório.

Niío ã justo pormit1r quo a população, de modo"pa!

ticular os jovons I fiquem oxpostos ao engano de uma propngnl\dn
insinuante, qUe, ao tampo que traz enormos lucros aos fabrican
tes trat grandes prejuízos àquelos quo Os consomom.

b) O aborto só sed permitido nos 6asosdo estupro.gr.!!.
vide: de risco, fetos coni.tlmintléos com vitus da
AIDS e má formaçllo fetal, de acordo com a lei 11.

'ÜUSTIF'lCACJ\ O

A 06Jtlgato/l..lr.da.de. do .toeJl.lIl.ço e.lult, dUUnado al.'l attltd.L..
mtKto do P1UIOJr. ea.ILe.n.tt., 4.Lgltl&.tea., til! pJLl.me..ih.o lU9aIL, mUIt.Ln. o Ooue!,
110 de. mio-dt-oDlta. ne.etu«lt.l.a pMa a. lmpta.n,t4çao de. umd poLttl.c.a. oS i ..
Ua. de. dlItpalto ao me.no1L. Em ugando, 4 .Jttmal1uaç.ti'o ieul.da. pc.to 4(!.ItV.!
ç.o pJJ.uta.do ao Ooue.Jr.110, apualt de It.tmDÕUc.a, llelLlI.l.1Ld de .Lnc.enUlIo .,
uma ve.z que. mu,("tu Jove.nA te.ltio at ",ua. ünl.c.a. ~onte de. Jte.ndet.

Como no uíJtc..l.to, eue·,tILClbatlto lle.A~ de.u.nuotul.do de. Cl ..
C.Oltefo eom a..s ne.c.~.uldadu de. c.ada 1tt9.l.ão. Ua. lIe.dl.da que. t.l.Ve.Jl.JIIo", Ill&,
.th41tU de JOVUI.& atJ.o6tadoo!o plt1l.Cl o UJJ.lI.l.ço c..lvlt., C.ClDe.h.cí «Un.leio,ao4
E.stado.s e. ~lunü..zplooS ti. Jtuponu,b.t.tl.dade de 9a.lt.an.tl1t. 0.6 me..l.o.6 e u
eond.l.çõu neeeUdll..ll14 p4Jr.4 que. u.sa. mtio-df,ooob.\4 H.Ja. br.m apltove.Ua. oo

da. e m.LthaulI dt lIIe.nolte..s c.dlte.ntu a.ttl1cU.d04 ..

JUSTIPICACÁO

o aborto nUa poãe jamais ser usado como um método de
planejamento familiar. entretanto existem casos em q~e é a ónica s~

Acrescente-se ao item I do artigo 12 do Projeto do
ConsÚtuiçl:to, a seguinte al!nea ';bU ) ,)'o.\,~v...o,......tL._ ... ' O? ~...:o:

lltio pode.llIo.6 nellM que. " pltODte.nlCl do me.nelt. aba.ndol1C1.do no
811.Clo6.tt Ji u tOJl.KOU que..stCio n Segultl1nç.a. N4c..l.onat. Se. nute. mome.ll."
.to h.t4tÕ/L.l.C.O não .tomaILmo.s dec..lo6õu C.OIla.JOlla.1J que. de &a.to no.s pMm.l
t~m ltotue.l.OIl.d1l. 04 gll.cl.Vu pll.obte.nldIJ do me.l1Oh. ealte.nte., Item ltombltl1 d~
duv.lda.4 elttlVl.e.mo. c.oDlpll.Ome.tr.ndo e 6utu.\(t do Pelt4.

f'J PLeNÁRIO

EMENDA lP08341·9 ..... --,
\!J CO.AtUu••t. EUNICE IIlCHHES

'Ef:'ENDA lP08342·7 ".., ---,
tJ DEpUTADA 'EUNICE MICHU ES

tl''''~I'nt1IC1{IO--.--

,~ldIl/fl/IIWI'III/I~IID~IIIID

Emenda Supresslva.

Dispositivo Emendado: At'tigo 421, do Projeto.

Suprima ..se do Projeto do ConsLil:uiçüo,

Artigo 4"27.

lI.. a eupsessãc do art. 425, com a transposiçDo da maté..
ria pars o art. 52, por se tratar de terras ocupadas pelos in
dias, definidas como bem da unrãc , cujo tratamento constitu
cional é dBdo por aquele artigo, inclulndo..sB, Por outro lado.
como item do art. 54. o § 211 do art. 425, na parte que diz
respaito a bens da UniDo;

JUS'I'IFICA'rIVA

A matória tratada, e oomo tratado. no Artigo 427, qUI)

se qUBr suprimir com osta emenda, e assim, claramente, da ôrbHa da

logislação ordinlÍria e tem os prinoip10s nort.eadores asaont.ados no

Projeto, como se viu.

A suprossiio persoguida atuará a serviço do. coerência

Q da. organicida.df! do te~to constitucional.

Por isso deve, a proasnte emenda, ser nontadn. alca.!! I
çando~ inclusive os parágrafos do mosmo dispositiVO, vez que a ao!:!

pressao do Ilcaput tl envolve a neooseidade da so verem suprimidos os
seus parágrafos. '

Turo/lul""uCh

,TITULO IX
CAPITULO VIII

DO INOIO

IV .. supresstlo do art. 427, com a trsnsposiçfto da maU ..
ria nele regulada para o art. 307, na medida em que as terras
dos Indios têm igual tratamento constitucional h terras de
fron~eira, colocadas ambas no Capitulo da Ordem Econômica,
v1sto como trat.am do desenvolvimento de atividades empresa ..
riais nas referidas dreasl

III.. a suaees são do art. 426. uma vez que a nulidade dos
atos juddicos qua envolvam terra!!. ocupadas pdos índios, pe

la generalidade e amplitude da dispos!çl1o, provoca total Inee
gurança para qualquer proprietdrio, sabido que, pelo menos e;
principio, um dia no passado as terras tiverem a presença de
!ndios;

Essas. a rezees da Emenda ora proposta.

O Projeto de Constitulção já consagra as terras ind!

gonas -como proprledade da União, como ao vê no Art.igo 52, incino X.

Igua1mente, dispõe através do inciso VIII, do mesmo artigo (52) so

rom bons da União, os recursos minerais do subsolo e os potenoiai:

de energia hidrául1oa. Além do quel ordena o Artigo 54 pelo seu in

0190 XXIII, letras "i ll e "1 11 , que oompote a -União privativamente.l.!!

aielar sobre as populações ind{genas, inclusivlll sobro os seus direi

tos. bem como sobre jazidas, minas, lavras e quaisquer recursos m!

neraio.

_ V .. supressllo do art. 42a, eis que a matdria, de forma
mais edequada e com redaçDo mais precisa, já se acha contem ..
plada no Hem IV do art. 23'.

PROPOSTA

\TJ~
Aorasoante.,a novo artlgo aoye<rilltulo VIII, ""eLe """,(,u.:
Art ••• , ... Aoa {ndios que nDo habitem permanentemente as ter

~ARIO

[l!PLERÁRXO

EMENDA lP08338·9 .."'------~J m-
p
..
f
•
L
" .. .......,

(!l Constitulnte RITA FURTADO . [ _I

c) !!ll.:....lli .. dA-S8 8 seguinte redaçll:o:

tlArt. 30S. As jAzidas e de~a1s recursos mineraJs e
os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade
~~si~~~:t~:af~ solo pera efe.!to de exploraçllo ou aprol/e!l:.amen

Pardgrafo ~nico.' Ao proprietário ou usufrutuário
do solo tS assegurada a partlcipaçllo nos resultados da lovra,
na forma d~ lei. 11:

d) .8!!..L...!2.Z .. dê-se B seguinte redaçllo:

"Art. 307. O aproveHamento d~s potenciais de ener
gia hidrdulics e a pesquisa a a lavra de jazidas minefais, em
faixas de frontaira e em terras indigenas, somente poderllo

~:r :~~i~rd~~l~fr:T~~e:aeo~~j~a~~j~~o~:~:;~~~~iop:r~~ng~~;;
exclutlvo e incondieional, sob n titularidade direta ou indi ..
reta de pessoas risicas, .domiciliadas no País. ou de entidades
de direito p~blico ln~erno. • ,"

Pardgrafo linico. A pesquisa e 8 lavra de jazidas

Tf~:r:~st:r~a:PI~~~~;~~:n~~p~~~e~o~:ng;:~~ed:n~~~~f~ad~~d;:~:
~:;~~~::v~~p~~~~el~~l!~~6~lr~~~~~n~~~a~l' ~saistancia do 6rgllo

e) .8BL.-1;13 .. dê ..se a seguinte redaç§o:

IIArt. 413. A lei cdará um fundo destinado ti. con ..
~r~~ai~~i;e~~;~~e~:~rgn:~.~~iO ambiente e à elCecuçtlo da pol! ..

r) ART. (DISPOSIÇCES TRANSIT6RIAS) - com a seguln
. te redaç!o) ~J.c. ~: -

lIArt. O Poder Executivo criar~ lJJ'I conselho delJ.berat!vo
composto, de forma paritária, por representantes das popula..
çees ind!genas, da Un1l10 e da sociedade, que definirá a pol!
tica indigenista, fllCando as diretrizes e normas a serem execu
tadas por 6rgUo próprio ds admin1.straçUo federal. "I -

11 .. suprimam-se os dispositivos aba1)(o indlcados:

al !tam VIII do art. 52;
b) art. 424 e seus paI'dgrafosl
c) art. 42S e seu~ paI'dgrafosl
d) art. 426 e seus parágnfosj
e) art. 427 e s.eus pardgra fos I
f) art. 428

.....§' 4Q" Os 'l~di~s' tê~' ~. ~s~r~~t~' p~~~~~~~t~' ê' ê~
clusivo das terras por eles ocupadas, bem como das
utilidades e dos cursos flu\'ia1s nelas edsten\.es,
ressalvado o direito de navegaçtlo.

§ SR It vedada a remoçDo doS grupos ind!ge..
nas das terras por eles ocupadas, salvo nos casos de
epidemia. catástrofes da natureza e outros simila
res. ficando garantido seu retorno Cluando o risco es
til/ar eliminado. !t proibida, sob qualquer pretexto, o.des
tlnaçllo para qualquer outro fim das terras telllJorarlamente di
socupadns. -

§ SQ stlo terras oc:upndas pelos ind1cs as por ales
ho.b1l:adas e as utilizadas para suas atividades pro ..
dutivas. segundo seus usos. costumes c tradiçOes,in

(:lu!das tl.S nacessarias h preset\luçUo do meio ambien
te e do SaU pa.trimBnio cultural. 11 : -

b) !B.t:.-~ .. incluam..se os seguintes itens I

"Arl:.. S4. Compete li UnUo:

:~~::.:~: .. ~~~~~~~:~~ .~~;~~.~~.~~~~.~~ .~;:~~: .
X' :.~~ .t~~~~~ .~c~p~d~s .p~i~~ .i~di~s: .q~~.s~~i~ .i~~:
l!endveis, imprescr1tiveis e indisponiveis, a qual
quer titulo I

JUSTIFICACA0 1Tem-ss reclamado reiteradamente, que o Projeto de
Const.1tuiçDo d muito longo l! que Isso acarrete ume série de desvan '
tagens, entre as quais vale ressalter, por sua imporUncia. a rio!
dez assumida por um texto dessa natureza. Além do mals, quando a
Lei Maior entra em min~c1as, especialmonte quando regula matórie

a)~ .. dê"s8 nova redaçUo ao Hem x. e incluam..
..se os seguintes pardgrafos 40, SO e 60:

de dos In&8: C~gt~g~~ g~o~~~~~~Ai~e:,e~~~:g;~; bens e sa~ ..

~ - proteger e demarcar as terras ocupadas pelos
Indios;";

I .. prcceeea-sa.noe artigos abaixo indicados, as se
guintes mod!ficaçelesl

................................................................................................................
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EMENDA

JUSTIPICAC1l.0

A redação que propomos é mais abrangente e aten

de ã realidade atual, uma vez que os Estados mantêm, também, rel,!

ções com organismos internacionais e coletividades dotadas de pers,2

nalidade internacional COlllO a Santa sé, os ecsãeêe de libertação n,!

cãonaã ,

r=;;;;~=:J

(Ç/'~ã!ã!J

Dê-se ao item I do artigo 54 a seguinte redação:

"Art. 54 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••

I _ manter relações com Estados estrangeiros ,

organismos internacionais e outras coletividades dotadas de person~

lidade internacional I participar de organizações internacionaiSI

r.r_-:- .~I.b.. /~o...olD/.OJI.D."d. _,

EMENDA lP08350·8
(lsENADOn ALl:'REDO CAMPOS

Art.. 158 - Catpete ao Presidente da RepÚblica:

clcnais e~-=~=r~Esde~~~~= inteme
"ed refer~m1~ ;;,~~:~~l~e outros atos mternacionals,

"ad referend~ ~f:=O~cord:Js, o:ll1f:rab: arpréstlnos e ohttg<1ÇÕeS externas,

XV'- decla:r:ar guerra 00 autorizar a participarão do Brasil em con
fllto armado internacional, desde que autorizacb pelo O:mgresso Nacional ou "àd
referendum" deste, no intervalo ÕAS sessões legislat:ivas~

_ § 19 - O Presidente da RepÚblica poda delegar ao Prilrei:ro-Ministro as
atribuiç6es de narear~es de ~tórlos e concede:c in:1ulto ou graça.

§ 29 - os t:r:atados, ccnvençces e outros atos internacionais sobre d1
rei,!OSdo h:nem, direito humanitário e as c:onvençCes internacionais do trabalhõ
serao encaminhados ao Pt:der Legislativo no prazo de um ano e, se aprovaibs, se
rão raqfic:<J.OOsdentro de seis neees, ficando sua deniincaa a depender de prévli
aprocaçac do Congresso Nacl.ona1.

.rosrIFICAC1b

A redação do item XII, que prq:arcs, visa a~ a regra ã reall
dade, umavez que os Estados, hoje, mantêtn, tambêm, relações cca organizações :iií
tel:nacionaJ.S e cemoutras coletividades dotadas de personalidade lnternaclona1;
caro a Santa sé e o::rnitês de libertação nccícoeã,

O Projc:to no itan XIII trata da mesmafonna tratados internacionais
e contratos; o desdcbrarrento do i,tsn se inp3e emque os tratados devemser ilprQ
vados pelo CbngresSO e os contratos J;clo senado. Os tratados são atos normab.voS
e, p:lr isso, requerem a marufestação das duas cases do COngresso. OS enprést:úrcs
e opera95es de crédito são contratos e lX'dem ser aprovados pelo senado.

O item XIV, remeeraôc caro XVprecisa ter sua redação aperfeiçoada,
para at:ender a realidade. Hoje, as guerras se f,.lZat\ sem declaração formal.

cam1nh O § 29 que se propõe sere ecrescentaõc visa a estabelecer prazo para
o en arrento de certos tratados, considerados roais iJrp:lrtantes ao Pcder I.e

~~~:'~~= ~i:rb.~~~r-:~~i~:~ ~a~reseli
~1ll1Ci.a. Dnf::oraseja tradição constituclonal na maiorla dos país~er o errvac ~ae:tado ao !.egJ.slatiw e sua fOsterior ratificação \lilI ato discricionáno do Pc

Executivo. creres que !lOS b:a.tados ou~ enurreradas § 29 ~

~in:=~e htm1anitãrio deve se sobrepor ao lX'Utico. Pela nesna~azão ~:
a s atos deve ser prece:hda de autorização legislativa. ' -

Na gravidez de risco seria insano exigir que a mãe I

colocasse em risco sua próPria 'lida para dar a luz a uma criança, co
locando em risco inclusive a vida de outros filhos já nascidos -

lução viável até mesmo para garantir direitos assegurados na constL, I

turÇão.
Não há dúvida que a mulher vitima de violência se 

xual deve ter o direito de fazer opção de levar a termo ou não a qra
videz resultante de um ato de violência -

o feto ccntamínadc com o virus da AIOS, no nosso

entender, é motivo mais que suficiente para que a mãe decida se quer
ter a criança

Dentro desse ponto de vista é que apresentamos es
ta emenda para ser amplamente debatida pelos legítimos repreeentan.,
tes do povo, que saberão legislar com competência sabre assunto da
maior importância para a Sociedade brasileira

!'to,caso de má formação fetal que conduza à vida vego!!

tativa , entendemos que por ser este un caso mais delicado, que envoâ
ve Pesquisa cientIfica, instrumentos técnicos de alta precisão 13ara

que não haja erros, a matéria tem Que ser regulamentada, para que

não haja problemas com crianças saudáveis, e outras, sem condições
de vir ao mundo, nasçam para o sofrimento.

FMENDA lP08343·5 '
I'l Cons"tuint. EUNICE MIC~n.ES

:ral:

JUSTIFlCAçAO

A alteração proposta visa a permitir maior

trole do Senado sobre o endividamento püblico.

rr~~;~=:J

[il"õ"i/~ãIn]

Dê-se ao item I do artigo 100 a redação abaixo, acresce!!.

te-se o item II, renumerando-se este e Os subsequentes:

Art. 100 - E: da competência eseâueãva do Congresso Naci,2

nal:
I - autorizar a ratificação de tratados, convenções e O!!

t:ros atos internacionais assinados pelo Executivo,
II - autorizar o Executivo a denunciar tratado$, conve,!!

ções e outros atos internacionais sobre direitos do homem, dire!

to humanitãl:io, e as convenções intel:nac:ionais do trabalho:

JUSTIFICAÇÃO

~ Por sua inegável importância, os atos internacionais so

bre direitos humanos, direito humanitád.o e as convenções intern,!

cionais do trabalho merecem tratamento especial que representam cal!

quistas da humanidade, sua denuncia deve ser precedida de autorizacão Co

Congresso.

EHENDA

TIlU.O IX

DA 00Da\ SOCIAL
CAP. lII- DA EDlXAÇAO E Ctl...TlM

ART. 382.

Propõe-se a MOdificação do Art.J82,acrescentando-se

tanbém parágrafo único, nos $e!1Jintes termos:

ART .3B2- A lei definirá o Plano Hacir:ml1 de Educa-'
ção, de duraçd:o plurianual, CCI-i A PAATICIPAçAo DE00GA0s REPRESENTAi.!::S

VOS 00 GOVERNO E DEEDOCADORES E EIX.OIDOS, AiRA~ DF! SUAS EUTIDADES'

REPRESE:l'CTATIVAS, visando à articulação e desenvolvimento dos níveis de
ensino e à integração das ações do Poder Público que conduz.am à erradi
cação do anal rabetiS1'\O, universali:zação do atendimento escolar e rnelh;

ria da qualidade do ensino. -

Parág. l3nico- O Estado assegurará formas democráti
cas de partic1paç~o e mecaniSl7,os QUe garantam o currprimento e o contra

le social efetivos das suas obrigações referentes à Edúcação Pübllca ~
Gratulta e de boa qualidade, para todos os n1veis de ensino

A reaeçêo do item I do ProJeto, inobstante repetir disp.Q.

sição da Carta de 1967, mantida em Emendas posteriores, é inad,!t

quada e Já foi obJeto de criticas. Na verdade, o Congresso só r!,

solve definitivamente quando não aprova o texto do acordo, hipót!.

se em que o Executivo fica impedido de, com a ratificação, canel.!:!

ir o compromisso. O papel do Congresso, na sua função fiscaliz.!

dera, se resume a, examinado o documento e a ele aquiescendo, a!:!,

torizar O Executivo a ratificá-lo.

Por outro lado, é preciso uniformizar a linguagem do prE

jeto. A expressão "tratados, convenções e outros atos internaoi.!?
nars" substitui, com vantagem a utilizada pelo projeto e, apesar

de ser passi.val de crí.l::.i.ca, deve ser mantida, por já está consag:r!

da. no Di:J:eito pátrio.

EMENDA lP08351·6
[JSENADOR ALFREDO ct\Mpos

~-_----'1U.l..DIÇQM,,,101.UIC~...,,1o,--------

=- tUl0/..~l1lr ...çã.---- ~

er·PMD.~

Fiã'âJS7]

er~~;~'~:J

FP~Jã7J

suprima-se o art. 49.

JUSTIFlCAÇ1iO

EMENDA

§ 19 - Nos casos previstos nos itens I e 11, fun

cionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-s;

a condenação, que somente será ~dã por dois terços dos votos

do Senado da República, à perda do cargo, com inabilitação, por oi

to anos, para o exercIcio de função pública, aem preJuízo das denreda

sanções Judiciais cablve1s.

§ 29 - A competência de que trata o item V deste

artigo é indelegável e não é permitida a autor1:l:ação genérica e an

tecipada, ainda que nas certas condições e dentro de certos limites.

o artigo que se pretende suprimir, além de dizer

o óbvio, o diz de forma incompleta. Com efeito, o exerc:icio da sob=.

rania é :Lnerente ao Estado e não se opera apenas sopre os recursos

naturais e "sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabalho de

seu povo".

Dê-se ao artigo 108 a seguinte redação.

Art. 108 - Compete privativamente ao Senado Fed~

v - autorizar empréstimos, operações e obrigao;óes

de qualquer natureza, contraídas ou garantidas pela união, pelos ss
eedcs , pelo Distrito Federal e pelos Municípios, pelas entidades.5O-;;
seu controle.

EMENDA 1P08346·0
tJ SENl\DOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA

EMENDA lP08347·8
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

JUSTIFICAÇÃO

A urbanização das famil18s troUXe o problema hab1
tacional - onde o velho não tem lugar em apartamentos pequenos -;
passa a ser um "estorvo".

Dados estatísticos revelam um grande aumento ele po
pulação na faixa etária de mais de 60 anos. Se por um lado os a:

vanços cónsegulram aumentar a e:-.pectativa de VJ.da do bras1le1ro.'

as transformações sociais tem trazido sênos problemas para o l.do
SOe -

a) a criação ae semâ-dnt.ernacca

b) instalação de idosos em lares subsearuecs ,

c) criação de Centros Comunitár10S que desenvol

vam possâbaIddadea de a t avadades produtavas p~

ra o 1doSQ dentro de sua capacidil.ú~ labo'l"at.i-ea. -

d) preparação do prcrxssfonars e para-profJ.ssio-

nais através de um sasuena de estagJ.o para alu

nos dos CUrsos de Medicina. D~re~to, servaços Sc-.
cãaí.s , Nutrição, árqua tetura , Educação Fís1ca. Psi
cologia, etc. -

e) criação de Centros de Estudos da Terceira ada
de.

Dê_se nova redação à alínea "b" do inciso II do artigo 27.

"Art 27 - •••• • •••

Acrescente-se ao texto do ProJeto de ConstJ.tUl.ção,
o seguinte artigo 36Q, renunerendo-se os subseqUentes

Com os ba1xos Tendimentos da apcsentadoT1a, o ).do

50 passa a ser "dependente" da família. o que traz como conseqUê;;
cia serias problemas pS1cológ1cos. -

O Bras).l por ter uma popUlação predom1nantemente '

Jovem não tem uma polítl.ca voltada para o idoso, este é o Momen

to exato para corr~glrmos, a nível de ConstitulÇão, esta sltuaçã-;;
~njusta.

"Art. 369 O Mim.sténo da Prevfdêncaa e êss i suên

eia Social criara órgão especâêacc que
será o gestor da polítl.ca so c i aj, do idoso para seu

atendimento ere tavc , O órgão Criado provadencaarã
entre outras e eavãdedes s

Et-EIDA. lUJ PROJETO DElX1NSTlTUlçroJ DACOMISSM DE SISiEMA.Ttz/1.ÇM

=- """.,,"'00',, --,

guinte redação:

T11U..DII

CAI' I

ART- 12•

IIl- A CIOAOP1UA

utmA "a"

MAGUITO VII..aA

JUSTIFICAçAQ

A presente emenda visa, por UlI lado, incluir Educa
dores e Educandos, de forma Democrática, na discussão e definição do
Plano Nacional de 'Educação, objetivando a erradicação do analfahetismo

em nosso país, bem.COOIO a articulação e desenvolvimento dos níveis de

ensino.

Por potro lado, criamos as condições necessárias pa
J"a inserção da cor:unidade no controle e execução do Plano Nôlclonal ga:

-rantindo sua viabilização e una boa qualidade de ensino.

er;';;;.:=J
Fii1iJã'iJ

JUSTIFlCAc1iO

A supremacia do tratado sobre a lei, proposta

CapItulo III do TItulo I, deve ser controlada pelo Supremo Tribunal
Federal.

Art. 201 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - •••••••••••••••• ~ •• ~ •• ~ •••••••••• ~ •••••••••

a) co~trariar dispositivo desta constituição ou
de tratrado internacional;

De-se a alinea "a" do item 111 do artigo 201 a s~

EMENDA

t' PLENARIO

EMENDA lP08348·6
tU SENAOOR ALFRnOO CAMPOS

...,_ No artigo 158, dê-se nova redação aos itens XII, XIII e XIV, e, em
as adequaÇÕes necessârlas acrescentem-se um iteln depOis do XIII, e o § 29, trans
fonnanao--se em § 19 o parágrafo único. -

II - .

b) são inelegíveis os inalistáveis;

JUSTIF'ICATIVA:

A e.'l".enda busca ser coerente ao não perllutir QUe possam se! ele1tos

os que não puderen se alistar de acordo CQffi a lei
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rrr- ,U"'J~IlI',CI'I. _,

Arto .. ~ dJre.1to fundamental de toda cr!.Bnça receber
eeoceçêc de tempo Integral, com al.l.mentaçUo e assistência médica
dentár.1a.

JUSTIF'ICATIVA

SubstJ.tUjl' o art. )77 (caput) pC'lo sClgulnlcq

"Art; )77 - As institu1Qõfi''S do rnstnu
sup{lrior gozem nos tt>tmo& de 1(1.1., di:."
eutonomh d1d4t!co ..cifi'ntiflca, odml
n1stntivo J eccnêrsfce fi' financl'ira,ob
docitJos os segulntE's pr1ncíp10!>." -

'UTO/l~n"IU'h _,

o Sras.1l há de debruçar..se sobre suas crianças e dar~lhes

o que mals necessitam: educaçllo e aasf etênc í a , Ou fazemos í etc , ou
jamais chegaremos ao futuro promissor sempre desenhado para o País.

Incluir no Utulo V, CapítUlo IV1 SeçUo I t referente às
t1Disposjçlles Gera,{s11 atinentes ao PODI;;R JUOICIARIO, artigo com are..
daçDo seguinte) Ilt.r:k t.el1A.6t.t..'

o ensfnc supE'rior nüc rsU todo orglJnÍlado com uni
verardedes , prf'dominando o n~mero de> lnst1tulç6f's e racuãdcdos 1sol,!
des , Como redlgido no I';lntE'proJrto, há discr1mlnoçIJo quento às lnsti ..
tu1çõEls 1sobclas e d.tvdrcl0 rE'lot!vemanLe 6 nal1dedQ educfJcJ.onnl '

brFJsllt>ira.

JUSTIF'ICAÇRO

m-_,.- 'Cln/j~ITI'1I4Ih

EMENDA lP08370·2
l: 0Fe/IInDo ROBERTO VIIA! ) rr=~;~;~~

,~Cd_Ie'U~lllh/l~UOfIIlIO •.,) f=T;i:~L;;J

E;~';'=:J

fIT;i~~7ãj]
'LcNJ_lo"olllllle/lll1'Ullllo ..,

PLEN~RIO

EME!"IDA 1P08366·4
(!J DEPUTADO ROBERTO D'AVILA _Ul0.

Art. - As empresas de Rl!idl0 e TelevlsUo não poderJ:[c

estabelecer d!Scrlminaçtlo contra pessoas, grupos ou entidades, flcan
do obrigadas a ceder espaços na programaç:lo jornal!st1ca e cultural
a todos os partidos po1!t1cos e correntes de oplnUlo, nos termos da
101,

A presente emenda reforça o sauddvel prlnc!plo do plura..
11smo ideológico, impedindo toda forMa de discrlrninaçUo contra pes
SOIS, grupos ou entidades. A!óm dIsso, proPlc!a a democratizaçl!o na
ut1l1zaçUo de espaços no Rddl0 e na terevreae ,

Incluir no TItulo IX, Capítulo VI referente à ComunicaçDttr
arUgo com a redaçGo seguinte} (')1A.d-< e.tm'-th :

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP08363·0 .~.-----~ f'rp"o"r"'----'
foopurAoo ROBERro O'AVILA ~ L --.!

'Lldl""'lIlllll/l~ICOMIUlo

PLENA RIO
r.r 'lIn/~~ITI'ItI'10- __,

Alterar 11 redaçlto do artJ.go 12, VI, aUnea lia", constante
do Capítulo referente aos "DIREIlOS INDIVIDUAIS", de modo a apresen
tar ~ rcdllÇtlO seguInte:

Art. - Somente pelo voto da ma.loria absoluta de seus
membros ou dos' membros do' respectivo 6rgllo espec1al, podarDo cs Tri ..
buna1s declarar a lnconstituc10nalidade de le.l ou ato normativo do
Poder Público.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de emende adJ.tjva visa suprJ.r JSl:une
do Projeto de ConstJ.tuJ.çDo, de maneira a preservar a exigência do
guorum qualificado para a declaraçtlo da Inconstitucionalidade no êm
bJ.to dos Tribunais. Trata-se de exigêncIa sábia e trad1cional no Oi:
rei to Bras11elro l como se VerifIca do artigo 116 da Constitujçllo fi/!)

vIgor (Emenda constitucIonal ng 1169).

EMENDA SUPRESS1VA
T!TULO IX

OA OROeM SOC1AL

CQp!tulo UI
OA eOUCAçnO E CULTURA

Rfltirat do ert: 37:', (c;put) a pdovra "publico':

rfidigindo-o ess1nl:
"Art. 37:' .. O dever do E'ntado com o rnslno ere

ervee-ee-s mfidiantl;! o QllronUa de: II

SubstituIr o .ert. J8l, l'lJimlnJ)ndo os jnco!
DOS, ppla stlljlu1nttl radaçUo;

Art. 381 - As varbas públ$cao; s\"rOo dfi'st,!.
Mr.ldTJS bs ascolas públicas, l3 conc('ssllo dt> bolsas da e-studo, L a.m.
plhçtlo dE' Bt("ndimpnto t" li qual!rJeaçllo das at..1yidedf's de t'ns1no ti

pE"squisa, {Im todos os n!vels.

EMENOA AOITIVA

Titulo IX
D. Ordnm Soc181

C-epttu-lo 111

EMENDA SUBSTITUTIVA
'TtTULO IX

OA OROE~I SOCIAL

DR EOUCAçno e CULTURA

JUSTI~ICAçno

JUSTlrICAçnO

Da- EduceçO'o e cultura

Acrflscll'r no nt1go- 371 "Caput",.1I Elxprcs5lo: "RCl5Pfl1l.!
(lo o d1r~lto dCl opçUCJ. da. ra",n1a. I

o dElvror do ftst13do ó o de ministrar enefno , de '
acordo com os netee C1isponIvl'lls, mnis cOnVf'n1clOtll'S f' pcsafvers , com
o mpnor ga:ito a a obtE'nçl1o dos melhores rt'sult.ados. Por lsso, nllo '
se- drtvE' rf'strinsir SlJe otuoç,!Jo ,dto modo anUo tolhpr, pm codtJ momrn
to E'I en cndo rccer , a formlJ poss!vfil fi' mo1$ convf'nhntf".

A obrigaçtlo do Estado ~ com todo o ensrne p nüc

rastr1t!vlt f' dIscrimlnatorhrnE'ntt com o enetnc públlco oP('lMllS.

o- EstacIo dl!'lIlocrdtlco dflVfl raspet1hr: os crf'nçu .. convI.=,
çCl:IS f' fUosof.l.o fiducoclonlit1s" da femIUa, nllo lhe'! illlpondo uma lnst.r~

çlo elm choquf' com Sf'US princIpias, pois cons.titul d1nlto natural '
tios pa1s e escolba- de educaçUo qUfl prf'tflndf' para 5l'US fUhos.

m- t ..Tl/AlUI'III'lI -.,

EMENDA lPOB371·]
~ DEPUTADO ROBERTO VITAL

prt;;;'=j
f:õ!J1~~m

,~.d_tt/C1I1IIII"I~u"llIl,

PLEN4R10

EMENDA lP08368·J
(!JDEPUTAOO R06ERTO O',QV1LA

o direito li moradia é um dos direitos fundamentaIs à pes ..
soa hUmana. Protege e resguarda o lar e a famílIa, lnstltulçBes das
mais sagradas que nossa sociedade Já conseguju organizer.

O lar ea' famIlia nos permitem desenvolver as relações
mais sublimes que n6s , humanos, Já conseguimos desenvolvar: o amor,
o carInho, o respeito entre pais e fJ.lhos, entre homem e mulher.

t preciso dar proteçtlo e categoria \1urIdJ.ca ao lar como
sagrad,O à família.

JUSTIFICATIVA

O~Cd_'OIlOMtl'lt/IIllCOfl..IO ..,

PLENARIO

JUStIF1CATIVA.

A Emenda ora sugerjda retorça o princIp10 de isonomIa e
da nDo d1scrlm1naçllo na ut111zDqUo de espaço ne Rdd.lo e na terevreac,
1mpedindo 8 censura~ '&. programalj&o desses meio-s da comuni..
caçUo !Se lIlusa, através da oferta de favores ou ntiradlt- de baneU
cl05 de cunt\o pol!tlco ou econOm!co.

O s1gnaUrl0 dnta emenda, tendo trabalhado como JotnaU!
ta em queso todas I:IS empresas de tehv!s;o, pode testemunhar o quan_
1;0 B& masmas sofrem- ou podem sofrer presslfo dos poderosos lo de dentro
e da fOrl do poder pl1bllco ••

IncJu.tr no T!tulo IX, Capítulo V, referente h Comunlcaç't1o,
ertlgo com a redaçUo seguinte) rrt.Aclt. eeJ.o\Q..vI.. I

Art. _ Fica vedado aos podares aüerreee toda- e qual_
quer forma ,de presstlo POl!t1C6 ou econ6micíl às empresas concesslon4..
rlás dos nrvlços de Rádio e rerevreae ,

EMENDA lP08367·2 ..... -,
f= DEpUTADO ROBERTO D'AVILA

r.r 'UftNMI"'IC6f~.

Acrescentar e1!nea "d" ao artigo 12 1 I, do Projeto de
, , Constituiçtlo, referente aos "DIREITOS INDIVIDUAIS", com a redaçlo se

gulnto, JWw.""'''''''''"tlo_K. ..., .l.~: -

• Art. 12 ",: "." " .

I· .
d) t dever do Estado aS$eQurar a todos o direito, para si

e- para sua fam!lia, ti moradia digna, adequada e inviolável, que lhes
preserve a J.,nt!midade pessoal e famiUarj

DEPUTAOO ROBERTO D'AVILA

Nada obstante, silo célebres as exortaçlles doutrinárias de

CASTRO NUNES e de SAN TIAGO OANTAS em favor da adoçtlo~
da garantia do "0EVIDO PROCESSO LEGAL" em nosso Direito Constltu~

clona1, o que representará por certo um escudo poderoso e democr!
tIco contra toda sorte de ebllSOG prat1cados pelo Poder Público I

contra os cidadtlos.

EMENDA lP08364·8
[!J

Acrescentar no Il'tigo 12, IncIso XV, rererente 80S 01nitos
IndividuaIs (SEGUR,llNÇA JURIOICA). aUne. com a referente redaçao.

A presente emenda .d1tJ.v. '01158" .Incluir expressamente no &hnco
dos di-reHos e liberdades fundamentais a garantIa do- DEVIDO PRQCESSO
LEGAL. Trata..se dagarant1a do "OUE PROCESS Or LAW", constante da bi_
centenária Constltulçllo dos Estadas Unldos da América (51 e lU Emen
dlS), CUJ8 rrequente e histérica a,CUcaçDo pelas Tribunais transfor ..
mau_a no mais impor~8nte mecanlsrr!o jurídico-constitucional para a pro
teçllo das liberdades 'pubI1cas naquela grande naçUo do norte, Ir exempl
do que Já acorrera na Inglaterra.

No BrasIl, a locuçtro Ifde\ljdo proCO!l:so lagal" encontra oo-rrentia
IiIpllcaçllo na jurisprudência e na doutrina constitucionais. sendo jd
conslderada um. garantia .Implícita ou embutida no sistema de dIreitos
individuais protegidos const1tucionalm~topor força do' artigo
U3', f 3(;, da ConstHulçUo em v1gor (Emenda ConsUtuc1onal nQ !/69} ,
qlJ8 displle: - lia espec1ricaçllo dos direito!5 e garant1as expressos nes
h. Const1tuiçtio nDo exclui outros dIreitos e garantias decorrentes do

regime e dos princ,{p.los qua ela adota".

3USTIFICATIVA

Art. 12 •••••

.xv - '"
.Unea - NINGUtM POOERll SER PRIVADO DA VIDA, DA LIBERDADE OU

DE SEUS BENS SEM O DEV100 PROCESSO LEC'L.

E 1sto o que faz El presente emenda.

JUSTlF'1C'ATIVIl. _

Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••

Vl· , , ..
a) ~ assegurado a todos o dIreito de reSpO:lt8 a ofensas

ou a 1nformaç"es 1ncanetas, sem prejuízo da justa lnden1zaçtlo pejo
dana moral i

nIIJlllf/ctllllllo/IIIUo""lo

PLENAAIO

A proposta viu incluir a prev!sllo da Justa indenlzaçUo
pelo dano moral em raztlo de les"es li honra e li reputaçDo d05 pessoas.

I conforme aão, com frequência, praticadilS por órgUos de imprensa, Rá_
dio e rerevteae • BU$--Ca ..se, Bssim t fortaJecer o indispensável prlnc!
pIo da responS6b111dade no setor das comunicaçlles de massa.

EMENDA 1P08365·6
f!J DEPUTADO ROBERTO Of AVI

4

LA mu

'LCNh,o"e"llllo/l~'U"ltIJo

PLENARIO

IncluIr no Título IX, Capítulo VII, referente à F'AMtLIA,
MENOR E IDOSO. dlsposlçtlo imediatanente anterior ao artigo 419, ado
tando-se Q devida renumeraçfto. com e redo.çDo seguinte) ()?<lek u--s"Iu1. ..

EMENDA SUaSTlTUrrVA

T!tulo IX
Do OrdC'1l1 Soc101

C,p!Lulo UI
Do Educw;tro e Cultut6

JU5TlF'lCAçnO

A bolsa dn estudo. altfm da dftscontroH-
zar t constitu1 ajuda ao aluno fi' nUo ao t'stab~lC1c1ml?nto do E"r'lsino.
Vt'dar ..st' lJ bolsF.l df' psludo implica impC'dir I) ('ducoçIJo dc' aluno Cl)

ranLa nos locaIs ondE' nUo houv(>r f'scols pt.1blica.
Os 1ncJ.sos I l,S II do FJnte>proJ"Lo cri071 '

discrlminlJçlSt's, rf:'sE'rva dt' mptclJdo E" prQtt"çfJo do Est'ldo às ~sco1r.ls

conff'sslonois, qUFJndo E'stE' df'vt" st'r dissociado de instituiçtlt>s r~

11g10sos 1 SE'm /JllIpl1ru os condlçtlt"s dt> CCE"SSO f' o mf'lhoria d(' qunl!

dadt", ('m todos os n!vto!s dto modo glmC'ralizodo.
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3USTIF'ICACIl0

Acrescenta-se ao ítem I, do Art. 52 do ercjeco de Constituiç:lo

..... 4.' bem assIm às vias de comunicação, à preservação ambie!!,

tal e à produção f1-.orestal".

§ 4º - A emissão de título da dívida agrária para as fin.!

lldades prevIstas neste artigo e para o estabelecimento de unI

dades de conservação obedecerá a limites fixados, anualmente ,
pela lei Orçamentária

A necessidade da par t Icãpaçãc do Poder Público na adminI~

tração direta de "Florestas é justificada pelo longo perIodo de

prcduçãc dessa atividade, especIalmente, quando se trata de m,!

tér1a~prima nobre, onde tal pedodo ultrapassa várias dezenas

e centenas de anos, fato que não atrai a iniciativa privada •
A nossa atual legislação já reconhece esta necessidade com as

Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais.

Incluir entre os bens da União somente a porção de terras

de~õiütas indispensáveIs à preservação ambIental, como aparece

no atual projeto, pode levar a legislação ordinária a ter dlfl

culdades de dIscIplinar a matéria já que as- terras dev.5!.

lutas, na sua grande maioria, são bens dos Estados.
Embora as florestas tenham fins de uso lI'Ú1t1plo, onde

parte poderia estar incluído na expressão "a preservação ambi

ental", cremos que a explicitação proposta é a formulação mais

adequada.

decreto. A sua crIaçêc mediante leI, por outro lado I cria a di

ficuldade na sua criação. O que se propêle é um mecanismo que f.!

cilite o seu estabelecimento e dificulte a sua alteração ou ex

tinção

Incluir e possibilitar qce a desapropriação com fins de esta-

belecimento de unidades de conservação possam ser pagas com

os títulos da Dívida Agraria, dando ao parágrafo 412, do

Art 318, a seguinte redação:

JUSTIFICAcno

~-----_---_tnf.'....."'lCatio-_--------__,

"' .UTo/.u'T"IC&çio ___,

EMENDA lP08381·8

I:J "" "'0,"-0"1 "

PlEN~RIO

pep, IVO MAINARDI

Modi fique-se o Parágra fo único do artigo 255, do CapI

tulo IV, da segurança Pública:

Dê-se ao parágrafo uwtcc do artigo 255 a seguinte r e _
dação.

" Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de

Polícia, Perito Criminal e Médico Leglsta , mediante concurso

público de provas e titulas. "

Uma melhor adequação do assunto dentro ~o Texto Constituei!:!
nal é o objetivo desta emenda. Torna-se neeessarlo..em virtude do

excessivo número de artigos, a colab:lração das partes interessadas

na promoção do "enxugam.ent:o do Texto" ,sem contudo, excluir aS5Un
tos de exuma relevância social. Espera-se,por fim, dos Membros 

desta Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das- rein

vidicaçoes da COfllunidade desportiva Brasileira,resqatando-se ass:1m,

uma divida de cunho social siqnificativa, acumulada quaJVio da -Q

missão do Desporto em todas ConstU:uiçoes anteriormente elabori!.

das no Brasil.

II - Destinação de recursos pÚblicos para amparar e promover

prioritariamente o nesporto"educacional,não pt'ofissional e, em c~

sos especIficas, o Desporto de alto rendimento:

111 - Incentivo e proteção as manifestaçoes desportivas de

criação nacional;

IV - Instituição de benefIcios fiscais e outros especIficas

para fomentar práticas desportivas formais e não formais, co:no d!

reito de cada um;

V - Democratização e valorização do processo eletivo. dos PQ:
deres das 'Entidades dirigentes nacionais e estaduais, qarantindo õ
direito exclusivo de votos nas assembléias eleitorais, às associa
çoes_desportivas disputantes da divisão principal, e-também às fedi
-ra-çoes estaduais, auando se tratarem. de processo eletivo nas confe
deraçoes desportivas. -

~t1.~!!!:!t1J!ç~Q

JUSTIFICATIVA

nos;

A Polícia Clvil, além dos Delegados de Polícia, tem os

Peritos Criminais e os Médicos Legistas dentro de seus quadros,
compostas por crcr í sarcnaãs de formação superior, não sendo ju~

to que somente uma categoria seja privilegiada em detrimento de

outras.

I - Respeito a autonoMia das :Entidades desportivas dirigen -

_ tes e aesecãaçcês quanto a sua organização e funcionamento inte;:

r.r '~uI.,o'n..',llo'"....."'.d~

"' ~----rnr.'.~IT....oç.i. ___,

EMENDA lP08377-0
['J

fl);;~'~"'~

fr;;;;-;~~-;J

r-r;~:'''~

rr;;;;;~~--;-;;;J

JUSTIFICAÇ1l.D

A bcãsa de estudo constitui ajuda ao aj.unc car en
te e não ao eatabeãecmenbc de 1:'05100. VidDr-st> o s í s tema de bol
sas discrimina o estudante pobre que só fica com opç1,ío da escora •
pública ou sem alte-rnati-va ondl?' \"sta níio e)t.istir.

O vaIor da boIs') deve ccrresccncer ao custo oquí-.
varente no ens ínc público, para evLt.ar privil~gio.

acrescer ao art. 381 os ,,5pguintes ptlr<Ígrafos 112 e

EMENDA SUDSTITUTIVI\
TiTULO IX

DA DRDEI! SOCIAL

CAP!TULO III

DA EOUCAÇil~ E CULTURA

EMENDA ADITIVA

TITULO IX

DA OROCH SOCIAL

• CAPllUtD UI

DA EDUCAÇJlO E CULTURA

"§ 112 - o s.ís t erea de bolsas de es tucc não caract~

riza repasse de verbas públicas -para entid::;:dp$ •

privadas de ens Ino , '"
"§ 212 _ O valor das bolsas terá, como par~l'l"'t.rOtO

custo de ensino de igutll nfve I ce QU<llid~

de orerecrcc em est.ebetecfnentc l"!>tat"Jl connêne
re ;"

Substitua-se o art. ~83 po Io seçuí.nte

"Art. 383 - As euprr s-e ccncrc re Is , mdus-,

triais e agrícoléls são responséve í s pelo ensino fundamf'nt:::ll e pré

escolar gratuito de seus empreçcdcs E' dos respec t ívos decenoentes ,
a partir dos t rêa anos de Idade, neurante a manutenção de escofes '
próprias. cOnCE'SSdO ce bot ees de estudo ou cont r íbc.íçêo com o sal~~

rio educaçuc , na rcrma da lei."

m---------.....,'"''''.,,'.--------___,

EMENDA lP08374-5
l: DEPUTADO ROBERTO VITAl.

"'---,--------rUTOlJu'''fl'''''lOO ___,

r.r-;m,,--7"7--'Lu."""~...".x.,'u••o,,,Ui~ _,

EMENDA lP08373-7
(!J DEPUTADO ROBERTO VITAL

.U.O'NS''''••çto ---,

JUSTIFICAÇAO

~ prpciso não duplicar meios para a obt.en
ção dos mesmos fins, aprove í tanda-se a rede I'Ia.rca exfs tente , para

racionalização dI" gaslos E' olimizadora, capaz de Iltingu esse ollj!
Uva.

EMENDA 1P08378-8
['J IVO VANOERLINDE

•.."... """""""ul.o./ ....o.«Il.,..io -,
fS;;~;'--:J

r;;~~ffil

A consolidação das unidades de conservação com a desaoro

pJ;.iação das áreas nelas inclusas, tem sido a dificuldade maior

que a administração florestal tem enfrentado.

A preocupação da Constituinte com a preservação dos recu.!.

sos naturais renováveis e do meio ambiente tem sido not6ria ~

portanto necessário que se dê os meios para a Admlnistração

Florestal atuar O mecamsec proposto é indispensável para tal.

EMENDA lP08375-3
f'1 nEPIIIADO ROBERTO VITAl

.u....,~,.~.....;:O,'u.~." ..'"O _,
fS:~~';'~

rr;;~;mJ

Acrescentar no ítem 11, do Art 265'

Art. 265 - ~ vedado à un í ão , aos Estados, ao Distrito Federal

e aos municípios:

EMENDA 1P08382-G

I: IVO v'NDERITNDE

I:J ."N'RIO

r-;;;;;~'''~

tS!~~flJ
1 - ~""' ••• '."
II _ Instltuir imposto sobre:

a) ••••••••••••••••• Suprimir ou alterar a redação da letra lia" para ter
o seguinte teor:

EMENDA SUBTITUTIVA

T:(TUlO IX

DA ORDEM SOCIAl.

CAPiTULO III

DA EDUCAçnO E cu, TURA

Substituir o ..inciso I do art. 372 pelo

"I - uenocre t Iaeçêc do acesso e perna
nência em todos os nfvej s de ensino"

JUSTIFICAçno

t. preciso garllntir o acesec (> perman~!l

cfa do aluno em que lquer grau de ens Ino , A qes tão P de natureaa

tecmce , com orov Imento r equ.l amerrt adn em lpgisl "lÇÕO proprla I co,!2
form'" a naturoaa jurIdica dE' E'ntidadE' mantl"nE'dora d13 l."scola

EMENDA lP0837G-l
tJ DEPUTADO IVO LECH 1 rr;;~;'~~--J
tJ PLé;;~·:;'_'_";o"_,,·_'".._,,·_"".._·,,_·,· _J) t[qG:'o@l
"' .Euo/.u"''''•• çoO__

Emenda SUBSTITUTIVA aos artigos 391,392,393, do capItulo III

da Educação e Cultura, que passam a constituir-se em um só, de nu

mero 391, renumerando-se os segilintes.

Artigo 391 - CO\1lpete a união criar nopnas gerais para o Deé

porto, disptmsando tratamento diferenciado para o Desporto profis

sional e não profissional, obedecJ.dos os seguintes principias

nomas cogantes:

e) nrees de preservação permanente

JUSTIFICAçno

As áreas de preservação são na verdade limltaçBes de uso

e ônus ao proprietário, e estão orientadas ao bem comum. Não

é justo portanto que os mesmos se j am onerados com impostos

Esta regra estabelecida a partir da. Constituição cremos ser .!
ceqcede ,

EMENDA lP08379-G

f!J IVO ''''"DER' 'NDI ,
..E.... O' ••Il'... ~II""CO... 1I ... _,

~ p'p;<nm
"' 'uf~'.un"'••çi.-- --,

Alterar o teor do Item IV, do Art. 408, que passa a

ter a redação

Art. 408 - Incumbe ao Poder Público:

I - ••. ... . •••

IV _ Definir em todas as unidades da Federação,

paços terrItoriais e seus componentes a seram especialmente pro

tegidos , vedado qualquer modo de utilização que comprometa a 1n

tegridade dos atributos que justifiquem sua proteção, que s6 po

derão ser aI teradas mediante lei.

V - o 00 o o .. 00 ..

XI - •••••••••

JUSTIFICAçno

A preocupação que os espaços terntoriais e seus

componentes a serem especialmente protegidos, seJam definidos
mediante lei, decorre do fato da vulnerabilidade que elas são

colocadas quando criadas por ato do Poder Executivo, mediante

Art. 410 - Dependem de prévia autorização do Congres
so Nacional. -

a) os planos e programas do Governa relativos à ocu
pação da região Amazônica. do Pantanal e da Mata Atlântica e da

Zona Costeira, ainda não ocupadas.

b) ..

.JUSTIFICACAO

Suprimir, porque na verdade o mal que é causado,

pecda Ieente ê s rfcreetes , -ressaa ncsmas ragiõês Ou é rees ueccr re
não da ocupação econlimica desses espaços, mas sobretudo da inob
servância da Legislação ordin'iírla. O atual C6digo Florestal se

observado, resguardaria no mínimo 50% da área de cada proprieda

de e as áreas de preservação permanente nela existentes (margens

de r los I topo de morros, encostas etc.). O mal não reside na fa1
ta de dispositivo legal mas na inoperância do executivo, da Adml
nistração florestal, o IBDF'. -

A manutenção dessas regiBes Intocáveis em seu todo,

seria uma irracionahdade A harmonia dos interesses e encontra

da no próprio Código Florestal que prevê a partlcipação do Gover

no no estabelecimento das áreas "'de preservação permanente, os
Parques e as Reservas Biológicas, que devem somar as restrições

Impostas às propriedades privadas.
s6 eX1gir a aprovação do plano ou programa em nada

resolve. Deve-se é fazer cumprir a lei que já concilia todos os

intêresses.
A hipótese da alteração da redação é justificada

porque nos dois primeiros casos, da Floresta Amazônica e da Ma

ta Atlântica, so os projetas ou programas de utilização da Flo

resta e da Mata (substantivo) dependeria de prévia autorização

~ utilização do solo etc (Agropecuária) que mais agndem ::l

meio, estaria fora da e:dgêncla No caso do Pantan:Jl e Zona co.§;
teira, que são regiBes, subentende que seria a utIlIzação da r~

gião, por qualquer atividade, que estaria condicionada a citada

exigência.



880 • Assembléia Nacional Constituinte

J-U-S-T-I-F-I_C_A_I-l-V-A

Suprima-se o § ,42 do artlgo 49 e acrescente-se BO artigo 57

"competência dos Estados" :

VI -Legislar sobre crIeção , rueso, Incorporação e des

membramento de !-lunlclp!os.

CHICO HUMBERTO

nhecimentos suficientes da legislação concernente ao R~gistro Civil •

como também de Direito CJ.vll, o que seria ill'.possivel exlgn-se de ci

dadãos eleitos por um curto perIodo, leigos, sem experiência nen base

para exercerem essa competência, e sem as necessárias condições de o.!:

ganização para isso.

Ademais, a responsabilidade civil e criminal relativa a
esses atos é do OficJ.al do Registro Civil, que, além de ter esvaziada

a sua: ccrcetsncra, ainda respondera pelos atos de outrem.

fl!T;;;;;'-:J
&i~V«JPLENXRIO

.ll••• 'Q/Co~""io/IUIOOM1tS1e _,

EMENDA lP08391·5
(l DEPUTIlOO JOSE ELIAS >UlJlll

o art. 195 faz nenção à prestação Jurisdicional gratuita às pessoas compr!!

vadamente pobres. Como os atos relativos ao Registro Civil são, em grande'

parte, de lnteresse do cidadão, seria una sobrecarga para os cartórios tra

balharem de graça Indí ferentemente caraq.snJ)J:13: e QJ3Ilreq1rrmte rãJ te-rcx:rdl~"'_pe1a;=vl<;m_

~-O---_,Ud"'Q/OOU1S,lQ/'U'OOI/lUlo

r;r---------_ruTo/.un"';.~iQ --,

rr'~~'~~"MG]

cç;;P?J

EMENDA lP08383·4
tJ
r;r------ '~u.l..Q/cow'uic/$"".Owl .. io

o Projeto no artigo 49, § 4g • repete Impro-

priedade da Carta de 67 ao permitir, em detumento da autono

mia dos Estados, Que a União legisle sobre a criaçiJo de Munl-

cípios.

E:. o que a emenda corrige, como se impõe

Inclua-se, onde convier, ao At'tigo 88, o se9IJinte inciso:

f} Funcionário Pt;bl1co Federal que,g data da prOl'tRJlgação de nova Constituição

e a partir oeeuso, contar mais de lO anos de aposentadoria , com base na

aUnea B deste artigo, terá seus proventos integrais e será reposicionado '

na última referência da classe especial da correspondente categoria nmcío

nal a que pertencer, Ircependene-ite de vaga.

Inc1ua-s onde couber'

Art. Compete ao Estado o controle das J.mportações de t'l,2,

têrJ.as primas e insumos necess ãraos aos supn.mentos

do parque rndus t r-aa I Ea-nnacêuta cc , observadas

necessidades do país.

m- l.nOllll'ltl.,.I;iO --,

EMENDA lP083B4·2
t: DEPUtADO JOSE: ELIAS MURA0

PJ PtENARIO

rrPT;;~~-:J

~~fitJ

Justificativa - Nada maIs justo do que proporcionar ao cidadão depois de

anos de serviços prestados à Nação, tma velhice tranquila EstarIamos, as

sim, dando un grande passo na tentativa de solucionar dois graves proble 
mas que conturbam o plano social o aposentado eccnseqoeotenente, o idoso.

JUSTIFICATIVA

o BraSJ.I tem Uma notável dependêncra externa de maténas

pnmas e insumos para a Indiis t ra a parnacêuta ca , l-fJ.lhões de d~

lares são anualmente da s pendadoa nas ampor-uaçêes 1 fel tas Me

nos atendendo às necessadades ~do país. mas às neces s adades de

faturamento e de vendas das émpt-es aa Earmacêutncas , especaat
mente as nuj t anacdunaâs aqua ans t akadas ,

Dispositivo Emendado - Artigo 476, Inciso II

p:rPF;:''''~

f'lã6!'~0?l

EMENDA SUBSTITUTIVA

PLENA~~l~"-'o ... ,SdO/lu.cQ.. lIlo--------,

Dar ao art2 216 da secção V.I - Dos tribunais

JuIzos do Trabalho -, Cio Projeto de constituição, a seguinte r,!

dação:

Art. 218 - Compete à Justiça do Trabalho cone!
llar e julgar os dissIdios individuais e coletivos entre empr~

gados e empregadores, inclusive da administração pública direta

e indi:teta , e outras controvérsias oriundas de relação de trab.!
mo, regidas por legislação especial, ou que decorram do cumpri
menta de suas próprias sentenças, individuais Ou coletivas.

§ lll! _ Esgotadas: necessariamente, a negociação

entre as partes e a instância de conciliação I poderão as dec!
sões, nos dissidios coletivos, crLar normas e condição de trab,!

o descontrole das Importações p ropcrcacna e é rigorosa

mentp 'T(>c:pnnsâvpI pel;! avatancbe , verdedeara torrente de '!l.ed.=.

caaentcs I com mais de 3S mil títulos. absolutamente desaJust,!

dos das necesaadades ramecctcgrcas, O controle enseJárá_um:l dJ.SC1

p'Lana natural e perfcJ.tamente compatível com nossas carências

e necessidades. seberama, defesa da saúde e do consumidor
bresãfea.rc ..

§ 21l! _ A decisão coletiva só é recorrível pata o

próprio Tribunal que a prolatou, por reiteração de instâncIa, e

só poderá ser suspensa, nos seus efeItos, pelo órgão que a prg

feriu.
§ 31l! _ A execução das decisões nos dIssIdios ind!

vlduals processar-se-á em instância única perante as Juntas de

Conciliação e Julgamento.

JUSTIFICAC1tD

lho.

r;r----------tlln,.UtT'''uCAe

EMENDA lP08392·3
tJ CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

Parágrafo On.lca _ E vedada a propaganda cctercfal de medicamentos, formas

de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoól.!cas e

agrot6xicos.

Tluo/"'trll~i.o

..l:6Uficativa - \'ala1O-I'OSdo seguInte pressuposto para justificar tal tran1.

posição: una cctsa é se defender un princípio na área da saúde onde a pr~

otupação primordial é a prcteçêc do cidadão e do consunidor, visando-se, co,!!

sequentemente, o bemestar coletivo. Tais argl.lflerltos são extremamente vál! 

dos pois são voltados para a área da saúde e tanbém do melo anbiente (taba 

gismo passivo )
Por outro lado, tais argunentos tomam-se menos convin 

centes, quando tratados na área da ccasucaçãc, una vez que, nossa posição

toma-se de censor e até mesmo'l de repressor, dando-se assim, una conotação'

de esta:rmos tolhendo a liberdacle de Inoreose, o que, abscruteeente, não é o
caso estascs Sim, inbuídos empreservar e salvaguardar a saúde e o bem es 

tar da população brasileira

Transponha-se o Parágrafo tlnico do Artigo 404, do CapItulo V

Da Ccm.n!cação
para a Seção I

DaSaúde

Inciso V do Art. 347

rerunerando-se , esster, os incisos seguIntes

~IO

(l PLENARIO

FiiZ'--:J
rç;:A1"C.ld ... /COllltslO/lut<OIIl1'1e -,

.lJsUficatlva - "Vê~se pelo "caput" do artigo citado, o espIrito de justi

ça do legislador, quando da qualificação ao ex-corcatentet civil ou mili

lar.

A Constituição atual, no seu artigo 197, discrilftina o ex-cceoatente, esta
belecendo diferença entre civil e militar. E sabido que, no CUlTPr!mento '

das missões de guerra, não se cogitou saber se O cceoetente, ao regressar

à Pátria, viria tornar-se civil ou continuar na vida militar, sujeito à
rígidos regulamentos e obrigações específicas

A aposentadoria ou transferência para a i08 ividade para o militar, na id.!

de tfos atuais ex-ccecateotes, tem o nomede "rercraa", Dessa forma, para

que não surjam eventuais dúvidas de interpretação é que se pleteia a pre 
sente modificação da emenda.

- aposentadoria Integral .ou reforma aos vinte e cinco anos de serviço

público ou privado, além de ilJllortância adicional correspondente

vencimento de Segundo Tenente das Forças Armadas.

DISPOSITIVO~ _ Artigo 416, partigrafo je

Dê-se ao parágrafo IQ, artigo .416 a seguinte redação:

O casamento clvil terá gratuIta a sua celebração.

Dê-se ao Inciso II I do Artigo 476 _ a seguinte redação:

=- 'U"/~UtT"·.;~l.o---_------___,

EMENDA lP08385·1
fl lEPUTAOO "'SE ELIAS HJWl

.lJstificativa -

m-- tnre/'~'r"oc:.çio,- ___,

Dispositivo emendado- Art 12

A alínea "g", Inciso !lI do artigo 12,passa ter a seguinte redação

Da decIsão limInar do Presidente do TST, suspendendo
ou não, no todo ou em parte, a sentença coletiva regional, ainda

cabe agravo regimental para o·TST Pleno. Depois, subindo o RO i!!,

A decisão coletiva não deve ser recorrida senão para
.0 próprio TrIbunal que a proferIu. por embargos reiteradores

de instâncIa. A explicação é lógica: sendo c:riadora de normas,

própria para reger os contratos indivIduais de trabalho dos i,!!

tegrante$ da, categorias dissidentes, a sentença coletiva não c.!

rece de uniformização pelo TST. Sequer pode ser bitolada pelas

sÚlllulas, porque é uma decisão "normativa", que cria direItos e
obrigações especificas para os membros das categorias d15side,!!

teso

Embora nos demais países já não se admita o chamado

"poder normativo" da Justiça do Trabalho senão para conflitos

de NATUREZA JURtOICA, nossa tradição arraIgada inclui os d!ssI

dIas de NATUREZA ECONOMICA. A"'locução verbal da const!tuiçã~
atual ("a leI especificará as hipóteses", art. 142, § 12) pr,!

t1cam~nte aboliu o poder normativo Da!, a não repetição dos

critérios do exercfcfc desse poder constitucional.

Atualmente, a ação de dissídio coletivo tem sentença

do TRT passível de suspensão limimJr pelo Presidente do TST, e,!!

quanto o recurso ordinárIo contra a sentença em dissídio Indiv!
dual não tem nem pode ter efeito suspensivo (CLT, art. 899), o

que é uma capitis~ para os dissídios coletivos, razãO

de ser do Direito e da Justiça do rrabalho.

A competência da .Justiça do Trabalho deve ser delinea

da na Constituição, como vem acontecendo entre nós: O artig~
aqui proposto amplia-a aos empregados da adminIstração' direta

e indireta e de logo fixa-a para os casos de cumprimento de

sentenças coletivas, em tudo que estas criarem como condições

de trabalho, sem distinguir. como atualmente, as cláusulas que
dizem respeito ao interesse imediato dos sIndicatos, para cuja

ação de cumprimento o STF e o rST apregoam a incompetência da
Justiça do Trabalho.

FáMi'~

fuJ';;M~J
furO/....." ...Ç;.O

.L....'Ofoou'utO/IU.OOW'Ui.o _,

SUprima-se, no artigo 193, o § 22 a elqlressão 11••• habilitação....

ficando-se a seguinte redação:

os esfBdos cr.!arão a Justiça de Paz, rerru1erada l caIPOsta de cidadãos

eleitos, pelo ,voto direto e secreto, CCIXI mandato de quatro anos, ~

corrpetêrcla ~a a celebraçãl) de casamento, além de atrlbuJ.çõe5 cone!

llat6rias, e outras previstas em lei federal.

.l.1stificativa -

Visto o acesso de 'Professores titulares ser fel to através

de coocersc público, senda este, t.rII princípio adotado pela pr6prla Uni 

versidade Federal, conskderema a prOlllJlgação de tal artigo una vitória
do corporativismo arraigado sobre os princípios mais basilares de cons 
trução de una pol!tica unlversJ.tárla pública e democrática.

Alémdisso, é inacknIssIvel que, no momento em Q.JC se tenta moralizar e -I"
mesroo democratizar o servfço público no pajs, seja aberta tal censeçêc.

A presente supressão tem IJUl ouJt:llvo retlrür do te ...tü a e...-p:rcss~c
"habilitação", visto que somente os Oficiais do Registro Civil deve
rão ter, COOXJ sempre tiveraml competência e estrutura funcional para

O processo de habilitação de casamento. Nessa estrutura incluem-se cg

SUprima-se o Artigo 479 elo texto constitucional

(l PLENAAIO

EMENDA lP0839Q.7
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(Çj:~AJ

aUnea "g"- serão gratuitos todos os atos necessários ao exercIcio

da cidadania, inclusive os de natureza processual e os

de regIstro civil aos Indivíduos, cOO1Jrovadamente ,
carentes.

A presente emendaobjetiva cO/TPatibIlizar a redação aclma com o estabeleci

do no art.199, que diz "os serviços notariais e regIstdis serão exercidos

em caráter privado", e, no seu § 312, "Lei Federal dispotá sobre os emolu 
mentos relativos ê!fJS atQ.s notariais e registral$ "
se os atos de Registro Civil fossem gratuitos, e exercidos em caráter pri
vado, o dispositivo iria ferir os princIpios de eQUidade, pois atos equip.!

rados seriam retru"lerados diferentemente.

Justificativa: Esta emenda mantém gratuita apenas a celebração do casamento,

como Já consta do texto vigente, visto a habilitação representar em elevado

custo para os OfIcios de Registro Civil, com funcionários, material, prédios

etc., ofIdos esses de caráter privado.

As pessoas carentes Já dispõem de proteção legal que as isenta de tal pagame,!!

to, não sendo justo que tal beneficio se estenda aos que podem pagar, causan
do lJIl ônus desnecessário aos responsáveis pelo secvíço, inviabilIzando mesmo

o fl.lllCionõlmento deste.

EMENDA lP08386-9
fi lEPUTAOO JOSEELIAS fUU\O

(l PLENAAIO
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terporto no dIssídIo, o T5T apreciará a causa coletiva, embora
possa ser de !.ego deflagrada a ação de cumprimento na JCJ, desde
quando proferida a decisão do Regional.

---Tal comple)cldade não atende à rapidíssima solução que
8 lide coletiva requer.

flPLENARIO
'~CdAIQ'COMIS'IQ/IUI~g.IS'IO-- _,l ~;;:rJ!1J

o texl.c proposto na Emenda pemu ce transferir, sen nennum pr~

juízo, o centro das discussêles para as Casas Legislativas, em época
oportuna, com mais propriedade e sem o risco de comprometer a futura

legislação sobre os índios no Brasil que se pretende isenta e dur.!!,

doura.

A ação de execução é exclusivamente técníca-prcceg
sua! Já não existe o "conflito capital versus trabalho", dirimi

do pela sentença exeqüenda. Deve, po1s:-;-;;ecução ser julgad;,
em lnstãnc!a única, pelo Presidente da Junta. sem os vogais 
como vem aconteêendo desde a criação da Justiça do Trabalho, e!!!.
bora hoje caiba recurso de agravo de petição para o TRT.

A restrição constitucional ora proposta é oportuna,
poIs, se ela ficar apenas na le! ordinária, comportará constr.!:!,
çillo jurisprodencial do STF, como .hoje existe, de que, havendo
matéria constitucional na execução, deve ser permitido esgotar
os recursos trabalhistas para, assim, abrir-se a porta a mais
um recurso - o extraordinario - o que delonga a execução a 11
mites intoleráveis

Ressalte-se que restarão sempre o mandado de segura!!.
ça e a ação rescisória, desde que presentes os pressupostos pr,2

cessuais de tais ações.

TITULO IX
CAPITULO VIII

DO lNOI0

Art. 425 - •••••••••••••••••••••

§ 151 - São terras ocupadas pelos Indios as por eles habi t.,!
das, as utilizadas para suas atividades produtivas e as áreas neces
sé rias à sua reprodução fIsica e cultural, segundo seus uscs , cost~
mes e tradições, incluIdas as necessárias à preservação do meio am
biente e do seu patrimônio cultural

PROPOSTA

Nova redação
Art 425 - ••••••••

§ IQ - São terras imemorlais onde $1'" ecbem peroeoenter-e-Ee
localizados os Indios aquelas destinadas à sua habitação efetiva, às

suas atividades produtivas e as necessárias à sua preservação cult.!:!.
ral, segundo seus usos, costumes e tradições.

EMENDA lP08399-1 ·=·,-------'1 r<r
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TlTULO IX
CAP1TuLO VIII

DO 1NOIO

Art. 424 - •• • •••••••••••••••••

§ 351 - A política indigenista ficará a cargo de 6rgão prÉ.
prio da administração federal, que executará as diretrizes e normas
definidas por um Conselho Deliberativo composto de forma paritária

por representantes das populações indígenas, da União e da socIed~

de.

PROPOSTA

Bras!lia, 06 de agosto de 1987.

JUSTIFICATIVA

Usando os sentidos vagos de "terras ocupadas" e "necessária
preservação do meio ambiente" e do "patrimônio cultural dos Indios"
toda a Amazõnia, por exemplo, poderá ser questionada como terra indl

gena A emenda se propõe a impedir este disparate que já se faz se!!
tir.

Nova redação.

Art. 424 - .

§ 39 _ A politica indigenista ficará a cargo de órgão pr,2

prio da Administração Federal que elaborará e executará as diretrl

zes e normas devidas

JUSTIFICATIVA

A existência de um Conselho Deliberativo que receba represen
tantes de todas as comunidades indígenas será extremamente numeroso

di ficultando um consenso na elaboração de diretrizes e normas
Deve ser ressaltado também a Inversêc de poderes ao delegar aos

tutelados autoridade maior do que a do 6rgão tutor.

TITULO IX
CAP1wLD VIII

00 1NOI0

EMENDA lP08397-4
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Ac.Jte6c.ente-.6t. ao J.tem II, do rt/t..t. 'l1, a <5e.gu.i:nte aanea..
o

)J

")(1 <540 J.nelegIl1lU<5, 110<5 ple-<.to<5 pltopoJtc..tona.<.<5, o~ Sec..':.!.
tiAlO<5 de E<5tado, <5alvo e e. de.tentolte6 de mandato eteul.o
e. pall.a o mUmo c.aJtgo".

EMENDA lP08393·1
(l C,.,Ulul.l. MAURO SAMPAIO

(D PLENÃRIO

JUSTIFICAÇÁO

N40 e e tll.a.,ta de J.mpec:U.Jr. apent1.6 a. .indtu.ênua do Po;!eJt Eco
I1Ônr.{C.O 110.6 ptel.tOl>, ml1.4 e pll.ec.úo ev.i.tall. que ol> de.tentMe6 de ca.:t:

tgO<5 adm-<.n.i..6tll.a.t.i.vOl> pO<5l>4/!l va..!elt-l>e. delu, pall.a gt11l.a.nuJt .loUíl. ele.i.

,ç.ão pa.ll.a. veltea.d01l.e6, deputado.lo utadua.i.6 e áedeJta.i..lo e .loenadc'te6.

EntJt.eta.nto, podeJtiío canckdatat't-6l!., ca60 tenham out'to man

da.to ele..tivo --ve.ltudoJt, depu.ta.do ou 6enadot't-- 11 t'tenovaç.iío de. malt:
duo.

Art 425 - As terras ocupadas pelos Indios são destinadas à sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas na
turals do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e do;
cursos fluviaIs, ressalvado o direito de navegação
--------------------------------------------------------------------

PROPOSTA

Art. 425 - As teeras imemoriais, onde se acham permanentemente
localizados os Indios, são destinadas à sua posse permanente, cabe!!
do-lhes o usufruto das riquezas naturais do solo, dos cursos flu
viais e das demais utilidades nelas existentes.

fJpLENARIO

T!TULO IX

CAPtTULO VIII
00 1ND1O

Art. 424 - São reconhecidos aos Indios seus direitos origIn!

rios sobre as terras que ocupam, sua organização sccraf , seus usos,

costumes, línguas, crenças e tradições.

PROPOSTA

P~OPOSTA

Transferir o conteúdo do Inciso para o Artigo 99 do Projeto de
Constltuição]G1-lc::it.. w-u-~~

-------------------------------------------- J _

JUSTIFICATIVA

....................................
XVIII - legislar sobre as garantias dos·direitos dos

Indios

JUSTIFICATIVA

A emenda vIsa dar maior precisão ao direito dos Indios que ef!!.1
tivamente se acham localizados em suas terras imemoriais.

Art. 100 - ~ da competência exclusiva do Congresso Nacional:

PROPOSTA

Art. 424 _ São reconhecidos aos indios seus direitos origin!
rios sobre as terras imemorIais onde se acham permanentemente local!
zados, sua organização socIal, seus usos, costumes, lInguas, crenças
e tradições.

T1TULO V
CAP!TULO I

Art. 375 - O ensino será mInistrado no idioma nacional, asse
gurando às pcputações indígenas também o emprego de suas línguas e
processos de aprendizagem.

A implementação desta norma para todos os níveis, onde se in
clue, per exemplo, o de 351 grau'; será praticamente impossIvel, bas
ta imaginar cursos de medicIna e ';ngenharia nas IInguas materna;
das comunidades indígenas

O termo "naçJb" deve ser abolido para sempre do texto consti

tucional dados às interpretações nocivas à nossa soberania que deI;
podem decorrer

TtTULD IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO III
~ DA EOUCAÇAD E CULTURA

C"'~ -vve-e-e, N..&<>.e= eco <UJ 3<5
Art. 375 - O ~nslno, em qualquer nIvel, será ministrado no

idioma nacional, assegurado às nações indígenas também o empr eqo de
suas línguas e processos de aprendizagem

tJ PLENARIO

EMENDA 1P08402-4
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prot~

§ 22 _ Lei especial dispür~ sobre a expfcreçãc e o
menta, das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos

ciais de energia hidráulica, em terras indIgenas, bem como a
ção das instituiçõ~s, bens, saúde e educação dos Indios.

T1TuLO IX

CAP1TuLO VIn
DOS 1NDIOS

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TuLO VIII - DOS 1NDIOSJ

T1TuLO IX, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REOAÇAO:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Além de maior precisão ao texto da Nova Carta o texto da Propos
ta vem impedir uma flagrante discriminação com~acionais não-Indios
que não possuem direitos exclusivos do subsolo de terras que lhes
pertençam.

Art. - São reconhecidos aos Indios os direitos originários
sobre as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente 19
calhados e destinadas à sua habitação efetiva, às suas atividades
produtivas e as necessárias à sua preservação cultural segundo seus

usos, costumes e tradições.

§ 151 - As terras de que trata este artigo, nos termos que a
lei federal determinar, são bens inalienáveis da União, que as dema.E.

cará.

A Emenda se propõe, basicamente, a cumprir duas finalidades·

uma de natureza circunstancial que atende a uma indiscutIvel exigê!!
cia de se chegar a um texto da Nova Carta conciso e de caráter norm,!
tivo; a outra, de natureza doutrinária visa a transferir à legisl.,!
ção ordinária a responsabilidade do tratamento às espec í ficidades do

assunto.
___ A_o!!estl'ln indígena no Brasil a exemplQ de nutras matéria_

estão sendo discutidas na Assembléia Nacional Constituinte, adquiriu
plena efervescência. Porém, o que é fundamenta) ressaltar, é a extr!!,

polação para o campo politlco dos aspectos eminentemente técnicos e
executivos que compõem a essência da questão indígena. Ora, estes
aspectos, dada a sua natureza, longe de se constituirem matéria
constitucional, alinham-se entre os assuntos que devam ser tratados

em legislação especial. A tradição constitucional e legislativa br.,!
sileira respalda clara e insofismavelmente essa posição.

Por outro lado, o clima das discussões sobre a questão indIg~

na na Assembléia Nacional Constituinte não tem favorecido ou benefl

ciado o aprofundamento da compreensão da problemática Ao contrário,
tem propiciado radicalizaçêles indesejáveis e desnecessárias, repito,
dada a natureza técnica do problema. Na fase final do trabalho dos

constituintes é de se esperar maior acirramento dos ltnimos.

EMENDA lP08398-2 "~--------'I r;r:P'::D'''8'---'
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Pude a cJt.(,l1ç.ão, no Bt'tM.(,t, do Imp04,to .6o~:e a René.
na adm.i.JÚ4.tll.aç.ão de C4/!lp06 sezes , c.aJl.nc.teJt.i.zada p01l. UI" utt'tema.é

apetite á.l.6cal, acompanhado de gt'ta.ve cace e 6"na.l1c.ulLa., 0.6 c.ont,."::.

blU.ntu lLeagem contlta. a. 6ua apUca.ç.ão 60bll.e 6a.lâ1U.06 c pJtoven.tc.
da apo6entadolU.a..

Art. 425 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UTULO IX
CAP1TuLO VIII

OO,INOIO

Nova redação

JUSTIFICATIVA

• § S9 - O J.mpol>to de que .tJl.a.ta o .i-tem I11 não .inc..<.

de 40bt'te 06 pltOVento4 da. ap0l>en.tadoJt.la".

ACll.ueente-4e ao M,t. 210 o 4egu..i.nte:

Art. 425 - •••••••••••••••••••••••••••••••

. § 251 - As terras refer.idas no parágrafo anterior são bens
inalienáveIs e imprescr!tiveis da União, cabendo a esta demarcá_las

§ 2Q - As terras ocupadas pelos Indios são bens da União,
inalienáveis, imprescrit!veis e indisponIveis a qualquer título, v!!.
dada outra dest.Ineção que não seja a posse e usufruto dos pr6prios
indios, cabendo à UnUio cenarcã-fas ,

n.TO/.ul ....Uçlo -,

--------------------------------------------------------------------

Vedar as terras indIgenas a outra destinaçJo que não seje a pos
se e o usufruto dos pr6prios Indios se constitu~ em argumento isol;
cionista que contraria a integração à comunhlJo nacional, dos nosso-;
Indios.

[!JPLENARIO
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JUSTIFICATIVA I
o Artigo 99 do Projeto de ConsUtulção estipula:
"Cabe ao CongFesso Nacional, com iI sanção do Presidente da R~

púbi!ca, dispor sobre cedas eatérras ae competência da União. .... I
O Poder Executivo, responsável que é pela tutela e o bem-estar

das populações indígenas, deverá ter o direito de propor legislação

sobre seus tutelados.

JUS T I F I C A 'rdI V A

Pelo conteúdo do texto original a Un1l0 estará privada de exe.!:
eer- seus poderes soberanos. O texto constitucional deve considerar a
tealidade do poder da Un1:l0 para que seja duradouro, isto é, poss!

vel de ser cumprido elll todas as situações.

Praticamente a total1dadlj dos países do eundc adota.
a referida Convenção ng 81 e mesmo a Brasil já a ratificou, mas
apresentou denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no G,2.

verno do Presidente Médici, foi acusado. no foro internacional.

por nDo cumprí-lo.
E ne.bessário, para sanar tais problemas e para Maior

garantia dos direitos trabalhistas. que a Inspeç~o do Trabalho

seja finada na Constitui~~, COIlO atividade norlllatizada e exe
cutada pela UnUla. -

..--------~-------------------------- ..--------------------------------

Inclua-se no Titulo IX, Da Ordelll Soclal, Capitulo lI,

da Seguridade Social, secção III, "Da Assistência Social". o~"

de couber:

Deputado NELSON SEIXAS

A defesa. a segurança, o abrigo, da pessoa portadora

de deficiência de nível acentuado frequentemente por questões
econêetcas ou de relacionamento pessoal,escapam da desejada'
açl!o familiar.

Nessas condi;i5es e mais na ausêneia de fa_iliares por

1I0rte ou abandono tais pessoas deficientes necessitam de tr!,

teeentc em instituiçl5es apropriadas mantidas pelo Poder rúbl!

00.

JUSTIFICACAO

EMENDA ADITIVA

~,-----------~
"EMEHD~ MODIFICATIVA

TITULO IX _ OOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

~ - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
ART~ 12 - •••

IV - ...

b - •••
c _ -e Uvre o exercício de qualquer protisslo. obs~rvad.s

as condiçlles de capacidade Uc:nlca e outras que, ea defesa da

~vidente int~resse püblJco, a lei estabelecer.

Deputado -HEL'SON SEIXAS

"Art. _ O Poder Público garante tratamento em insE!
tutçees apropriadas às pessoas pcr tadcr.es de def.ciên
cia Incapazes de suprirem sua própria subsistência 
ou de se regerem."

JUSTIFICATIVA
A expressllo qu.llt1~c.ç15es l! ln~l-nlda e discrllltlnat.!!.

rla.
Nlo deve, nee pode haver discrillinaçlo no exercício

da profissão, par indivíduos capacitados tecniciullente.
O 8ra$1l ratificou a ConvençlJo da on nR 111 de 1958.

que trata da eliftlinaçlo de todas as formas de discriMinação no

elllPrego ou proflssllo.
Desta forllla a expressãc "observadas as condiç15es de

capacIdade tjfc~lca" define COll! preclsllo, de tlodo claro. as 11_.1
taçlles poss!veis para o exeec tcã c da atividade do trabalho. of!

cio ou profissllo.
" pr6pria oecraraçlo dos Direitos do HoMem assIm def!

ne as l1mitaçeés individuais: "A liberdade consiste elll poder f,!
zer tudo que nãc prejudique a outrelll. Assim, o exercIcI0 dos
direitos naturais de cada indivíduo s6 teM por limites os que •
assegura" aos outros meebrus da sociedade (J gozo deasea mesmos

.dIreitos. A lei. s6 pode proibir os atos noclvos à Sociedade". ~_

Portanto, é indispensável e iiisubstitu!vel a utili

zação da expressãe capacidade técnica para definir as lilnita-/

ções em causa, sem discriminação, não deixando qualquer dú/ida
para o legislador ordinário.

EMENDA lP08410·5
f'J
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PROPOSTA

Art. 428 - O Ministério Público Federal, de ofIcio ou por d~

terminação do congresso Nacional, o 6rgão da Administração Federal J

os índios, suas cceurucaces e organizações são partes l~gítimas P!!
~ ingressar em juizo em defesa dos interesses e direltos indígenas,

cabendo também ao Ministério Público federal, de ofício ou mediante
provocação, defendê-los extrajudicialmente. •

JUSTIFICATIVA

E inconcebível que o órgão da Administração Federal não parti

cipe do elenco de entidades com responsabilidade na defesa legal
dos índIos. O problema do !ndio no 8rasil s6 terá solução através
do fortalecimento do 6rgão da Administração federal.

T1TuLO IX
• CAPtTULO VIII

~~:ur.~~~N~Oaxl.J;~'Z:
Art. 428 _ O Ministério 'Público Federal. de ofício ou por d~

terminação do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e o!.

ganizações sito partes legítimas para ingressar em juÍ2:o em defesa
dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério
Público Federal, de ofício ou mediante provocação, defendê-los ex

trajudicialmente.

lu",'.m'1"Ir"&Çi~ --,

rITULO IX

CAP!TUlO VIII

DO INalO
n.·_=~~a.o~lf.n-:
Arf. 427 _ A pesquisa,' lavra ou exploraçlo de arnErios e o ôlpro

v.erta.ento, dos potenciais de energia hidr4uUc·a e. terras indígena;

somente poderio ser desenvolvidas, como Pt1vl1~gio da Unllo • .no caso
de o exiglr o interesse nacional e de inexistirem'reservas conhecidas
e sur1cientes para o consuao Interno. e -e:l(plodvels, ea outras partes

do território bras:tle!ro.

§ IR - A pesquisa, lavra õu exploraçllo de ainl!r1os e o
aproveita.ento dos potenclais de energla hiddul!ca de que trata este
artigo depende. da autorização das populaçties IndIgena$ envolvIdas e
da epeoveçãc do Congresso Nacional, caso a caso.

S 2R _ A exploraçfto de riquezas .ineraIs e. terras Ind!cl!!
nas obriga ~ destinaçllo de percentual não inferIor à metade do valo;
dos resultados operacionais à execução da pol!tica indigenIsta nacfc-,
nal e a programas de proteçtlo do meio ambiente.,. cabendo ao congresso

Nacional a flscallzaçlo do cumprimento de obrigaçllo aqui estabelecida

PROPOSTA

Art. 427 _ A exptcraçâo e o aproveitamento das jazidas, minas

e demais recursos minerais e dos potenciais de energia I:lidráulica, em
terras indígenas, bem como a proteção das instituições, bens, saúde
e educação dos .índios será regulamentada em lei especial.

(lPtENARIO

EME!'IDA lP08406-71

(JOEPUTADO RUBEM BRANQUINHO·.....

EMENDA lP08407-5
tJ DEPUTADO RUBEM BRANQUINHO l,",,~

I
JUSTIFICRTIVR

Tais assuntos subordinam-se, ou são parte de temas mais abran..
gentes como a Política Mineral e a Política Energética do Brasil. Tra
dicionalmente estes temas são tratados, nos termo~ de normas constll:y
ctcnaas , em capitulo pr6prio - ordem ...econômica.

Outro ponto a ser considerado é a- sua especificidade que torna

mais adequado e próprio o seu tratamento em nível de leis especiais.

Alterar o texto do Inciso X:

PROPOSJA

JUSTIfICATIVA

x - as terras ocupadas pelos índios.

TITULO IV

DA ORCANIZAçJm 00 ESTADO

CAPlrULD tI

D~ UNIJl:O

1)i:,.<U. _ ~ "-O cud·s.z:
Art. 52 - Incluem-se' entre os bens da UnUo:

o te)(to proposto é mais precisa nâc admitindo
d6vldas quanta a seu significado. facilitará em muito a efebceaçãc
da leglslaçao ordinária decorrente com respei to a demarcação das
terras indIgenas. A exceeesãc "terras ocupadas" é vago e pode per:
m1tir diversas int;erpretaçties.

x - as terras dos índ!o~r Imel'llorfals, onde se acham
pexeanenteeente localizados.

Caso seja aprovada a norma ccnstLtuc.ícnaã conforme está no aE.

tige 426 e em seus dois padg~afos estará crIada uma situação de im I
passe administrativo impossível de ser restabelecida. Como cumprir 
tal norma? Será o caos generalizado. O problema seria devolver o te.,;.
rH6rl0 brasileiro às populaçaes indIgenasJ

A .legislação atual embora necessite aperfeiçoamentos, cumpre
sua finalidade legal. A questão indlgenista é "de natureza op~raci.2

na! e de vontade polItica; a busca do desejável equilíbrio entre
índio e a sociedade envolvente, já bastante precário, será profund~

mente abalado ca.!!.o o constante no Art. 1126 do Projeto de .constituI

clJo seja aprovado.

TITULO IX
CAPITULO> VIII

~'ri-~-""O.w- ~~l~DID . -
Art. 426 - São nulos e extintos e não produZirão efeitos jurí

dicas as atos de qualquer -natureae , ainda que já praticados, que t~

nheM por objeto o domínio, ;l posse, o uso, a ocupação ou a concessão

de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e
do subsolo nelas existentes.

S lG - A nulidade e a extinção de que trata este artig'à

'nUo dIa direito de ação ou indenização contra a União ou os índios,
salva quanta aos pretendentes ou adqurcentes- de boa fé, em relação
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso
em que o 6rgão do Poder Público que tenha autnrLzedc a neatensãc , ou
emitido o tItula, responderá civilmente. "

§ 2" - O exercício do direito de ação, na hip6tese do pa
rágrafo anterior, não autoriza a manutenção do autor ou do seu 1ft!:
consorte na posse da terra indígena, não impede o direito de regres'
so do 6rgão do Poder Público, nem elide a responsab!lização penal d;;
agente. -. \

P R O P O S T,A

Suprimir o Art. 426 e seus dois parágrafos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP08403-2'
(!I DEPUTADO RUBEM BRANQUINHO

f!J PLEHARIQ

1--..:.;:...---:..:....:::=.=:.== --11 rr;'MÕB~
.... N.uU.IW/_.a.e. ,

I PJM!&tf!jJ

oeputado NELSON SEIXAS

EMENDA lP08405-9
tJ DEPUTADO RUBEM BRANQUINHO .U"'.

Deputado NELSON SEIXAS

PROPOSTA

Devido ao alto custo de tratamento: médico. fisioterápico.
psico16gico, etc., a pessoa portadora de deficU!:ncia. torna-se'
verdadeiro peso para a famUia, muitas vezes carente de recursos

JUSTIFICAÇAO

EMENDA AOITIVA

Inclua-se no Título IX, Da Ordem Social, CapItulo lI, da
Seguridade Social, Secção lII, "Da Assistência Social". onde

couber:
"ART. _ As pessoas portadoras de deficiência que n1:l0 '

apresentem comprovadas condiç1'Jes de habilitação profis
sional ou estejam em processo de habil1t:dçi!J~1 ou reabll..!

taçllo, e que sejam carentes de recursos ou que. sendo ~
nores, pertençam a famIlia desprovida dos recursos n!,
cessários à subsistência, têm direito a pensão de valor
não inferior ao salário-mínimo,"

EMENDA ADITIVA •
TITULO IV - DA ORGANIZAÇAQ 00 ESTADO
CAP!TULO II - DA UNIAO

ARTIGO 54 .. COMPETE A UNIAO

xv - ••
XVI - Organi~ar, manter e executar a Inspeção do Tra

balho, na forma que se dispuser em lei ou Conveção Internacl.onal
e renumerar os demais.

JUSTIFICATIVA

Ao Inspeçãõ do Trabalho é uma instituição de carácter'
mundial que constitui, na prática, uma das maiores garantias de
aplicação das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente
constituída.

A atividade é regulamentada internacionalmente pela
Convenção nO '81 da Organização Internacional do Trabalho e pela
Convenção nl:il 129 do mesmo organismo A primeira se refere a tra
balho da indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricul
tura (rural). -

TtTULO IX

CAPtTULO VIlI

Dt:.~~ ~b.e:~O~íN~ )y.ló:
Art. 425 - ••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••

~ § 30 - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas
terras. salvo Jnos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros
similares, fitandO garantl.do seu retorno às terras quando o risco

estiver el!m~n.ado. Fica proibida. sob qualquer pretexto, a destina
çllo para qUé\iquer outro fim das terras temporariamente desocupadas -
-----------f-----------~------------------------------- -- ------ -----

Nova redação

Art 1125 - • •••••••• • • •• • • • • ••• • ••••••••

§ JQ - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas
terras, salvo nos casos de epidemias, catástrofes da natureza e

tros similares e de interesse Nacional, ficando garantido o seu ~~ I
torno quando o risco est!ver eliminado.

.,,------,..""""""",.======~~~
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Justo, portan~o. que o Poder público dê condlçi5es às fam!
lias de tratarem dos seus filhos deficientes. elR sua própria c.Q.
llIunldade.

Deputado NELSON SEIXAS

Art. _ O Poder público concederá deducão fiscal reI,!
tiva a gastos efetuados por pessoas físicas e luríd!
caso com a adaptação e a aquIsição de equipamentos
necessários ao exercício profissional das pessoas
portadoras de deficiência. n

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFlCACRO

Louve-se a preocupação do relator em colocar dericiê,!!
eia f,{sica e mental••as como ficariam de fora os problemas sens!:!,
riais (cegueira ti surdez) e os orQAnicos (hemoril!a r nansemase ,
caeceres , tarasseera, etc.) , o melttor e mais sucinto é adotar-se
a expresslo deficiência: de qua.l quez natureza.

Deputado- NELSON SEIXAS EMENDA MODIFICATIVA

Modificar. o S-1'2 do art. 254-. Capítulo 1'1,. "Da Segura~

ça públ1ca". passando a ter a seguinte redação:

-5 19 As atividades- de policiamento ostensivo. indus!.
ve de patrulhalllento preventivo. são exercIdas com exclusividade
por pallclais arlladoSe-

Deputado NELSON SEIXAS

Por outro lado, as empresas que utilizarem deste di!.
positivo constitucional estarão adaptanóo-se para receber pessoas
portadoras de der ícfêncãa , COII reflelCo na ampliaçDo do mercado
de trabalho para estas.

Cabe ao Estado e às EmpreSas. 'Privadas dividirem
coa os- indivíduos portadores de deficiência o ônus adicional.
que representa as adaptações necessárias ao exercício proflSsi!:!,
na!.

Deputado NEl.SON SElxAS

v - Os cargos em comissão ou- funções de confiança serão ~

xercidos privativamente por servidores ocupantes de cargo de carre!
ta técnica ou profissional. exceto os.. cargos de dirigentes máximos
de cada Orgão ou Entidade.

~--------~EM~E~NaÁITO/MO·õiFi·c:;-;A"'T-:'IV"A'---'--------'
~ - DA ORGANIZAçAO ou: ESrAbO

CAPfTULO VIII - DA ADMINISTRAÇXO

SEÇÃO II - DOS SERVIDORES POBLICOS

6"
Artigo}?'

IV - •••••

JUSTIFICATIVA: ~----------"""~"......,-----------,
JU5tIF'lCACJlO

Embora o texto proposto tivesse- como ob-jetivo maior: a pr,2

fi..lonal1zaçio do servidor público, concretizando antiga aspiração

da classe e tomando o serviço público respeitado, responsável e a

tuante, não garante seu objetivo. Por isso há necessidade de que

801leDte ca cargo. de dlr1_gentea ou autorj,dade:r máximas de cada- ór
gio ou Entidade possam ser excetuados na~ regra geral eat:abele~ida,

• inda qu. nio seja o duejâvel.

Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA MODIFICATIVA

Fazer uma modtricaçao no texto" do artigo- 65,. do cap!
tulo IV. "Dos Munidpios~ passando a ter- a seguinte. redação:

"'Art. 65 _ Os subs!dios do esererec, de V!ce-Prerelto
e- dos vereadores.. estes de cidade COlll. mais de 250-.000

habitantes, serão rIxados pela Câmara Municipal no fim
de- cada leg.lslatura, para a legislatura seguinte".

Co. tal alteraç:lo" poder_se_lli ter a colaboraçfto efetiva
de guardas. eurucrcers , li semelhança do- que 'se faz nos Estados ~

Unidos.
Tais ccrccraceee silo formadas na pr15pria comunidade.e!!

nneeenee lIais efetivamente seus problemas, e auxiliando- em num.!!.
rosas. outras tarefas. constituindo uma verdadeira defesa civil •

Alf. dissO',. há' hoje peneaeentc de descentraUiaçGo ou.
lIlUf1iclpa!1zaçlo dos serviços de saúdtr, de educaçao, de' ass!sU!!.
ela social; etc. e. porque n:lo de poUclamento?

EMENDA lP.08413:·0
(!l Ooputado NELSON SEIXAS

(!I . íft1lIl(MiO

Direitos Indrvidu.als"

JUSnflCACAO

Contor_e podelllos-observar. sem-desmere-c.imento do- tr.:!
balha legislativo dos Vereadores. o trabalho.... muito pouco e g~

ralllente se restringem .. uma sessãe. noturna, se. pre-juizO- do tr.!,
balho.. que a ·llIalorla geralmente te ••

A-represent.açllo popular deve 'talllbé.. ser encarada eeec,

u.a hoourla, que a cidade. ~he contere. .
Nlo con.,,6_ transrorllar a 'Lere'ança ee profis-sfto. e

o interesse pc;la part1.ctpaçao p-oÚtica:. ser: peeunitrta. -

Deputado NELSOH SEIXAS-

"Art. - Ir responsabilIdade penal das pessoas portad,!!
~ ras de cfeficl:Enela Illental sed determinada em runç§o
de sua idade" .ental....

Deputado NElSON SEIXAS

-,_.-----------.,
EMENDA MODIfiCATIVA

MOd-.trtcar o-s: la. do art .. 25., Capítulo IV, -Da SeQurança
,PúbI1c..... passando • ter .. seguinte rçdaçlo:

Deputado NELSON SEIXAS

Inclua-se no art. 26,.., incIso lI. do, CapIt.ulo I. "Do
Sistema Tributário Nacional", a segu!"te alínea:

EMENDA AolTIVA

DeputadO NELSON SEIXAS

, "
·S 1- "S"~t1vldadeS? de policia.ente. ostensivo sãe exercbo.

das pelas Po~lc1as MllJt8ns".

JUSTlf1CAÇRO

E-I.portante, a-p~rt1cipaçlo ctcrs guardas llunic1páls no PE.
llc-1all'lento de ulla dd.de-~ pois que sendo pessoas recrutadas da' c!!

, Iltun!dade- conhece.. lIe1hor 05 seus PX'oblelltas, ..U. de. exerceeee o,!L
tr.s atl-v!dades .. que se. resuae. na deresa c1vlr.

Seria Interessantê. incluir no te:lCto expresslo Q.ue se- pc:
de no ...bl to aunlcJpat ..•contlrn.n a proceder patrul~haaento-prev,en:
Uva cal!- poder de poltel__

AU. disso-. h'" hoje pensa.e-nta d. descentralização ~ou- In,!!

R1c1paUzaçi"o dos senlç:oli 6 de, saúde .. de eclucaçlo. de assisUncl.·
soc181, etc". e pprqu.- n.-o de poUcialltento7" Estar-se..1a segulnda- o
eXI!lPIo Aaerfeano. onde a Pol!da , Mun.ic1pal.

n"""~_

EMENDA MOOIFICAT1.vA:
raur uaa aod1rlcaçlo ~o- text~ d'D_ artigo as, do-Capt.tul0

VIU, Seçao Ir, "Dos.-ServIdores- PúbUcos C"1vIs-... passando- a ter
a seguinte- te.daçlo:..

• Afn. !! - a SClrvidor ser," apc:Jsenhdo-:
• 'c) v"Jlp\ta!f.~ente~ ~P6s :JO an~s ,de ~se~y-!ço. ou:,.~ ,anos. '

:-,:::.~ar~ o, hOll~.,!' e 25~ anos- d~~ senlç<t ou,~ de:: ldade- para

JuSnF'ICA'UVA
A Icf,de arig.1na:l rol dar a aposentadoda aos 2' anos de'

servJ.çci para a .ulher- runcian'rh, COa0 ve... ocdrrendo-- co. as..,pro
(essoras. - - -

Se. desaerecer o- trabalho dos- .estres r mas as- ••slnas g~ J

r.-l.ente pu.anec..... horas coa seus ~.lunos e te_ 3' aes.s d~ r1
rias ao aAo-,. o- que nllo acontece COIll as deeals servidoras pdb-Ucas•
Tanto "aO. , o-cansaço Q.ue. hoje Iluitas para ganhare. mais tem jo!.
nacfa integral no. Estado deSflo- Paulo r lleSIIQ. liIPÓS- os 25 anos de exe.!.
cIcio. de lIlagUUrin.. ti outras volta. a trabalhar no ra.o apds a
aposentadorra .. O problema • P~i5 mais financeiro.

Pu. nlr) âIscrepar os hOllens teria. sua aposent.adoria nos
30 Bnos de serviço, e para evitar que ela ocorra lllu1t~ prec0C8lll!!!.
te condiciona-se ao teto de idade, de 50" anos para .. llIulher a 55

pua a homea.

Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA lP08417-2--
l? o.pur~do NELSON- SEIXAS---

"Parâgraro- [.fnico - Excluem_se das disposicfles desta
Constituição referentes a contribulçijes sociais r pua
todos 05 efeitos. as contribuições- fixadas em lei pa
ra manutenção do sistema de educação para o trabalh;,
de que trata este artigo."

ModiUc-ar o texto da artigo 384. do Cap!.tulo- _UI. "Da
. Educaçl:lo e Cultura". passando a ter a seguinte redaÇ.l!;o-:

"A-rt. i)lj - As elllpresas. :omerelais- e industriais slo
obrigadas a manter. em cooperação. escolas de aprendi
zagem- para menores e cursos de qualificação e ap-er-rel
çOBmento para seus trabalhadores."

Existeln portactores de- dertcU-ncla menta:! co... idade. e
apareneia de aefultQs lias coa idade- untal '.uito inferior.' a cron~

115gtca e que- nDio podem responder par suas. aç~es ccee adul tos.

Deputado NELSONSEIXAS

JUST-lFlCACI:tO-

EMENDA MOorrtCAT1'o!A

JUSTlF1CAÇJ\O

A manutenção nos termos de projeto de contribuição
iria impedir o funcionamento de dois grandes centros formadores
de mrlo de obra, o SENAC e particularmente o SENAI.

Deputado NELSON SEIXAS

~ Tl.Te/.U.T"ICAÇi~ .,

EMENDA ADITIVA

l1J.1o l1iC
Inclua-se no capítulo I. "00 Sistema Tributário Uaci!:!.

nal", onde couber:

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar a alínea f do inciso UI. do artigo 12, "Dos
Direitos Individuais", Capítulo I. passando a ter a seguinte red,!
çl!lo:

-r - ressalvada a compensaçao para igualar as oportun!
dades de acesso aos valores da vida e para reparar i,!!
justiças produzidas por discriminações não evitadas,
ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de
nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação
sexual, estado civil, natureza do trabalho, religião,
convicções políticas ou filosóficas, deficiência ~

qualquer natureza, ou qualquer outra condição social
ou individual."

"Art. 265 - •••
II - •••
a) - •••

b) - •••

c) - •••

d) - •••

e) _ Receberão incentivos rIscais as empresas que co!!.
tratarem pessoas portadoIas de deficiência bell
como isenção de impostos sobre a importação de
aparelhos. medicamentos e equipamentos de pesqu!
sa científica".

JUSTIFICACAO

Para estimular a contrataçl:lo de pessoas portadoras de
deficiência além de estipular um percentu,al de lugares no me!,
cado de trabalh~. o melhor é dar incentivos fiscais às erIllresas.

Para facilitar a vida das pessoas portadoras de der.!
ciência o Estado deve oferecer i~ençl:lo de impostos sobre a I!!!.
portaçao de aparelhos, medicamentos e equipamentos de pesquisa
científica, relativos às mesmas

Deputado NELSON SEIXA~
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Modifique-se, por conseqUência,o l.tell lU do artigo.

adaptando-~e a sua rédação às conseqUêncu da emenda que se apre-

senta.

Dar neva redação ao ,Caput do art1go 3.$5. acrescen

tando a palavra "crvãs", após a eXpr~!ão, "As ações e serviços de

saiíde .....

'--- -""''''-'=-''''''''~--''-''=''''''-_''=''''''''___~Je:r PMDâ~

1 VJ"âJã7l

EMENDA lP08426-1
l:J Constituinte Nilson Gibson

(!l ~··-'-··'''·I~~~ ,.~.,"V

b] - os advogados, e1eJ.tos pelo Conselho Secciona1 da Ordem dos
Advogados do Brasil da respectiva região;

c) - os lIIeIlIbros do Muú.stéM.O PÚblico, eleitos dentre os procu_
radores do trabalho da respectava região;

d) - os chssi.stas, eleitos p:lr UIll colégLo eleitoral constitw.do
pelas diretorias das federaçÕes respe&J.vas, COill base terrJ.torJ.a1 na reg:Lão.

§ 6!! - Os Juizes c1assJ.stas das JWl'tas de Conc1.ll.ação e Julgamento ,eleJ.
tos pelo voto d1reto dos assccaadce do smdI.eato, com sede nos Juízos sobr;
os quais as Juntoas exercem. sua COOlpetêncl.4 territorial, set"ão naneadoa pelo
PresJ.(Sente do TrJ.buna1 Reg:LlJfJnl do Trabalho.

_ Art•• 21.3 - A Lez, dJ.sporá sobr: a CCX'lstJ.~ção, invc;st:ciJra, JurisdJ.
çao, cceceeeeeaa, garantJ.as e condiçoes de exercacac dos orgaos e eeecrcs das

• Juntas de Conc.:Ul.ação eJ~, assegur.ada a paridade de representação
de eqtrega.dos e empregadores.

P~ 'ÚNICO - A lei, nas COIIl3.rc:as onde não houver ct'l.4do Jun'tas de COOCl.
1iação e Julgamento, poderá atrJ.buir a sua~ aod JUÍzes de D1.rel::
te.

Art. 214 - O Tribunal Supel'1.Ordo Trabalho expedJ.rá Instn.lÇâo Norma_
Uva disciplinando o processe eleitoral para t;odoB os casos eII que os Jui-
zes da Jusb.ça do Trabalho fOrelll eleitos. ~

Deontado Nfl 50" SfIXAS

TUnt'~'flCac1e,------ ~

Fazer uma modi flcar;i!o no texto do artigo 417. do cap!t!;!.
10 VII, "Da Fal'll!Ua, do Menor e do Idoso", passando a ter a segui!!
te redação:

"Art.417 _ Os pais têm o direito e o dever de manter
educar os filhos menores. e de amparar os enfermos~
incapazes de qualquer idade; e os fIlhos eeteree têm

dever de auxiliar e amparar os pais e a obrigação de o
fazer na velhice carência au enfeuidade destes".

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

r.r-=-----Pl.Iu-J-.IaI_.-M

EMENDA lP08422-9

f!l
f!l r(grttáMl()

A inclusllo de incapazes ao texto é no intult0J 1" de não
confuncfir pessoas portadoras de deficiência, principabllmte,com e,!!
ter.os, pois que gerallllente se trata de sequeIas de traumas, de d.!!,
coças e princ!palllente silo condições. particularidades do de-senvo!

villento, dos ci~adaõs,e não uma enferlllidade ee atividade.

Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA lP08423-7
('l Oeeutado NELSON SEIXAS

('J Pief1/;l-lÃIJ
r.r----------'.llTI/..,lnr..~.----------__,

~ SUPRESSIVAS

PARÁGW'O ÚNICO - Os juizes classistas. em. todas as instãnCUlS~ terão suplen
tes e mandatos de cinco anos, pennitida tDa reconci1ção e aposentadon.a reE
lada ('SI; lei.

Art. 215 - Ccapete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissi
lhos indiVl.duai.s e cetetavee entre empregados e ~res, as ações d;
aeJ.dentes do trabalho e as questÕes entre trab&lhadares avulsoe e as eepre
sas t:om.doras de seus 5eI'Vl.Ç06 e as causas decorrentes das relações eraba
Uústas dos seevadceee caa os ~cipios, os Estados, o DJ.Strito Federal, d;
TerrJ.tÕrJ.os e a união, inclusive as autarquias llIJnicipais, estaOOa1.8 e fede
rais. -

,..ri' lI! - Havendo J.mpasse nos.dissIw.os cojetavoe, as partes poderão ele-
.. ger- a JustJ.ça do Trabalho COQJ ariJJ.tro

§ 2S! - Recusando-se o eqx-egador à negociação ou à arlJJ.tra,gelll, é facul_
tado ao SJ.ndi~o de trabalhadores aJuizar processo de dasaadac coketavo, po
dendo a JJ,lStiça do Trabalho estabelecer normas e condiçÕes, respeJ.tas as das
poS1.çÕes cceveecaceaíe e legais lIlÍnimas de proteção ao trabalho. -

§ 3S! - A Iea, especifJ.Cará as Iupjt.e.ses -. que os dJ.ssidJ.os colet1.V06, es
gotadas as poSSJ.billdades de sua solução por negociação, serão submetidos ~

.apreciação da JustJ.ça do Trabalho, f1.cando de logo estabelecido que as ceca
sõesdesta poderão estabelecer novas nonnas e concb.çÕes de trabalho e que de
las sÓ caberá recurso de ellbargos para o mesmoórgão prolator da sentença.

JUSTIFÍCAÇÃO

A emenda tem por cb Ietavc ressalvar os s i s t emas s~

torius de saúde dos Min1stênos MI.11.tares. em face de suas pecu

La.ar-i dades , sem que sejam estes exmndcs e cot abc raree , de Forma

lntegrada. en tempo de paz. como já ocorre hab r t ua Iaen tc

EMENDA lPOa427-0
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JUSTI FI CACÃO

A União já vem d1.spondo sobre a matéria e a manute!!.

ção dessa competênéia' é recomendâvel e necessána. T:l.1.S at1.vidades

são bâslcas e essenc1.ais para inÚmeros campos do 1nteresse públ1

co. tus Como: pesqu1Sà)t, exploração de recu~mlncr:lis e energ.€,

ticos. planejamento regional e urbano, uso e c:onser"ação do solo.

mapeanento. navegação aérea e marítlma e muitos outros.

Acrescentar ao Art S4 uma alínea atnbulndo ã. Uuão

a eeepeeêncra exc1u~iva para Iegas Ia r- sobre as at avadades de leva!!.

eaeencos e pesqtns as aeroespaciais. aquât1.cos e terrestres .nos se

gumtes termos.

"_) ativldades de levantamentos e pesquIsas aero

espacia1.s, aquãticos- e terres tres."

,
Suprimir o que está cap1tulàd.o no ar1:1.go 475 do Pro-

jeto de Constituição. ofere'cI.do pelil Comlssão de 51.sternatização.

JUSTIFICACÃO

Além disso', tais atlV1.dades proporcionam informa-

ções detalhadas e preC:l.sas do terr1.tório nac1.onal. as qua1.S sã.o de

alto valo'r estratéglco.

Por estas razões, tais ativldades são consldend::ls

l.ndispensãvels para o Desenvolvlmento e a Segurança ~acJ.onals. pe

lo que seu disciplinall1ento deve ficar a cargo da União.

"Art 54 - Compete ã União·

"XXIII - Legislar sobre'

~'z) •••••••• •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••
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Dê-se ao l.nc:J.so II. do artigo 476, do ProJ eto de COR.:!,

tJ.tuição apresentado pela Coml.ssão de Sl.stemat1.zação. a segul.nte

I - Aunentar o JÚnero de MJ.nistros do Tribunal SuperJ.or do Trabalho,
de 17 para 23, adotando ee.-3 nossa, a propoata do ExIlo. Sr. Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho PJ!J1J.cada CIIl artigo assinado na ediçio de 22.7.87:
cb Correio Brazihense, de que. ~se sígIuCl.cativamente a COIlpetên
ela da Justiça do Trabalho, toma-se evadente que o rÚmero de llinistros do
Tribunal Superior do Trabalho deverá ser 'taaIbé.a a.phado.

ManteDoa no entanto a~de de .IJIll qw.nto para 06 eepeesen
tantes doa advopdos e do Muu.stério PÚbUco e tml terço para os representan:'
tes classistas, respe1.tandD a 1J.nha da Constituição atua! e do projeto da
cadssão de 51.Btel1atização. Ao contrário I a propost.a. atual de s. Exa. o pre
SJ.dente do TS'I', flXa a COOIIlOSição ea 17 togados e vitalÍcios e 6 cl.ass~
e teDpOl'árJ.os.

n - C~tibJ.IJ.Zal' 06 d.u>positivos que trataiJl dos TrJ.bunal.S Reg:Lo-

=':~~c:.~~~~T=~=';:;
tm coIégz.o eleJ.toral constJ.tw.do apenas de dJ.retorJ.as de federações, exclmn
do os SJ.J'ld.icatos, UIla vez; que, pelo enquadr3mento suxh.cal, as federaçÕes sã;;
constJ.t\u.da5 por sindJ.catos fi.1iadoB, carecendo de suporte Jurid1.co a Iilpla
representatiY1.dade no colégio ele1.toral· a federação e seus sindicatos fua
doa. A esses Últ1BlOS já está dada a caapetêncl.a de J..ndJ.carOS cl.assJ.stas par;
as Juntas de ConcJ..1.J.ação e Ju1.glDento (parágrafo sexto do art. 212).

tI! - Suprim.r o artl.gO ~213 do proJeto, que estabelece que "haverá em
cada Estado. pelo menos tm Tribunal Reg:Lonal do Trabalho, que será mstala
do na fona da lei" O "cal1tt" do art. 213 (Já rera.merado) da Fmenda. evi~

t:eInente assegura a criação de trJ.burJais l'egJ.ona1s do trabalho nos Estados
00lSe o tÚDero de rec1al:IaçÕes trabalhistas Just1.fJ.qUe a sua ct'.iação (já ~
assia pela ConstJ.tUJ.çâo atual) HáEstados -. que exJ.Ste atuahlente -. fun.
C1.Dr1õlIlIento apenas UIla Junta de Concihação e Ju1gaclento. Por outro lado, pc-e
tende-se a Cl"ação ~ novos Estados na Federação. A obrJ.ga.ção COJ1st1.tuc1.onal
de se criar pelo menos lII1 'l'rJ.buna1 Reg:LonaldoTrabalho em. cada Estado, Bem a
ressalva, 1.nviatn.lua de plano, o preceJ.to constatUC1.onal propost.o

IV - Modificar o tenIpo de mandato dos Juizes classistas, dos atuais
três anos e onde são penrltJ.das Was reccn\.tçÕes, para cinco anoG, liJlu.tado,
por wtro lado a&~\Da~o.~ que o ~to deva ser tm

pouco lUior, p:l1.Sao cabo dt! tres anos, e quando a boa experJ.encJ.a acurulada
no .andato deve ser melhor aproveitada. Apenas IDa recondução obJetJ.va na s0

ma de dcus mandatos, alcançar o me&IlD 'tempQ apro:o.mado da atividade que seria
t.III -.mdato de 3 anoB e c!tlas recorrl.IçÕes lO anos, no prhlteu'O caso,-;-9'ãno4> - 

no segundo.

v - FU1a1JDente, a F.met1da proposta reduz de 7 (sete) ,para apenas 4
(quatro), o rÚooro de artJ.gOS de que se canpÕe o proJeto, na parte referente
a "Tribunal.S e Juizos do Trabalho", sem mod.J.fJ.cações profundas de mérJ.to;
princJ.palmente objetJ.va aperfeJ.çoar a téc::ru.ca leg:LS1at:Lva.

A FJnenda proposta te. 06 seguintes objetivos;

EMENDA lP0842S:3
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Art. 212 - são órgão., da Justiça do Trabalho·

I - TrJ.bunaI. SuperJ.or do Trabalho
II - TrJ.bunais R.eg:i.lxlaJ.ado Tr'abaTho;
III - Juntas de CoocJl.J.ação e Julgamento.

Trata-se apenas de enxugamento do texto pois

duas allneas referem-se ao mesmo probleMa, e sDo sequentes, nDo

precisando tal desdobramento. até pelo contdrio facilita a che

caOI!_ do assunto prevenç:lo.

" ••• Poder Públtco se ebriga a ilnplemel"ltar políti

cas destinadas a prevenir as defIciências bem

COllO a responsabilizar aqueles que contribnm

para criar condiç(les que levem às mesmas li

b) - oito c1assJ.st:as e teq:Iorári08, can todas as garant1ilS da
magistratura exceto a Vl.tcUicJ.edade, em representação paritáru de ~dt:lq
e elIIpreg3.dores, llOllleadoa pelo Presidente da Re~lica.

JUSTIF'ICACAo

DOSTRIBUNAIS E JUÍZC5 DO'mABAIJtO

Deputado NELSON SEIXAS

§ l!i! - O TrJ.buna1 Superior do Trabalho cClllpOr-se-á de VJ.nte e três MJ._
nlstros, sendo;

a) - qw.nze togadoB e Vl.tahCJ.os. nc:meados pelo Presidente da
RePíblica, sendo l'X)Ve dentre Jukes de carreira da mag:u;tratura do Trabalho,
três dentre advogados no efetivo exercício da profJ.SSão. e três dentre raem:-.
bros do MinJ..stério PÚblico,

No artigo 12, Capítulo I, inC!~o UI, alíneas i e

J I OI Dos Direitos Individuais", suprimir uma alínea, ficando o

texto com a seguinte redaçãoJN~&..a·':>t.(X,Q chl"\A.~'

§ Z!i! - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão COIq)06tos de magJ.stradotl
I\CID!ados pelo P~idente da RepÚblica, sendo deus terços de Juizes • togadoll
V1.taúci08 e \Q terço de juizes classistas tenlporárJ.os. Dentre os Juízes
togados observar-se_á a proporcionalidade e.sta.OOlecida na aÚnea "a", do
§ 1'2, do are 212.

EMENDA lP08424-S
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§ 3'2 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão COIIpOStas por UI Jui.:t

do 'trabalho. que as presuurá, e por dois Jw.zes classIStas teulpOrárJ.Os, ~
presentantes dos empregados e dos ~rega.dores, respectJ.vamente.

§ 4!! - Para as ncmeaçõcs dos llWU.stros do TrJ.bunal SuperJ.or do Trabalho,
o TrJ.bunal encallU.Jlhará ao Pre5J.deI\te da Repjbl.J.ca 1.J.stas Tri p1J.ces resul_
tantes de eleJ.çOOs a seres realuadas

a) - para as vagas destJ.n3das à JDag:1.Straturado Trabalho, pelos
llleIl'brosdo prÓprJ.o TrJ.buna1.

b) - para as de advogado e de meJli)ro do MJ..nistérJ.opcl>lJ.co, pelo
Conselho Federal da ordea dos Advogados do Brasil e por 1.& colég:Lo eleJ.toral.
constJ.tuido por Procuradores da JustJ.ça do Trabalho, respectJ.vamente.

redação'

Art 476 - •••

I - .....

II :..-aposentadona J.ntegral aos V1.nte e cinco anos de í~<;

piíbhco ou pt'J.vado.

JUSTIFICAÇÃO

1. A proposlção de anistia ampla geral e l.rrestri ta,

nos lermos como está apresentada, denega um ato Jurídico perfeito.

aprecl.ado e aprovado pelo prôprlo Congresso Nac10nal. que foi a A

nlst1a Conced1da pela Emenda Const1tucl.onal \j'l 26/55.

z. Compromete a origem do Poder Const1.tulnte, atr1

bUldo ao Congresso Nacl.onal, uma vez que desconS1der::l a Emenda Con~

tJ.tuc1.onal N9 26/1l5, que convocou e 1nst1.tuJ.U a Assemblél.a NacJ.onal

Constl.tul.nte e concedeu anl.stia a todos os servidores piíbhcos

c) - para l1B <h class.ist.u, p'r colég:z.o e1eJ.tora! Ultegrado pelas
direWrJ.4S das confedl:::raçÕes nationais de 'trabalhadores ou l::laa patronaLS,
confonlle o caso.

§ 52 - Os magistrados memros dos TrJ.bunais RegJ.on.us ido Trabalho
rio;

a) - Os Juízesde carreira, escoUú.dos por~ de Ju1zes
do Trabalho, por ant~dade e merecmlel1to, altemadamente1

A emenda supr1me a concessão de "lmportancJ.a adlcJ.o

nal correspondente ao vencimento de Segundo Tenente das Forças Armo!

das" por conuderá-la in]U51:1f1.cável no contexto dos benefíc10s co!!.

cedidos nos demais incisos, além de representar onus fl.nanceiro

Nação.

Vl.S e m~l~tares

>4 Dispensa os prê-reCluisitos da carre1.ra militar e

despreza a experiênCIa acumulada ao longo da Vl.da ml.lita'r. 0$ qual.S

são considerados eSSenCl.alS ã asc:enção hl.erãrqu1.ca e ao exercício

das funções atT1buíd~s d1ferentes pos~ graduações nnlitarcs.
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PLENARIO

Constituinte JOÃO MENEZES

EMeNDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272.

os procedimentos para desaproprlaçll:o, beIIl como os m6ó:Jlos de exploraçllo da

terra.

De outro lado, o disposto no artigo 270. §2 Q , inciso I

Impede a bltrlbutação n... -caso .ees produtos industr1allz-ados que usa

reli os «1n6.rlo$ e as maddru como insumos ou produtos intermediários.
Cabe lembrar Que a aceitação desta emenda não llllpllca

rá no aumento da carga tributária. exatamente parque no caso dos minI!
rios e das madeiras haver-ia UIIl8 compensação entr.e o IPI e o i.post;
sugerido_

.. Os demais § não. sofrem alterações.

.JJSTIFICAÇAQ
contiooaç!o. Nos úlUros anos, tem-se criUcado lIIJito o excesso de

centralização por parte do ccvemc Federal. A experiência de longos anos vem
den::Jnstranda que as iniciativas governamentais, nos setores econômico. socIal

e político, não obtem maiores êxitos, exatamente pela centralização e ccnse

q;ente burocratização.
E o que vemocorrendo cca o Plano Nacional de Reforma

Agrária.

JUSTIFICI\CAO

Tal como a produção de industrialiZados serve como fa
to gerador de tributos, a exploração de minérios e de madeIras talll:
bém poderá ser sem ferir os preceitos constitucionais est.ebe'tecãdce
no Projeto de "Constituição.

De um lado, a coexistência existente entre o IPI e o

ICM, exatamente por tributarem, respectivamente, a produção e a c1r-

curecac , rases disti-ntas do erc.ié econômica dos,produtos, garante,
nos nesses termos, a coexfatêncta entre o imposto sobre eXPloraçáo

de .minérios e madeiras e o teM incidente sobre a 'Circulação das mes
mos.

Por fil1l. tal solução o.per.aria em beneficio das untda

des recerat íves que .produze. minérios e madeiras se" 0$ Industrializar..

A -extensãc da responsabilidade da reforma agrária aos
Governos Estaduais e M.nicipais RQssibilitará un -maIor conhec1rfento das reais
necessidades de ocupação e asseoteee-tc, un maIor controle sobre os possíveis

conflitos, maior assistência técnica e de infra-estrutura, alén de criar con

diÇÕeS para envolvirrento da COIlJ'\idade, conscientizando-a da verdadeira ne
cessidade de llUfança do cpadro agrário do paIs.

A viabilização e ~ avanço da reforma agrária está pro

porcionalmente ligada à sua descentralização.
Por outro lado, não somos favoráveis à definiç&l de

" 200aS prioritárias" para rercree. f.kJBrasil, de Norte a SUl, de "leste a O

este depara-se como problema da terra, apesar das particularidades de cada

regUla. Portanto, a reforma agrária deve ser ereta, -atingindo todo o terri

tório nacional.
A luta do CClllpO não chegará ao seu fim COl' medidas sim

pllstas ou irnediatista5.
FInalmente, espero{ com estas sugestêles, estar colaboran

do para a solução conSciente da crise docartPO.

v - exploração de minérios e de madeiras, inclusive
para exportação.

Art. 272 - '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acrescente-se ao artlgu 272, do Projeto de Constitui
çãc , o seguinte inciso V:

r=P;:,~'~
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DAmtel Ea::HMlCA E FlIWaIRA

CIIP.. U.
• lJA m..ITICA ACRtca.A, ~IMIA E DA~ AmARIA.

MT.316.
- pmp(le-se a inclus30 da expressao"'oo~ EX

A.l:RNJA., ricando da ~lnte forma: C,••') pela de5aProprlaç30, por inter~
se .social. -da propriedade rural 1Irprodutiva tIU lnacieg.Jad<lllef1te esetereca•• ,

o texto do Art. 336 diz Que "a folha de salários é base
exclusiva da seguridade sociai e sobre ela nã.o poderá incidIr qual
quer outro tributo ou contribuição".

- d-
llIado; por analogia pcdex-se-Ia dizer Que o evento assemelha-se
um Tribunal de Saúde com o objetivo de examinar e fiscalizar epl
demias e endemias, sem se eXIgir de seus membros a cultura médica.
sendo composto de dentistas, farmacêuticos e Químicos, profissões

que, eetrore com ligações na área biológica nllo são. todavia, as e!,

necrtrcas para o caso de Saúde que seria o objeto do 6rgão.
E óbvio que existem na apreciação e na fiscalização das contas,

lI'Iatérias jurídicas, administrativas e econômicas, mas, em caráter s!!

plementar e complementar, sendo as "Contas", como se qualifica o
Tribunal, o objetivo central da tarefa. da tarefa.

1\ moralidade que se deseje. defender na prestação de contas só
pode ser sustentada através de um especlalizadíssimo ccnhec íme-ttc

de Contabilidade.
A Ilodificação Que admitimos seja a necessária é a Que vIsa a

incluslo dn Bacharel em Ciências ccutâbers , o chamado "Contador",

a quea é ministrado ensino do Terceiro Grau, e não se confunde com
o "récnícc ee contabilidade", Que é do ~Q grau.

Se a Constituição, ea seu projeto, e atual assim normatiza, g.!
rente o exercício das profissões e se a lei Que regulamenta aquela

de Contador faz deste PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e ris
calização de contas, não é coerente Que a mesma Carta Magna despr~
se O que consagra, sob pena de contradição e discrillinação.

J:. necessário, portanto. incluir a palavra "contábeis" na tex
to constitucional, para corrigir qrosse rre omissão, e neutralizar

procedimentos que não se justificam diante de uma profissãO' Que é
a única que tem por base o sistema contábil.

A expressão "nível superior" é necessária para evitar futuras
problemas.

supr-Iea-se do Projeto de Constituição o Art. 336

A manutenção do Art. referida, tiará incalCuláveis pre
juízos Que inviabilizariam a manutençaõ de entidades como SENAC, SESI,
SENAI, Que prestam grande serviço de aprendIzagem e aperfeiçoamento

profissional.. no campo da saúde, educação, alimentaçao. lazer" cola
borando de 1R0do efetivo com a UnHio para a solução dos problemas so
ciais não perc caminho do patern31!smo sas p~IQ da prollloção humana.

ElI'IEJIIDA lP08439·3
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xistente.

-A.nova Constituição não pode consagrar um benefIcio

a u. -grupo j4 por si só privilegiado.

U que é necessário é solucionar um grave problema e-

bllco.

Com a implantação em 1971 da nova Lei de Diretrizes

e Bases da Educaç:lo. passou a ser exigida a-diplomaçllo de nível~

superior, no pósgraduaç:Io de mestrado e doutoramento. Assim, pa

ra.o concurso público de titular, exige-se o título de doutorj

para ass.íatente , o de mestre.

Ocorre, entretanto, que a maioria dos Cursos de Pós
graduação somente forala criados a partir de 1978, os poucos até

então existentes abrangiralll apenas algumas carreiras • .A maioria

era, como até hoje .há em menor proporção, cursada no estrangeiro.

Os exigentes, na sua BJIlplltude total, sâc insuficiêntes para a

tender a demanda, ou então são inexistentes no BrasIl.,
Segundo estatísticas oficla~s, há aproximadamente 21X

de professores já COIl cursos de p6sgraduaçllo Os 79", embora coe

conhecimentos de nível mais elevados pelo exercício profissIonal

ou pela experiêncIa do llIIagistério, não possuem o requisito le

gal.

"'esmo porque, n'it m~!oria, nlla há cursos- de pdsgradu.!

çlo espec!ficos dentro do Brasil

Cox;rIge-se a anomalia com a redação da -emenda propo~

ta e afasta-se insustentável, inconstitucionai e ante-ético pie.!

to dos Proressores Adjuntos IV.

A busca da titularidade deve ser _franqueada a todos

os prOfessores atuais. na dIsputa -pelo ~oral1zante eeneuesc põ-

igualdade de todos perante- a lei e até questionamentos de ordem

ética e.moral. Por quê, se admitirmos o princípio que norteou a

regra, scaente os "adjuntos IV" e não todos os Professores Adju!!,

tos - I a IV, teriam assegurados os -direitos e vantagens da tit.Y,

lar1dade?

A resposta é simples São os Adjuntos IV exatamente

aqueles que, na sua quase totalidade.. não se submeteram ao con

curso público para ingressarem na carreira do 1l8-ghtério de ní

vel superior.

O concurso público, nas condições peculiares inseri

das no quadro descrito, cor responde à prova para obtenção daque

le Utulo, desde que o aesnc tenha sido por provas escmtes , pr!

tlca, didUica, e de títulos. € necessárIo fazer-se justiça aqu!:.

, tee que, por causas estranhas à sua sf tuaçãc , almeja... galgar n.Q.

vo patamar no magistério, disputando a titularidade mediante -co!!,

curso públlco a ser disputado entre os que possuem o Utulo de, -
doutor. Medida de alto alcance, de moralldade e de justiça. Não

h4 condições materiais e psicol6gicas desejar que um mestre já

e. eefa idade permaneça la meses em sala de aula para aprender o
que já domina e com maestria, somente para ter o titulo de dou
tor. Seus conhecimentos já foram postos à prova quando se subme-

teu ao concurso público para ingresso no magistério de nlvel su

perior.

tJtU,02\ SULSTITUTIVA

.OISPOSITIVO l:,1-tLllDJl.DO: Artigo 493

JUSTIFlCAÇAlJ
A propriedade territorial rural,,~EXPLORADA"

nIo CUlIlre rtn';lo socIal, devendo, portanto, ~r.passrvel de óesaproPrlaçio,

pOr interesse social. a 1'111 ee lJQdet ser racionalmente .aproveitada.
D"estatuto da terra" inclui esse tiPO de propriedade en

tre as passíveis de c1esaproprlaçlo. "DeSta feIta, 11sua exclUSlo na redaç§o
da :fiMt carta~ signiflcsrla CUII.retrocesso hlstórico~ grandes per-
das e -divIdendos 'SOCIais e polIticos. -

" _lrtla proposta vemno sentido de garantir t.-e redaçfto

q.,e avance elIl relàçl10 b conquistas lnstltuclonaltzadaS, respeltãndo os

anseios do uólbalhador do C8IlW.

,"-UIÚIoIIC_'1Jel' _

t'LfNlfll.IO

"EMENDA ADITIVA

Dê-se a seguinte redaçllo:

?T-----------,IITIlI_,"lUl:b

EMENDA lP08438-5
fl Dopu'ado CHICD HUH8ERTD

l'I

Art. 1115 - Os Ministros -do Tribunal de Cdntas da UnUo serão

escolhidos dentre os brasileiros maIores de trinta e cinco a'
nos .. de idoneidade coral, de reputaçllo ilibada e notórios conhe
cimentos contábeIs, jurldlcos., econômicos, fjnancelros ou .ele ad- ~

.inistração pública, de nível superior, obedecidas as: seguintes
condiç13es:

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

Considerando que a matéria de exame da Tribunal de Contas da

UnUlo é basicamente contábil, pois, o exame e a fiscallzaçllo. de

contas qualifIca a própria denominação da instituição, o conhe
cimento predolllinante, para o exercício das finalidades é aquele
da Contabilidade, é inequívoco

Grave, pois, é a omissllo, no texto do artigo em referência,

no que tange li capacidade de seus membros, e, dos quais, n~o se
exige o conhecimento básico e Que é o da tecnologia das Contas.

Os Contadores no Brasil, hoje, em números superiores a 45.000,

todos de nível Universitário, Bacharéis em Ciênl:ias Contábeis, f0.E.

mam um grande contingente de mão de obra especiplizada, à disposi

ção do país, sendo, pois, inadmissível que maté}ias de sua área s.!:,

jam praticadas por leigos.
Tal como a questão se acha legislada no projeto (art. 145) en

trega-se a funçaõ a advogados, economistas, administradores,

nem sequer, se exige que os Contadores formem a base de tal cole-

TI1U..1J VIII

DA00fEM EC()üIICA E FINACEIRA

CPF. lI.

DA Pa...ITICl\. Am1CCl.A. FlN>IARIA E DA RH(RoV\ AmAAIA;

AAT. 318.

Propõe-4se:

112) a inclusão dos " Estados e l4slic!pios"na ~e-

tência de prarover a Reforma Agrária.
~) elilll1nação da expressão" zonas priontárias"

312) inclui-se no § J!2 a expressão "procedimento para

desapropriação" •
o Artigo lnOd!ficado assune a seguinte redação:
AAT. 318- Corrpete à unHfo. aos Estados e aos lb'licIPio~t_

promover a reforma agrária, pela desapropriação, por interesse social, da pr.E,
prledade territorial rural ifl'ProóJtiva ou inadequadamente explorada, mediante

pagamento de prévia e justa indenização.
§ 2Q_ A desapropriação de que trata este artigo é de

C;OO1)etência exclusiva do Governo F"ederal, Governos Estaduais e !ob"licipais.
§ Jg- A lei definirá para reforma agrária os parãme.

tros de conceituaçllo de propriedade inllrodJUva ou inade~adamente explorada,

o Artigo 493. de .Projeto de constituição, passará a ter
a seguinte redação:

Art. 493 - O Presidente da nepliblica encanlnharã ao eon

-gresso Nacional, até três meses arEo; sua posse, plano plurianual

de desenvolvimento, contendo as diretrizes prlncipais da pC'lItic:a
~ccn(\Dlica e soc1al, delimitando a interven!\ão do governo na
~C'Ill1a.

o pcc-cesc;o de d(>senvclvimento econôr.lico e social do Bra
sil dE.ve cbedeccr-diz::e.tr1zes de nédio e longo prazos, evitando a:

çõcs intemre"ltiva"J do Governn, que, mujtas vezes, altE"ram as

'lras cfo jcgo econi'mico, afetando investidores e assalariados.

Cem o intuito de bem definir o rlano de drsenvolvjmcn
to a ..er adotado no País durante un período de C1cverno, ê neecs
!õârio c:ue o Congresso participe e aprove as diretrizes a seren se
g.ujdas, tanto pelo setcr rút-UcC' COI'lO [leIo zetC'r ~r1vadC'. -

l\lém de favorecer a estabilidade social e econõmica do

País, esta r.ledic1a propcrcionaria uma maicr integração entre os

poderes Legislativo e EJxecutivo,. aumentando a eficiência da rlâ

quina estatal e, cc-nscqflenterncnte, beneficiando a sociedade co

mo um todo.
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.~....OI(I/co"' •• Ia/.u.co..,..Ia _,

PLENARIO

r.r----------UITO/.UU."C...Ia----------___,

EMENDA lP08453·9
[:J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

[:JA previsão de uma Secreter ra objetiva dotar o cen

selho da República de um órgão de apoio. necess âr ic ao cumprimen

to de suas eepfes e complexas atTlbu1ções.

ça xacacnat , tornando o Coleg1.ado eaas representativo no que tange

a essa área.
CORêld tu1nta

P-ttocd;::;::"'"''''"'''''''''
r,r----------TI.Ta/..u.r<"<~io ._____,

EMENDA lP08444·0

f'J

f!l

Suprima-se o i tem XIV, do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO

A proporção mínima de empregados brasileiros nas'

empresas, justlf'ieou-se, em passado distante, devido ao grB!2

de f'luxo imigratório. Por outro lado, a medida foi adotada'

durante o periodo em que vigorou no País o regime f'aciata.H2

je em dia essa discriminação além de odiosa é ant1-democrát.!,

t::e:== 'Llu.a/cc.... o1o/''''CC'''u.Ia

PlENARIO

EMENDA lP08454·7·
tJ CONSTITUINTE RICARDO Iz:.;.ru

o concl1cion.amentoprivat1.vo, de representat1.v1dade perante o

Poder PÚblJ.co, entre as associações que representam o mesmo segmento social

ou a mesma. comunidiU1e de interesse, resultará em flagrante contralhção COm

o prindpio de plena liberdade de ass,ociação, cr-a.ando pr1.vllégios odiosos.

ooprIJur a letra "i", item 11, Art'igo 17.

r;r----------TUTO/JUn",CAÇio --,

EMENDA lP08448·2
l!lCONSTITlJIllI'E RICARDO IZÀR

o d1SpOS1.t1VO, cuj a supressão se propõe. p recom za

a formação de um 'rr ibunat Ince rnacaonar, de dr re r tos humanos

poder de dec i sjio vmcut atêr rc - o poder de po í Ic ra mtemacrcnní 

que fere o p r mcfprc mternecrcnatmenee ace r to e consag rnêo do Te!

pe i to ã sobe r ama dos aseedcs-Neçâo ,

suprama-se o disposto no a tem I. do ar-t i go 10 (dez).

do Prcj e tc de ccns ca tuaçâc oserecado pela Comissão de Srs tematn aa

ção.

JUSTI FI CAÇÃO

nITc/.u..,.,c4l;la ----,

Constituinte Nilson Gibson

Suprima-se ao item X. do Art.13, relativo ao salário

do trabalhador noturno.

TUTO/olW"'ICAÇIo ___,

Emenda ada t rva ao qtre está capaeut ado na alínea "f", Dê-se à letra "q", do anease XV, do Artigo 12, a. segu1.l1te re-,
JUSTIFICAÇÃO

item lI!. do artago lZ do Prcj e tc de ccns tã.tuaçãc o Ierec i do pela

Com1ssão de Sas teaata aeçãc , nos segurntes termos

" - S assegurado às InstItUIções o dr re i t.c de estab~

lecerem pre-eequí.s i ecs e ccndaçêes para a admissão de Pessoal.

patíveis com as exrgêncaas proflssl0nals.

-q) os presos têJl dire1.to ao respeito de sua dignJ.dade e anee-,

gndade fisica e .lJlCntal, à assistênc1.a esp1r1tual, educacional, Juridlca, s.!,

nitána, a socubilidade e à comunicabilidade õ têm dever do trabalho produt,!

vo e reIl\U\erado, na fOnlllL da lei.

Cuida-se de matéria que deve ser disciplinada pela

legislação ordinária.

E/I1ENDA lP08455.5
t: CONSTITUINTE RICARDO I;;;"

JUSTIFIC.s.ÇM ;JUsnFlCATIVA
PlENARIO

1. Há de se reconhecer a ne ce s s adade das ms r r rur-

ções poderem estabelecer pre e requ i s Lt os e ccndrçêes para .3 ndmrs s do

de Pessoal, Impostos, mur t as vezes. pela natureza prôpn.,l da profl.:!,

são a ser exe rcida,

Z. Ao lado da liberdade e do "tratamento r gua Lr tlÍ-

rio'·. persistem como valores da Scc.redade ares í te i ra , a serem pre

servados e defendidos: a morafadade , o pundonor e a t rud í çjic , dentre

outros.

3. A orientação sexuej e o subsequenee comportamento

sexual têm relação da re t a com a mor-aj r dadc ms t i tuc ron-rt e rcpe r cg

tea. inexoravelmente, na..,.bierarqula e dlSC~.

o trabalho selllpre representou UIlIa terapia no convivio peniten

ciário, llinildzando a aneústia cau.sada~ao preso pela segregação da socieda

de. Mais do que UllI simples direitl:~, ?Jo exerc!c10, de cariter optativo, po

de não ser exercido; deVelllOllI caracteriur como uma obrigação, que penllitiri •

prover de recursos a sua f'am!lia e melhorar suas condições para a reintegr.!.

ção na sociedade.

EMENDA lP08450·4
t: CONSTITUINTE RICARDO 1';;.;"

Suprima-se o item XVIr. do Art.l3, relativo ao serviço
extraordinário.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de matéria regula,da em le1 ordinária e

convenção coletiva de trabalho.

''''"'"''''',,,,------------, Suprima-se o 1.'tem v.rr , do art. 13

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de matéria que deve ser regulado por lei

ordl~ária ou, até'mesmo, por ajuste entre as partes"interes
eeeea.; -

o piso salarial é fixado pelas partes interessadas

através de negoc1ação coletiva. Assim. o ret'erido inciso to!:

na-se absolutamente inócuo.

JUSTIFICACÃO

Suprima-se o i tem VIII, do artigo 13.

r;r----------.ural.U,.IT'C>.ç1a ---,

supr-ma-se o drspcs tc no ltem V, do ar-t r gc 10 (dez),

do ProJeto de ConstituIção apresentado pela Ccms s âc de Sas eeuatr

zação.

'-- -'=""-'=="---'="'---""""""-__--'1 t iMO.'·.:=J
J rr·;"â7ã7J

EMENDA 1P08446.6
l!J Constituinte Nilson Gibson •

f'J fJDMdtliP

Suprima-se o item :OC. do Artigo 13, relativo à gratifico!;

ção natalina.

JUSTIFICAÇM

A dissolução de todos os blocos pct Im cc-m i i tares ,

como a OTAN e o Pacto de varsôva a, dentre outros, é r Iuséir-i a , n~o

corresponde ã reafadade hIstórIca das relações entre os Estados

Nação. sobretudo na mcde rn r dade ,

EMENDA lP08451~2

[:J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

tLUJo'alCo.. lto1a/.UlcoOlluIa -t
PlEN.t!RIO

P"7;~'''~

l'-li!;8mJ
PlENARIO

TIITONuU"ICAÇio ___,

Substitua-se o item XVIII do Art. 13, relativo a férias,

,pelo seguinte:

JUSTIFICACÃO
XVIII - Férias anuais remuneradas.

Constituinte N1lson Gibson
Trata-se de matéria que deve ser disciplinada pela legi!!.

lação ordinária.
JUSTIFICACÃO

A quantidade do beneficios deve constituir objeto de

legislação ordinária ou de convenção coletiva de trabalho.

.U.....O/C.Wlll1o/lulco..'ula
PLENARIO

.CITO/.UIT'rICAÇIa ___,

Suprima-se o i tem XXII. do Art. 13.

EMENDA lP08458·0
l:J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

Suprima-se o ítem XII. do Artigo 13, relativo ao salário

família.

"VIII - Todos os xmas ercs de Estado das Forças Ar-

cretaria conforme drspcs to em tea ;"

aadas ;"

gundo.

"5 29 - O Conselho da República contará com uma Se-

Dê-se ao 1nC1SO VIII, do § 19. do Ar't 162, a segui,!!

te redação .. acrescentando-se, também, ao artigo. um Parágrafo Se-

JUSTI FI CAeM
JUSTIFICACÃO JUSTIFICAÇÃO

A mctus âc dos Na.nas t ros de Estado das Forças Arma

das. como membros permanentes, cb j e t rva pe rsu t r r assessoramento e!.

peciahzado mau amplo para os assuntos ret acrcnadcs com a Segura!!.

Trata-se de matéria que deve ser disciplinada pela legis

lação ordinária, nível em que já recebeu tratamento compatível. -

Trata-se de matéria que deve ser regulado por lei

ordinária.
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EMENDA lP08459·8

l!J CONSTITUINTE RICARDO rz:;fII·
PLENARIO

r;-r- Ttl<T(lousn'''''''lie. _

PLENARIO

= ~.~Tu/J~IT.. '.&l;io ~n... , .... T1flUÇio, _

Substitua-se o inciso XXIII, do Art. 13. relativo ao tr,!

ba1ha de menor, pelo seguinte:
&lpr1ma-se o Artigo 16 e seus parágrafos 11 e 2!. Suprimir as letras "p" e 1tq " , do Item IV, do ~rt:1go 17.

XXIII - Proibição de trabalho em atividades insalubres e

de trólbalho no"turno a menores de dezoito anos e de qualquer ta-eba

lho a menor-es de doze anos.

JUSTIfICATIVA
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACÃO

Trata-se d~ matér1D. que, inobstante seu profundo sentido 50 

eial, deve ser regulada eu toda plclUtude pela lc1 orrlinána.
Trata-se de ~téria espec!:fica de lei Ordinária.. Não telll sen

tido conuti.tuei<lna.1., -

Suprbur a letra "b", do it_ vrll, do Art1go 17.

TUTe/JU'''rtC&l;.;:O. _____,

Supr1ma-se a letra. "d", do Ite. IV, do Artigo 17.

r;-r ~ ••To/jU'.. ".~io

PLENARIO

o grande número de menores abandonados. existentes atua!

mente no Brasil, recomenda a manutenção da idade mlnlma de doze

anca, para o acesse ao trabalho.

EMENDA lP08460·1

lf'l_é!:!OlI~ST!:!I~T!!cUI"N"-TE"-""RI"'C:!!ARIJ""'O'-='IZA!l""'-----------'Jp:r?;~"'-----:J
f'l "'.. ··"··,,..·"""··,,~·------,I 1'2L';;;'!PJ

TUTOf"""T"'.~lo JUSTIFICATIVA

JUsr1PICATIVA

mento das elIlpresas e estabeleciment+'s eDlpresllr1ais.

multo nos preceitos sindicais, aléM de contul:"bar a a.dm1nistraçio e gel:"encia_
~ sabido que a consulta popular préV1a, nestes casos, por si

tib co~lexos. geralmente eaticnla pai~Ões violentas de fixaçllQ ao fIlC10ía

mUar, apegada. a uma visão JÚope do probleaa., que ac:abarlll: preJudicando o

prvgreslJo e o eeeseaeenee econômico do PaIs.

Por outro lado, apoiados ~ leis onlinãrias, otlde estaria e!,

ta1lClecidos os cT1térios de proteção ã vida e ao meio ambiente, todos os c!

Wios, entidades ou cocnnidade., poderão íazer valer sCUs direitos, COlllO I

j. prevê o ArtiiO 37 deste Projeto de Conatitu1çio.

Quando da ampliação ou 1J1stalação de obras de grande porte c

de indrÍatrlas de ilDportância V1tal, meSlllO suscetlvc1S de causllr danos à vi

da e ao meto ambiente, o mreeesse nacl.onal deverá sobrepor-se aos interes

&lU> pelJUoais, de grupos e I:les.lKl aos da coeamadade locll1, prensiTellllente t

u:c'tM.1l.

fÇ~""':J

___-11 tJãV';.?mJ__ .u.._/••M'Uio/.u••••' ••Io-------~
PLENARID

aividuais ou coletivas. Deve ser suprimida porque 1lllplica na criação de tu -

Trata-se de matér1a d.e caráter estranho à representação sindi

mt.l, à qual é defenda a def'esa. dos /hre1toS e .:mteJ"e$Ses Q'c cateSonas in -

EMENDA lP08466·1
t: CONSTITUINTE RICARDO IZAR

~--_-----_-TuTo/~"'n"u;i.----------___,

JUSTIFICACÃO

Suprima-se o item XXVIII, do Artigo 13.

Trata-se de matéria que deve ser regulada, exClusiva

mente pela. leghlação ordinária.

U~To/JOIT'fl<:~;:O ___,

Substitua-se o item IV. do Art1go 13, relatiYo ao salário m.!

nJ..o, peje segl.l1nte'

IV - Salário Uinill10 capaz de satisfazer as sua:; necess1dades

no~i8 r; as de sua fam{l1a.

JUsrIFlCATIVA

o texto do Antepl"1)jeto alémde prolixo contê. espec;úica.çõea

prÓprias de legislação ordinária.

Suprima-se o i tem XXVII, do Artigo 13.

JUSTIFICACÃO

Cuida-se de um dever do Estado e não das Empresas priv~

das zelar pelas assistência às. crianças e lhes oferecer condi- '1

çêee de saúde e educação. De qualquer f'orma, trata-se de matéria'

que deve ser objeto da legislação ordinária.

Por outro lado, essa obrigação não poderia ser cumprida

pelas micro e pequenas empresas, por não disporem de condições

econômicas compatlveis para suportar tal encargo.

['l. PLENARIO

Suprudr a letra "o", do Itelll VII, do Arhgo 17.

mstJFlCATIVA

A lei oridinária ~gularâ a matéria, posto que sua cOCllplcxid!

de enge a prevenção contra casos gerado~ de corrupção quando em U1lIa "co _

Iltissio" parhc1pelll representantes de concess10nárias e de seus prÓprios CIIl

pregadoa, à guisa de risc-.I1Zare. o que é pago pelo pÚblico.

~-__-_----- 't",O/J~'T'f.. ~io _____,

Suprima-se o inciso XXXI, do Art. 13.
r;-r---------_Tn"'N~IT'''ca;..... ~

r;-r----------'uTO/~un ..~

Dê-sc a letra "r", do Item IV, do Artigo 17, a segu1nte ~dação.

JUSTIFICAÇÃO

o texto induz à participação disfarçada do trabalhadol"

em eventuais lucros da empresa, advindo:!! da modernização tecnol&

gica e da automação, cuja vantagem é disciplinada pelo pf.enc de

Integração SocIal, que este Projetd de Constituição pretende que

passe a integrar a Funda Nacional de Seguridade Soc1al, em seu

artigo-~35, § 11, inciso I.

-r) ao d1ngente S1nd:l.cal ê garantida a proteção necessárta ao

exercício de sua lhVJdade, na sua b3se territorIal de atuaçio.

JUSl'IFICATIVA

Nãose pode inst1tucionaliza.r o d1re1to de qualquer pessoll.,por

laaior que seja sua representatividade. ter acesso 0$05 locais de trabalho r in

vadindo o côlllpO dos. od1reitoll e poderes 1UIUestionávc15 dOa d1M.gefttes de e_ -

presae,

De-se à letróil "a", do Item IX, do ArtlgO 17, a segu1J1te redação'

-a) t: da. responsabilidade do Estado regular o eeecade de bens e

servilios eeeeneaaae ã popg.lação, sem ace$SO aos qua.J.S a coe;utêncu. digna é i,!

possil'e1 ,

A ação do Estado é, -.Jito tlais que exercer "~", o de "!:!

~" o lIlel'Cado de bens e serviços eSSetlC1US à população, 1neltlsive quanto à

coordena.ção de estoques regionais, de íorraa a garantir o equil{bno do abasre

C1~tO (I bmbém a prestação desses serviços, eJI todo o teIT1tório ~cional.

EMENDA lP08468·7
~- -----n.nO,.u"'flUl'b'-_--------_____,

Suprima-se o Art. 14, sobre o trabalho dos domésticos.

= TEno/.......~_---------__,
PLENARIO

JUSTIFICAÇÃO

Suprusa-ae a letra "S". do {te. IV, do Arhgo 17. Suprimir a letra lO." do {te. IV, do Artigo 17.

Elevar à categoria de norma constitucional o direito de

trabalhadores doméstuos é desconhecer a real1dade brasileira. A

regra estabelecida pelo Art. 14, levaria, certamente, ao desapar.!

cilllento dessa categoria prof'issional., já que o empregador domést.!,

co não pode arcar com os ônus que a 'medfda representaria. Ademais.

trata-se de matéria que deve ser regulada pela legislação ordiná

ria.

JUSl'IfICATIVA

Trata-se de utéria pertinente 1 lei ordinár1& e aos estatu

to. das enhdadea sindicab. lf""ao é _téria eonatitucional.

JU5rIFlCATIVA

o conW.C1onamento privativo, de representat1vidllde perante o Po

der PÚblico, entre os sindicatos que represente. o C1eSlllO segooento eaeego 

rial ou a mesma comunidade de interesses, resultará em flagrante contradiçio

COll O princIpio de plena hberdade sindical, cnando pr1vllégio.ll oCIiosos.
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PlENARIO

EMENDA lP08474-1
(!l CONSTITUINTE RICARDO IZAR

r:

EMENDA lP08460-6
['J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

t PLENARIO

Suprima-se o item XXIX. do Artigo 13.
Suprimir o parágrafo La , do Artigo 474.

Subsbtua-se o it~ I, do artigo 13, r~lativo à. garantia. de IllI1pr~-

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICACÃO
go, pelo scguJ-nte, suprl.llIidas as letras "a". "b", "c" e "d";

JUSTIFICAÇÃO

r,r---- TUl'O/.UlTlflC&Çlo -----,

JUSTIFICATIVA

o emprego estável, tal COIDO previsto no projeto, revela-se inócuo,

porquanto, a estabilidade no emprego não resaete às grandes Cl"1ses econôllIicas,

por UlIl lado, c,por outro, quando o Pais vive a plenitude do cquilibr10 eConô

mico, essa gar"antia. é suplantada pela lei da oferta e da procura.

I .. Garantia do dl.reito ao trabalho mediante relaçio de emprego.

Longe de garantir o empregado, o projeto, se llIantido, trará graves

prejuízos ao País ecee UIl todo•

r;,------------.Ir.ro,.ut."te.<çio ----,

EMENDA lP08466·5
tJcossrrrursrs RICAP.oo IZAR

PLENARIO

A não inclusão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

no Fundo Nacional de Seguridade Social, cuja criação está prevista

no Projeto de Constituição, como novidade securitária sob o contr2

le do Estado, se justit'ica, quando é certo que, uma vez criado pe

la Lei ns , 5107. de 13 de setembro de 1966, provou plenamente

sua destinação especifica para a construção de moradias destinadas

as classes de trabalha:dores menos favorecidos. Além disso.

prevê a criação de uma nova instituição financeira governamental,

Jefune no assunto ainda, para administrar o Fundo e gerenciar sua

receita, o que é, no mínimo, temerário, face aos exemplos negati

vos dessa ordem,.por sinal notórios em nossos dias.

•~ul.",/co"",J.I"''''''~'''''·-

PLEN,lI.RIO

Trata-se de matéria que deve SE!r regulada, exclusivaménte

pela legislação ordinária, como aliás já o é através do seguro de

acidentes no trabalho.

Suprima-se o item XIII. do ArtiBli! 13. referente à part!

clpação nos lucros.

EMENDA lP08475-0
r: CONSTITUINTE RICARDO IZAR

[!1

A participação nos lucros ou ações da empresa, sobre I

ser algo lnalcansáveI na prática, acabará por privilegiar trabalh,!

dores, já que essa participação é impossível em um sem número de

atividades não lucrativas e nas qUais são mantidos empregados, sob

relação de emprego.

Dê-se ao Artigo 471, a seguinte redação:

_ Art. 471 - A lei regulará o direito do enfiteu1i& de

extinguir, mediante resgate com indenização, a enfiteuse perpé-

tua.

Supnmu a letra "J". do Item lI. do Artigo 17.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP08476-6

tJ çºNgmmITE RmApoo IZAR

PLENJlRIO

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta visa facilitar a extinção da enfi

teuse perpétua, e por outro lado. não constituir_se em confisco

ao direi to adquirido sobre imóveis urbanos.

Trata-Sê de matéria que deve ser regulada. exclusivamente, pela

lei ordinária.

Suprimir do Artigo 474 - caput - e de seu § 31, as ex-

PLENARIO

PLENARIO

EMENDA lP06462-2
fi CONSTITUINTE RICARDO IZAR

(!J
Suprimir a letra "I", do ítem II. do Artigo 17.

Trata-se de llIatér1a que deve ser regUlada, exclusivamente pela lei

ordinária.

Suprimam-se nas Disposições Transitórias do Projeto de

Consti tuição'

a) no Art. 496, a seguinte expressão:" a ser promulgada

pressões

.. 11 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço".

&~"..
rLi:rW'-

o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por

Tempo de serviço, criado pela Lei nl 5107 de 13 de setembro de

1966, que, por sinal, tem provado plenamente na sua destinação e!,

pecifica de construção de moradia para as classes de trabalhado _

r-ee menos favorecidos. A sua implosão chega a ser temerária.

JUSTIFICAÇÃO

Suprimir do Artigo 339 a seguinte expressão:- "Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual".

PLENARIO

.LI ......'cOJl'•• lo'.ulco..,.ole -,

EMENDA lP08468-1
f" CONSTITUINTE RICAROO IZAR

JUSTIFICAÇÃO

no prazo de um- ano",

b) no Art. 493, a expressão." dentro de doze meses,

contar da data de promulgação desta constituição".

As leis que fixam as diretrizes das poli tacee agrícolas,

agrária, tecnológica. industrial, urbana, de transporte e do comé,!:

cio interno e externo, além de envolverem sign,ificativa-complexid,!

de, são de fundamental importância para a implementação dos dispo

sitivos constitucionais referentes a todo o funcionamento da econ§.

mia nacional. E, face disso, seria temerário estabelecer dgidos

prazos para sua discussão e aprovação.

'- '-'PL"'ENIiRIO

'-'==""-"=::..="'---- ---'1 rr;;:~'''=:J

......." ••'..."m._••._.õ- -----'! Ui'f7";u

EMENDA lP08463-1
['J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

r:

A intermediação remunerada da mão-de-obra é atividade

reconhecida em qualquer parte do mundo ocidental e de relevante

importância na substituiçjo. temporária. da mão-de-obra efetiva.

Assim, principio constitucional proibindo essa atividade é con

trária ao interesse coletivo. devendo a matéria ficar regulada,

exclusivamente, pela legislação ordinária, que se comportará,no

tempo, de acordo com a conjuntura obreira e econômica.

Suprima-se o i tem XXV. do Artigo 13.

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP08477-6
I? CONSTITUINTE RICAROO IZAR

f'"

JUSTIFICAÇÃO

o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por '

Tempo de Serviço,. criado pela Lei ne , 5107 de 13 de setembro de

1966. que, por sinal, tem provado plenamente na sua destinação e.=!.

pecifica de construção de morad:f'a para as classes de trabalhado 

res menos favorecidos. A sua implosão chega a SE.'r temerária.

-e] é livre a escolha 1nd1 v.;1-dualde espetáculo público e de pr'2,

gr~ de meios de cOlllUJlicação

o que pretende é descrever a norma em sen,tido o llIaia iI.lllplo po.!,.

s:Ível. tendo eIll \';1sta o alto de senvoIvamenbo tecnológ1co que se processa

mumdo contelllpOrâneo.

JUSTIFICATIVA

Dar- a. letra. "e", do l..t\ca.so IV I do Artigo lZ, a segu1..nte redação

PlENARIO

EMENDA lP08476-4

tJ COOSTITlJI",E RICARDO IZAR

f

JUsrIFICATIVA

Suprima-se o Art. 19

PLENARIQ

JUSTIFICAÇÃO

Suprimir o § 2.1, do Artigo 338, a expressão "Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual".

EMENDA lP06469-0
f" CONSTITUINTE RICARDO IZAR

['J

'--===c....=:=:.=....::::=.. -----'I rrP;~ ..·=:J
1 U78'M

_j) é vedada a supr-es;ão, aanda que parcl.al. de espetáculo 011 '

programa.. ressalllados os de defesa de discrl.lIIJ.nações de qualquer natureza,os

de incitamento à V10lência e outriUI formas de agressão à famíl1&, ao menor" ,

à ébca pública~e à saúde.

gqinte redação.

PLENARIO

Dar ao nÚmero"3", da letra "e". do rncrse IV do ArtJ.go 12. a. s!:o.Lu.b.. 'caw'.do'.UKO.'..... -,

Trata-se de matéria que deve. ser regulada. por lei ordinária.~

PLENAAIO

Suprima-se o i tem XXI, do Art. 13.

r.r----------TUTO'.UIT" ..~O --,

JUSTIFICACÃO

Aa atividades insalubres e perigosas F3ão também intfis

pensáveis e sua proibição causaria graves danosl à sociedade. De...

ve-ee deixar que qualquer proibição decorra de análises técnicas

capazes de desaconselharem o trabalho em determinadas atividades

I consideradas insalubres ou perigosas.

JUSTIFICATIVA

A redação proposta telll a fUlahd&cle do compahb1lizar o texto

COIIo disposto no artigo 404 do capitulo V _ Da. COIll\1nicação.

o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, criado pela Lei ns 5107 de 13 de seteqlb..ro de

1966, que, por sinal, tem provado plenamente na sua destinaçpo

especifica de construção de moradias para as classes de traba

lhadores menos favorecidos. A sua implosão chega a ser temerá

ria.
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JUSTIFICATIVA

PLld"/e"~"'le/''''e"'''''io --,

f'LEHP:RIO

~---------_TUT"J.on'fluçlll, ---,

Suprimir o incIso IV. do § l!!. do Artigo 335.

A cobrança de 1mpOstO progress1vO na tran:missão "causa -mortis"

é Ullla forllla. de penalização 1nUS1tada 'NL leg:l.Slação. PreJud1c& os herdeJ.ros,del,!

pidando seu patrllllônJ.o, que é garantido constitucJ.onalmente (Artigo 12, item I

XIV) e que aeepr-e estevc sob as vistas zelosas do Senado Federal, llO qual, ecec

no presente texto, todas as Consbtu1ÇÕes deferiram poderes para a fixação das

.aliquotas do refendo 1ll1pOStO.

PLENARIO

Supr1l11ir- o parágrafo Único, do artigo '51, do rfnrtc III - /las

PLENARIO

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se o inciso XIX. do Art. 13. r-eLatifvc à 1ice!!,

ça da gestante, pel.o seguinte:

JUsrIFICATIVA ---

A proteção do Estado, como est:!oulo à denuncnção de ato ile 

gal. ou 1e8i"'0 à con..nUdade, lIled1.ante ação popular, 1sentllndo 1::1 autor de cu.!.

ta,a procc.ssUais, leva ao grave defeito da exa.reebação de qtl.;tiquer WlJ do povo,

~ qualquer condição econm!l1ca de ressarcilllento ao réu só absolv1do, ao f1m

do processo,de agir por vingU'IÇa., comp1.excl de V1da ou. emula.l;ão. Nelll ao llIenos

se 'justúica a ressalva da rni fé, porque inócua ntlMa ação regeceedva, O pre

JUizo ao injustiçado é fatal? SeM raZie. que o justif:J.que.

XIX _ descanso remunerado da gestante. antes

d~pois do parto, sem preju!zo' do empregado e do salário.

m- n.fOJIlI.""".çl:o

EMENDA lP08501-2 J I'IpF'L"""~
f'lL·--"C"'O!!!NS~T~ITU~IN~T~E'___'R~I~CARD~O~I"'ZA!!!R'_ __'. ~ _J

fi ....._"~,...,~"......-----J--. tE6/;;MlJ
Alé. disso os estudiosos. têm debatido há. lo~go te.po a respeito

dos efe1tos do imposto sobre o patrimônio. De su. 1nStitu1ção geram auJllento de

propensão ao consulllO, entesouróLlllento de capitais para. o exter10r. e aumento de

aphcações e. out:ros ativos lllil.fe facilmente sonegáve1S ee detrimento de aplic!;

çõcs CIlI setores pf'Odutivos. O Canadá que tambélll avahou a:nplalllente a POSSl.bll!

dade de sua 1lIlplantação a de6ClLrtou, quando ~nclu}.u que. pen.õt.lin. a poup~, ,

ante as sérillS dU'iculdades de avaliação dos recurso humanos, e de adm1nistra_

ção. O Japão baniu. espécie de sua legl.Slação, pelas mesmas razQcs.

SuprillUr no uúcio do texto da letra "b", do ilJC1so lU. do At"

t1go 264', a expressão - "patrimÔruo".

PatT1lllÓnio não é fato eQonômico, sendo contr.ad1.tóno inclui-lo na

11stagelll para a J.ncidêncJ.a de J..IlIPOstos, .a1nda porque o Parágrafo 21 do Artigo

257 esclarece que "os 11l!pOstos terão caráter pessoal e serão graduados segundo

a capacadade econôml.ca liquida.

r.r------"""M....~=.. ====~=~

PLENA.RIO

JUSTIFICAÇÃO

Patrimônio não é fato econômico. sendo contradi tório

incluI-lo na listagem para a Incidência de l!'lpostoG. ainda por que

o § 21 do Artigo 257 esclarece que "os impostos terao caráter pes

soal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contrlbul!l

te". entenda-se. capacidade econômica liquida.

Além disso os estudiosos têm debatido há longo tempo a re~

peito dos efeitos do imposto sobre o patrimônio. De sua .f.nstltulção

geram aumento de propensão ao consumo. entesouramento de capItais

para o ex.terior, e aumento de aplicações em outros atlv<:ls mais f~

el1mente sonegáveis em detrimento de aplicações em setores produ

tivos. O Canadá que tlltnbém avaliou amplamente a possibiUdade de

see implantação ã descartou. quando concluiu que penaliz.:t a pou-·

pança, ante as sérias dificuldades de avaliação dos recut-sca hum.,!

nos, e de administração. O Japão baniu a espécie de sua l.egisla-

ção. pelas mesmas razões.

dação~

-.,. vê-se ao inciso I, do § 11. do Artigo 335. a seguinte r~

-I) contribuição dos empregadores, incidentes sobre a :f2.

lh.a de salários.

~ TU"'OU1T"IUÇl:O__--- -'

JUSTIF!CACÃO

Ruben Figueir6

EMENDA ADITIVA

DISPOS1TIVO EMENDADO - ARTIGO 54 - INCISO XXV

Há que se c1:ia1: uma política naciõnal de de
senvolvimento urbano integrada. que permita uma melhor utillzaçii;;

da infra-estrutura existente nos municípios. com a ocupação' dos

Vazios urbanos e a melhoria das ccocnções de v rda daqueles Que

vivem na periferia das cidades.

O tempo de descanso da gestante deve ser fixado por lei

ot-dinária ou, então, através de convenção coletiva. Nada justifi

ca a sua fixação em texto constitucional. pois. este torna impos

s.ivet qualquer adaptação futura. que se Caça necessária obrigato

riamente.

uê-ee a seguinte redação:

"Instituir o sistema nacional de desenvotvfsen

to u:rbano, que deverá ser integ:rado, ent:re Di
tros, pelos sub-s í s temas ('lacionais de hab1t~

ção , saneamento básico e transPortes urba

nos"

EMENDA lP08502-1
f'J

PLENARIO
______ .~U.."'JCO..,1'l:oJ'U.CO.I1I00

De-SI:! ao item n, parágl;"afo 11, do Art1go 66, a seguinte redaçiio

Acrescente-se ao Capitulo IV - Dos "'urUdP10S _ TItulo IV _

Da Orgazu.zação do Estado - o seguinte disposl.tive;

TI"O'J'UITI,oc~llI ~

"Art. Caber-ã ao "1I11clp10 planejar o desenvolvJ.mento u!:

bano, respe1tadas as normas gcr;tl.s e dl.retrJ.2es fl.xadas ClIl lei federal.

A -subati.tu:u;â'o do eesee "1mplantar" ""r "estabelecer", n05 paeeee

=s condizente eee a natureza de ação do M'unicIpJ.o, Sim inv.ub.r a área da in.!,

c1ativa pnvada, à qual sempre esteve afeta a construção de IDOrad1.a.s para to _

das as classes sociais. Ao /lltniC!P10, cabe, por sua vez, estulI.!lar a melhoria

das cond1ções habitac10na1s e "promover" o saneamento básico para a população.

JUsr:n:ICATIVA.

Parágrafo ÚnJ.co. Os IIK.lnic!pJ.os, eee au:dho da UJUão, dos E.!
tados ou Distl:"l.to Federal, darão prioridade às obras de 1nf'ra-estrutura ur- _

- II) estabelecer programas de- constrnção de tndradias bem Cot!lO ea-,

hlllUlar a melhona das condJ.ções habltaC10nais e promover o saneanwnto básaco

para a populaçãQ,

EMENDA lP0a498-9

[!J CO"Sn11lmrE RICARDO _IZA:":::===::::=======;-I r=;;~":J
__----'I WiõfM

",,~Ie."'1,LoJIOIca.. n'"

Suprima-se o Artigo 313 do Projeto de ConstitUição.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o Artigo 311 do Projeto de Constituir;ão.

JUSTIFICAÇÃO

Matéria não t'onnalmente ccnetatucional.

Matéria não formalmente constitucional.

PLEWIRIO

Deve ser mantido como base da contribuição acmente a Co

lha. de salário.. suprimindo-se o Caturamento e o lucro do emprega 

dor, como base comulativa para cálculc:!. É preciso considerar que

o faturamento não constitui elemento real de avaliação. e que, so

bre o lucro já incide uma pesada carga de imposto de renda,

tendência a ser aumentada de 5"..a titUlo compulsório, previsto p!:.

lo Projeto de Constituição em exame.

EMENDA lP08492-0
I: CONSTITUINTE RICAROO IZAR

fi

r
I

bona".

JlJsnFlcATIVA

A presente Emenda teJll por objetivo preservar a autonomia t:I.J:!.

nicipal, reconhecendo a natureza dJ,Vers1f1Cada dc nooSsas cOClUnJ.dades, neste

PaI. de dimensões conbnehta1S.

r;;OB'j

filM!~ã!ã7J

.~.'--------.
Ruben Figueiró

Plenário

Dê-se a seguinte redação:

EMENDA SuBSTITuTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO _ ARTIGO 351 _ SEçAo I

r.r--~--- ....~ ,,~_.ltV-""'~_-_- -.

EMENDA lP08503-9
t!J

rn-----------, ,., .

nl... _'...... ,..UJI ... C.... I ...., ~

PlENARIO

üê-ee ao "CAPUT" do Artigo 301 do Projeto de Consti tui

çâc , a seguinte r-edaçjio-

"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoal

jur!dlca constituida e com sede no pais, cujo controle decisório'

esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional. sob a

titularidade direta ou indireta de pessoas t:1sicas domiciliadas

no Pais, ou por entidades de direi to público interno".

JUSTIFICAÇÃO

L-__--'PC!L~ENARIO

'nT.'.ul."IC~io,_- ~

Dar ao S 5' do Artigo 2:12, a seguwte re~ão:

551 _ As al!quotaa do iJIlpOsto de que tI"lLta o !tCJI !I, não exce

derão os lialtes estabelecidos _ resolução do Senado Federal.

}.. supressão da e~xpressão "e de capital'l será benéf'ica I

para Q Brasil pols não veda investimentos estrangeiros. resguar _

dando. o controle decisório.

o setor de saneam~!nto básico tem interfaces com a
saúde e llIeio ambiente. poréM é no desenvolvimento urbano onde
se encah:a devidamente.

" As políticas relativas à formação e utilização de

recursos humanos, a ecuroementos , a pesquisas

ao desenvolvImento cientifico e tecnológico na

área de saúde e de saneamento básIco, 5ubordinam
se respectivamente aos Interesses e diretrizes

do sistema único de saúde e do sistema nacIonal

de desenvolvimento urbano. ll

Deve-sc cYitar o estL.ulo ã aiJlplu de"_sa naa 1na~itui _

çõcs, por lIICro capricho ou dmplea ea..tlação.

A criação de uaa ação ~isitória de in:f'oraaçõcs e eX1bl,

ção de àocWDentos não passa de UJI luxo processual. .F.lII qualquer ação ordiná _

na, que a tal exija, o PrÓprio Juiz o faz de Ofic1o, ou a pe(hdo just1í1ca_

do das partes.

Supl'J.tdr o Artigo 39.

JUSnFlCATIVA
------,) ~~"'.----"]

)~"M1l

EMENDA lP084954
~C(fflstTl1lINTE 'l\1CMI,OO mR
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EMENDA lP08504-7' ._- --., I'r'::'-~
[!J CONSTITUDfTE RICARDO lZA.R . ~..... _J

~------.......,"/CD...lloIl.......le

PLENARIO

~----------,nTO/~"'''''Uo:le----_----_~

EMENDA lP08508-0
(I CONSTInJ!Ç?íQ RICARDO IZAR

PLENARIO PLENARIO

Tun'.....,"IUÇÍI --,

Dar &O artigo ".;1, T1TuI.O UI _"Das Garantias ConshtucaoIlÚs.

a seguinte redil9ão:

Supriair do § li, do ArtilO ZS7, a expreasio lO o patriDinio·...
Suprima-se o parágrafo único do artigo 300 do Projeto de.

Constituição.

Art. )7 - Qualquer cidadão·, partido pol!tico, associação ou

'ainaicato, é parte lqltiaa para prepor &Ção popular, que vise a anular ,ato

ilegal ou 1e_ho, na f'oru. que a lei detcf"lllinar.
JUSI'IFICATlVA

IIIUINlT",Cacie -'---,

PLENARIO

JUSTIFICACÃO

1) A oconomia de mercado é um pilar da tradição econômi

ca histórica brasileira e por isso deve ser um dos fUndamentos da

Dê-::Je ao ~CAPUT" do Art.303 -do projeto de Constituição.

a seguinte redação:

" "Art. 303 - A intervenção do 'E::Jtado no -domlnio econômi

co e o monopóUo ::Jó serão permitidos Q.uando necessários para ate!!,

der aoa imperativos da .JIegurança nacional ou • .relevante interes

se col-etivo. conforme -d~!,lnidos ~m lei,. mediante aprovação do Co!!,

lre.so .Nacionll1.-Jt

2) Os incisos V. VI. e VII devem ser suprimidos pois nia

são conceitos basilares da ordem econômica;

A matér'1a tratada no 1 telli V Mereceu capi tulo próprio ne,!

te Projeto {Capitulo VI do TÍTULO IX) e já é. juntamente com a ma

téria tratada no item VI. .eeeegueede, como direito coletivo,

Arti&O ii (itens VIII e IX. re~pecÚvamente).

JUSTIFICAÇÃO

ornem eccnêatca,

-- Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição. a segui!!.

te redação, suprimindo-se os i tens V, VI e VII e seu parágrado ún!

"Art. 300 - A Ordem EconôJllica. fUndada na livre iniciat.!

V!' na economia de mercado e na valorização do trabalho humano. tem

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da

justiça social e os seguintes princ!plon:

- soberania nacional

II - proprJ.edade prJ.vada

111 - função social da propriedade

IV _ livre concorrência"

A 1l1atéria ali prevista não ê tormalmente constitucional.
Quanto ao previsto no item VII é situação tr-asitória, cujas provi

dências para eliminá-las estão previstas em outros cspl tulos deste

'Projeto.

3) O Parágrat'o único deve ser suprimido pois não cuida '

de matéria for::malmente constitucional.

EMENDA lP08513-G
liJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR

liJ

EMENDA 1P08514-4
liJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR

fJ
- __~_---'I pr;;"N=j

PLENARIO k·....,_·.w_...., ---,_I f'JZii4

PLENARIO

Alé. dino Os estudiosos tia debahdo há loneo tempo a respeito

do. efeitos do illpOsto sobre o patrimÔnio. De .ua instituição &tira- au-ento de

propensão ao consum, entesouruento de capitais para o exterior, e aumento de

aplicaçÕes ea outro. atiYo. aais laci1tDente aonecávela eII dctrilllento de aplica

çõe. _ setore. produtivos. O canadá que t';'bé. avaliou aç~tíi a po_lbili

-dade de sua illplantação a descartou, quando ~luiu que penaliza a poupança ,

ante u aériaa dificuldades de avaliação do. recuraoa htmano8, e-de adldniatr_

ção. O Japão baniu a eapêcie do aua lelialaç~, pelaa 110.... razõe••

Patri.õnio não é lato ecol1ÕlIUco, sendo contraditório inclul

10 como SWlCetlvcl da incidência de iDpoato, _SlDQ porque o prÓprio .§ 21, ora

ea exuaill:, esclarece que "o. iJIposto. teria -caráter pessoal e seria graduados

segundo a capacid:u:e econôlllica do contribuitl.·tetl , entend_se, capacJ.dade eee-,

nÔlllica lIquida.

JUSTIFICATIVA

trillÔnio".

Supriair da letra. "a", inciso lI, do Arti&Q 265. a expresJlão"p'!

PatrilllÔnio nio é f'ato econÕlI1co, sendo contraditório inclui-lo

na h.,atas.es para a incidênc1a de i-s»ostos, ainda porque o f Zl do Artigo 2Sl e.!.

eãaeeee que "os iJzpostos tem caráter peS50al e serão araduados segundo a cap;!.

cidade eeonÔllica do contribuinte", ontend_se. capac1dade econÕtdca l1quida.

Alé. diaao Os estudiosoa têa debatido há lonao tempo a n_

peito doa deitos do illpOsto sobre o patn,mÕnio. De .sua instituição lerall au

RDtO de propensio aô COnsl1llO, entesouramento de capitau para o exterior, e·

aUlllCnto de apbcaçÕlls .ea outroa ativos Ali. f~lI.ente sonej:áV'ets ea detr~

to de aplicações ee setores produtivos. O Canadá qUe t&lllbéa avaliou upluen

te a posubUidade de sua Hiplantação a descartou, quando concluiu que penal!

za a poupança, ante ...õrtu dif'ic:uldade. do avaliação -doa recursos buaano.,
e de adIIinutração. O Japão buliu a especie de sua leli.Iação.. pelas .esu. ~

zÕe••

EMENDA lP0851D-l
I!J COlISrmJIçXO RICAIlllO IZAR

r;r----------TUnOYlTmcaci.

Dar &O Artigo J'l, T1TULo III - Das Garantias Constitucionais, •

redação abaixo, c suprilllir o Pariarato Onico do _s-o Artigo:

A enuacraçio taxativa do. valorea auscet!w:is de lesão por ato

ilepl, no texto dâ Constituição ..aaSIllDe caráter restritivo, içedindo a in _

clu.ão do novos vaIare. quo surjall na dinÜdca social, pol1tica e econõ.ica

-do Pala. POl" ino, é maia racional que a a:arantia. 'COnstitucional _ apreço

tique ~.trita ia -.lUçõc. da lei Ordinária.

Por outro lado, a proteçio do Eatado,~ utl..Jlo -i denuncia _

çio ao ato ilelal ou luivo à COIlUDid&dc, llICdiante ação popular, isentando o

autor do custu proeenuab, leva ao .aravc defeito da exarcebação de qualquer

, .. do povo, .~ qualquer condição -ccOt\Ômica da ressarci.ento ao réu só abaoI

'rido, ao fia.do {lr'OCCtI&O, dlt a.1r por vinaança, COIIplexoade vida ou eauIação.

K. ao _~ .ao justifica .. reaaalva da .ã fé, porque inócua nuaa ação t'Jf.'are.

aiva. O prejuízo ao inj~stiçado é fatal, se. razões'que o justifique. -

UI~I""If_ocJe,-- ~

-Art. 37 - Qua1cIuer c41adão, pal"tido pol1tico, associação ou _in

dieato., é parte lea;{tulla para propor ação popular, que vise a anular ato il,!

a:a1 OU ies1vo, na !'Cl'lIa -que a lei dcterwinar.

JUsrIFICATIVA

JUsrIFICATIVA

A eBWeração taxatin. doa yalorea suscet{nda de lesão por

ato !leaa! no texto da Constituição Uaume caráter restritivo, illIpedindo a. I

inclusão de novas condições criadu pela dinÜdca social, pol:l:f:ica e cconõ

1Ilic& do Pars. Por 15SO. é Jllaia racional que a 8aranti~ constituciolUll CIl1 ap~

ço tique adstrita ã. a1taçõc. daa leb ordinárias.

~__-----__-'''''''''''f1'ICAC& ---_------,

EMENDA lP08506.3·
(!J, CXJKSTtnJINTE -RICARDO IZAR

EMENDA lP08505-5
tJ COHSTIIt'IN1'E RJCAROO J7.AR

""'l=) __ a.aoeiações, sindicato. o Cnspo& da -populac;"io .ão lea1

,tiJu.dos par.- e'aercer, ee:. o E.taao,,: t"eplaae- ti • liac&lização de aupru.en 

tos, e.toe&&eRS, preços e qual,idade do. hena e aerriçoa da COrtSWlO;

I

JUS1'J):ICATIVA

• A bport:ncia .... ior esti ai -o E.tado .aaauair o .encara0 -de re-

zu1ar e exercer a rIacaUzaçio de .supr1:laeotoa, .estocaIClta, preço., etc., do

que li.1tar-ae à posição de .st.ples ".controlador".

A _téria não é de .feitio ~tituciona1, devendo .aer trAt,!

da ta lepalação -CO-.IL

JU5'rIFICACXO

"Acre.centando ~ "CAP-UTOI "do ArtIgo 303 • expressão I ,

~lmcdiantCl aprovação do Congresso Nacional"... uaegura-se. mesmo ell

hIpótese de exce~ão.. a menor interVenção do Eatada no dOtn{nio ecs.

nôm1.co. que é o que se busca-em um regime democrátlco que preten

da fortalecer a econallli. de mercado e a empreaa privadae

PLENA'RIO

Acrescente-se ao Parágraf'o 4 1 • do Artigo 303, do Projeto

de constituição. a expressão "e ::Juas respectivas controladas", pa.!

sando o mesmo a ter a seguinte redação:

li! 41. _ a admissão de empregados nas empresas públicas •

sociedades de economia mista. e fundações públicas, e suas respec

tiv';B controladas. será !'eita mediante concurso público, vedadlÍs '

quaisquer contratações ou admissões em desacordo com este precei _

to ll •

Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a segui!!.

te redação:

llArt. 300 - A Ordem Econômica. fundada na livre iniciat!

vai na economia de mercado e na valorização do "trabalho humano,tem

por fim assegurar a todos a existência digna. conforme os ditames'

da justiça social e dos seguintes principios:

- Boberania Nacional

11 - propriedade privada

111 - função social da propriedade

IV - livre cdncorrência

~_-------_-Tl.,.'-~t.'--_-------__,

"_V_ insbtuição de IIleClU11Sl1lO8 que assegurem a efetiva. parbci

pação das orgarn.zações con.mitãrias no planejaJllento mwui:=ipa1~

Tun'.... T"coçb --,

Dê-ae ao inciso V. do Artigo 62, a. seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

g próprio do regillle dClllOCráticoa participação das organi:zações

da COJIUnidade no processo de transformações e planejamentos do Munidpio, mas

há que se desvirtuarem as prerrogativas 1nerentes ao poder pÚblico mun:r.cJ.pal

no processo decisório, pl eservando-se a cOlllpetência do Prefeito ou da cã'm.ara

Municipal no exercício dos seus poderea de gestão. Importante que se exclua

do inciso V algo que reprecenta waa desorganização na adIldnistração pÚblica.

V - defesa do consumidor

VI - defesa do meio ambiente

VII - redução das desigualdades regionais e sociais

JUSTIFICAÇÃO

A "economia de mercado" é um pilar da tradição econômica

histórica brasileira e por isso deve ser um dos f'undamentos da Or

dea Econômica.

JUSTIFICACÃO

Tratando-se de um principio moralizador, que inclusive,

constitui fator de manutenção de disciplina interna das empresas.

deve ser estendido tSlllbém às "empresas controladas". razão por que

deve ser aplicado em todas as empresas que tenham qualquer "conot,!

ção de ordem públicae
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r;y- fuTo/'n"~o ___,

Altere-se o texto do "CAPUT" do Artigo 312, substituin_

do-se a expressão "duzentos e ctnquenee'' por "cento e vinte e ctn.

co", mantendo-se os p<iU'ágrat'os 11 e 21.

JUSTIFICAÇÃO

Llml tendo a área a ser ocupada a cento e vinte e cinco

metros quadrados. eresea-se , ainda mais, a possibilidade de ocu

pações com objetivos econômicos, restringindo-as àqueles que

realmente necessitam do imóvel para sI e sua f'amília.

Artigo - Haverá, na Capital-de cada Estado, e no Oi..:!,

trlto Federal, um Tribunal Reg10nal Ele~toral

composto por sete (7) membros. nomeados pelo Pres rdente da RepQ

b t í.ca, em lista tríplice, elaborada pelo Tribunal Supenor Elei

corm , dentre brasileiros natos maiores de trinta (30) anos, po..:!,

suidores de notórIo saber jurídIco e reputação Ilibada. sendo

três O) escolhIdos dentre os Juízes eleitoraIs

Parágrafo único Os membros dos rmbunat s R~

gIonais EleitoraIs terão as mesmas garantias,prerrogativas,venc.!..
mentos e Impedimentos dos Juízes togados dos Tribunais Regionais

do Trabalho

Artigo _ A lei d~sporá sobre a organização da Pumeira

Instância da Justiça eleitoral, cujo exercfcíc
caberá a juízes eleitorais e às Juntas Eleitorais. estas presIdi

das por aqueles e Integradas por pessoas indicadas pelo 'r r Ibuna I

Regional eleI toral e nomeadas por seu PresIdente ,

Parágrafo único. Poderão ser instituídos Jul
zos Eleitorais de PrimeIra Instância, visando a substituIção gr.!

dual dos Juizos Estaduais

BrasIleIra"), tornara-se inadmlsslvel que o reconhecImento dos

eleitos fosse efetuado pelo próprio poder polítIco. representado

pelo legislativo. Era imperativo que o conceito de conveniência

do partido polItico fosse substituIdo pelo de justiça.

A organização e a competência da Justiça Ele!

toral, com aât.rações de pequena monta, continuam inalteradas até
hoje. Mas, o funcIonamento dessa Justiça especialIzada, em mais

de melo século, apresenta falhas e ImperfeIções que precisam ser

el1111inadas.

A natureza mista da composição do Tribunal Su
perlor Eleitoral e dos Tribunais Regionais EleitoraIs. aUda i
temporariedade da Investidura nas funções, não tem aprovado No

plano federal, como no estadual, desvia magIstrados de outras

cârtes, aumentando seus encarnes em detrImento do execfctc pIe
no de suas funções judIcantes permanentes -

Há, sobretudo nos períodos eleitoraIs maIs in
tensos, a quase paraUzação da justiça comum, COI'! evidente pre

juizo para os que reclamam a prestação jurisdIcional do Estado-

fC';;~;

fIõ6i~8iitl
.... "O-"....'.J.I.,.......lo

PIDtlRIo

EJ\1ENDA lP08521-7
ê'

S l' - O Procurador Garal da Repúbl1ca, no pra:o de
cento e vurte dias contados a p::Irtl.l' do d1a da pTalUlgação desta Constltuiçio
pt'Qf<Iri ao Congresso Nacional, através da Pres1dêncl.a da Rep:Wlica, o projeto
de le1 CODplezntar do MJJusterl.o Púhl1co

S 2' • Aos atusas Prccrradcres da Rcpuôl1ca f1ta es ,
segurada a opção entre as carretras do Muustêl'lo Piíbhco e da. AdvocaCl.a da

lhião, esta J.ntegroda pelos IlV:ll:bros do Sistema da Mvocacla Consultl.\a da uu
io.

~~DDlFICATIVA

Disposltivo ~dado - Artigo 451. U l' e 2'1 - Disposições TnutSl.tórI:tS Supr.!.
es-se o t 3'1 dolOOSIII;I artigo 451

rs-se ao anigo 451 e aos U 19 e ZV a seguinte retfução. supruundo-se o S ;jV

SENADOR AUREO MELLO

Repetindo_se eleIções com grande frequêncla, a
nível federal, estadual e munIcIpal, nen sempre coincldentes,os

Juizes dos TribunaIs Regionais. como do T'sE. são ccepef Iccs a

dedicar à justiça especiallzada grande parte de seu tenco ,
evIdente orejuaao para os trabalhos dos TrIbunais de onde são
orIundos

Por outro lado, a alteração proposta,cujas van
tagens são evidentes, não cria despesa Insuportável para a UnI

n:o Tanto o TSE, ccwc os TRE .. têm quadros pr6prios. lntegrado~

por funcIonários federaIs; dlspoem de Instalações próprIas, dota

ções orçamentárias para custeIo e pagamento de gratifIcação a
seus magIstrados. Sob esse aspecto, a despesa será suportável e

compensada pela eficIência e autonomIa completa da JUSTIÇA ELEI
TORAL. -

A grande conquista, Inserida na Constitui

ção de 1934, cotllpletar-se_á na Constituição de 1981 Serão duas

etapas históricas, assinalando o apertelçoamento de nossas in~

tituiçães demccrãt.Icas . .#

Mt1go 451 - Fnquanto não aprovadas as reis c~lelllCnt::trl:s

do Jhmstêno.Pübhto Federal e da AdvocaCIad::r. Ihião. o llin1.5téno Púbhco 1'2. J

dera! exercera. aJl1IlatlVillllellte, as suas funções e a representação Jud1cial da
UuM.

JUSTIFICATIVA - RetonltCCl.da, {leIo Projeto de Constltuiç30
a lJIlI1'Opl'ledade da acu::ulação das ansns funções do Muusténo Pübhco. tanto
que o anlSo 186 cria a ?rocuntdorla teen da Unlão para prtxraVl:r a defesa Ju
dici31 e extrnjudiC131 da 1Ilu50. nas DistlOS1çÕl!s TrlUtSitónas,o artigo 451 ü;
ve ser red1g1dode fonnz a quo a situ;tção atual seja -mt1da. até que se apro:
~ u leis CCIIpICllJ:ntares quo organizem l.IIl3 c rotra d:oquelcs Inst1tU1o;ÕCS

Atuali"ente a lkIiiio tClll3 sua AdVocac13 Consultiva OTJ:õt/U

tada de forma sist&!ica o Sisteu. da Advocacia Con5ultiva da llluão. UItCJ:r:I.- I
da p"los klsisten.tes Jurfdicos. Procuradores de Autarquias r'CdeT:lb. Prccur.1-

.... oores da F:n.endahaei0fl31, Pro=ndores JUJlt.o no ínbunallo'o1'ítUXl c Mvogados de

OOC1':> 550. ao todo. cerca de 3 SOO Advogados, tooos adiutldos :1.0 Sernço ruôl1
co Federal medunte tQnOlTSO puôhto de pf'Cl'l3S e de provas e títulOS.

I A h!VOQc1a Contencl.osa, de interesse da l.tu.5o, Vel!l sendo CXCTC..!.
da pelo J.hn1.5têno Púbhco Federal, que VCIll actm1lando, ClIborao fato contTane a

doutrina e o dlrel.to. tais funções COIl. a sua função singula1' de fIscal da le1 e
de SUl correta apht:açâo e de defensor dos dJ.re1tos lnel'Cntes à sOC1t:d.:1de.

j.tmter o te::tto na forma e!ll que está o "lrtlgO 451 tn:pedca que

o S15tesa d::r. ~aaa da Uluão mantenha-se atuante atiE a aprovndío das resresn
vas le1.5 C?llIlIOlelltatesdo ~l.1nJ.stêno Piíbl~co e da Advocac1ada llfItão (Procurado
ria ~ral da lkuiio). fazendo cm que o ~tmlsténo Piíbl1co 3SSIJIla, 001' t.n csn:J,co '

de t!.!llJ'O. stW funções stngulares e mau a AdvocacIa ContencIosa C a Mvocaci:l •

Consultlva da Uuão O Lernlador Constnulnte preclSa estar atentO Il<lr.l eSte de
talhe a fJJlldi! CVl.ta1' t=nho equívoco Dtt! a Emenda proposta quanto ao "capot'"
do artigo 451.~ resolve este entrave do Projeto da ee.u.sSÜl de S1.5tClll3tl.~ação

QJ;!:ntoao S 19, é de se cornglr o seu texto para que o Procur.l

doI' ~ral d3 Rqiiblltl1 sarcnte tenha li ver caJI a lei conplClllel\t,1r do ~hnlstérJ.o '
f@,h<:o. e n30 cal. ;l d::r. Advocacia da lhião (prueur;ldoda Geral d:1 lIni::io), pois, ,
quanto a e5ta.~ artigo lB6. S 3'1. o Projeto de Ccnstl.tUl.ção já disse. em dispo
sição não tr.lttutóna ~ "Lei 0:I:llp1eno:nUlr, de iniciativa do Presidente da R~

blica. estabelecerá a organização da Procuradoria.·Gera1 da União". ~ve prevale

cor.pois,esta~.

NowlatillQ ao S Z', hã.WL aprlSOr.Jllletl.to tIO tatO 00 t'ro}eto a

fa Ih esc:1aIecer queos mcrbros do Sistema da Advocacia Consultiv3 da Unúio Ul
'teir.D. TI:ltunt.::nu, a MVOC:lCia da Unlão (Procumdorla-Gcral d::r. UnUio} de <\\lI!

trata o já -=a:i.on.ado anigo 186. penaitida a opção para a ceSlllaC3TTCira 305 a-

tuais llUDros do Muu.sténo Púbhco federal, constderanda o fato de que os lIlCSIOOS
ex.e=, eOOOl'll contr.lnando a doutrina e a Junsprodênct,a, 3 h1VQC:JC1"l Contenc10
sa da Iluão. -

Por {a. a Emendaopta pela supressão do S 3' \lllIa ver. que o Pr0
Jeto de CopstltU1çâo. quando CUlda. scparal1a::lente, da Proalradon:l Geral da 1.I111ão
e da Procurndona Geral da RepUbhca. jã estabelece, nos respettl.vos títulos. que

adJas as carreiras õJdIlutetll os seus IlICIli.Jros. a p.3rtir da 1'ealização de toru:ursos
p1Il1cos de provas e títulos. Trata-se. PCI,1S, de u:na t'epetl.ç5o desnecessãna.

S a Justif~cat1va.

Dê-se à alinea "p", do Inciso XV, do art. 12, do Projeto

lte Constituição,da comissão de Sistematização. a seguinte redação

~ '.lto/.u.r"lCAçb

Consagrou-a definitIvamente, como órgão do P.Q.

der Judiciário, a Constituição de 1934 (art 63, 82 e 83)

A extraordinária pregação de ASSIS arasil.
transformada em bandeira da campanha da Ahança Liberal,em 1930,

impunha que se fizesse desaparecer o falseamento da democracia.

RompIa-se, com revolução vitoriosa de 1930, o círculo vIcioso

que estigmatizara durante decadas o p:r;ocesso eleitoral.. com ali..:!,

tamento suspeito. eleições feitas "a bico de pena" ,seguIdas, às

vezes, das famosas "depurações", praticadas sob o pálIo do L~

gislativo. E, como acentua ARAUJO CASTRO ("A Nova Constituição

rança.

Artigo - As decisões do TrIbunal Superior Eleitoral

são Irrecorríveis, salvo as que contranarem esta Constituição

e as denegator las de habeas corpus e mandado de segurança, das

quaIs caberá Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal te
deral -

Há, conforme maglsténo de PRADO KELLV, três

s1stemas adotados em vários paises para a determinação do org~

nismo estatal, a que se atrIbuI a ap11cação de normas legais,
disc~plinadoras do sufrágio 1) o de conferi-la ao Poder Executi

vo ou a autoridades dele dependentes, 2) o de "acrescentá-la".

em sua natureza polit1ca, " à l'1Issão da magIstratura ordinárIa",

3) o de outorga-la a cêrtes de composição especializada, ( LIN~

RE5 QUINTANA, "Los partIdos Políticos, Instrumentos de Coble.!:.
no", 1945, pag !25-126).

"Afastada a prImeira formula, que redundarIa no

domínio dos demais partidos pelo que estivesse no poder, a opção

tell sido modernamente adstrita ao segundo ou ao terceiro sistema.

Pelo último se incllnaralll a Tcheco_EslováquIa de 1918 ( Const.,
art. 19) e -o UruguaI (ConsL, art. 278)" (v. "A ConstituIção do
Brasil ao Alcance de todos", PAULO SARASATE, 1967, pags. 455 e

456).

A Argentina fez opção pelo segunda sIstema,
que também foI consagrado pelo nosso Código Eleitoral de 1932.

inspirado, na opInião de GONÇALVES FERREIRA, no Tribunal Ele1t.Q.

ral Tcheco de 1920. onde aponta o gênio de KEl..SEN.

Artigo - A lei estabelecerá a ccnoet êncãa da JustIça

Eleitoral. incluindo entre as suas atrIbui
ções ,

1. O registro e cassação de regIstros dos parti

dos políticos, assIm cama a fIscalização de suas finanças,
II. A divisão eleitoral do paIs;

II!. O alistamento eleitoral,

IV. A fixação das datas das eleições, quando não
determInadas por disposiçãO constitucIonal ou legal,

V O processamento e apuração das eleições e

exnedrçãc dos dIplomas;

VI. A decIsão das argü1ções de Ineleglbil1dade;

VII. O processo e julgamento dos crimes eleitoraIs
e os que lhe são conexos, bem coma o de habeas corpus e mandato
de segurança em matérIa eleitoral,

VIII. O julgamento de reclamações relativas a obri
gações Inooatas por leI aos partidos políticos;

IX A decretação de perda de mandato nos
crevast.cs nesta ccnst í tufção ,

- Oas decisões dos TrIbunaIs RegIonaIs Eleit.e.
rais somente caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral
quando.

A Justiça Eleitoral, praticamente com a estr.!!
tura que ainda conserva, radica sua origem, entre nós, no códIgo

Eleitoral de 1932 Fê-lo o Governo PI:ovlsório em cumprimento às

promessas mora11zadoras de seus corifeus na campanha à presldê,!!.

cia da República de 1930.

JUSTIFICAÇÃO

I. Forem proferidas contra expressa dt eccsIção
de ter,

II Ocorrer divergêncIa na Interpretação de lei
entre dois (2) ou mais TrIbunaIs Eleitorais;

III. Versarem sobre inelegibllidade ou exoedrçãc
de dIplomas nas_eleições reoerefs e es teouars r

IV. Denegarem habeas corpus ou mandato de seg.!:!:

ArtIgo - Os ter r.í tér rcs Federais do Amapá .Rcre rma e

Fernando de Noronha ficam sob a jur-r ecncão ,
respectIvamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará,
Amazonas e Pernambuco

ArtIgo - Junto aos órgãos da Justiça Eleitoral fu!!
cionarão o MInIstério PúblIco Federal comum e o Mlnlsténo PQ
blIco Estadual, nos termos da lei.

Parágrafo único. A lei poderá criar Ministé
rio Público ~special1zado para fins previsto neste artigo. -

rr;;~~""1

fÇ/'~,;r;;;]

- A Justiça Eleitoral é exerc~da pelos
gtJIntes 6rgãos·

1. TrIbunal SuperIor Eleitoral;

Ir. Tribunais Regionais Ele1torsl.s;

IIr. Juntas Eleitorais e Juízes EleitoraIs.

CONSTITUINTE ALOVSIO CHAVES

Artigo

Suprimir o Artigo 415 e seus parâgraf'os 11 e 2!1.

Artigo _ O Tribunal Superior Eleitoral. com sede na

CapI tal da União e jurisdIção em todo ter

rItório nacional, compor-se-á de sete (7) Hinistros.nol'leados p;
lo Presidente da Repú'"bllca, depoIs de aprovada a escolha pel~

Senado Federal. dentre brasIleiros natos maiores de trinta e
cinco (35) anos. com notório saber jurídIco e reputação Illbada,

sendo três (3) escolhIdos dentre juizes dos Tribupals Regionais
EleitoraIs.

Parágrafo único. Os MInistros do Tribunal
Superior Eleitoral terão as meSMas garantIas, prerrogat!vas,ven

cimentos e Impedimentos dos Ministros do TrIbunal Federal de R!
cursos.

Não se trata de matéria constitucional, devendo ser

tratada pela lei eivel e penal.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICACÃO

Dê-se ao artigo 331 do Projeto de Constituição, a segui!!,

te redação:

PLEN.ltRro

PLENARIO

EMENOA SUBSTITUTIVA

o Fundo de Garantia do Patrimônio Individual. nova den2,

mização dada ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. é patrim§.

nio pessoal doa trabalhadores. que deve ser mantido intocável. A

sua junção a outros tipos de recursos adrninistraveis por uma ins:

tituição financeira governamental a ser criada. jejuna no assunto

acaba gerando a sindrome da massi1'icação num Fundo heterogeneo e

sem limitações palpáveiS.

Dar l'J Secção VII _ Dos Tribunais e Juízes Eleitorais. _ do Cap.!

tulo IV - 00 Judiciário - a seguinte redação:

Suprimir do § lll. do art. 338, a expressão.

- Garantia do Pat,I"lmônio Individual

Melhorar, arnda mais, a destinação dos recursos captados

na poupança para que 00 mesmos sejam aplicados em projetos que

promovam o desenvolvimento do Estado de origem.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 331 - É vedada a transferência de poupança de Esta

dos com renda .inferior à média nacional. para outros de maior de :

senvolvimento" •

PLENARIO

r;y------ TtUn/~ulT,'"'.;.O _,

PLENÁRIO

r;y------- Tunl/."n""'... Io ----,

EMENDA lP08520·9
r

"' Turn/'uu'r'c.clll ----,
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A 1IIa..têJu.a. e clpiclI. e. indub.t.ta:vetmente. de a:lçada de. ze
g«laçao olLrf1..nlilLi.a:: 1teBulalt eon4t..f.tuc...f.onallllente ma.ndat04 e. lLe.eld

ç.io de dht.i9e.ntu de ent..f.da:du p1U.vada.4. a.lêM de. ab4 uILdo e c.on:tJL;

d..f.ç.iio a:b40luta: ao d.i.4po4to na: lI.lInea "e" do .inc..i4o I1do me.4mo a1l.:
.ti.BO.

do

~.;;;.~

rr;:~;:;z]

JUSTIFICAÇÁO

SU.P1U.Ila.-4e. pOli. .(.n.te.ilto o. JLe.daçao de atInea "J",
.t.te.m 11. do lULt. 11 do Pltoje..to de. COl14tUtuç.iio.

~A lPOB53Q-,6
I'l C 'lUotUiUnt' EU/lICE IIICl/ILES

IUlll/~I1t"'''~

JUSTIFICATIVA

Há incongruência no texto do art. 12, XI,
"j" e art. 12, XIII I "c" e "d", se comparados com os
do art. l2~·a" e 318. que. sempre. exigem "prévIa e
justa IndenIzaçgo".

ubserve-se que, desde a üecfe raçêc do Di-
reitos do Homem e do Cidadão de 1789. a garantia da
propriedade é a "prévia e justa indenização".

Registre_se ainda que. em princípio, ine
xiste. do ponto de vista do direito público, diferen
ça entre necessidade e utilIdade pública I até porque
o pr6prio texto da letra "d". para exemplificar. já
mostra que a cesecrccr.teçac , quer por utilidade públi
CI ou por interesse social, se fará dês que neces=
sária •••••••

EMENDA lPOB527·6
tJ Deputado PAES LANDIM

(l PlENARIO

eia exclusiva para o Julgamento dos crimes dolosos COR

tra 11 vida e a economia pcpu.t ar-v,

p) uÉ mantida a instituição do juri, com a organização

que lhe der a lei, assegurado o sigilo das votações,a

plenitude da defesa do réu e a soberania dos veredic

tos, com os recursos previstos em lei, e a conpetên -

o Plano 'ceueeec deixou à mostra a inoperância da legisl,!

ção atual, que colbe os crimes contra a eccnoe í.e popular e o mer-c a-e

do f'inanceiro, deixando à solta os especuJ.adores e os rne t eaec r-ee

da desobediênC'ia civil, e desprotegida a sociedade Não há dúvida

que a admissibilidade da fiança e a pena de detenção permitem que o

criminoso escape à própria lei. deaacea í í.ae a autoridade que impõe

o seu cumprimento e deixa a sociedade à mercê da impunidade. Trazer

à co~petôncia do júri o julgame~to desses crimes, como previsto na

Lei de Economia Popular, há de ser risco desanimador para 05 espec,!!

llldores descomprometido$ com a sociedade que os mantém.

í.3...l. Ii";"q::w. Jr
Acrescente-se a Seção III, DA ASSISTI::NCIA SOCIAL,

do Projeto de Constituição. o seguinte artigo) 1:r'fA..& lA1/I./,..(A.

"Art. __ I! assegurado ã Família que perceber

menos que três salários mínimos o rs.

cebimento gratuito dos medicamentos báSICOS nece,!
sârãos ,"

o salario mín1.mo no Brasil não cobre as necessada
des básic~s para uma sobreviv.ência razoavelmente digna caa.s COIlO'

at reentaçãc , vestnârao , higiene. transporte, educação e saúde ..

I! fácil de se ccncIuar que uma família de renda

1nfenor á. três salarios mínimos. está no I1ml.te da frag1lidade

em que o Estado prec i sa assistir. por isso. nada mal.S Justo que

a,garantia do remédio gratuito, pois nenhuma famíha nesta Eaaxa

de" rendimentos tea condições de enfrentar despesas com med1came,!!

tos aos preços atuaiS'.

Por isso estamos incluindo o direito ao medicame,!!

to gratul. to para a faua salarial especificada. como medida ur

gente e necessãria.

JUSTIFICACJ\:O

A redação do projeto é confusa. "Oefinido"

ou "derinida" em lei? O que a lei definirá: a particlpaçlJo ou a

remuneração? Mas "definido"?

Ou se admIte aos trabalhadores particlp,!

rem dos lucros liquidas da empresa, deduzidos os dividendos p,!

gos aos seus acionistas, ou os trabalhadores participam dos l~

cros, na condição de acionistas. através dos dividendos dlstri
bu!dos pelas empresas. Portanto, parece-me que a redação que ei

tou propondo atende melhor aos objetivos dos trabalhadores, de!

xando que a lei ordinária defina a participação dos trabalhad~

res nos lucros das empresas, pela forma que ela considerar mais

ccnsentânea com os seus interesses.

"participaçlJo nos lucros das empresas

na forma que a lei estabelecer".

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-s~oa~j.e.í0~~e -e.ConstitU:J.ção, o segu]..!!,
te artigo 419, renumerando-se1õs subseqUentes _

üê-se nova redação ao item )III do art. U:

PLENÁRIO

.......,......w._.•.üo

PLENÁRIO

D;;.ae à .1Inee «a-, do Incho VIII. do ert. 12.do Projeto

de coneUtuiçiio.de Co.isaão de Si"te.eU:.ção•• Sllguinte redação

d) ". Ii~ o aceallo àa rererenelaa e infor";!

'Oõe. relativaa 11 auaentea e a aorto... requ,!

rJ..anto d. part.~ie.lti•••enta intareaaada".

A Conatituição não liberou o aborto Alê. dis$o tallbéll

não excluiu 08 direitoa roterentes ii. integrid.de dllics dali gestan_

te •• Por laao ,; sensato ...nter o princIpio tradicional Já dlscipl!

nado no .rt .(. do Código Civil Braalleiro A prestaç.o Jurladici!!

n.l deve .e eatender at. o naacituro.

oi_ae à .l[ne....... do Inciao I, do ert. 12. do Projeto

de ConllUtuição.d. Coaiseão de Sillte.aU:ação. e seguinte redação

.) "Adquir:e~8e • condição de sujeito de direitos

pelo neeci.ento coa vida. lIea a lei põe e lia!

ve deade a concepção 08 direitos do nascituro"

r DA 1~A~:2A~;~-:'-LL-o-------""'1 r='~'I;;' ,

(:J j'(IT#i;ãmJ

p.rtarequerent••

5';~".~

rrõ6..~iãU'~C.''''fCO.'''.O/'U''O''''''''

PJLOpÕell'l-4e. pela eme.nda o ac.JLeloc..<.mo do .telLmo "&edelLa.l."

pau a:Óa4.ta.JI.-4e. a.4 JLe1.te.JLa:dll4 ,(.n.telLpJLe..telçÕe4 d..f.veJLgente4 de õJL9d04

rnun1.upILt.4, que. tem d«po.&to em 4eU4 CÔrf1..g04 TJu.batliJU..Olo, uma .óé 

1L..f.e. de. lLequ1.4U04, não eu.4tel1te.4 no CÔ€Ú.90 TlUbutliJL-lo Nac.l.ona.l. ,

obJLi.Bando tt4 .l.n4.tdu1.ç.õe..& de educ.ação e. ct44..f.4.tilLc..l.a 40&a..t o. pelto
444 e. C.U4.t04a.4 açôe..& juc4c.1.o.i.4 pMa veJLe... 1teconhe.ci.dolo 04 4e.u4 c4

/t,.u06.

AC1te4 c.en.te.-4 e. ao &i..n.a.l da le.tJr..a "c", do i...tem I 1, do

aJl.U90 265, do PJLaje.to de. Con4t..f..tui..ção, a pa.l.avlLo. "óedelLa..t".

Acrescente-se ao item I do artigo 12 do Projeto de

Constitui~ão, a seguinte alínea Uf":

!USTIFICAÇÁO

o Brasil de bcj e não está provido de uma estrutura

capaz de abragar , proteger e essds t rr o ser humano em sua vethr

ce , Nem, tão pouco, exaste a consciência coletiva de que é re,!

ponsab1.lidade do Estado e da soci-edade assistl.T àqueles que pass.!,
ram. uma vi:.da inteira trabalhando para o engrandec1.mento do Pais

A invalidez ê um outro aspecto que deve ser obser

vado CUldadosamente. As pessoas. que por InfeliCidade assim te!.
minarem. têm que ter assegurado o direl.to ã assl.stêncl.a permanen

te. Uma ConstitulÇão não sera duradoura se não prever esses po!!.

tos de tamanha relevânc1.a. O ser humano tem que ser dev1.damente

respeitadb e ter todos os seus d].reitos assegurados por lei.

JUSTIFICACAO

"f) ê assegurado a todos ã ass rs têncaa na l.nval.!

dez e na velhice:"

PJ PLEIIÁRIO

EMENDA lPOB533-1 .. ---,
l!J Con1t;t .. 'nte Eunice 'lrd.. r t '

r..---------.....""',,....,.

r:=';~;'~

tJY6~0ã:"ãD

" O c.a.4ame.ltto 40men.te podeJLã. 4~"'1. cLt.440lvi..do 1104 c.a404

e.xpJLe.4404 em le.i, dude. que. ha.ja I'JLev..f.a .óe.pMaçdo ju

rú.c..(.o.l pOIL mlL<.4 de. dou. o.n04, ou c.omplLova:da 4epo.JLaç.no

de. &ato polL mau de. qua.tJLO a1t04. Niio have.JLiÍ l..tm,(..t.aç.iio

qua.n.to ao núme.JLo de. cú.VÔ1tci.o,,-.

En.tende.mo4 que. o te.x.to pILopo4.t.O no PILOjeto de Con.&.t.t..tuf

ção a..tende plename.nte a.4 JLe..Lv..f.nd..f.c.a:ç.ôe4 popu..talLe.ó, no que. d.t.% JLU 
peLto a.. 4e.U c.onteúdo. Ac.ham04 que a. 1Le.dl1çiio pJLOp04ta. tem a: vanta.Bem

de eLim..f.l1aJ!. um paJLd91La&0, de..&nec.e..&4wo, a. n0440 Ve1L., no .te.x.to qU.el

.&e. pILe.te.nde enc.lLJttaJI..

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 419 O Poder Púb11CO ccnscaenee de que o pIa

nej anento famihar é um direito humano
Lag adc ã dec r sâc livre e responsável do casal, pro

vadencãarâ para que, pelo menos quatro por cento7
das verbas destinadas às pesqmsas no campo da saQ

de, seJam_ da r-Lgrdas aos estudos da reprodução .hum,!

na."

Sup1t..f.ma-4e. o Pa:JLli91U1ÓO 6 0 , do au. 416, da:ndo-4e. a 4~

9tL..f.nte. JLeda:ç.ão ao PalLli9JL4ÓO SI} do me.4mo aJLti..go:

JUSTIFICAÇÃO

fertilidade humana; com as condições atua i.s da vada moderna, os

casaas não se permitem aaas ter famíh.as numerosas. para contro

lar o número dos fllhos m1.lhões de mulheres vêm usando ccmprmr

dos hormonais que lJlIpedem a ovulação, mas que têm um sem número

de efeatos colaterais. ccbrendc assaa pesado tributó da mulher.

que carrega sozinha a responsabilidade de evitar uma gr-avade z que
o casal não deseja.

Sabemos que pesquisas estão sendo desenvcfvadasnes
te campo. e que poderão trazer num futuro próximo métodos seguro-;

e inócuos ã saúde~ da mulher.

CrelO ser de nosso d~ providenciar para que rs.

cursos sejam garantidos para as pesquisas neste campo, cujos efel.
tos são tão :unportantes para a saúde física e psíqUica dos 
sa1.S, e que têm reflexos tão importantes no campo socl.al.

PJ PLEIIÃRIO

EMENDA lPOB529-2
fl co"u.<.t""nt. EIIIIICE llICl/ILES

(l p;~;;;."]

Qi7~;RJ

No artigo 186, e seu~ parágrafos. do Projeto de ConstltulÇâo subs
tituall-se as expressoes "Procuradoria-Geral da União" 'Procurador
-Geral da !:!nião" e "Procuradores da União" pelas expressões ...d\oca

~~aod:c~~~a~~ ~~~~g~~~;~~r~~r~~t~~l:Oc~n~~G~~~dos da UnIão, :-:mtl=

JUSTIFICAtIVA - O texto,como estâ.poderã enscJar confusões e'itre o
quc seja a Procuradona-Geral da Un1ão (artigo 1116) e a Proc.rado
ria-Geral da Repúbllca (artIgo Z3Q c segu1ntcs), inst1tulções abso
lutamcnte d1stlntas, quer guanto tt objetiVidade de seus servl~os 
quer no tocante ã vinculaçao dentro da Organaação do Estado

A Procuradoria~Geral da União, que pretendo seja chamada de Ad\oea
elll da Un1ão. cUldllrã da represcntoção JUdicul e extraJudlc131 dã
União. Ser<Í Integrada dos Advogados da Uni::jo, rcspnn'líveh nela de~
fesa dos interesses da União Federal em Juizo ou fora dele

A Procuradoria-Geral da República abr1ga o "1n15tér10 Públlco F~de

;=~~ ~:I~~~~i~o~~sl~i ~U~~iJ:fC~d;;~~e~;d~;r~~t~~5~~~~~~~~~: ci~:
disponiveis da sociedade elll geral.

A correta designação do õrgão.a que o Projeto de Constltulçiio cha
1113 do P~oeurador1a-Ceral da União.é, de fato. Advocac13 da Unlão '
i~: ld~bg~~~~ J~efi~iiio~dVOgado-Gcral da União e será integrada lIe-
a a justificativa..

11..0/'....''''''.0 _

EMENDA ADITIVA -l
Acrescente_se a qualifIcaçlJo de "préVia" ã

indenIzaçgo nas desapropriações prevIstas no art. 12 I

XI, "j" e art. 12, XIII, "c" e "dOI.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EHENDADO - Artigo 186 e seus parágrafos

A I.ranti. li a.ia condizente coa oa direito. individuaia

a nio dava eer liaita4a n. ellprea"ão MÓ per.. itido"

n. igu.l r •••o. a tal .aranti. não d.....at.r condicion!

d••0 qua • lai poeaa .. ir a constr.nger. nua tuturo indeterainado e

aob hipóte••a ca.ulatic•••

A I.ranti••ó deve ter eOllo eondiçiio a legiUald.dll

.~'lLÚICl/co""l1o/IUGO"""' .,
PLENARIO

EMENDA lPOB526-B
t'

EMEl'IDA lPOB525-0·
PJ CONSTITUIN,;;"J{'-U-RE-O-.-'L-O-----., r=';~;U

l!J PLENJ{RIO tJ5i~ãifj]
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''V - Cabe ao Bstado o ônus da aj uda financeira.. nu!!
ca inferior a um salário mínilllo. às crianças

portadoras de deficlências e para os adultos. €lua,!!
do incapacitados para o trabalho."

Tt..IIlo.4. de., atf:'1lt de. 11t6abe..u.zl1JZ, o JZr.tJt1eu.tl1. e.duc:.ã.·l.o PI1- \

A:.a a taA:.e.ól1 pJLoduü.vet et qUI!. e e du:Una. p.'I.op.ieLi1ndo-l.he. UIlIet 6"Oll.lIlet

çãa t~l!.n.ic.a.-a911.Il!.ota bã.6,(,elt e. 6undamental..
Colt/d:Ltu1.nte. EUNICE urCHILES

EMENDA 1P08534·9
I!J
r: PlEUÃRlO

r.r----------.....,-" .."'.
Vi-.u. a ~e.gu.(.n.te. Jte.daç.ão a. le.tJta. nb" .. do .(..tem 11, do Á!!,

tl.go 2.65. do Pltoje.:to de Con.&.u.ttuç.iio.

n Te.mptoh de. quttlqueJt c.oná.t...utio ltel.(.g.io44, 4uQ..6 depelt 

dênu4ó .t:ne.Jte.ntu ao e.xeJtc1c..c:o pleno de .6u46 a.U.v.(.dade.6
e Jtend1U> pILDven.ientu do c.ttl.to".

lo u s r 1 F Te A C }; o

E .l.nque..st.e..onãvet qu.e « gaJtan.tia. c.on4.t.i.tuc..ionat. é d.f.JUg.i.

da. ã: UbelLdade do eultc.Ie.c.o de c.u.Uo em IoUa. D01lWl4 to e.xpltu6ão «mpl:;:,

4t11 Jtu.tJt.içõe..s de. nUtL'tua al.gwna .. 1. Ubu.dade. de. lIarti.6ut4Jt JLe.Lt. 

g.i40 ou e.'tuça. 6..c.c.aJl.i 4UJ~a. 4,t.unitação e. di.6c.JL.i.&i.na.ção c.om a. lmpJ!.

.a.ição de. .tJt.i.bu..tOlo .60Dltl. ben.4 vlnc.u!adoA ao c.uLto ou as Jtendlt6 áe.~~

utlndcu.

Dê-se a alínea "€I" do 1tem XV do artigo 12 do Pr,2.
j e to de Constituição. a segumte redação:

"€I) os presos tem direlto ao respeito de sua dl.&
nidade e integndade físlca e mental. ã a~

sdatêncfa espiritual. educacdcnat , jurídica. sani
târia. a sociabllidade. ã ccaundcabdLadade , ao d;
seavcãvaaentc de sua pexscnaf tdade , ao trabalho
produtivo e remunerado. na forma da- lei."

JUSTIFICAÇÃO

o deficiente :físico nener , ou quanào incapacit.ado
para o trabalho, se adulto. necessita de atendimento. às
iiidis OJ...eroso que o atendíeem,o- a ser prestado a usa pessoa nc'r
Ilal. A garantia desse salário. previsto- ea nossa proposta .. teria
Ull sentido específico de ajudar àqueles que mesmo merecendo toda
atenção do Estado. precisari<lm de algua recurso para sua sobrevi.
vinda. até que esteja , se possível. apto para o t.rabalho. Esta
emenda c;tminha Junto com outra que apresentaaos nc se"ntldo de g!:
rantir assistência aos deficientes.

Ac.tLtada. a..lUIIenda, u.taltii"o 46 JttndltA pJtovulent:u do c.uf
to 40 a.bugo da. i.mun.id«de., 4Qa..6,tando -6 e. lU 1la.i.6 Jt.eJlota.6 ou evee.e« 
4Ü .aJti'u.tl1ç,õu dI. dlJeJr..i.m.nl1ç.ão. limitaç.ão ou ..i.lltolell.ã.neil1 pl1Jl.a.
eo. ·0" cuLto.a. de llL(;.ltoJt,La.a.". l1&tUtl1ndo-.4e áue/tc:.u441Lia& pell.t.gJÚna.
çãt-l 40 podu judi.c:.-<.ãlU.o na. dr.&ua. dI. tÚ.lI.eUO& t"Jta.die.ionallle.n.te. e. 
ftluleiadoa. 11114- Ite_ .6empltt Jtupe..Ltado.4.

JUSTIFICAÇJlO

No Brasil o presidiário. quase sempre após ter cun
prido pena pelo cume cometido. se vê na cont1ngencia de 'VoIta;:
às prâtlcas del1tuosas por falta de opção. O ind1víduo quando·
não sai da pnsão com o llIínlmO de preparo possível. e- com algu
.as economias, fat"almente continuará ã margem da sccaedade ,

a constrangillento e as dificuldades que os 1ndivi.
duos são obrigados a enfrentar, quando ganham a liberdade, são
tantas que. t:alvez, preferissem continuar sob a guarda da Nação.
onde sempre teriu comida e teto ..

r-::=-:;---- .....~,~•••u,._...~

Dê-se ao artigo URdo Projeto de Consti1:uição. a
seguint.e redação:

"Art. 418 I! assegurado aos pais o dire1.to- de pl!.
nejar livre e responsavelmente o tama...

nbo de sua 'prole. sendo vedada qualquer forma. de
coerçio por parte dos poderes públl.cOS ou entida
!es privadas.

-Nfng,ué. pode.râ ser Efrl~ãdo.~dos sU';lças de 'gua.
e;gotos C' 'energia elét~ica.. uaõt vez. COlllp{ovada

~ otlelalllenU a absoluta IncapacIdade de pagalne!!,
to.-

Coapete ao Estad()... providenciar paTa que todos os
casais, de aoeto" particular os cfe- baixa- renda.. t.enh.. acesse i:$o
iJifotllDliães e- aos .eios para que possaa- exercitar seu dueito de-

planejar lSUa. EaíUa da aoelo- lina. responsável e consciente, res

peit.ndO:-~~s cõitVieçõês iUc..s ou "Úlio,~ do casaL - t

Pará,rafo único.. Ao Poder PúblicO' compete levar •
as informações e. os eeaos para

que os casais possam: exercer uma paternidade li-"

vre , conscfenre e responsável."

.)"USTIFICA-CXo-

No texto atual a prestadora- do serviço é Que. d!,
v,e prova-r que- o usuárIo lnadllf1plente pode pagar, quandcr o co!,
reto. é- que o usuiSdo,mediante apresentaç~o de cOlllpravàç!o de
incapacidade de paga.ento.. (dese:lpregado. por ~exe.plo). receba
a isenç;o..

EMENDA AOI1IVA

DIsPOSItIVO. EMENDADO. - ARl-tCO 12 -- INCISa I - LEtRA. C

b} ós direitos de reunião. e- assoC'ia~ã~ estão- com
pn~ndidlls na liberdade de culta. cuja p-rofi;

sãa por. p'E'egações. rituais e- ceriaônias pú&,lic.s ~
livre;.

e) as i&rej.s e- assoeiações religiosas teia as.seB.!!
racfo O' di'E'ei'ro de se~ Or,anl&arem. sela. a ~inte-rfs

rencia do Estado. nonaati&anáo sua est.rutur~ ec.!c
s-iist.ica. adminisnat.iYa. f:UIO$ e íUnçÕ"e$.,.. -

J U-S T 1- F I C A c:l ().

Inclua-se no Capítulo IV. do- Título VI do Pl'ojeto
de Constituição- o- seguinte; rn..J.t c.o-.Lut- ~

"Art. __ Compete ã União organi::ar e mànter a

Polícia Federal adequad.amente pr.epar.,!
da coa a finalidade de prevenir e reprimir o trân
co de entorpecen.tes e drogas afins e qualquer tip~
de sectUestro.·.. ...

rrr - LllIERDADE RELIGIOSA- E DE. CULTO

a)- São innoláveis e sarantidas a liberdade de
consciinC"13" ..- de crença e de confissão rellgi?""

Dê-se ao itea. III do Artigo 17 do srojeec- de Con~

tituição .. a. seguinte redação:

sai

A. dignificação do ser liuaano co. o- reconheci.ento·
dos direitos o larantias que- lhe são- innentes. como principro-s é
ticos a fundamentar waa- arde. polrtic:a de~cridca- o ela pu 50:
clal. encontra nos Evana:e.1ho-s sua fonte aais profunda de viáa.

A-defesa dos direitos funda::lentais .. individuais c
coletivos. tê. sido assuaidQs pelas-mais- autenticas lideranças e.
seto-res Õ., sociedótde bras-Ueiras e consO"Udaàn pe-!a atuaçã~..<ob-,

JUSTIFICACJlo

"

r.r---------- " ...

'Oi-Ar. a Acguln.tr.,ltf.-dação ã: Lt.tJte -e:. do--.rte. .. lI .. do
Se- tH do- PlI.ojer.to dI. Curutduição:

.!USTIFtCAC1l0

---- ;a.tlUMãlÜ.a-. JJ.uáa ou 4LJI,ViÇ04 ú04 pcJt..t.tdo~ polWeo6.

-in.du.a..illt 6utt4- {Ultd4~ÕU. ã1l6 u.ei.d4du a.indic:i1U de tJl,!.
~ 6«.ltuzda.,.u. t. lfa6 ..lJl4,tliu.içõu dt r.ducação It dI. a64.u..t~n·

eia Soua._C ata 6ítt6 tuc-,a.tivo6'l;,ob6f;Jtlllld04 06 lLt.q.u'uito&
utabctec::ida4 u te..e.- eOIRpttae.n.tall. jr.dr. tal;-

, .

Con6tUtun.te. EUNICE mCIII LES

PJlOpát:-6t. ptlct l!:lIluda o a.:Jtt6eblfo da .tu_o "~l.de.Jtal".P!

JI,&"lllataJf.-.4t. 46 cOlttZltua6 e. Jte..t-tuaá46 -<.nteJtP1l.e.ta.cÕu d.t\lC1l:9t.lttu'

de. âltgio4 .,un-<.eipa-<.6. q.ut. tu, d.i.6po6to U, .4eu.a. CÔdigo6 1ILibtLtãlÚo&.

UMa. ,,;lI.ie. dr. Jleqw.ito" niO- ui6ttltte4 no Código TlLibutáJ&.i.o- Nar..to •
Itet. obltigaltdo i6 .in6.t.itttiçõu dto educ.a~ão e lL6.4.i&.tincia: 60c.iaL

Jlltlt04.IU. r. C.u.6.t:06.114 açõu JU.dJ.e.i.a.i.4 pa/ta lIf./tUI Jte.conltt.e.id06 06. 4t.U4
d.i.uUO.l.

"XXVI - aposentadoria pela previdência social ofi
eial e privada. no caso do trabalhador r,!!

ra1 nas condições de redução previstas no Artigo
356;"

Assce,ura-se aos trabalhadores._ hoje particlpantes.
da previdência- privada c:olllp1eaentnr o drrei~ adquirido de usu
f~ire. os benefícios que a atu~l"~legisraçãg. lhes confere ..

c E-. asseK\Sra';sc, ainàõi. a continuidade de func10n.!- ~
aento da previdincta privada complementaI' que beneficia a lDais de
s.b ailhões ãe participant.es e dependentes.

. '.

Dê-se ao itea XXVI do Artigo 13 do Projeto de Con.,!
'tituição. a segu1nte redação.:

I
Ac./te.6c.ente.-6e. o: .&I.guintt: pl1JLâglt116o. ao 11Jt.t. 316, do- Plt~

jtto de. COll6tLttuçio:

" Cabe ao EAtl1do aU egU1l.aJt. alêM do en.a.ino bãJ.,ico 0&«
ga..tõJt.io e gJl.attu..to, o en.6.tno d06 pJt..t.nC..(.plU.6 IULd.t.mento&·
de bo:tã.MCa., zootog-<.a.. t1l.ttt06 do 60tO. e conitec.t.me.ltO& r

geJtau 6obJr.e. agucuUWtIl e. agJr.ope.cuiíJÚ.I1".

Coa esta emenda temos por objetivo delegar ã Polí
cia Federa! a comp~tência para solucionar. taJIlbêll. os crlmes de
seqUestros. ao meuo tempo que responsabilizamos a União a dotã
la de meios. equipamentos e quadros especializados. para comba
ter com eficiência, tais práticas deh.tuosas. O êXltO dessas o
perações dependem muito daqueles que estão no cOlllando e da espe:
cl.alização dos comandados. Uma Policia de elite nos quadros da
Polícia Federal. voltada para os casos de seqUestro. tornará ~

nos doloroso os resultados desse crime.

Dê-se a alínea ·'0" do inciso IV do Artigo 17 do

Projeto de Constituição, a segu1nte redação.

"o) na direção das entldades de orient.ação. de
fornação profiss10nal. cultural. recreativa

e de assistência social. de 1nteresse dos traba
lhadores. mantldas mediante contribuições obrig!!
tórias dos empregadores. é assegurada a represe.!!
tação tripartite de Governo. trabalhadores e em

pregadores. 'I..

...u ••,',.,..,,,.,.... -,

EmbDltI1 o Blta6.t.t uteja. entlte. 06 pa..U.e.a.. que mcu..5 d.u.põem

de tell./td6 I1gJueutt4ve.ú. 11.06<54 I1g/Ueu.U:UJt.a. e pe.cuâJua. utiio tange

de alcanç.11Jt 06 pa..tamaJLU de. duenvolv.t.me.n.to dp.6PJl1vl'.u.· n 5n.to nno

.!oe. pJLe.nde .tIome.nte. ã: .t.ne.6uLe.nte. du.ttibui.ç.íio da. t~JLJLa.• li gJl.tl.)td~ I

pll.opoJ/.ção doI. i.a.VlutdoJLe.6 6e'JI po66e &undililÚl1. ao a.umento eon.u.nua.

do doI. plte.Ç06 do1. ,itUoWl106. ã: de6lc..â:nu.a. clte.cú.úe.ta. ã. 6aLta. de 6~

l06 to .tJtan1.poh..tu. mtU, tambêll. e. 4o&JLe.tudo, ã: ..(.n6u.6".iu.ênu.a.. de I

p1l.epall.o do homem pltJ/.et a.6lL4 ta1Leóa. p/l.odu.t.t.va..

EMENDA lP08541·1
tJ Constit",.te EUNICE MrCHILES

r: PLEh;(RIO

Acrescente-se ao artigo .364 do

tltuição, o seguinte item V'
Pro) eto de Con~ I

JUSTÍFICAÇÃO

A redação existente vedaria a qualquer entidade
assistencial privada deseJ ar assist1r a trabalhadores nas á
reas mencionadas. sob pena de ser obrigada a submeter-se ã dir-'=.
ção tripartite. o que se tomaria numa absurda e iníqua hm1.tação
ao direito de associação e de exercicio de atividades.
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JUSTIFICAç~O

O dispositl.VO em questão encarne um dos problemas

lIais d1scutidos na atualidade, Já que a reserva de mercado diz

respe1.to aos superiores interesses da Nação e poderá def1nlr a V!!

Iocadade a ser lllprimida ao processo de desenvcfvmentc nacional,

na eeddda em que soubermos. COII inte1l.gênc1a. bom senso e espíri

to patrió'tl.co. "Conduzi-lo de forma segura para o terreno da melhor

alternativa nacional.

Dê-se ao ltem IV do Arngo 364 do Prcj etc de Cons

titulção. a seguinte redação":

~----------,I"."".",.,,,.

EMENDA 1P0854 •
pr=;;:~':'~:=J

rç;'~ã!YJ
.ufÚAlO/~c"'OIlc/."'co.,u"

de ALto 348.

."" ~::~n"';.","d. C,b T.h r,iv/", I/If.,
Inclua-se ~roJetc de ConsUt'uição ~Paf'á§!'afe T.Q-

OO-_~"""""~1""",e""'"'.""'''.'!lgl::l'''e,.. oLtW cov!;<r-

nA importação, pesquisa e a fabricação de equipamentos
para uso de portadores de deficiências físicas gozarão
de ls4enção tributária". •

JUSTIFI-C..AÇJliO

"IV - habilitação e reabilitação adequadas às pes-

soas portadoras de deficiênc1.a. assegurando

lhes a melhoria de sua condição social e econômica

especialllent-e mediante a prolb1.çào de d1scrillina
ção inclusive quanto ã admissão ao trabalho 1)U ao
servi-ço púb1tco e a salános."

"",_,,,••••.Lo/_

E";;~~

ú6':~;y7J

rr;;~'~~

FY;''õW]

Quando o cônjuge sobrevivente não é o cabeça dó

casal. por incrí'vel que pareça. não tem direito ã pensão prcvena-.
te da contribul.ção paga durante uma vida inteHa ã PreV1dencin 521
cial. Isso ocorre quando. na fal ta da mulher. o homem não tem o

direito de receber o retorno do Invesmaentc feito pela falec1da.

na forma de uma pensão que. apesar de lrnsória. lhe é devada , Ne.!1
te sentido que apresentamos a presente emenda. COIIO forma de corr!
g1r essa distorção.

" A Ul1J..ão a.plica.Jtã.. anualme.n.te. nunca. men06 de de,::odo

po!t eento e 005 E.6.t'láot.. V.(..6.tltLto Fede.l!.al. e. Uuru.c..[PJ..-

oJ l11.nte e. &11e.o pOIt ce.nto. dl1 Jtec.u.ta !tu u.Ua..n.t;:e. de.

1.mp06,tod. 1.nc.lud1.ve 11 p/tol1eni.ente de tll.c1tt6óeJtinua. na..

manu.te.nção e du envolvimento do en.sina 6oJtma.l m./,n1.d:tJta

do n/14 e.6c.ola.6 d06 di.veJt..t. 04 9Jtaut. a.. pa.Jt.t.(.Jt do plte-u ca
ta./t até iü Ul1J..vell..&o(.da.du lo.

3 U S T I F I C
H

A..c Jt O

Vê-.se. a 6e.9u..(.nte lI.eda.ç.ão ao Ite.apu.t" do aU. 379. do PII.!.
jeto de COI1t.Ütu.içiío:

uê-se ao item tI do art. 3SS do Projeto de Consd-

tuição. a seguinte redação: \

- '\-"11 - pensao aos dependentes do se&urado e ao ~~n-

j nge sobrevivente." "\.

""".."".~,.,-----------,

Justificação.

ru.II .... " ... .o.;I.,-- --,
,

Acrescente-se ao Emaj. do Item IV. do Art 364. do Pr2
j e to de Constituição, o segui~te'

A 1ntegração social da pessoa def1ciente depende de um.a
oraencaçãc educativa e de uma assas eêncaa especa a Laaada , part.acu
larmente nas áreas médicas e paramédJ.cas, pSlcológica. te rep ra 2
cupacâcnat , fisioterapia etc. g preC1SO que haja uma consc1entu,.!

ção da sociedade e dos poderes "públicos quanto aos dire1tos e às

cai-ênc~a; -dos deficient-es. quanto às suas potencialldades 6" poss,!

bilidades de integ~ração na vida ativa do país.

"educação especialhada e gratuita. es s-tseêncaa à saú

de e o direito de livre circulação. com eliminação de bar-rea.ras
arqui te têmca e pcs s abd Hdade de acesso a edifíc10S, logradouros
públicos e t:ransportes coletivos".

.•••._,,, i., ..
tJ PLENÁRIO

tJ Plenár;o

EMENDA 1P08554·3
[l Conshtuinte Eunice Mic.nes

EMENDA lP08555·1
f'J Con.t.<.tu"nte EUNICE MIC"HE'

" O p/toceuo de adoçã.o H/td lte9u.lado t.I! le.(. e.&pec.1.at /te!
9ua/tdl1ndo-4e 005 dJ..Jt.e./,t06 .tnell.en.t:.e6 li c1.dl1dl1n.t.a. e li in.te

BJÚ.dade 6.[dJ..ca e men,ta.! da. c.Jt.<.ança ou. adole..&cente. I1do,ta..

do~ bu como a 1.guctldade de d.u!:e.d06 com 06- {U.hOd n40
a.do:ti.vo4.

§ 19 - A ctdoção pDJt e4tJutn9uJto dó é pe.Jt.m./,udc1 nod

e e.ond.c.ç.ôu pltev.t.&ta..5 em tu.

i 29 - A le.(. PUI1J../tã. .& eVl!./tl1lllente qu.a.tquel'L ÓOltmet de c.omell.
c.1.aLu:açã:o de me..noI!.U.

39 - Ptt-t.6 e (Uh!}! a.doti.',uu.. tC~llC ~.!4~tE-:e.c.a. 4r..tC5':a.,t
do '&dte.ma. pltevidenc..(.ã:Jtlo."

:tc.tu'/'ção:

PLENÃRIO

Vi-de c14eglUn.te Ite.da.çã.o a.o a.Jtt. 421. do P/toje.t:.o de. Con!.

A garantia' da Laberdade de culto e rellg10sa é an

d rspensâveunente necessária numa sociedade verdadea.r amen ce demo

crática. Esse é um ponto :eacífico. Apenas a mane i.ra de de terna

nados indivíduos ou comunidades se manifestarem é que tem gerado
controvérsias e nem todos países ado taa tal sr.sueaâtace , que pre

vê a manutenção da ordem pública.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se ao item III do Ártigo 17 do Projeto de

Const1tuição. a seguinte alínea

.JUSTIFICACXO

Só &lOra o brasileiro cOlleça li. to.ar . consciên-eia

-d.. necessidade de se garantir -os aedes necessários pau o exerci

cio do direito reservado aos deficientes. Est.a parcela da popul!,

.ção é ainda discrblinada. nua desrespeito cl-aro aos preceãees ecas

t1tucionais. Os -portadores de deficiências são pessoas cosq ou

tras quaisquer, e que necessita, 'lImitas vezes. de maior atenção'

e recursos para sobreviver. Da{ a confutJ.ação de que a discrim!
nação, quantQ ao .ingresso no mercado de t.rabalho e ao nível de

salário. é crimlDosa.. suj eItando-se aq,ueles que a praticarell

penas previ.seas na lei.

Daí o nosso interesse de manterlllos na futura Cons

tituição esse da re a tc assegurado ao defl.cien'te. como f01'llla de va12

rizacãg da futura Carta.

"a) ê ga.r-an t a.da a liberdade religiosa e de culto

dos indl,víduôs e das êomun a dnde s , desde que

suas manifestaçôes não perturbem a ordem piib Iaca
proteglda por Iea ;"

rr;:;:'~;=j

rr;;;;~;;;J

COIl.. .tLtuinte. EUNICE JUCHJLES

JUSTIFICAÇ,i;O

E .i.moltal. pe.Jtm1..t.t.Jt que 6.(.t~io de abandono pJtou.t.ga ;

0.4 olhot. da. Ilaçã.o e.t.tCio p06tOt. nU,ta A4umbtê1.et Uauonal Con6,t.(.tUL

te, na upeJtança de que 6Mem04 c.apazt.4 de dc.1.onaJt mec.an.c.t.m06 ~e

ga..<.t. na nova. Con6b.ttu.ç.Cio, ou nu lU6 .ue. de.la adviILe.m, paJta Jte!
gatalt a. d.tgnJ..dade de. n06t.a.6 e.Juança6.

"VII • Inc.oJtltl?Jtc1a nat. 611nçõu pJtl?vútl16 em leJ.. 6edeJtal
06 p4.<.6 ou Jtet.ponosdve.i.& palt menolte.& que não 6Jteque.n.tem
Uicola;lt.

Inc.!U4-6e o 6e9u./,nte «em VII. ao aJt.t. 311.. do pJtojeto
de Cant.tdu1.ção.

" Tt.Jtoio 1Ú.1tr.i.:.to c: adot;.iio alo M(U.OItU de. 21 I1n04. eu$.

dOlo 110 1llZn.t.llIo hi doZ6 41t0". T«n.to o /tomem. qua.nto 4

muthel!:. 4oUei1La. tuio di.Jtt.,uo ao pltoer.64o clt. adoç.éio'
de. CJL.ianç-44 dentlLO dtU C.OIldi.ç.ÓU e..u:abe.le.ddu poJt
te.i.. E pJtoibida a adoçM de. c.JÚa.nça.6 bJta.6.t.tt.i.Jta6 pOlt

ut"ILangUlto.&, .&a.tv·o VII' c.ond.i.çõu upe.cl61.c.ada6 I!.m

le..(..

PaJt4gJta.6o flnüo - A m1ie. adota.n.te teJti cU.Jte.Uo a. l-<.c.e.!!.
ça. mILtU..Il.(.dade. poJt 60 ditU.".

oi-H (I l.t.gu.(.nu -'.e.d«ç.ã.o 40 dU. 421 elo Pltoje..to cle.
CoIt4tUtt1.ç.ilo:

'~U",.'c.....i.'.""."""

o pJtoblellla do a.bandono de. M.&6a .(.n64nc.1.a. i: tão gJtande
que. niío ee pode. adm.t.t.<.Jt que. a. te.g1.6letção c.on.ttnue a. e.x.ig1.Jt "ccn _
d1.çõet. .(.de.a..u" á06 c.tU4.U c.a.nd.c.dettot. i _dação, enquanto CJt.i.ança.t.'
moAJte.1lI ao ILet12.n.to.

Cont..t.(.tcu.nte EUNICE J,fICHHES

JUSTIFICAÇÃO

Essa providência trará benef!cIos aos deficientes, e
U.1nando as dlficuldades .âneeentes às .suas dertciências inclusive
a rcccecçsc,

Suge.JLim06 que. 06 p«i.6 ou Jtupont.«ve..i6 pc1t /IlenoJtu. que
não Ui,tejam 6ltequen.tando a e.&cola. 6e.jam paulve.i6 de 6.ançõu.poú

.st.Jt pai. não e 6.t.mple..&mente. dalt a v.t.da a etlguim. mad c1LJ..alt concU.çõe.d

paJt4 que e..U:e. Il.omem ou mulne../t tOJtrH!.-.. e VEtda.dc.t. ":.a.:-c -..te. ~... c-t'/«d«1I
bJl.a.t..t.leJ..Jto.

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP08548·9
(!J Constitulnte EuNICE MICHILES

~----------""'''"''''''''------------, JUSTIFICAÇÁO
JUSTIF/CAÇÁO

Dê-se ao~ do artlgo 396 do Pro] eto de Constl,

tU1ção. a seguinte redação

"Art. 396 A Le1 estabelecerá reserva de mercado

interno. e def1nlrá os produtos. tendo

em v1sta o desenvolvlmento econômlco e a autonomla
tecnolôgl,ca e cultural naC10na1S. desde que não

comprometa a modernuação da empresa produtora de

bens e servlços ou lmpeça o acesso da soc1edade n~

c10nal aos avanços tecnológl.cos."

A Jtedaçã.o dada. no an,te.pll.ojeto. inelu..l.ndo-d e inc.entivod

ó.(..6c/t..t..& e dub6Zdi.06 palla a aloção. pa.Jtece apJte.&e.n.tii-la como umct 60

tuçâo pctJr.a 06 p!tobtemcu .60c.1.«i.6 dl16 cJtla.nça.4 e adoledc.entu cctlten

tu do PaZd. A pJtõP/ti.a. d.t6eJtenç.a hOje exL4,te.n,te e.rt.tJr.e. adoção 6./,/Il 

ptu e adoção ptena. eont1l.l1J!.'a.. 06 plt.(.ncIpLOd do 1.n6.tdu.to da. adoção
e du,e. 6eJt a.bolida. na. lu que. llegut4Jt o di.sp06"'-ti.vo c.Ortdti..tuc.(.onal r

que e.&.tã dendo ctp/tuen.ta.do. A adoçiío deltli' únJ..c.a e. plenl1. da.ndo ti
cJtlança a. condtçâo de 6.t.lho 6em d.t6l!.1tendaçãã em J1.elaçã:o ct out.lto.&.

E';~~~

tI;"~;YJ

Inc.!ua-6e. no PlI.oje.:ta de COlt.6b.tui.çiio. no t.[.tul.o x. ã4

Vi..&poH.çÕe<5 TIt41t4.itÔJÚa.4. o 6eglUnte rú..6po6J..Ú.vOllno.d..f ~bVJ.. .

" VllII.an.te o pJULZO de doze an04. a..5 pe.uol1.& 61.sJ..eM. II.~

61.dente.6 e dom.(.uUa.dl1.&. e. a..5 pe.&6046 J uudi.c.u. c.om

Hi Wll'a.. uJtge.nte nec.eu1.dade de 4e. quebJta.Jt. o pell6.(.l a:c.ad!
mieo da educctç.ão de. 20 gJtl1u pa./ta apll.ox.ill'ldJt-6e de OW..JtOd ptctlt06 áe.

elU./,ltO. 119JÚc.ola,~.~ e:tc.. O e.n.6.t.110 tecn.(.co

mtt.w ealto. exiBe ma.(.oll.U itl.ve.6Ument04, daI 4. IrAzã.o de pJl.OpMm04 o

aumento de 13 pa.ILa. 181 da. lI.et.poMabdJ..dade. do DJtçdlllen,to da UnJ..ãa. ~

lem dcf'o que de pltOpÔe. que o uta.do tLUwna. a. l!.upondl1b-LÚdetde do en6~

no ph.e-et. eo!a.h..

rcdc.s J:.cccrneee:=lC! qt!.e et Educn:';lto no 8Jtui.t nio 11ai. bem.
E6.t4JI06 em pte.nct eJta de du en.l1otl1.(.menta .(.ndut..tJt.c.a.t e. tê.m06 a..(.nda. uma

educ.aç.ão pa.,tItlet1tca.t. ucoll1 paltcC 6ithot. de .6enltoltu de engenho, b.. 

vltUc.a. a.cl1dêllic.a. que. nâ:o pJl.ep4Jta o ctluno pl1JU1 OI.. det.a6.(.od que. va...c.

e.nólte.n.taJt na v.tda.

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP08556·0
}!l Condt1.,tu.il1te EUUICE I.JICIiI LES

Q:;:'~'~

['Jyi:õD!J?J PLENÁRIO

EMENDA lP08552·7 '"_,=- ---,
l:J Constltu1nte EUNICE MICHILES

"rI - suplementação altmcntar·.· além da forneClda

na escola às cr1anças or1undas de famíl111s
que percebam menos de três salários mínlmos."

Sé laiarrnos c::: cont.: qt!e ::l.~lS d~ metade ':!as <:n.<,.2,
ças brasilelr2s sofrem de algum grau de desnutrição. emobra o

Brasil se perfile entre os malores exportadores de allmentos do

munJõ. ou que quase metade dos alunos matrlculados. não conse

guem aprovação no prlmelro ano escolar por absoluta lncapacldadc

mental para acompanhar o curriculum serã fãc11 ava11ar a lmpor
tância do que se propõe.

Não se pode pennltir. até como questão de Seguran
ça Naclonal. que as gerações que constltuuão J Nação dos ano~

vlndouros. seJam preJudlcadas em suas funções ~ís1ca e lntelec
tual por deficlêncla de alimentação.

Não podemos apenas esposar boas 1délas. prec1Sa
mos leglslar com competêncla e este é o momento exato.

JUSTIFICAÇÃO

Gnecessáno que a futura Constituição traga expli

clta a obrigatoriedade da suplmentação ah.mentar na parte que tra
ta da "Família. do Menor e do Idoso." -
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WÕSAU

WILSOIf lAARTINSCOnst.ituinte

P.HP.NDA 1JlITIVA. •

DISPOSITIVO EMENDADO : art.. SS •

....d_/c.....1e/.uou•••• 1o
Pleniirio da Ass. Nacional COnstituinte

EMENDA ADITIVA •

A nresenee enenêa visa del1ml ':ar

através de tutura leq!s1acão ordinãria# os direitos do estran _

qeiroa, na que respei'ta ã aquisicão de imóveis rurais,. vi _

sando o forta1ecl1llento do empresariado nacional..

JUSTIFICATIVA I

F; necessário maior participaeão da nobre

eaeeee dos MVUlTadoB e do Ministério piiblico na ce-rpceãcâe
dos tribunais, dI!! forma que OI!! referidos coleqiados re

cebarn efetiva cont.ribuição daIS referidas insUt.uicões ap~i

porando os julqamentos perante nOB Tribunais Superiores

JUSTIFICATIVA ;

.Acrescente-se um q 39 ao artiqo 301

do Projeto de Constituicão nos sequintes ternJs :

"at:t~ 189 - UM. qUARTO Dl't.S VAGAS DE OUAJ~

QUER 'l'RIBUNAL DEVE SF.R PROVIDO POR MEM 

BROS DO MINIsTRRIa POBLICO E POR ADVOGADOS

QUE ESTEJAM NO EFETIVO EXERCtCIO DA PRO-

FIssAo, TODOS DE NoTORIO MERECIMENTO E

InONEID1tDE MORAL, COM DEZ ANOS , PFLO MENOS,

DE pRATICA FORENSE, F1tZENDO_SE OBRIGl\TORI

ALTERNÂNCIA ENTRE AS DUAS CATEGeRIAS • •

• § 39 - A Lei reqularã o liMite

de áreas para aquisição de nronri,g,

dade ruz:al por estranqeiros • •

Dispositivo emendado; art. 301 do Projeto de Constituição.

ee••• ,.U.T.•"'.ç.õ. ---,

r.r----,--=----,--.~.......'C•• tsd.,...eC",.1e ____,__----_,
Plenário da ASsef!1blêia Nacional Constituinte

r.r---------m"'~n......' ___,

EMENDA 1P08565-9
l:J Constituinte Hn.SON MARTINS

fC;:;~"~

rç;;8/ã?l

artJ.fo 493 - SUPRIMIR INIEGKALHENJ.E.

JUSTIFICAÇÃO.

TllTftl'n"rICOC.õ.' ---,

XVII - s e rv i çe e x t r ac r da nà r ac eventual. em caso de emergênC:1.a.

não s up e r r.o r a duas horas d1ár1as. com remuneração em d2,

bro,

A pro1bJ.ção s1stemát1.ca. como consta do ProJ!!.

to. em a e i a lnúmeros obstáculos às empresas de um modo geral.

A emenda a qu a suge e ada , alem de ter o condão

de tra,zer mal.or f Lex r.ba Ladade , atende. na nossa op1.nJ.ão. o obJ.!.

tnvc buscado. qual s e j a , o de e e es.eut e e o aumento de novos em

pregos.

.JUSTIFICAÇÃO. :

Quer nos parecer. salvo melhor Juízo. tora.!.

t.nútJ.l este d:r.SpOS1tJ.VO. peJ.S. sendo de ccmpe eên cr a do

Congresso Nae t.c n a L a promulgação das t ea e , desp1.c.1.endo

e nume r a r- as que vão ser aprovadas no prazo de doze meses. como

se, após e a ta data. sua de axas s a de ser a proMulgação das leis.

a r t a go lJ

I: PlENARTO

r.r----------.I.••/~u..".uçlo

EMENDA lP08560-8
!!J ARNALDO FARIA DE sA

Se. ê .t.M..t9tUQ.t.c.ante. o e6e.do da denç.ão do .t.mpo.sto de
Jte.nda. .60&Jte. a.6 lte.c.u.ta,<5 .tJÚ..buJ:âJú.a.6 da. Un..tão, o Ille..smo niio toe. po
de. di..z.e.1L do 'l.6e..tto .(.l\du.toll do! i.nvu.tLme.n.to.s. que e44a.. med.t.dt:t J..Jt.á.
due.nc:a.de.1Vt lttL6 a.t.lv.(,.cladu p!todu1:J..vaJ. da. Re.g.t.iio floue, c.om .6.(.9n.<.

6.t.Ca.t..tV04 oene.6Zu.ul. paJu1 .&eu.. :t...bdG... te.~.

Todos nós sabemos que a expectativa de vida •

não é a mesma nas diversas regiões do Brasil. No nordeste. por

exemplo. vive-se em média. dez anos a menos que no sul do país.

G lnegável que o sulista chega aos 65 anos de idade normalmen
te hígido e IÚcl.do, enquanto o noraesemc , quando consegue ál 

cançar essa idade. Já se encontra iísl.ca e mentalmente bastante

combalido. Se compararmos a mortalidade infantil no nordeste com

o sudeste. vamos verificar que , na pri.eira região. ela chega

• 20 por cento. enquanto que no Sudeste. no Rio de .ranearc , por
exemplo, ela é apenas 4,5 por cento.

Da exposto. depreende-se que a concessão da apo

sentadoria não pode continuar a obedecer ao criténo de unlfo!

~izaçãa vigorante até hoje no país. sob pena de darmos prosse 
guimento a uma grave injustiça que se vea perpetrando ao longo

de todos esses anos.

Justificação

Acrescente-se ao final da letra "d", do Art. 356.

do ProJeto de Constituição. o seguinte.

observadas as peculiaridades de cada Reg a âo , co~

forme daspuser a lei".

ê e de e. a.tltação na. Reg..tão lJoJtt;e. ~.(.c.a.m lU..Ilpe.1tJa.da.s do

pagamento do .(.mpo.llto de lLenda devido".

JUSTIFICACKO

Em na.c.e. dI! ndu.lteza. e. ma,gJtdude. do!> pll.oblema..& e.c.onôm==.
c.o-!o6.tnanc.e.hto6 e. 60e..t,lU.'& da. Reg..tâo lJoJt.te.. ju1.gamo.!> que o t1LlLtame!1
to tJu.butiiJt.i.o dlõe.lI.e.ne.tado óoJt..tale.c.e1t.cÍ o .<5.(.lotema. pll.odu.t.Lvo da. AllT~

%ãn.i.a, IU.lU.llT.(.za.ndo tU ú6.t.c.uldade.4 q'!'C!. a,óuge.m aquela. ãJt.ea, além

de. 1l.e.pltuenta.lt vi%Lt..o.AO .r..tt6.tJtWl'1ento de oc.upação e de.4e.nvalv'('llTen-to·

h..eg.l.ona.l.

Je'l'e.,eeatc sc ao final de letra "11", da Iêe. pr.

JustifJ.cação

r,r---------- .....'....II .. OC.o(t.

• § 49 - SCM prt'!!1ubo do d!Spoll'to no pará 
qrafo 29, poderio os Estados, a'travês de

orqanismos eSnl!!ciall:ados , prestarem assi!,

tência técnica aos Municlpiol! flUe assim o

solicitaretK, bem eeere , nanter e criar ór

qãos de consultória jurtdica eSDecializada"

tes termos t

Inclua-se o § 49 no artigo 55, nos sequin-

JUSTIFICATIVA I

cee a inclusio deus dispositivo, objetiva-se

colocar orqanismoa especializados ã disnos.f. _

cão do .. MuniclplolJ carent:es de assessoria in

dispensável para li realização das competências

que lhe são cometidas, bel"l cortO, pos'libili.ar

ao. Estadotl a !ftanutencio e a criacio de con 

sultoria- jurldicas independente. da at1vida 

de dali Procuradorias Judicialll, J.ncumbidas #

exclulllivamente, do atendil'lento do Poder PÚbli

co, no que tanqe ao contencioso.

EMENDA lP08567-5
fl COMtl t"tnte fILSOH VAKI'IH8

fl PlenártoJUSTIFICAÇÃO;

d) l1.vros. jorna1.s e per1.õdJ.cos. bem como o papel naC1.onal de.!!,
tl.nado ã sua l.mpressão;

artl.go 265 •••••••••••••••••••••••

" ..."."..,,~,.-----------,

Quer nos parecer. s a rvc ee t ne r JuIzo. que o

d1.spos1.~ivC\ contido na redação do Proje~o. V1.r1.a obs~ar a cr1.,!

çãa de f111.lhões de empregos temporirl0s. que te. bene j ac r adc J~

vens, estudantes, donalJ de casa e ate mesmos cidadãos desempr=.

gados.

art1.go 13 ••••••••• •••• • •••••••••••••••••• ~ •••••••••••

JUSTIFICAÇÃO;

xxv - SUPRIHIn INtEGRALHENTE.

.~~.....I<."'Ul.o/.UOU"U'"

de Art.H!, do PioJeto de Eonshtb1ção,.o segtl:1n'te-,. J
No Úl/,'!,Ac vII d.-o ,,-;'fv/(l u 'Md",q-~ ,;7 r~j."" I

"ficando prcab.ída a pemanêncaa de menores de d=.

eoaco anos em qnatquer- es tabeIecment;o que explore o jogo de a
zar. sob as penas da Lea,";

Nosso principal obJetlvo é evitar que malefíclos

maiores sejam impostos a nossos Jovens, na medlda que se 1ncll.
narem ã prátl.ca desse tJ.po de Jogo. Entendemos que a punl.ção •

deva ser rlgorosa. penalizando maJ.s aqUlles que permltlrem que

05 menores de l.aade se)am frequent:adores ou mesmo entrem. SOb

qualquer pretexto, nesses locais.

A leJ. deverá disciplinar a prátl.ca da refenda .!
tl.vidade. mas, em noSSO entender. deverá prever o fechamento'

do estabelecimento, com multa e prl.são dos l.nfratores. sem di 

rel.to ã fiança.

tJ Plenário

EMENDA lP08558-6
(l Cons"tuinte Bunace M>thiles

A emenda sugerida obJetl.va limitar a lmunl.d.!.

.lUSTI FI CAÇÃO

O lIuntO(pto é Ul7I1 reoltdade tM/ostáoel. O
projeta constttuat.onal 0001lÇOU em dt'Oersos
pontos, consagrando as retDtndt.aações da
aélula-m.ter da federação brastletra. To
dooto, o projeto ooreoe de mtor obJettot
dade ao consagrar o Mlntc(pto como ente fe
derado. Ets a razão da proposta supra.

Art. 29 - O Brasll é uma Federação donstt
tu(do pela untão tndtssolúoel
dos Munt.c(pt.os e dos Estados, a
dota a forma RefAJ,bltaano. de {fO

Demo, sob o regtme representa
ttDo, e tem como /Ulldamentos:

JUffI'IFICATIVA:

gutnte:

EJ'ENDA lUDIFICATIVA

DISPOSITIVO El'ENDAlXJ: Art. 65

E/lEHDA ADITIVA

DISPOSITIVO E!fENDAlXJ: Art. 29 "ooput"

!fedt/toar a redação do art. 29 PJra a se-

r,r----------"""~~._-----------

Constituinte WILSONMARTINS

....dlllO/c.....1a/ ...CDlllldo

Plenário da Ass~ Nacional Constituinte

Emenda modificativa •

Dispositivo e!I1endado i art.. 189 do projeto de Constituição.

Dê-Bel nova redação ao artiqo 189

citada:

de sOll1ente ao papel de or1.gea nacl.onal

A produção nacJ.onal de papel para todos os

f:l.'lls. l.nCIUSlve para Jornal.s. IJ.vros e perl.ód1.coa. evoluiu Sl..1.

Dl.f1.camente nos últl.~oll anos. a pODto de praticamente atender

a demanda e c.riar cond1-çÕeS favoráve1-s ate o mesmo ã. export.,!

tel1te.

Entendemos. allsl.m. que. com a ext1.nção da

imunidade para o papel l.mportado. lei ardulãria poder1.a dl.lc1;.

plinar a 1nstl.tuJ.ção de J.senção ou de eventualS reduções de
al'íquoeas ate que lIe normalJ.~allse completamente a dependêncJ.a

ção.

A dependêncl.a externa atualmente repousa s2

mel1te em alguns tl.pOS de papêl.s ellpecl.al.S e. em outros. como 0

papel de.st1nado a l.mpressão de jornal.s. cUJos preços r pratic.,!
do. pelos produeores a11.enIgenas. ~êm inibido a ulIplaneaçã.o e
expan.ão ~as l.ndúlIIeri •• ora exiseeneelll. deYl.do ã 1.IIIUnidadll exi.!,

EMENDA lP08564-1
tJ
tJ

fC';;~~

l?y;:'~'WJ
.~~.....I<O."'"''U'C.,",U'''

li O PLanejallfe.lt.to Fa.m-tLtalt. óundado nO<5 plúnc.Zp.c.o<5 da.
pa.teJ!.It.c.da.de Itll.<5pOn<54"e,l. I!. d1.!JlUdadl!. humana I!. no ItMPe±

to ii "i.da. ê deei6iia do ceual, competindo a.o Ea:tado c'Q.

tocalt. ii di.<5po<5.(.ção da. aouedade Ite.CI.VUo06 educa.c.(.onCL(.<5,

:tec.JU.c.o<5 e. c.i.e.n.tló,(,C.O<5 lte.come.ndado<5 pela me.lÚ.c..iltl1., pa-
!ta o Ue.lttÚc.i.o dU<5e. tLvr.e.i.to. F

,kãglta.6o OIUCO - 0<5 pltogltallfaa de. pla.n.e.jamen:to óami.Ltalt
le.vaJr.ã:o em c.on.:ta. alo cond.(.ç.ôu de. habi.

:ta~tio, <5aúde, educ.aç.ã:o, c.ttl.tUlta, e laze.Jt a. ..seltem c.on6e.=
IUdaa à<5 óamUi.eu li •

vê-.6l!. a H9lU.ntl!. Itl!.daç.éio ao tVt.f.. 4 U # do CapUu!o VII.
do PltoJl!.to de. Con<5u.ttução:

Po!t <51!. .tJta.taJl. de 1Uo<5u.n.tO da .uLiolt Itl!.tevã:nc.i.a., oltde <51!.
tPl man.ióu:tado ocúo4a /Í.UcJullL(,.l1açii'o eon..tJ/.a 0<5 pobltU, Upeltam04'
qur. 0<5 Con4U.:tu.intU de.6e.ndalll o d.lJte.Uo 46 i.n6oJtJlaçõu I!. a.04 IlIUO<5
p4Jt4 que. c.ada. eMa.! pO<5<5a. t.Xe.Jtc.<.:ttUL. um« pa:te.Jttti.da.dl!. C.OIU 1U.e.It:te e

JtupoMã"r.l.

tJ PlEWXRIO

EMENDA lP08559-4
!!J

r.r---------- f l ••D' hI •• " lCocilo



Inclua-se após o ooodtnuo "seçuinte" a ex
pressão: antes da realtzação drzs eleições.

JU8l'IFICATIVA: o dtspost ttvo sob exare não tWpÕe de forma
expressa o atenâimento de sua ltnaltdade ,
qual sejo, a de asseguraI:" a triarctatux»:
de no momento da Itxação.

Para tanto I é necessdrto o estabelecttretito
de dots pressupostos Que l7tabtltzew a legt
ttmtdade da fIxação da r81IflUl8ração destes
agentes políttoos· que esta ocorra no It...
nal: de cada íeçtetatura tara a leçtsiatu-:
ra seçuinte I e o aeeconneotrento dos etet
tos.

Municlpioll, ficam aesequradoa os beneficios previ 

denciãrios e assistenciais aos servidores núblicos

e seus beneficiários, de forma proporcional, quan
do aqueles passarent a prestar seus serviços aos Es

tados e Municlpioll desmembradosw-

JUS'rIFICATIVA - 1\ responsabilidade pelo paqamento dos benefl 
cios previdenciários aos servidores e seus ~

neticiários deve ficar a carqO do inlltituto que

efetuou os recolhiMentos e não do novo institu

to, criado eI'1 razão do nascimento do Est:ado de!.

mernbrado.

.lJSTIFlCATIVA:

O projeto' de. Constituição não é explícito quanto aos Procuradores Autárquicos

que diz respeito ã representação das Autarquias, bem como às garantias assegura 

das aos Procuradores do Estado

NenhLan princípio de direito existe que possa fundamentar a omissão deles quanto I

às garantias constitucIonais.

Aliás, o funcionalismo autárquico, quando estatutário, é, todo ele, igual emdi

reitos e deveres ao da Arininistração centralizada,

No caso, a presente emenda visa consagrar e resg.Jardar a correspondência de s~tu.!

ção de que SeJT4)re desfrutam, emnossa Adninistração Pública, Procuradores autar

quicas e ProcuradoreS centralizados.

Trata-se de proposição que vem tomar explícito o que é da tradiç1Io e praxe obse.E,
vadas nos Estados, prevenindo omissão que poderia dar margel!! a procedimentos inju~

tos

TI.,o/.~.."'u;iO __,

.LI ..".,I/......tio'.u.co.' ..lo ~

PLEN!RIo

JUSTIFICATIVA

As demais parcelas perdem-se nas estradas calculadoras dos

órgãos previdenciários, em prol do aumento do sacrifício do
segurado.

Dal, Senhores Constituintes, os fundamentos lógicos que JU.:!.
tificam a percepção ininterrupta da pensão da viúva, v~

nha contrair novo matrimônio.

Esta redacáo proporcionará a outros servidores compete!!
tes, o direito de dirigirem as PolIcias Civis, não restringindo

a função somente aos- Delegados de PolIcia, uma vez que o texto '

da nova Carta Magna, pelo seu"Art. 85, preceitua que o servidor

público desempenhará função social relevante e os cargos e em

pregos pUblicas são acessIveis a todos os brasileiros que pree!!

cham os requisitos estabelecidos em Lei:

DEP SOTERO CUNHA

Em todos os sistemas JurIdicos do mundo modeznoja mulher
aerêce- tratamento particular, assegurando-lhe condições mini
mas de trabalho. diferentes e .mais vaneajoeas daquelas estabe
lecidas em reüecâc aos homens. -

A doutrina estabeleceu os fundamentos fisiológicos, scct-,

ais, e igualdade salarial para a mulher profissional. Pelo fun
damento fisiológico, chegou_se a conclusão de que a mulher é 

sempre dotada de capacidade física inferior a do homem, enquan-,

to as demais correm em pé~de igualdade.

A mulher do lar. além de desempenhar relevante função di_

retora de patrimônio, curva-se ao dever sagrado da maternidade.

com a dedicação, criação e educação de sua própria prole.

Na trajetória do labor doméstico, por vezes, o infortú _

nio rapta o seu companheird, deixando-a em desalento e não s,!

bendo como resolver os problemas sociais e Jurídicos que lhe
cercam.

Poi em socorro desse ente querido, que o legislador pátrio
estabeleceu uma série de normas de direitos, visando a proteção

da mulher. quando perde o seu companheiro.

No Direito da Previdência Social Brasileira, o Instituto da

Pensão é benefIcio atribuldo aos dependentes do segurado que ve

nha a falecer no exercício de sua atividade ou em gozo de aposen
tadoria. Esse conceito é genérico. porém, entre as modalidades de

pensão admitidas pela lei nacional, podemos destacar a PENSA0 OR

DINARIA E A ESPECIAL. t:: do conhecimento vulgar, que a Pensão Esp~

cial fora instituída pelo Artigo 62 da CONSOLIDACAo DAS LEIS
DA PREVIOENCIA SOCIAL, visando beneficiar os dependentes do ser_
vidor püblico demetido por aplicação do Ato Institucional.

A Pensão Ordinária, da qual tratam os Artigos e seguintes

da CLPS.. é concedida aos dependentes de segurado em caso de morte

comprovada, sendo indiferente que este, ao falecer, estivesse ou
não no desempenho normal de sua atividade.

Em suma, o valor da pensão é calculado segundO critérios

mais ou menos complexos. Ent primeiro lugar, é preciso que se

jam identificados quais os dependentes com direito ã pensão,
fim de formarem o conJunto de dependentes ou pensionista-s, O

Segundo e o mais doloroso para o segurado é o valor da pensão que

será dividido em partes.

Em seguida vem a chamada parcela familiar. correspondente
a cinqüenta (501) do valor da aposentadoria que o segurado rec~

bia na data de sua lIlorte ou_ que tinha direito. Esta aí é o ini

cio da VIA SACRA DA VIUVA PENSIONISTA.

" As PolIcias Civis são instituições permanentes, organiz.!

das por lei, dirigidas por Delegados de PolIcia ou servi
dores de carreira,9raduados em nIvel superior,d~

das. ressalvada a competência da União, a proceder à apu

ração de ilícitos penais. ã repressão criminal e aU:<ili:

ar a função Jurisdicional na aplicação do Direito Penal

comum. exercendo os poderes de PolIcia Judiciária, nos

limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos G~

vernadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal.

.....,,"..,,''',.,--------~
Acrescente_se ao Art. 364 do Projeto de Constituição o item V,
com a seguinte redação:

·A viúva de guerra ou de qualquer origem não perderá a
sua pensão, caso venha contrair novo matrimõnio~

JUSTIFICATIVA

o Artigo 255 do ProJeto de Constituição,passa a ter a seguinte re
dação:

PLEN~RIO

....-.-.
.LI... _/co.nÕ4/.ulCll....lo

EMENDA : ~gp~mõ~ES~ç~~Ti~6gDEp~~~E~~R~GR~E
CDNSTITUIÇ~O.

JUSTlFICAÇ~O

'"'To/'~.""o"';i.o

.UrdIWJ'c..'..lo/._.. uII --,

DiSpOsitivo emendado: art. 277 do Projeto de constituic'fto

'''''''""'.......--------------,
EMENDA ADITIVA/HODIFICAT:IVA

JUS'l'1PICATIVA a Em várias pasllagens o projeto cuida da eeeeeeãe
ao meio ambiente e da ecoloqia. Entretanto, no

caso especIfico do Pantanal, o que se verifica. na prática, ê a

absoluta falta de meios para preservar a eeeãão, hoie considerada

patrimônio da humanidade. Os Governos do Mato Grosso e Mato Gros

so do Sul não dispõem de meioa materiais para um policiamento oer

manente na área. O policiamento ostensivo, permanente, com arma:

l'Ientos adwquados. para prevenir a ação dos coureiros deve ser ur

qentemente implementado, o que se consequirá eeeenee com o forne

cimento de recursos pela União. O Nordes1:e estã contemplado na par
tilha. da arrecadação. Nada JIlais justo que também. o seja o Centro-

Oeste e a re9'iâo do Pantanal Matoqrossense.

Dê-se nova redação ao dispo'ttivo mhtado. para que fique
assiEl rediqido I

" Art. 277 - A União entreqarã. :

I - do produto da arrecadacão dos impostos so
bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre

produtos industrializados, quarenta e seis por cento,

da forma sequinte I

a) vinte inteiros e cinco décimos por cento, ao fundo

de particlpaç'fto dos Estados e do Disuito Federal1

b) vint:a e doi. inteiro. e cinco décil'l)QlS por cento, ao
Fundo de Participacão dos MuniclpioSl

c) dois por cento. para aplicação nas neefêee Norte e

Nordeste, atravês de suas instituições oficiais de
fCXllentoa

d) um por cento, para aplicação na reqiio do Pantanal

Matoqrossense e Centro-Deste, através de convênios

COtl os Governos Estaduais e repasse i. rede banci 
ria oficial-.

§ 22 - A representação judicial e a consultoria juridica dos Estados, do Distrito

Federa! e de suas Autarquias, cCllTlletem privativMlente aos seus procurado 
res, organizados em carreira com ingresso mediante concurso pubhco de prg,

V<lS e titulas

§ 3ll: _ Aoós dois aoos de exercido, os Procuradores do Estado ~ Autárquicos não

podemo ser demitidos, senão por decisão judicial, nem removido, a não ser
no interesse do serviço, sendo-lhes asseg.Jrada paridade de remmeração com
o Ministério Público, quando em regime de dedicação exclusiva.

A Previdência Privada. e praticada hi vârloS a!!os e. virtude da re-
ida deficiência dos Beneflcios da Previdench Ofi!:ul e pari

conh~c essa sltuação hã. Entidades Fechadas de Previdencia. Priva
ate\:~b~1I chamadas de Fundações. nece5sârialllente, se. fins lucratl
~~s obedecendo, na aplicaçio de suas dispon!bilidildes financeiras •
• r~gras rlgidas fixadas pelo Conselho Monetario Nflcional. _

Tais Entldades têm por objeto instituir planos pruados deA concel'h"o
ecúllo ou de Rendas. de ãenef Ic i os Complementa!:es ou sseme lJ

~e Paos da pr-evtdênc i a see rat , medt an te contrlbuiç.o das empres!s in.!
t~~uidoras e dos respectlVos empregadOS. esses em Jlenor proporçao 
que ãquelas.

At lmente exlstem no Brasll 180 Entldades Fechadas de Prevldêncu 
P ~aada mantidas por cerca de 750 empresas. lncorporando um cont~ 

r ve dê cerca de 7 milhões de trabalhadores e seus dependentes. e-
qentd ontl ente pelas suas características SOCU1S. constitui ses.
~:~lood~stac~do di sociedade_brasileira que lnegavelmente contrtbul
para a formação da opinião pubhca nacional.

101 lamentãvel que UI'Il preceito 'constitucional inviabl1iz!sse os a
Ser 1 d Ifenefl'cios oferecidos por essas Entidades li clasu 
~ua~:lCa~~~: ;or outro lado nos i sequer possfvel adlllitir que nos -

s~: cons t itu intes 1egitilumen te e1eitjos pe 1~ ~~f~s~e~~:oe~~~~~ ~;~. -
ro sobretudo dos trabalhadores. dese em pr va

tm;õe-se pois.! por abso1uh i n~~~p: i~b~~ i ~~~: t l:U ~~~~~S::~e~:n~~~o •
360 e seu P!r"agrafo Onico. do_ j fi limite de participação dos
~~llo~o:t:~:~e~:sS~~i:~:~~Z~~~~s~~10d~: planos de previdência du
En~id&.des Fech.adu e o utende i Previdencia Parlallentar,

EMENDA lP08574·8
f'J
f'J

EMENDA lP08575·6
tJ CONSTITUINTE LU!S EIX.IAROO

I:J PLENI1RIO

ry";;;''':J
CWi:1jPlJ

- Em caso de delll'Qembramentos de EstadoB e

Dê-se nova redação ao dispositivo cl,:,

4R
"art.~ - Ao lado da Maqistratura. o 1\dvo-

qado presta serviço público relevante, sendo

indispensável ã administração da Justica.

Parãqra!o único - Ressalvada a reBponsablli

dade neloll ebusce eue cometer, o advocrado é
inviolável no exeecfefe da profissão e por

suas manifestações escritas e orais".

Pretende a presente entenda colocar n1lll\ mesmo

plano a atividade do Ml!qistrado e do 1\dvoqado.

vez que a al'abas são imprescindlveis i. admin!

nj.stração da Justiça ..

'" Art.

tedo

JUSTIFICATIVA

r;r----,--=--_.u...... ,c.w'u.lo/ ...oo.'tllo ,
Plenã.rio da Assembléia Nacional Constituinte

ao "habeas data" e aos "M1n15tros de Estado",no mesmo d1Sp051t1VO ,

'"FICA A'iSEGURADO AOS SUBS'I'ITUTrvO'i

MS SFRVENTIAS RXTPAJUDICIAIS, NA

VACÂNCIA , A EFETIVAÇ1tO NO CARC'Cl ,

DESDE QUE INVESTIDOS POR CONCURSO

POBLICO NA FORMA DA LEI E CONTEM •

MAIS DE DEZ ANOS DE EXERctcro NA

CONDIÇXO DE: SUBSTITUTO aI\. MESMA. •

SERVENTIA

xcrescenee na alínea "1" do 1nC1SO I c'lo art.

PMENDA ADITIVA

e, quanto ao pr1me11'o, nos demaa s , dispOS1t1.VOS do proJeto que

EMENDA ADITIVA

TIITO"Unll'c'çio --,

EMENDA ADITIVA/HODIFICAT;YA • 4,S

.. Dispositivo eMendado: art;. ~ do Pro

jeto de Constituição •

Inclua-se nas'Dilsposições Tranll1tõrias, onde couber I

Abrir a pollllibilidadl!l de efetiva 

cão dos substitutos dali serven tall do foro extrajudi _

ela! oficializado, investidos por concurso público regu
lar, é medida dli jtllltiça lIocial.

DISPOSITIVO EMENDADO ~ Art1gQ 201.

JUSTIFICATIVA a

Acrescente-se às diposicões qerais
e transitórias. o sequinte artiqo ;

EMENDA ADITIVA.

Dispositivo emendado a Disposições Gerais e Transitêu14S.

A mesma razão que ee eemunae a ecmpeeêneaa •

nessas h1.póteses, para 05 mandados de segurança. JUst1.f1Ca o mec,ª

na emo eeteecvce as ações populares. E a penaLadade do 11.t1.gante. M],

·~nistro de Estado. deve def1.n1.r a compe eêncaa or1.g1nár1a do S.'T'.F.

~__- __-----.l~.T.'.~...,I<...1G

201 a expressão " ••• aa ecêes populares". Supr1ma-se a ee rerênca.e

~-~----'L...l~'O'C.N'IIJo'"".O...I1",_--_--_--,
Plenárl.o c'la Asaemblé1il Nac10nal conetneuant.e

EMENDA lP08571·3
CJ CONSTITUINTE WILSON MARTINS

~-------__-"u"./jun"'co.çio

EMENDA 1P08572·1
I: Conetituinte WILSON HAR'rmS

P Plenário

EMENDA lP08570·5 .." •• ,
(!J Const1tu1nte WILSON r-IARTINS ) l:--;;~;:o~

fWi"~

EMENDA lP08569·1
I: Constituinte I<rIo<ON MARTms

f!J Plenário da A:Js:U~:;:.N~~~~~~;~:nte
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~A lP08578-1 ..., ---,
~OR ';AURO BORGES

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP!TULO Ir

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

r;;;;-:J
tIW'";;;mJ tEEN"ÁRIO

ru'.I.....'O'>e.&Cie-----~~---____,

Adicione-se ao Art.. 13 do Projeto de Constituição .da Cofliss'ão de Sis

telflatizaçao, o seguinte inciso:

Inciso: proibição da earacterização ccec renda, para efeitos trlbutá

etcs , da resunereçãc mensal 'até o limite de vInte salários 1I'I1ni(llos,

dor e sua famIlia, .sendc considerado para a determinação do seu

101'. as despesas necessárias com alimentação, moradia. vestuário, hi

giene, transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;

JUSTIFICATIVA: A emenâe que oterecesos tem por objetivo ajustar o te~
to apresentado no Projeto de Constituição. E_ síntese, a mod1f~cação

atinge a expressão: "necessidades vitais bãsicas", por necessidades'

normais. Entendemos, Que a expressão "vihis básicas" poderá permi 

UI' interpretações restritivas. por ocasião da fixação de seu valor.

do art 17 do proi!
que passa a ter

Alínea F - A lei não poderá restringir ou condicionar o exercicio de~

se liberdade ao cumprimento de deveres ou ônus

~k·-ro----·Ud..1C..,.d"...U."'''-

JUSTtFtCA1I'IVA: o' dIsPO.sl:t.iY9," que ora crereceecs como eeentía , visa

.a dar a gratUicaçDo natalina, li efetividade de seu Daga~ento..

tempo certo, .ae fifll do ano .. no .. ês de eeeeeeee, •

,..../lU'ft' ..~- -_---_-,

r Hodif1Qu~-se O inciso ~,-d? .ut. 13.. do pr~jeto de consUtulçl~ ~~

Coaisno de Si$tellat:~z.açlio, -pela 5equinte t-edaçao: .

Inciso: gratincaçl10 natallna, .co" pase--na-relluneração integral; pago

ee 1:I'ezelllbro tJe cada ~no;r

EMENDA lP08587·0
tJOEPUTADO PALO PAIM

r,r-------'-- '''"''"''''~'''---------:-::-:--=--=:""l
r Suprime a última parte da al!nea "f" do inciso v,

to de constituição da Comissão de Sistematização,

seguInte redação:

EME1"IDA ·nP08586-1
}!JOEPUn.no PAULO PAIM

Nodtf~C;. a redaçlo do IncIsa V•• do art.. ·u .do·prDjeto ~e Constltulçlo

da .c~lsslo de Siste.atizaçlo, dando a seguInte red~~,1q:: •
I

Inciso:' reajuste autolliltlco Illensa""! de -salárJos• .re.une~aç,lo, eensêes
e proventos da aposentadoria." .ee .odo a lhes ereservae perlllanentemcn.
te o poder aquIsItivo .. se. creju!zo de suas eaevaçaes reais...eenan
te aeordo ou sentença nor.ativa;

JUSTlFJ;CATIVA: O nreseet.e dispositivo é uma histórica reivindicação

da classe trabalhadora, .que -visa a garantir o poder de compra dos s,!
l;fr.1os. face as .instlil.bilidades econômicas. Esta.belece taMbêlll que os
reajustes deveri ser mensais, poIs todos os índices, na sua maIoria.'
indexadores de salários, são mensais;: DOrQÜe a inflação é mensal e '

nesse sentido propomos que esses reajustes seJalll aferIdos pelo índi

ce de custa, que calcula C! poder real de compra dos salários.

JUSUflCATIVA: A emenda oferecida tell .c -objetivo de restrIngir os <1

'busi;OS descontos fiscais scare os saUdas. achatando àlnda mal"S os

ji earcos valores recebddes pelos .t;-rabalh~d~l'<es.._A elll~nda.. haz no seu

-bojo a .ln-tenç~o .ee ver a carga fl-scal .recair 'Sobre ~quele.s~que real 

mente recebe. ulla re.unnlç"lo .cais -avant'aj...-da~ -Por ,outl'o.lto1do nret.eo
-se""Ctescaracterlut' e -conceito ce rendi l-aosto:~Ôs"s~alfJrJos.. _.' ~

.-----:------,) rr;;~··:J

I rrAAi~'~M

..Art.. 12 ....... Im:uo III ': A CIDADANIA
. .. ~--

g) .serio Br~tui1:o. todos os aJ:os necessários ao exerc!-
cio dos diruto'S4"do cidadão, inclusive os ,de natureu p!'Ocessual _
• os de re,gútro C1.vil.. ~

JUSTrrICATIV-A

~ A reda.çio do Art.. 12, inciso III, .1!Q-CA "g- do ",-projeto._

.J. cOnstituição COIlO e.ti. se" l'r.e.st~ .. con"fusão. Propõe-se s4-b.!.
,~ tituir cidadania por direitos -poli'ticos, fersa M.is~r~cisa••~vi

t"ando.que <I. cratuidade ,ai .st.beí.~ci,da. =S;JA e:o:ttmdida alé;a 'do.t';-:
2OÂve1.. -; 4 ~~ ; - ,_

'Ressalta D&rdul1 de Carvüho ,"'e. Dicio~ãrio Enciclopédico do
-Oir.eito "Brasileiro, Volurae- 8". pà:g• '2DIf."· qut!_ nio há uniformJ.dade

doutrinir!. sobre o conceito a. cidadania. Referindo-se...ao capI
tulo I do TItulo IV ca Consti1:ulçio de 1.946 o mesmo autor ehelA •

conclusão de que .il c1.dadan1.a esta relacionada com õs dire1.tos po
líticos.

Inciso: proibição de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos

e de trabalho noturno e Insalubre à menores de dezoito anos;

Modifica a redação do Inciso. XXIII, do art. 13 do Projeto de Consti

tuição da Comissão de Sistematização, dando a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA: A redação do inciso XXIII traz uma disposição, em "ror

ma de excessão, muito séria e extremamente preocupante Trata-se da

possibilidade não do menor, mas da criança de dez anos, poder traba _

lha r em regime de "aprendiz" por período "nunca superior" a três ho

ras diárias Com todo o resoelto, senhores membros da conrssao de Si!

tematização, se isso vier a fazer parte da nova constituição, será o

maior retrocesso de todos os tempos, será a volta senhores, da escrav!
dão. A aprendizagem profissional deve ser realizada ~~ ~f'~t1tuições ~

de ensino e partir de um certo limite de idade, que entendemos ser a

partir dos 14 anos. Todos nós sabemos que o ESTADD não tem condições

hoje, nem de fiscalizar as condições de trabalho dos trabalhadores na
empresas, o se dirá se isso vier a acontecer, será o caos. Temos o ~

xemplo hoje, dos estagiárIos, muitos, universitários, que através dos

CIE-Es são intengrados ao trabalho para aperfeiçoarem o aprendizado e

acabam apenas trabalhando como mão-de-obra barata. mediante bolsas i!.

rlsárias em jornadas, quase todas de 8 horas e ningurm faz nada No'

caso ter!amos a's crianças, Que deveriam estar estuda,do e brincandó' ,

integradas ao processo produtivo, tirando emprego -de pais e mães de

família, sem nada receber. Não. não podemos conceber Qlle a nova car
ta constitucional permita que isso ocorra, e acredital'los veementemen

te,-.Jue essa distorção será corrigida.

Modiflca ôtredação da alínea "F'". do Inciso U, do art. 17, do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização, pela seguinte:

rr=';~'OO~

rrn;;~~7ã!J
-------....._,..."..".."....~---------,

(IPLENÁRIO

JUSTIFICATIVA: A emenda suoress íve que ora o rereceecs vem corrIgir as

dí.accsfções contidas na parte refer:=nt;: a MANIFESTAÇÃO COLETIVA, senã
vejamos: A redação dada à alínea "f", no Projeto de Constituição, é !ri:!!
to boa, não fosse as excessões ali contidas. Essas excessões permi

tem que a lei ordinaria venha a regulamentar os casos de greve em se!,

vrços considerados essenciais ou indispensáveis, além de possibilitar

a feitura de lei especial para penalisar os "responsáveis" pelos even

tuais abusos que ocorram em função de greves ou movimentos, o que nos

parece ser mais grave. Na primeira hipótese, a alínea "c" do inciso V

dá às organizações de classe a autonomia para deliberarem sobre a ma
nutenção daqueles serviços Que consIderarem indispensáveis. Se aque
le dispositivo permite isso, o contido na al1nea "f" é contraditório,

pois impõe Indiretamente a necessidade da lei regulamentar essa ques

tão Na segunda hipótese, volta a tona, o principio de tratar difere,!!.

ciadamente os ocssIve í s abusos ou ilícitos que possam ocorrer em de 

trlmento do ordenamento jur!dico existente. A nossa posição e de que

existem os códigos nenaf , civil para esses fins. Não há a necessfda
de de se estabelece~ ordenamento jurídico diferenciado para tratar de
fatos típicos idênticos, s6 porque foram t:onseQuência de uma manifes
tação coletiva; de uma .greve •

Alínea: sem autorização Dor escrito, é vedado descontar contribuiçães

na folha de remuneração do trabalho do associado, salvo o disposto na

letra g, do ítem IV, deste artigo;

EMENDA lP08588·8
tJ DEPUTADO PAULO PAIM
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EMENDA lP08583·7
f!JDEPUTAOO PAULO PAIM

DA FAM1LIA, DO MENOR E DO IDOSO

JUSTIfICATIVA

519 - O casamento civil é forma de ccnstutuacâc da famíll.a,

sendo gratuita a sua celebração.

A atual Const1.tu1.çào (art. 175, § 29), repetindo o que da.a

punha a de 1946 (art. 163, S 19), prescreve: "O casamento será
civil e gratu1.ta a sua celebração".

A LEI DE REGISTROS PQBLICOS (n9 6015173), por sua vez, es

tabelece ela seu Art. 30 que o casamento já é gratU1.to, para todos,

quanto ã sua celebracão, e, também gratuito, quanto ao registro e
reepeetave certidão, para os pobres.

Estender a gratuJ.dade ao prbcesso de habilitação será isentar

de emolumentos - que é remuneracão por serv1.ço prestado dar-eremen

te ao usuário - as pessoas que estão em condições finance1.ras de
..rcU' coa 011•• ônus (V. art. 199, S 39).

Ora, nUlII país carente de recursos, <::on5t1.tU1. prodiga11.dade o

Estado aSSumir todos os encargos dos serV1.ços que oferece à popul~

cão. Ressalvando o caso de miserabJ.il.dade, as pessoas devem pagar

a taxa correspondente a cada serv~ço prestado O erár1.o já se en
contra altamente comprometido com os elevados encargos de Governo,

como pessoal, educação, saúde publJ..ca, execução de obras~ não se

- Just1.ficando que benefícl.os que sempre foram cobrados dJ.retamen

te do usuâr1.o passem a oneral.", mais ainda, os comba11.dos cofres

púb1J.cos. Por outro lado, a gratu1.dade do REGISTRO CIVIL DE PE§.

SOAS NATURAIS inv1.ab~lizarâ o funcionatrlento do respectivo cartó

rio, por falta de renda própria (v. art. 263).

Art. 416 .....

Adicione-se ao Art. 13 do Projeto de Constituição O seguinte inciso:

Inciso:. n1l0 incidência da prescriçl!lio no curso do contrato de trabalho
e até doIs anos da sua cessação;

Suprima-se a alínea "d" do ~nc~so V, do art 17 do Projeto de Consti

tuição da Comissão de Sl.stematização

EMENDA lP08589·6
tJ DEPUTADO PAULO PAIM

{ITPLENÁRIO

o dispositivo incluso na parte referente a MANIFESTAÇAo COLETIVA bem

dell'onstra o ranço existente em relação ao movimento sindical e as I!!

tas empreend~das pela classe trabalhadora. Os "abusos" COl!'etidos s.!:!.

jeitam seus reslJonsaveis às penas da lei, evidencia a Intenção futu
ra de llmitar o livre exercício da fl'anifestação coletiva ou da greve
Adema~s, o dispositivo entra em contradição CO'll a alínea "f" do 1m:!

so IV do I'lesmo artigo, bem como as alíneas anteriores do oróprio ln

cJ.so V, uma vez que pressupõe o supra referido dispositivo, o propôs.!.

to de punir àquele que circunstancialmente vier a liderar determina

da manJ.festação. Observe-se Que o termo "abuso" é tão abstrato e va-

go que permite a Interpretação dlVersa da sua natureza

pois poderíamos considerá-lo en duas hipóteses. a onrneira cOl1side-

JIJSTIFICATIVA:

''''''''''''',,'"-------,

JUSTIFICATIVA: A emenda apresentada visa desburocratizar o recolhemí

menta da constribJição assistencial, quando do estabeleclmenta de nor

maj; coletivas, respeitada a deliberação em assembléia geral dos traba 

lhadores Observe-se que a remissão fei ta a LETRA "G- do 1 tem IV, não
se refere ao texto do projeto de constituição, mas sim, à emenda sub,!

titutiva apresentada por nós, àquele disDOSUvO.

.LU.... fC.M".lof.u.e.M'"lo __,

Modifique-se o Inciso IV, do art. 13, do Projeto de Constltuição da

Com~ssão de Sistematização, dando a seguinte redação.

Substitua-se o Inciso lIl. do Art 13 do ProJeto de Constltulção da

Comissão de Const1tu~ção. dando a seguinte redação

JUSTIFICATIVA: A despeito da mudança de denom~nação do conhecido FGTS

para F'undo de Garantla do Patrimânio Individual, não entramos no mér!
to, pois é irrelevante. Em contrapartida oferecemos a presente emenda

que possibilita a utilizaçí!io dos déposltos no Fundo de Garantia pelos
tarbalhadores, uma vez por ano, a seu cr~tério, ou quando da rescisão

do contrato de trabalho, qlJalquer que tenha sido a.causa.

Inciso: fundo de garantia do tempo de serviço, que poderá ser levant!!
do anualmente pelo trabalhador ou em qualquer dos casos de recisão do

contrato de trabalho;

Incl.so: salário l'línimo real, fixado el'1 le~, nacIonalmente unifIcado e

capaz de satisfazer efetivamente, as necessidades normais do trabalh~

------'1 rr';;'~:J

1 56i;;~JNJ

,JUSTIFICATIVA: A emenda oferecIda é de uma relevância enorme para

a classe trabalhadora. A legislação vigente faz hOje Ul'la discr:imina

çDlo entre trabalhador rural e urbano. Os trabalhadores rurais tem
garantido a não inidénc1a da prescrição atê dois anos da cessação do
contrato de trabalho, enquanto os trabalhaeJores urbanos sofrem a in

cidéncÍa da prescrição bienal sobre os seus direitos. E a prescrição

faz selnpre com 'Que o trabalhador veja inviabilizada, a possibilidade
de requerer o pagamento de valores subtraídos de sua remuneração ao

longo dos anos elll que prestou os seus serviços ao empregador. Não

incluir este dispositivo no texto constitucional é ~ermitir que os

eMpregadores continuem retendo e subtraíndo direi tos da classe trab,!
lhlil.dora, os quais contabilizaM como custo, aumentando os preços e g!!

nhando dobrado. Que isso ocorra, é quase imposs1vel de evitar, mas

, possível maIs trade, possibilitar ao trabalhador a justa devolução
desses valores. As justirIcativas contrárias a esse dispositivo não
encontram amparo legal, moral ou ético, pois defender a prescrição é

defender o crime, o ilícito. Sabemos do volume e da 'complexidade de

trabalho a que o sr. relator e a CO/ll. de sisl;ematiz~ção está submet.!.
di, entendendo pois, a omissão do presente dispositfvo, anteriormen

te aprovado na subcomissão dos direitos dO$ trabalhadores, por isso

esta.os alertando, para que a emenda possa ser abjeto de apreciação
• IPrDVlçlo

EMENDA 1P08580·2
(!IDEPUTADO PAULO PAIM
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rando , Quanto à responsabil1zação,o individuo. que sofreria às 58n.:.

sões da lei; a segunda considerá-lo- em relação as suas consequênclas
fruto da manifestação coletiva dos Indivíduos, neste_Ç!!~ enUo ter,!.
amos a responsabilização daqueles Que dirigiram o movimento, o Que

nos parece ser o desejo do texto ora considerado. Que busca sujei tar
os "responsáveis", numa alusilo evidente às lideranças. Ê por esses •
motivos Que nos insurgimos, requeçendc a supressão do dispositivo c!
tado.

m----------"....z,........-----------,

Vê-4e 11 4egtu.nte Itedaç.ã.o a.o eee, 316 do PII.OjUO de

CORll.t.Utu.ç.éfo:
De-se ao art. 420 do Projeto de consta tuaçâc , a

seguante redação

ModifIque-se a redação do inciso XV, do art. 13, do Projeto de Consti

tulção da Comissão de Sistematização, pela seguinte redação.

Inciso: duração do trabalho ;'ão superior a oito horas diárias, com in
tervalo nara descanso e alimentação, até o méxImc de Quarenta horas
semanais;

JUSTItICATIVA: A redação por nós nrcoos ta não entra no mérito, que é
por nós defendido ardorosamente, apenas pretende dar lJIIa recacão dí re _
rente

It lu 6.iX4JLi a. c.ompetêne...ia. palta. de6.inbt o CttJl.itZc.u
lo biü..ico 0~Jt..iga..tõ1l.i.o plUta. o enlt.ino &undalllen.t4l qu;
a..uegMI!. a &oJt.lllaçio c.omum to o Jtupe.i.to a04 valofr.U
c.uLtuJta.u. e hUIt6 e.6pec..i6,teldadu ILt.9,tona.i6".

JUSTIFICAÇ~O

1.0 deleS44-6e. c:.ompe.têne...ut 6U4c:.a.-6e Ma.lOJt 6lex..c.b..U.c.da.
dI. e dueen.tJt.a.Lizaç.ão. e .4u.b.4,tUu..indo-.4e. a palavJl.a nc.onteúdo" po;"
-el.LUtlc.ttlo" .eea-e e um .teJt.lllo ma.i.6 geni"lI..i.c.o. UJrII1 vp que cUda:ti..c.a e.

Pe'"d=gOg.lC:t::H!.r.te. 6l!..tando. conteúdo u.ti a.h.4oua.do a. ·pII.ogll:amM. eu

ja de&,in..tçio <6Ô eleVeJL4 uttLIt a.&eta. li Uru..éio.

EMENDA 1008595·1
tJ ConstJ.tu1nte Euruce Mim::::9

,U••' ....'''.ICA(ie. -----,

Acrescente-se o seguinte Item IV. ao Art. 419. ao Proje

to de Constituiç~o:

"Art. 420 - O trabalho do menor será regulado em lo!:,

gislação especulo não sendo pe rtnd t a dc
o ingresso de menores de 14 anos no mercado de tra
balho, salvo na condição espec{fl.ca de ap'I"endl.%, com
jornada de trabalho nunca superder a 3 horas. A e,!

ees , quando carentes, será assegurado pelo sa s t ema
educacional a ahmentaçíio e o preparo para o traba

lho."

Não podemos penutir qee o mercado de trabalho fe

che as portas para os menores de quatorze anos, ~que possam ser a
proveitados na condição de aprendizes. Sabemos que muitas crian
ças com muito ueaos idade que esta já contribuem para a ccmpcs rçãc

da ~ renda familiar.

Alé. disso, temos uma preocupação de ordem sccaaã ,
qual aej a , fechar uma das portas que penlll1.te trrar das ruas vários
menores carentes. ~ com esse intu1.to que oferecemos a presente e

menda ao Projeto de ccnseaeutçãe , para nálise dos nobres Const1t.!:!,

i:ntes ..

Adiciona as Disposições Transitórias do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, o seguinte dispositivo} {'TvI.ci.f lAn\bA-..

-IV - IgUaldade de condiçõea aos t'ilhos, sejam eles do

casamento ou não, impedindo-se todo tipo de d1.scrlminaçâo, inc~usi

ve quanto ao registro".

Justif'ioação-

...._I i _ ' --,

1 guiea ee det'ende~ a 1'am!l~a, o leg:J..slador sempre tra

tou o :filho I considerado ileg!tim.o, ti em.partieul.ar O filho adU!,

teXino, como um pária social..

Elabora a lei que ro8Ulou o divórcio tenha reparado a

injuet1çd. quanto à questão sucessóri:a, reconhecendo o direito à-

h<:rança ao filho de qualquer natureza, a discriminação continua '

viKorando. A presente emen.dl1 v~sa cortig1r tais distorÇ.õcs.

Ade.ais a proteção a tais direitos enecneraa-se
na~ disposição do item XX. alínea "a" do mesmo artigo.

JUSTIFICACJ(O

Suprima-se a alínea "d" do item VIII do artigo
12 do Pruj eto de Constituição.

A matéria de que cuida o l.nC1S0 deve ser ruetlda
ã legiSlação ordinária, por sua complexidade.. Adotada a atual'

redação. dilicultada ficaria a divulgação de fotos de pessoas i
lustrando a notícia a Seu respeito. se inexistente a autoriz.ação
prê'via4

EMENDA 1008596-9
I'l C....U ....nt. EUNICE "'CHILES

tJ PlENX.,O

Arto Os direitos dos Trabalhadores e servldores públicos de Qualquer

espécie assegurados nesta constituição, não acarretam em prejuízo dos
direitos legitimamente adquiridos anteriormente a sua promulgação~

'~'.''''''''''''''lÜ

JUSTIf'ICATIVA: O presente dispositivo visa a resguardar a situação da
quefes trabalhadores e ser:vidores Que ao 10n,go do tempo, foram. bene :

flciados pela constituição e legislação anteriores- a promulgação des
ta nova carta cons-tl tucional

EMEl'IDA 1008592·6
I" C...Ut<U.n'. EUNICE /IICHUES

f'J PLEH~RIO

('lPLENARIa

Ac:JtUc.e.nte-.6e o .H.gu.inte pa..tGslt45o fltI, 40 «Jt.t. 4'&
do PJtDSt.tu dI. COrt.6.:tdu..t~o:

• O aval da.do pOll ttm d04 e.ônju.gu C4.6aelo4- c.om eceu
nhão P4Jtc.iClt OIL ult.(..veuat dI. bl.n4. pClJl4 gaIL4nt.Vr.'

dv.ida. ou ôntU rft. .ttltc:.e.iJto•• 4Ó 6 eJlã véil,ido qua.nrfo'

Vldauado pelo outJto c.ônjuge.-.

1••••'.~1.. ' .. 04;10

"J.ttJ'.. ..- A .c.n60ItllleLt.lza.ção na. ttpu!l.a.ção dtu ele.{. -

çôu UM obJUga.tôltia- na.ll c:.a.pLt4.i4 e

n04 IIUIÚc:.Zp.i"O.s C.OIl't ma..i.6 de. cee lI'l.il el"t.(..t,oIl.l!.4 ",

JUSTIFICAÇXO

~menda modificativa. aos IV do Art. )9.5 do projeto- de Constitui
ção,

JUSTIFICAC,(O

Ao t.14bOll.all.lI'l04 u.ta. pltopo.6.f.çio, pltoc.ulla"'006 atendeJt
PJl,.(.Jte.tpa.llltute. a.o.a Jl~c.laIlt04 c!lz. lIlulh« blta..sUt-iJta. c:.OMO palttl. e:tc.lu:
.&.c.V4. a4 opl.n.ião pliúl..c.c.<t i,m bu:~c ... d~ j.u.t.,;,;:. e t!.t:tt.!dadt.. -

Nú.a legl..6l«elOJLu. aqui. ut4llf0<5 paJta. de.~~ndlVt 04 .(e.
gIt..l.H14 .(.n.te.Itll..UU da c.olet..lv.(.dadl.. pela I.Xp/!.Ult4D ele. 4utt ma.c.olLl.4
I. dI. 06U4 von.tade., ltl!. houvt1l. d....uaboJt.u poJt pa.Jt..te. ele. utú{adu 6i.

nan.c.t..vt44 utu 06 MÃo pouCO.6 e pt.lI.ódtalJle.ntl. <5 Kpe.1I.4Ve.l.06, auim u
ta..\U10.s 4.Ungl.ndo uma. .(.1Jle.n4a p4Jtc.e.ta de. ItOUa. população le.9.i!l~n:
do UI" áa.110lL do .6l.u Uc.tu4..t.vo .in.te...tU<5e..

Não há c.omo ne.ga.!1. quI!. 44 e.t«ç.õu hOje lI.ealb:aátt6 na

8.ta• .il não JLt. &le-fe.. a l10ntade pDpula.1I; UI ttlgWlla4 cap.ittti4- I!. IlIUIt.(.
cIp.i04 e.OIll llf.u,h dI. 100 IIl.(.l ele.itOJte4. tJe.ixa.Jl. o voto popuLa.1L llob
a Jtupol\A4b..tt~da:.ár. d~ pt.UOa.ll uc.olll.-t.du U.f11 ne.'I\num c.1Ii.t.i:1l..to pl11l.a.

apuJtâ-to 6.ign.i&.lc.ll wn dull.iRpe....t:::- ::c..1 di.'te.Lt!'~ "nA- lnd.i.vZdu06. Ui!.

11. d.i.4pOIl'lO.6 de IIlti06 <6u6.ic..ie.ntu palta. .in&OIl.mlLt,iz41l. a apUJLaç.ão dali I
VOt.06 e.le.l..toJLa..u. t C.O/l'l U.6" obset.c.vo q-ue. plte.te.ndem04 c:.olttall. "colllf
llpoio de .todoa nobltu c.onll.tUtu.n.tu pMa. Ve.1l.mO.6 ap1l.ovaáa met.ti:1t.-t.a'

de .t4llfanha Jte.te.vtinc..ia..

Dê..se ao parlSgrafo IV do Art. 39.5 a seguinte redação:.

"O Estado deve assegurar a permanente ampllação e. a utilização
do- potencial técnico_cientifico Instalado no País".

JUSTIF'ICAçnO

Cabe ao Estado promover por todos os me-los o desenvolvimento
técnico-cientifico., já que o conhecimento numano es'tá em pe:(manen'te
evolução e não o fazendo ,c.air_se_á numa defasagem e atraso lastimá
veis em relação a outros países.

Con4t.i.tU.(.nte. EUNICE J,lICUIlES

r-------.U •• _
'
•••,,'lo/ ......"'U..

""''''::;,r;:;;; IJ/-
Acrescente-sea~ DOS ESTADOS FEDERA

DOS do Projeto de Constl.tuição, o seguinte artigo) ,.""c!<.. CJi!rr,'f.,5..v,.~

Ine..tua.-4e. o llegu.e.nte pa.1I./igJl.aáo ao aU. 316 do Pltojet.o
de Con4tUu..tç.(io:

"Art. __ Compete ã Assemblê~<l Legl.slat1va

cada Est:ado Legislar sobre
de

AClte.6cente-he ao 6.lnal do nWneJLo '. d4 ll!..tJLa. "e".

do Item IV; do ttJL.t. 12. do J'ltOjeto de Con.s.tittuç.ão o 4egu,(,nte:

n O en.u.no ec.otõg.c.co li Má. oblÚga.tõJr..i.o n04 hOlLã.lt.t04 no~

mtU10 da4 Uc:.Ot4.4 06.iu4.lA C!. pa1l.t..tc.ttlaltell de. pIU..MI..vtO e .4egundo
gJu:tu.s".

- as condições exigíveis pal'a a cnação de M!:!
nicípl.os quanto a p~pulação, renda pública e

consulta prévia ãs populações,

lO hendo que 4 cUl1ttl.gaç.iío dI!. Mo.4 de. l1,iolêncl.a. a:tlt!;

vé4 de.,u e4 ve1ettl04 .oS eJtã: peJt.lll.iUd4 a.penU em holl.ií
1ll..(j4 pfr.e-de.te1Wl.inado.4 ll

•

JUST1FICACÃO Ir - a divisão de Munl.cíp10S el1l Distritos;

o de4Jtupe..tto palta. com 44 JuqUl!.Z4.4 na..tu!l.lU..4 de no.4.4o
pati tem lI.tdo UlllI1 C.Or.lltlUtte e tll.a.nuz gll.a.nde pll.eju1zo11 .i populaçã.o
nae..t.onaL cama um todo.

Todo.6 04 bll.a..4..tlúJt04 pll.e&4am .tomo.lt con4c...e.ênua de

que. 6ô PJteobeJtvo.ndo 4 6auna., a. 61.011.0. e 04 nohobOh 1U.0h. end.c.m todah
a.h «queza.h no.tWtlU...4 e que 0.4 cJuo.nç.ah de hOJe "odMão Jtehp.c.ltalL ,

eOllle1l. e bebeIL no 6u.tU1l.0 4em u.t4l1.Ur 4endo enven.e.na.da.6.

Neh-te .4en.te.do. e: que ac.ha.mo.6 de 6u';'damental .c.mpoUân
c..(.4. que a. 6u.twr.a Con.4u..tll..tçio c.onte.nlta. d..t4po.6J...J:.ivo de.4ta maglÚtuw
de.

lU - a organização municipal, vanável segundo as
pecul~aridades local.s ti

JUSTIFICAÇÃO

Estamos apresentando emenda no sent:ldo de inclu.l.r
e.ll nossa Carta Magna dl.spoSl.tivos que defl.nam diretamente como a
tnbuição dos Estados e respect~vas Assemblé1.as Legl.slat1.vas est!

be1ecer as leLS que disc1.plinam a crl.ação de Munic:íp1.0S e que dl~

põem sob're as condl.ç.ões exigíveis para a criaçiio de novos Mun1ci
plOS, a d~v1.são dos MUnl.cíp1.OS em Distr1tos e ól organização mUR.!
c1.pal.

JUSTIFICAÇÃO

Nã.o queJr:enns com 4 pfr.uente emenda. ao antep!l.ojeto de

.texto eOlt.s.t.ltU&OIHtl e.eJtceaJt a l.c.be.ILdade de exp!l.e4.são, m4.4, en

tendem04 nec.e.64ãJÚosque. .H e4.tabe.te.ç.am ILOJLã.Jt1.o4 Mpec16.tco.4 pa.ll.a
a. ,:t....c:.!.t:..;.ã.n de de:te./l<l1..tna.doA tl1t.oglLaml16 e. a..to.6 d.e V.l-Of.ê:ll.e.i4

ma..teJua JoJl.naV':.suca., pOli. exemplo.

Não podemo<6 no.6 e.squec.e1l. a v..tolênc14 Que 0.4 me.lo~ d2..
comlin..tc.a.ç-4o de mMoba. .tn-bú.tliC-l.OM..l-t.Ztl1ta.m. j.Il.U..ta.é ve'Z'Z..!. o Jr..ã.rka e

4 TV tJLl:l.It.6601l.mam del.tltqu~ntM em heJLGü, peta capae<.dade que e6
tu a.p1l.uentalll 40 v.iotttIL noJr.ma..s de. !Ú.gn.c.dade da. pU40a. hum4n4.
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Neste sentido é que esperamos contar com CJ apoio
de todos os Constituintes, p01S queremos alivJ.ar mais a respons,!
baIddade dos menos favorecidos.

",- 'UTII./IIS",oc:.ção

Dê-se ao artigo 422 do Projeto de ücnstnuuãção , a

seguinte redação'

"Art. 422 O Poder Público criará um órgão espe-
cial de natur-eza perm~nente com dota

çâo orçamentária da União. dos Estados, dos ~ft..ni

cipias e do Distrito Federal. para traçar e lmple

mantar a palreiea sccraf do idoso em todo o terr~
tório necacnm , com o objet:1.vo de ampará-lo e -ui

tegrá-lo ã sociedade. impedindo discrlminação de

qualquer natureza. Lei Complementar d1.sporá

bre a matéria."

JUSTIFIC.AcAo

Entende1los ser necessária a criação de um órgão e,!
pccífico para tratar dos problemas relat:l,.vos aos adoscs no Bra
-.sil. e que se dê a ele a devida autonomia financeira. Só aSS1m

acredi tamos que poderemos atender às necess adades dessa parcela'
da população -que tem sido tão margjnalizada~

~_--__----- , ..fu""...."'~IG. _

SupJeima.-.61!. a. lebta ".i ll do .rúm II~ do a.1tt. 17. do
PIt0Je.to de. Con.6.tU:tu..çlÍo.

JUSTIFICAÇÃO

o dL6pold.t:.i.vo que '.H. pltopõe I!.Um.inalt. /lll!.ltl!.c.lvúa ~..s

.talt lnc.!.uZdo na pa/ttl!. lt.l!.la.ti.ua. ao..s StNVICATOS. polt. cU..4eip/..{.na.-;'

pJl.oc.ecUme.n.to..s I!. 4.to..s a. e.tu. .ine.1I.e.ntu .. A .6UCI c.on.6Vtuaç,io J'l.e.gu

lttndo o óu.ne.lotfamen.to dad M40daç,ãu • .tua.U:tUtá UI! g.tauU e

.t1t.Jte.pwue.u peltdM e cUo6cJt.i.m1.naçõu palta a...s M40'c.iaçõe..s de eu
nho JteUgiOdO~ dupo1LU.vo, educaeiona..t e -.6.im.l.laJte6 que c.ong.te.:

glt~ 1I.(.ltoJLiIU i'tn.iC.IU~ ..soc..ia..i..s. cuUwtai6, upoJt.t.iuad ou c.on5e.,!
-o6.i.ontit.d. po.i.d eu:ad e..u:a/Últm ve.ndo ..s e.a.s. rUJte.i..:tod 6ultl!a.me.n-UU6

r. .lnte..tUdU pltÔpltio..s ..subme.tido.s ii ÓltgÃ04 r. entú{adell c.onc.olt 

.u.ntu e. 4.té: mUito c.onbt4.ot.ta...s a. ..sua. pJtÕpJu.a 4u.b4ü.tinua.

CondtUu.i.ltte. Eur,rrCE UICHILES

Acrescente-se ao artigo 57 do' Projeto de Cons"t1tu,!.
ção o seguinte item I, renumerando-se os subsequeneesc

101 - discipll.nar a criação de Municípios;"

JUSTIFICAÇÃO

Paz-se neces!ôâria uma legislação mais consentãnea

com o papel que os Estados - e os Municípios - têm a desempe
nhar no -contexto político nacional. E um dos aspectos prioritá
.rios correspcnde , sem dúvida... ã autonomia que os Estados devem •

ter para disciplinar a criação de Municípios.

",- ' ..,.I••lf... OU<;.. ~

'~I"_I.",."IU'''"••''''''' -'

Acrescente-se ao Artigo 108 do Projeto de C-onsti
'tuição. o seguinte item IV, renuraer-ande-se os subseqüentes

"IV - autorizar. por voto secreto. a criação de

representação diplomãtica permanente."

ACAUc.en.te.~.6e o .seguiltte paJt.ã:glta6o 5l? 110 au. 416.,

do Pltoje.to de. Con..s:U.t!Ú.ç.ã:o. JtenlU1le./Utndo-4e 006 Aub.&r.que.nted':

li i 59 - 04 d.i.Jtedo.s e deue.Jt.l!.d lLe.6uentu «..soc.ie.-

lÍQ,lÍe. conju.ga!., ao p4.tlt.i.o podell., ao Jt.e.gilo

/:.11.0 de &.c...thOd. ã. .t1..tulaJt..idade e adm.i.n.i6.t1Laç,ti'o doI>
6r.1t& do ea...saL• ..silo e.x:ec.u.talÍod .igua.tmente. pe.Lo Ito -
1IV11 e. pe.l.a. lllulhe.It". ~-

r.r--------"..."m"."'.--------~

Dê-se à alínea "c" do item IV do Artigo 17 do Pr~

jeto de Constituição. a seguinte. redãção:

"c) é vedada a interferência do Estado na estrut.!:!.
ra e organhação interna das associações."

JUSTrFrCACAO JlISTIFICACXO

",- ----''- .....'M'''~!•• ~

rr=;;;-----:
rç;~ãUJJ

Condt:i.tlL.i.nte. EUNICE UICHlLES

.-------....,w,,···.....,~..·-·-------õ

P!~.6e. a 4r.gu.l.n.te. Jte.d4ç.io ao Uem rI I • do altt. 373 do
1?JtoJr.to de. CoJtd.t.itlL.i.ç.iio:

.. A.t.~ltdi.m'e.ftta Ul~cltr.c.he6 r. ~W! pft(..!e..sCOla.A â4 -eJt..i.alfçal>
de D 4...seu lUI04 de i.da.dt". _

!. U S T t' F te A ç X·o

Não se poderá assegurar na Constituição~

absoluta ao funcionamento das associações, pela sua amplitude e
reflexos no interelacionamento social destas entidades. A reda
ção existente poderá propiciar -abusos indesejáveis no funciona1ll.cn.
td dcaecs entidades. sobretudo pela sua não sujeição às noreas de

interesse público quanto à aplicação de recursos ob t rdcs do seeorI
governaJllcntal ou privado. Propõem-se que haja liberdade de orga
nização interna, sem. interferência externa,

AC,Jtueen.te-.se. o ..segu.inte..iteM 1I~ ao 'lu. 419. da fltois:'
J:.o de. CDn4tUU.(.ç.ã:o~ Jl.e.nume/Utndo Oll dub4e.quelttu:

" Ir - cu...s.l.6,tine.ia. 91tUu1..:ta dI!. ac.M.da .r:.OI1l .6tut 6a.ix4 e-tií
A.i.ct. a. .6abe.It:.. -

aI de. zeJto a. 3 anoA. em eJte.c.hu/ r. Mc.ola.4 lutte..Jtna.i..s;

b) d~ 4 a. 6 anod~ UI p.ti'-uco.(ad;

cl dOd 1anoJ e. d.i.an.te. UI' e.dc.o.ld.s de 112 gJtau.·

JUSTIFICACÃO

,
Enttndr.mOd qu~ a. e..s pe.e.l.6lea.ç,ã:o (le. galtttnda de -a.te.ncU _

lIlento em c.Jte.c.hu e.. pILi'-uc.olu iü c.lt.i.ançall de. O a. o6t.i4 ttno.6 de

.idade.~ niP de.ü.:a lIl'a.1tg U t pa1tCI düui.d/1.6;~ COIIIO OCOMe. com o .te./tI'lO "at~"
..seU a.noA de. i.dade. Pa. 601tlft; c.omo u.tií a «da.ção do P40je..tO, o ateu
d.i.m-e.ntu Pud~ Ac.aúa.1L lo.e.nd~ 44,~ e.guJutda 406 .c.lU.lrnç.a4 de. lLI!. d'o.u.. t:.ltis-:I
qua::tJto -ou. unéo a.nOd~ a.tr.,.6t..a ano.6, de. .i..dade.. de. 601Ulla que. nno a-
.te.nde. MA a.tLoSUOd popu.la.1Lu. -

EMENDA lP08613·2
('l

l: PlENÁRIO

EMENDA lP08612-4
lU Con.ti.tou.nt< EUNICE IllCHHES

r!:;:~:J

[ITõ;i;o/ã7J
_U......, .......1a/Sl/ll.".,...... --,

Acrescente-se ao item II do Artigo 265 do ProJeto

de Constituição, a seg1!inte alínea:

JUSTIFICACJ(O

l"f l' A lei garantirá a iniRlputabibdade penal !.
"tê, dezoito anos~"

Ente.ltde.moll que. a. .tgua.tdade Jtepltu en.t'a. uma. 91t.ande. a.!

p.l.Jtaç.ão da Illulhelt blLeu.i.,te.i.lta. e que. polt eltt ve.m .lutando 114 mlt.t.5 '

de. vinte. ano.&. Entenaemod.da.iuu rtl!.tlteM. jlÚ.'Zü. qtt~ d<:. ..;:.::;a~ ~.tlt.":.l

pe.la .inc.lluão da. pJl.ue.n-te e.me.nda. no te.x.to c.on.6.t.i.tuc..iona.l. indo ,

au.tm. ao eneon.t1to -da upe.c.tct.ti.va. da. poputa.ç,ã:o hJt.a.d.l.l.eill.a áe.mi.n&,
na. qu.e. c.ompõe. -qu411e. me.tttdr. do de..i.to1LalÍo bJta..6Uei'to. ~

"e) habitações populares."

, Trata-se de questão sobre· a qual trava-se polêmica

hoje na País. ~uitos ac:reditam que O problema da crim:malidade na
'adolescência dÜl1nuiria se oS' laenores pudesseM .ser crJ.minalmcnte
imputados, ora. isto significa não tratar das e-aus,as de tal des

-Vi: e 'tentar administr"!-l' -as conseqUênc13s com ~esU,lt~do trágico.

As condições sócio-econômicas da grande maior13 da
·população são ':3.S Pli1ncipai:s responsãvel.S, elll.bor.a não ún1cas, dos
desvios que ocorrem em parte da adolescência la~ça.ndo jovens
prãticlÍs -delituosas. ....., -

A penal1.Zação não resolve, até agravarã este pro
ôlema e representa uma posição farisa1.ca: da sociedade como, Um to
-do que -marg1.nalizou .e condenou milhões de 'Crianças ou adolescen
tes à u,m8 condição injusta de vida e depois a-ebn que resolve~ as
conseqUências desta miséria com a penalização.

O que mais importa é dar aos jovens antes dos de
zoito anos as oportunidades educacionais e profissionais que lhes

T nê ....sc- ao J 1" do ~~tem in ed'O Artigo- 41~ do Projeto
de Const1tuição... a seguinte redaçáO':

teM S1 o negadas.

[:J P1ENXRIO

EMENDA lP08609-4
I'l Constituinte EUNICE MICHILES

Q:;:'~:J

fTY6;õãiã7J

Eff~"":J

rrõ6i;8fã71

.\t /Uu•• ' ,."" --,

Art.:3B3 •• ~ _ õ .

Parágrafo Un!co: "'As empresas que Ilantlverelll escolas'pa
ra seus empregados e fUh~s, destes;po

det!.o abater as despesas deste encargo
do montante que por elas seria devIdo
a título de salário educaçã~ de acordo

com o que dtspuser alei".. J

JUSTIFICATIVA

Nos casos em que 'O empregador se disponha a assumir o eo
cargo 'de promovet o ensino fundamental aos seus empregados e aos f!

lhos .destes, estará realizando diretamente a função sociai l:!. 4u ê: ::o~I
destina o referido gravame, devendo portanto ser exonerado do anus
relativo ao salári-o educação. _

Dê-se ao parágrafo ún1co do artigo 11 do ProJeto
de Constituição, a seguJ.nte redação:

'Ofende o simples bom seasc - tanto quanto à lôg!
ca jurídica - que um poder se at-rdbua competência excfusãva pa
ra cri~r rcptesentações diplomáticas permanentes no ext.er-ror , "

quando. não pode, se. a préVia aprovaçãG do Senado Pederaâ , nOll!,

ar o$~ çItefes des,sas mesmas, Ilissões.

Assim ê que .. estamos incluindo- no Texto Constl.tu

cional em elaboração. a competência privativa do Senado Federal,

.
Acrescente-se ao Art. 3B3 o seguinte Parágrafo Uni'co:

Ora. se ao Senado compete. previamente essa apro

vação. por voto secreto. como admitir-se possa o üxecutavc criar,
por decreto. sem prévia audiência nem ao Senado nem do Congresso

Hacional-. ea'baixadas 110 exterior2

o Senado Federal se caracteriza COntO o fiel da b.!,

lança federativa e participa da política internacional. pela a
provação dos Chefes de missão diplomãtica de caráter permanente.

PJ PLEN~RIO

EMENDA lP08605·1
I" 'Constitu,nte EUNICE MICHILES

1ia.sriação de representaçao ••}'p~omat1C<1 pcrt.1.3.ncnte.

EMENDA lP08604-3
tJ OE~LJTADA EUNICE MICHILES

.l'l PLENARIO

"Parágrafo único. O conteúdo nonnativo dos tra-

tados e compromissos interna

cionais se incorpora ã ordem interna. revoga a
le1 anterior e está suj~ito ã. denúncia por deh

"'bcração do Congresso Nacional."

JUSiIFICACXO

Os tratados. pactos c comprom1ssos internacionais
não são "revogados" mas denunciados.

Por outro lado não se justifica que a tramitação
da denúncia de tais instrumentos fiquem submetidos ao rito de

Emenda Constitucional.

JUSTIFICACÃO

Nosso obj etivo ao apresentarmos esta emenda ao
ProJeto de Constituição. não permitindo que o Imposto Prcdl.al e
Territor131 U~bano - lPTU. incida sobre as habitações popula
res. é evitar que a população mais carente tenha que ser preJud,!.

cada ainda mais.

Entendemos Que deixarmos de cobrar alguns impos
tos das camadas menos .f;avorecidas da população é uma forma de •

dl.strl.buirmos melhor a renda e as rique:::::as nacHmais. A classe
trabalhadora não aguenta mais ser responsab11·u.ada por tudo que

se faz de errado neste País. Já basta os impostos que são emb!!

tidos em todos os produtos consumidos.

JUST1"TCAC;\O

A população b.ta.sUeL'Ut é: eminenteme.nte. jouVlt. Cal.c.u.!a.

.lIe que. ma..t& da. me.ta.de contida. na. 6a.tX4 da. me..no.u.da.de.Ta.t poteneia.t '
humanó de.ve. 1112.Ite.c.elt a...sd.t.s.tiltiÚ... in.t:t.3':.::.l. da E!tl!.d!', ,s"fJ PPI1a. de coL~

C.a.Jt.~lle. em JLi4co o &u.tttIl.O lta!Uolta.t...

Atu.a.lme.nte. o btado eomp.tome..te.-ll e. ape.na~ c.om 11 e.duc.a.ção

dM CM..tn~1U de 7 a 14 anq~, a.tlÜbu..i.ndo-Je a. óJt9~aJ aJ4.iJ.tenc..iaL! a
pll.o.te.ç.ão ct ma.te.Jtttidade e li .ináã:nc..i.a. c.a.JtentM.

A pJtov.i.denua., en1:lte.t:a.nio. de.u~ de.Jt. ge.lteJÚca, toda. eualt

ç.a. deve lleILe.cM o ampCIlto do E4t.ado~ útde.pende.n.teme.nte de. 4ua. 4i.tU.a.Çã.;

AÕuo-e.c.onôm.(.c.a.. Não ê jlL4to que. dó ao a..u.nS.i1t o~ 4et.e. an04 de idade.'

6e.ja .tU:ulCIJt de. cLc.1I.e.Lto6 e.~ a.ntu ,u'uo, .se.Ja. oblt.i.!Ja.da. tl pe.JtCIlllbuta.Jt '

pe.ta.ll Itua...s.
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~"'hv-l-
Dá nova redação - H do artigo 204,

do projet.6, que passa a ter a seguinte redação I

Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de Minis

teoa em número fixado ea lei complementar. indicados pelo prónrio
Tribunal em lista trIpllce e nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notó-"
rio Babar juddico e reputaçiio ilibada.. sendo:

SUplÚma-.6e. do PII.CJje.to de Con6.t-<..ttu.ção o .l.tem XIV, do

ctJt.t. J2.

EMENDA "lP08618·3
!!J ConU1.ttu.n.te EUNICE UICHILES

fil P L E IJ li R I O••u ...'ono.. '..../lult..IIU..

= TUlo'.u.",.... çlo

.~lw,,,,,,<.y,.. I.'""<.Mln-'ll' -,

ConU-tttunte EUNICE MICHILES

A!i~'\I!-jç.~ o ..sl!.gu.i.n.te pa.1l:.iigJta.óo 19, 40 dJt.t,. 379, ae
nultll!.tl.a.ndo-ie:\õó. éubóequl!.ntu·

'i l° "0.6 Jtec.u.M 0.6 pübla.oll dut.i.na.dol> ao en6.tna, .6Meto a.pl~

cado!> nalo ee e.Oldó cJÚ,adal., ma.n.tl.da..s e aám.i.ndt1l.a.dah pe
la. UII-t.1tO. Eóta.áo.6. Uun.lc.Ipi06, TeJVutõtu.oll e V,(..llt1t.Uo I

FeáeJtal, pJt.l.oJU..taJt.i.a.mente 110 eM.ino áunáa.men.tal oblU..ga.

.tõJt.t..o, no tec.luc.o-PJtoó-t.u.(.onal. e no l!.n6.(.I10 pJte:"'e.6c.ola/t.~

JUSTIfICAÇÃO

:!USTIFICACÁO

o d.uP06-tU.VO de que tlta..ta o 1I.e.6e.Jt1.do -tt.e.m c.olt.ll.e4ponde
ao tzoa» da. rJÚbutttçito e do Oh.ça.mento, .6e.ndo. pOli. .6Ua.6 paJt.t-<.c.ttl.a

.u.da.de.6. m«.t~o. de le.g.{..6La.ç.ã:o oJt.cUttoi!ü.a..

I - W'I1 quarto, em partes iquais, dentre advogados e me!!!

bras do Ministédo Público Pederal ou dos Estados J

11 - metade, dentre juIzes da JUBtiça dos EstadosJ e

111 - um quarto, dentre juIzes da Justiça Federal e do

Distrito Federal e '!'erritórios.

A .lnovaç.iio de no.66a pIl.Op04:ta.. e e Jte6lLllll!. em toJtna.Jt.mo6 0

blÚ.ga.ç.ao do GoveJtno o ônM paJta a. nlenutençã:o do eM.(.110 p4e-Mc,olnJt.

Entendemo!. que man.telt o l!.It6.tno óUl1áamenttU: oblUga;côfU.u ..soL ti. .'t"'J,::"E.
4abd.(.dade do GovelLilO. hem pltl!.veJt.mO!l que m.i.lha.Jte.4 de .4euA alunoJ 6~

!tão de menoll.e.s que pa.611aJutm o peJÚodo pÕ6-C.Jte.c.he. na6 ItUa.6, .&e.ltã c.on I
.tJr.1.bu.vuno6 paJttt o· nüme.lto caeecence de. me.nOJtu que. ttba.ndonttm o en6-<.:

no ~u.ndttme.nttti. em aau pJt1.me.1.Jto ~no.

EMENDA lP08619-1
!!J ConUutu.n<, EUI/ICE II1CHILES p:r";;~~

rç;;;JRJ

A refortUulação dos critérios na composição do superior.
Tribunal de Justiça se impõe, na forma sugerida, que é mais justa

cem o Poder Judiciário.

11 Hab.tlúação e. ltea.b-tUta.çito adequa:da6 «.6 pe660a:6 p01I.

.tadOlta:.6 de de~.l.c..l.ênc...(.a, p0.66.lb.l.Uta:ltdo .s eu de.6envoi.v:t
me.nto 60c.-ta.l. e ec.onôm.(.c.o". -

.~E•••'.I&.~IS,.ol',,"C.M"''''' -,

Oê-.6e a Hgtu.nt.e Jr.edaçEo ao .ltem IV do aJtt
P1I.oje.to de Con6Utu.tçã:o. '

364, do
o maior níime'ro de prccesacs advem das Just,!.

ças estaduais. Quase 90\ das causas que não ter ao supe

rior Tnbunal de Jushça provarão das justaças tccaas ( ~
esse o percentual, hcj e , do supremo Tnbunal Federal). Em

conseqUencia deve haver proporcionahdade na ccmpcsaçãc do

Tribunal.

Ac.Jtuc.ente-.6e «o ~.(.na.l. do l.tem 111, do ttl/.l:.. 270, do

Pltojeto de Con.6t.Uu..i.ção, o .segu.(.nte:

11 Salvo a.juda. de c.u..6.to, d.üiJutt6 pttget.6 pel06 co &lLeA
públ..<.co.6 e a.p06enta.dM.itt6".

Jus r I F I" C A ç Ã o
Observe-se que o número de Juízes estaduais

e enormemente maior dos que compõem a Just~ça Federal.
I~ije-se a propos1.ção.

Ah.6.l.m. COmo a Naçito .teJ;l a obJt1.9a..toJuednde COM.t-ttuC.(.O
n.::: d~ pJtOpo,tUü/lIIJt 11 tudo.6 uh .lnrUvZáuo-ó o e.tUi-tno óundanre.ntat gll.a
tuLto e de boa qua.l-<.da.de.. nã:o pode. de1.xa.1t de.scobelLtall a..!. C.Ju.a.ltCM-;

p~lLtadOll.M de. de.6-<.uêne..ta.6 6t.6-tcl1.6 ou p6lqu.t.cl1.6. A. polXU.ca er.uca.
c.-<.onal. .tem que plteve4 .(.nvutimen.to.6 pl1Jt.a. U6 e .6e..tOIt da. educ.a:ç.áo que

a. c.ada dca vem plteoc.upando ma.ill a.6 aut.oJÚ.dade.s l.l.gadM ao en6.(.lto.

Constituinte WILSON MARTINS

Por uIhmo e séna advet-têncaa a coapcsa 
ção dos Tribuna1S Pedereas imp1J.cara ncmeeçãc de muaecs
ou quase todos os Juízes federais para os Tnbuna1S. Tal
dado significará o completo esvauamento da JustJ.ça Fede
ral de prameâ.ra instância. ...

:a fundamental que haJa JllóUi)r partic1pação doS

Juízes estadual:; na compos1c;ão do Supenor Tnbunal de JU!

tiça, elll. face do numero de processos adv1ndos da JustJ.Çl1
estadual e em proporção ao númerO de Juizes de cada umd!

de federativa.

rr;~~~~

(i%i~~ffil
'u........./.g.. '.ato/l..c....Alo, ~

P1enãrio

EMENDA lP08620-5
tJ

Não .temo.6 no BJttt.6.d uma. po.eLtica. .6oc..(.a.l do .l.á06o

o que ae, ~a.z- ne.cu.&âlU.o de.v.l.do ao aumento c.ontZnuo de..&te. .u.gme.!!

.to da população. FaLta uma po.t1.:U.ca. de. ação .sOlUtti., pJtev-<.dendE.

Jt.la. como no eMo da. apo.sentadoJt1.a. onáe o .l.d060 ~o.(. o "bode. ex. 

pit\tóJÚQ" 4a.c.1l~ 6.1,.('Ildo pa.JLa. lteQotveJt a. c.Jt.l.6e da. 'f'ltev.l.dênc.<.a.So~
alo Noll palteee. ju..6to. poJLta.nto. a.66e.gUlta.1t na. 6u..tUlta COnllt.t.tu.(.çã:o

l?ue. não Jte.c.a..vr.ão 60&1te. 011 plLoventoh doh apo<s e.nta.doh, dell c.onto.s '
de. Impollto de. Renda., c.omo um mtl'Úmo de. jlUo.t.(.ça a. h e.Jt ~e.(.ta. a.o
c..l.da.dâ.o que. eontJu.bl.Lq>a.o longo de hua v.l.da., níio hÕ c.om .<.mp06.t06

mah com 6Ua. ~Oll.ça de t1I.a.&alho.

lUSTIFICAÇÃO

UI.o/Ju....OCAÇio

:!.!!!!!!:!!:!!!!!

'LIOÚJue/.O»IIlllt/nlce'lAlo

o maior número de processos advem das Justi

ças estaduaJ.s. Quase 90\ das causas que não ter ao sup;'

dor Tnbunal de Justiça provuão das justlças locais ( é
esse o percentual. hOJe. do Supremo Tribunal Federal). Em
conseqUencJ.a deve haver proporcional~dade na compos1.ção do
Tr~bunal.

TUToI4~1",.....I.---- __,

Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de Minis
tros e7'l núr.lero fixado eo lei comnlernentar, indicados pelo próorio
'l'ribunal et1 lista trIplice e nomeados pelo Presidente da Repúbli

ca, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notõ-"
rio scher jurldico e reputação ilibada, sendal

Emenda MODIFICATIVA fIO < Cllhf.l+
Dispositivo emendado: !riêEío:...-:,yll~do artigo 204.

".., 11!~Zt .
Dã nova redação .aa:s=!nc1;so - - r do artigo 204,

do projeto, que passa a ter a seguinte redaçãol

11 refomulação dos crit:êrio!l na composição do Sunerior •

'.l'ribunal de JUstiça 158 impõe, na forma sugerida, que é mais justa

com o Poder JmlclÍU'10.

t - um quarto, em partes iguais, dentre advogados 8 me!!!

bras do Ministério Público Federal ou dos Estados 1

II - metade, dentre juIzes da Justiça dos E9t.adosJ e

III - um quarto, dentre juizes da Justiça Federal e do

Distritp Federal e Territórios.

Inclua-se na denom1naqão do referido- cap1tulo, Mltes da
locução "Da defensoria PÜhlica", a expressão "DA ADVOCACIA", pa~

eando a ter a seguinte denominação I -

IUlOf~uI"~,,AÇle

DiSf:lOsitivo emendado I art. 235 do projeto

-"DA ADVOCACIA fi DA DEFENSORIA POBLICA"

EMENDA BOPJtESS.l.VI , •

Dispositivo emendado I art. 48 do projeto•

5ttpriJn~-i1e o art:. 48 e parÃqrafo único do projeto de

Constituição por terem sido incluIdas as disposições no CapItu

lo "DA DEFENSORIA POBLlCA,,"

EMENDA UODIFICATIVA

Renumere-se o art. 235 do projeto, passando a ser o
art. 236, eOnt a memna redação.

EMENDA ADITIVA/MODIFIC'T-Fh 0
Dispositivo emnndado I apltu10 VI "DA DEFENSORIA PCI'BLICA"

JUSTIFICATIVA , A inclusão deeorre da supresBão das diapcsições

relativas i advocacia,do capItulo "Da Defenso 
ria do Povo" e sua inclusão no Canltulo da "De
fensoria POBLICA".

EMENDA lP08622-1
f!l cnnstltlllrife - HITSON ".aTms

{!J Ple.nário

EMENDA lP08621-3
f!l Constituinte WILSON MARTINS

!!J Plenário

er;:~':'~;=J

['Iy6iõ'Bm]

.'AClI.ellc.ente-6e. o .segu..i.n.te. Item 11 ao altt. 419 do .P4~

juo de C0J16.tdlUç.âo 1tenumeJtandO-6e. 04 hubhe.quen.te..&:

PaJ'Lundo-.se do pJÚnc1p.(.o de que. é deve.Jt do E6tado a
Educ.ttção e.m :tod06 o.s nlve.i.6, -óendo u.te um pJÚ.nc.lp.to un.tvell.6al ,

jã. -<.ncOII.polutdo no Capltulo I, etlf...t-<.go 3'1 .lnc..(.6o In da Educação,

CuttUlta, C.6poJt..te.lI e LttzeJt ~az-.6e nec.euáJu.o a .l.ncllUoito dute -tnc-t
.so p41l.a. lLeóOJr.ça.1t o pJÚnc.!p.i.o do (Ú.h.e.J.t.o utuveJt.6al CL e.due.aç.ito~ -

Dê-se ao it~m tIl do Artigo 112 do PToJeto de Cons
tituição, a seguJ.nte redação' -

PU - CÚlte..<..to ti educação a1l6e.guJtaáa du de. o nMc.t 

men.t.o devendo o fJ..tado gaJtanulL o a.tend-tmento
411 c.Jt.tança.lI -de O a. 6 a.no.s de .tdade em .l.tt4.t.<..tUA..ç.ÕU '_

cu. pe.c..i.aUzada.6• "

"IH - licenciado pela respectiva Casa, por mot~vo

de doença, maternidade, ou para tratar, sem
remuneração, de interesse particular, desde que.
nesse caso, o afastamento não ultrapasse a cento e
~inte dias."

JUSTIFICACAO

EMENDA lP08617-5
tJ Constitu~nte EUNICE MICHILES

lil PLENÁRIO

It.ld"'/COOIIS'lolI"C.ttlA",

JUSTIFICACÃU

Todas as mulheres têm direito ã licença-matern~da-

ue:

A atual Constituição no entanto, prevê pun1ção pa
ra os parlamental'es - perda do mandato - que faltar a terça par
te das sessões ordinárJ.as da Câmara a que pertencer, sem mot1vo'
justo (doença comprovada, licença, ou missão autorizada pela
pectiva Casa).

A licença a que se refere o téxto do Proj eto de'
Constituição pode até ser inteTPTetada, no caso da mulher, como

sendo também em função da maternidade. Mesmo assJ.m, nosso obJetl:,
vo é tornar explíc1to esse dire~tD que telll a mulher no exercíc1D
do mandato :parlamentar.

JOSTIFICATIVA I O art. 235 passa a ser o 236, com a mesma redácâo.
pelo fato de o primeiro cuidar da advocacia,
forme ertK!nda apresentada.

EMENDA lP08623·0
fi COnstituinte WILSON MARTINS

fi PLENARIO
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Erdenda MOD:IF:ICA'nV1\ ~{! Lo~
Dispositivo emendadol ine~ • 2. do artigo 204.

Observe-se que o número de Juízes estaduais

ê enormemente maior dos que compõem a Justiça Federal.

broõe-se a proposição.

Por último e séna advertêncJ.a· a COmpOS1 

ção dos Tribunals Federals impbcará nomeação de mU1tos
ou quas~ todos os Juízes federa1s para os Tribunais. Tal

dado S1gnificarâ o completo esva:uamento da Just1.ça Fed!

ral de prime1ra ~nstãnc1.a.

l! fundamental que haja ma1br partJ.c1pação dos

Juí-zes cst.aduQ'ls na composição do SuperJ.DT Tr'lbunal de JU!

tiça. em face do número de processos advJ.ndos da Justiça
estadual e eu proporção ao número de Jufz.es de cada unld.!
de federl1tJ.va.
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 23~ e por eonsecüêncda o~lQ

do artlgo~

pendência no exercício de suas atribuições.

Por conseqDéncIa. não se Justl fica a vincula
ção ou equiparação de qualquer natureza, quer quanto as ga

rantias, quer quanto aos vencimentos, vantagens e prerrogatJ.

vas atribuídas-'a um Poder do Estado, a qualquer outro servi~

dor públlco. que se regem pelas normas geraJ.s do funcionali~

mo público ou por seus respectivos estatutos Seria descaraE
terizar o Judiciário como Poder, para torná-lo um simples

apêndice do E::cecutlvo, retirando-lhe o prestigio, autonomJ.a
e independência de que necessita para o exercício de
funções.

cias:

o item I, é repetitivo de competência privativa do

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
O item lI. é uma repetição. com outras palavras do item 11.

do Artigo 191 ee Projeto. As letras "a" e -e- do item 111, e.!

tão deslocadas, pois devem ser localizadas na competência pr!

vativa dos Tribunais. prevista no Artigo 191 do Projeto.

Finalmente, a letra "C;' d~ item lII. contém um J.nco!!,

cebíve1 absurdo. também inédito na hHtória ccns t.í tuc.í cnaj do

Judiciário b rus i IeLro r a possibilidade de criação e de extin

ção dos Tribunais Regionais do Trabalho, pelo Tribunal Supe

rior do Trabalho.

I:: de se realçar o paradoxo: se o próprio Projeto pr~

vê a criação em cada Estado de um Tribunal do Trabalho. como

pode se neutralizar permitindo que o Tribunal Superior do Tra
balho possa extinguir qualquer Regional? -

E é de se perguntar: que moral e que independên
eia poderiam ter os magistrados trabalhistas de li!. e 2Q ins:

t êocre, diante de seus jurisdicJ.onados e do próprio Tribunal

Superior do Trabalho, sabendo que a qualquer instante, por
imponderáveis motivos, seus cargos e o próprio órgão onde

prestam serviços _poderão ser extintos?

O problema, pois. não se esgota só na autonomia
dos Tribunais Regionais do Trabalho, que sempre a tiveram a
través de suas existftnc1as. O problema é de manter a dignida

de destes Tribunais, indispensável à sobrevivência da Justiça
do Trabalho em nosso país.

Inicialmente, é de se prever. que a Justiça do Tra

balho ficaria desart Icufada , com horizontes imprevisíveis '

diante de fatos que d~vem ser observados. capazes de compro

meter irreversivelmente sua própria existência

Assim, é de se ponderar que o Tribunal Superior do

Trabalho não dispõe de nenhuma tradição legal, nem histórica,

Quanto ao trato das necessidades regionais do Judiciár io Tr~

balhista. Nem pode tê-la, porque vive distante, e t en atri

buições judiciárias dJ.ferentes Na esfera de sua competência

privativa Jurisdicional, o Tribunal Superior do Trabalho, por

motivos que agora descabem ser analisados, não ten condições
nem de çumprir suas próprias atribuições, diante do volume

imenso de processos que aos milhares aguardam por anos, Jul

gamento Os dissídios coletivos, aí estão para atestar, ape

sar de envolver interesses de milhares de pessoas. Pois bem,
diante deste quadro, po;r que se tenta atrelar adminJ.strat1.v~

mente os Tribunais Regianais Trábalhistas ao Tribunal Supe
rior do Trabalho. Como seria possível aquele ilustre Tribu 

nal ter sene ítn.Hdade para entender as necessidades aonmí.s
t.rat íves de qualquer Tribunal Regional, estando fisicamente

distante? Idem. para detectar a necessidade de cr.í.eçêc de

uma Junta de Conciliação e Julgamento no mterIcr imenso do

nosso país O) Os prejuízos daí advindo, para o andamento e

funcionamento da Justiça óo Trabalho. são nctõraos , e a nat.!:!

ral ccnseqeêncfa será o emperramento dos órgãos do 3udiciario

Trabalhista, os quais, simplesmente atti agora tem cumprido

as suas atribuições a contento, à nível nacional.

Por outro lado, tamcém e de se ponderar, que os Tri

bunais Regionais do Trabalho são compostos por Juízes de car

reira, oriundos em sua maioria, dos concursos publicos de ti

tulos e provas, reaf i aadcs nacaonaãeente, São magIstrados n~

turalmente capacitados para dirigir sua própria instituição,

da mesma forma como contribuem para a aplicação e aprimora _

mento do Direito do Trabalho em nosso país Atutela, desca
bida e rnjcst.ar.tcãver , além de comprometer a existência do

próprio órgão, descredencia os magistrados perante seus ju-
risdicionados. '

A análise do dispositivo estampa todas inconveniên-

Os dispositivos do Projeto de Constituição cuja
supressão agora se pede. coloca 05 membros do 1Unistéria Pú
blico na mesma posiçãO da magistratura. em termos de vedação

garantias. vencimentos, vantagens. promoção, remoção. dispo

n1bilidade e aposentadoria (artigo 234), e assegura ao Defei:

sor Público as garantias. direibls. vencimentos prerrogati 

vas e vedações conferidas ao Ministério Público.
I:: sabido que o Poder Judiciário, na tradição da

ordem jurídica ocidental e democrática e , especialmente

organização política nacional. como se vê no tratamento rec.!:,

bido em todas as constituições brasileiras', enquadra_se como
uQ1 dos Poderes do Estado. Assim. os magistrados não se agas~

1ham nos conceitos de funcionários públicos ou servIdores do
Estado, mas sim como fogão do Poder Judlt:iárlo. As vantagens,

garantias, vencimentos que lhes são atribúídas, cor respondem

a um sistema de proteção do cidadão e dor-sociedade, como um

todo, a fim de garantir à magistratura traqulUdade e lnde-

JUSTIFICAÇAO

('J PLENARIO
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DFpl!TAnO JOsÉ FERNANDES

Suprima-se o artigo 192 do Projeto de Coostitu!
çãc em sua totalidade.

JUSTIFICATIVA

A manutenção das contr1bllJ.çÕeS para as entJ.r;l.ã
eee noeu.naâas na emenda é plenamente justif1cável na med1da em

que esses entes de cooperação do E~tado têm prestado relevantes ser

V1ÇOS à eceaeõaea, prJ.ncJ.palmente no que d1z respeaec à preparação

e qualJ.f1caçàQ de mão-de-obra elJpecial1.zada. benefic1i:mdo o dec;envo.!
vaeenee de diversas regJ.ões do país.

Tocla uma estrutura operacional (ed1fl.cações ,

czrcanes, laboratór10s, escolas, etc.) está ereemeeee no TerrJ.tórl.o

hac1onal. visando :l.nstrumenta11zar a ação das entidades de que trata

ti emenda. Mantê-las é medida que consulta as asp1rações do povo.

No que respe1.ta ao SESI,é de se anotar que

a inst1.tu1Ção tem prestado relevantes servaçce na área. de educaçâc
de prime1ro e segundos graua.

Acrescente-se no § I!!, do art.335, do ProJeto
de Constitu1.çiio, depo1s da palavra "eesuaneee", a expJ:'essão "sem

prejuízo daquelas eevaeee para o SESI, SE:NAC. SENAI, SESC e SENAR ,
f1cando aSSJ.m red:l.g1do :

"Art. 335 ';

§ l!l-As contr1bu1ções SOC:l.a1.S a que sefere o

"caput deste art1go são as eequances , sem preJuízo daquelas eevaaae
para o SESI, SENAC, SENAl, SESC e SENAR.

A inserção deste Artigo no Projeto de Constitu!.

ção não tem precedentes na história constitucional da Repú

blica. Através dele. se pretende simplesmente acabar com uma

orientação tradicional. contra a qual inexiste expressamente

qualquer insurgência, e que é. seguramente, um dos pilares

responsáveis pelo êxito do Poder Judiciário até o momento a

independência "Interna corporis" dos Tribunais. não enquadr,!
dos constitucionalmente. como superiores.

No esquema Judiciário da presente Constituição,

e no Projeto atual. os Tribunais Superiores constituem a úl

tima instância recursal dos Tribunais Regionais. Assim, o

atual Tribunal Federal de Recursos é instância revisora dos

Tribunais Estaduais e da Justiça Federal Comum da 111 instân

cia. Com o nome de Superior Tribunal de Justiça, no atual

Projeto Constitucional, continuará sendo dos mesmos Tribunais

Estaduais e dos Tribunais Regionais Federais. se realmente

estes forem criados. D Tribunal Superior de Trabalho é In.!

tAncia recursal última dos Tribunais Regionais do Trabalho,

como o Tribunal Superior Eleitoral o é dos Tribunais Regi.!?

nais Eleitorais. Mas os Regionais, com especial ênfase aos

Trabalhistas, sempre, desde quando foram criados. dispuse

raM de sua autonomia administrativa, e a exercitaram sem

pre com o elevado objetivo de cumprir a missão ConstituciE..

nal que lhes é reservada. E a maior demonstração dessa afi!.
lIlativa. é a inegável evolução em nosso paIs da Justiça do
Trabalho. por exemplo alicerçada nas Juntas de ConcilIação

e Julgamento, espalhadas pelo Brasil inteiro, distribuindo

a Justiça sccrai , vinculadas ao Tribunal Regional de sua

área jurlsdlcional. No contacto permanente cem a matéria
fática resultante do entrechoque ent-re as duas -forças prE.

dutivas da nação, o empregado e o empregador. as Juntas de

Conciliação e Julgamento e os Tribunais Regionais do Trab.!

lho. são verdadeiramente responsáveis pelo aperfeiçoamento

e aplicação do Direito do Trabalho Brasileiro. Tanto isto

é verdade, que , pelo que consta, se reinvindica hoje. não

a extinçlo das Juntas de Concliiação e Julgamento .. ees a

sua extenção à totalidade dos NunicIplos brasileiros. Não

se pede a extinção de qualquer Tribunal Re.91onal: do Traba

lho. mas. pelo contrário. no -projeto da nov.a Constituição,

há determinação para que seja crIado um -em cadalEstado. I,!!

duvidoso, que estas orientações reinvindicatóri s espelham

o acertô da caminhada das duas instâncIas trabalhistas - JU!!

tas de Conciliação e ~UIgamento e Tribunais Regionais do Tr!

balho, nos seus quarenta e quatro anos -ele existência. Evide!!,

temente, que se o contrário fosse, isto é. se falha e ine.!
pressiva a atuação das duas instâncias trabalhistas -mencion.!

das. por nenhuma hipótese se ampliaria a competência naeio 

nal da Justiça do Trabalho, como agora se pretende neste Pr~

jeto de constl!ulção. com a inclusão do ac1del)te de trabalho
e das relações trabalhistas com os servIdores da União.

Em suma. conserta-se o que está errado. Não

o que está certo, e que funciona o contento.

Dai partindo. chega a ser estranha a redação

do artigo 192, cuja stJpressão agora se pede, que. se vingar,

acabaria com a autonomIa dos Tribunais RegIonais do Traba
lho. os vinculando totalmente Da Tribunal Superior do Trab,!

lho.

dá foi visto que semelhante subordinação

inédita na história judiciána brasileira. Também, que sem

ela. 05 Tribunais Trabalhistas cumprem a contento suas fin,!

l1dades, e por isto. neste Projeto de Constituição se busca

aumentar a competência da Justiça do Trabalho e dotar cada

Estado da União, de um Tribunal Regional do Trabalho
É de se perguntar, como seria o contrár io, '

isto é, quando ficaria a nova situação com a subordinação
dos Regionais ao Tribunal Superior do Trabalho, na forma
prevista por este artigo 192 do presente Projeto ?

EMENDA SUPRESSIVA
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Acrescente-se no § I!, do art.335, do Projeto

d. Constituiçio, depois da pallllvrâ "seguJ.ntes", a ~xpressão: "se.

prejuízo daquelas devidas pllrll.o SESI, SEHAC, SENAI, SESC e SENAR ,

ficando a.saia red1gido ':'

"Art. 335 -

§ lI-As contribuições soc::illlis a que Sefere o
"caput ~elllte ~rtigo IIão aI' seguintes. sem prejuízo daqt1ellls devl.das
para (I SESI, SENAC, SENAJ, SESC e SENAR.

"Art. 335 -

§ l!-As contribuições socia:l.s a que sefere o
"caput deste art1.go são as seguintes, sem prejuízo daquelas devadee

para o SESI, SENAC, SENAl, SESC e SENAR.

~y.§~.I.e1.~A~.I2A

A JlZlnutenção das contribuições para as ent1d.ã
dell nominadas na elllenda é plenamente justificável na medida em

que el5Ses entes de cooperação do Estado têm prestado relevantes ser

viços à soc1.edade, pr1ncipalmente no que diz respeito à preparação

e quahficação de mão-de-obra especial1.Zada, benef1CJ.ando o desenvo,!
vi.ento de d1versas reg1ões do país.

'1'oda uma estrutura operac10nal (ed1f1cac;;õps ,
oficinas, laboratór1os, escolas, etc.) está orqan1.zada no TerrJ.tór10

Nacional, v.1sando instrumentalizar a ação das entidades de que trata

• t!menda. Mantê-las é med1da que consulta as asp1rações do povo.
No que respel.ta ao SESI, é de se anotar- que

li instituição tem prestado relevantes serv1ços na área de educação

~e pr3.meiro e segundos graus.

EHENDA ~DITIVA

DlSPOSITIVO EMENDADO: Art.335, f lI, do Projeto de Constituição.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art.33S, § 1', do ProJeto de const1.tu1.ção.

~A lP08627-2 ._' ---,
fJ ConstitU1.nte WILSON MARTINS

A manutenção das contribu1.ções para as ent1d!!,
4e8 nominadas na emenda é plenamente just1ficável na medada em

que eeeee entes de cooperação do Estado têm prestado relevantes ser

.iços ~ sociedade. pr1ncipalmente no que d1.z xeepea.ec à preparação

• qualif1cação de mão-de-obra eepecaafaeeda, beneELca.andc o desenvo.!

_j.ento de diversas reg1.ões do país.

Toda uma estrutura operac~onal (ed1f1cações ,
oficinas, laboratór1os. escolas.. etc.) está organizada no 'l'err1tór1.0

"etanal, v1.eandá instrumental1.zar b. ação das entaãedee de que trata

• e.enda. Mantê-las é medada que consulta as aspirações do povo.
No que respeite ao SESI.é de se anotar que

• inlltituição tem peeeeeee relevantes serviços na. área de educação
de pri~eiro e segundos grBuD.

EMENDA "OITIVA
DISPOSIT~VO EMENDADO: Art.335, § 12, do Projeto de Constitu1ção.

~DA lP08626-4 .~, -,
t:ConstJ.tuinte WILSON MAR'l'INS

Acrescente-se no § I!!. do l'l.rt.335. do Projeto
de Const:t.tu1.ção. depois da palavra "seguintes". a expressão: "sem
prejuí.zo daquelas eevaeee para o SESI. SENAC. SENAI. SESC e SENAR
ficandQ aSS1111 redigido :

EMENDA ADITIVA

As ent1dades refer1.das na emenda têm prestado

relevantes eervacce , princ1.palmente no que se refere à preparação

e qualificação de mão-de-obra eepecaeaaaeee , justifl.candc-se. plena

mente, sua manutenção e das respectivas cont.rib1IíÇões.

Possuem toda uma estrutura cpeeecacnea (ed1.f!

cios, escolas, laboratór1.os, ofJ.cinas, etc.) cuja preservação é 1.!!.

dispensável para J.nstrumentlalizar e ação dessa encaõade , Sua manuten

ção é med1.da que consulta às aspirações do povo.

No que se refere ao SESI,não se pode perder

de vista que esta l.nst:t.tuição tem prestado relevantes aervacce

área de educação.

de couber'

H~rt. - são mantidas as ent1dade!! de co-
operação do Estado, nceuneeas SESI, SENAI .. SESC, 5ENAC e SENAR que

cont::Lnuarn a receber; as contr1.bu1.ções que lhe são âeva.âas na fo.!.

ma da leg1.s1ação vaqente , sem qualquer alteração".

EMENDA lP08625·6 '~'---------'I"Ç~;'''----"l
[J COnst+tu1ntft WII.SOU MI!,BTINS _ ~ _J

r.-r-- '~I.w../c.c.llde/_elllu.te ...,

Plenário da Assembléia Nacional Const1.tu1.nte

=-- ft,.I.,../~_,II.,_I_IIIII _,

Plenário da Assembléia Nac1.onal Const1.tu1.nte

EMENDA lP08628·1 ....., -,
(=J ConstJ.tu1nte WILSON MARTINS
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JUSTIFICACAo

-Nos artigos 9S J -17, 104, 105, inciso rr , 107,

114, parágrafo 651, parág,:afo 71:1. inciso lI,

115. parágraro 2l:1, 118, inciso I,parágrafo 351.

120, 121, parágrafo único, 124, e seu pardgr!.

fo 312, 128, 131, parágrafo rs , 134, parágrafo

5 g, 138. inciso X e parágrafo IQ. lS8, inciso

VII, ISO, 162, inciso Il e IX. 163, inciso I,

165. parágrafo 212, H6, 167, parágrafo único,

171, ceput , e seus parágrafos 12 e 22. 172,

eeput e seus parágrafos, 212.351 e 42, 173 .. e

seu parágrafo único, 174 caput e seu parágri!,

fo único, 18S, 200, inciso II, 2D3.inciso IV,

242. mude-se a redução Câmara Federal para

CAmara dos Deputados.

9 por absoluta im~apacidade de pagamento,nin

guem poderá ser privado dos serviços públicos de água. esgoto ene!,

gia elétrica, c~ndição quê deverá ser comprovada pelo interessado.

taria e o Juiz, os funcionários com vantagens de dez

de serviço o Juiz em quinze anos de antigUidade, seria po s-,

arver , com os valores de vencimentos ainda no segundo semes

tre de 1984, criar 90, 68 novos órgãos de primeira instância,

isto é, 24.18% daqueles que hoje e>:istem
Também. fazendo o levantamento dos custos da

representação classista de or rme í ra instância nos Tribunais

da 21l,/I!,5!l.,7D,lOl Regiões da Justiça do Trabalho, provou p!

los padrões de vencimentos de 1984, que permí t i r rae o surgi

mento de 670 noves Juizes Substitutos, ou 440 novos Juízes

do Trabalho de primeira instância, ou 96 outros Juizes de s!

gunda instância
Tudo isto. para uma representação inapelave.!.

JUSTIF ICACltO

A letra 9, do inciso I. constante d) at'tlgl) 12,

do anteprojeto, passe a ser redigtda desta fo,!,

EMENDA MODIFICATIVA

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que no esquema a!l

terior era procedida pelo próprio Tribunal, no tocante às va-,

gas da magistratura trabalhista

Ora, se as vagas pertencem aos magistrados t r a-,

balhistas escolhidos dos Tribunais respectivos, nada mais jus

to que os próprios Tribunais Federais do Trabalho, que pel~
convfvm conhece o mérito de seus membros, para organizar o

lista t.r Ip Li.ce a ser apresentada ao Presidente da República •

O Tribunal Superior do Trabalho, dIstante dos demais Tribu-

nais, não tem condições de avaliar O merecimento dos demais

magistrados, e o resultado podería apresentar uma lista onde

o merito fosse procrastinado.

mente inócua.
Os argumentos expostos, racionalmente pensa

dos, bastam para justificar a extãncãc da representação cla

ssista da Justiça Trabalhista nacional

Também fica modificado a forma da escolha dos

~ da nossa tradiç~o constitucional a d~nomin.!!.

çãc de Câmara dos Deputados cere uma das casas do Congresso Nacio-

nal. Some-se a isto o fato de a inovaçãO do nome de uma das Casas

do Congresso trazer a necessidade de substituição de grand~ quant.!,

dade de impressos existentes e. ainda, a imperiosa correção das i!!,

secções nos próprios da Casa legislativa atividades carissim,):s:

Louvável o espírito do projeto de Constituição

ao determinar o ser humano nào se prive dos servi-ços público:$. de

água. esgoto e energIa elétrica em virtude, da sua condição de inca

pacidade econômico financeira. Entretanto, não se pode deixar de l,!!.

,var em consideração o alerta feito pelo Secretário de Saneamento do

MInistério do oe~envolvime~to Urbano e Meio Ambiente, Oro Frederico

Vitório Valente," de que essa condição deva ser demonstrada pelo in_

teressado. Em caso contrário o Poder Públ1co, já tão atropelado,

passará a ter outra tarefa. a de investigar a situação patrimonIal

dos habitantes da região onde haja o equipamento do serviço públ!

EMEN:DA lP08634-5 ,~, ---,
f!J Constituinte PLíNIO MAR; iNS I fTIY;;~';;'~

f!Jr f~,t.c(d0·""·"""m"",..~ I Wi'IJlB

EMENDA lP08633-7
l!J Constituinte PLíNIO MARTINS

casos •• "

do Trabalho. designação que mostra a origem do órgão - a Un!

ão Federal, e a área de atuação, a Trabalhista.

2 A supressão da letra "b" do § H!, e da letra "c"

do § 212, do artigo 212, é conseqüêocIe da ext inçãc da repre

sentação classista na Justiça do Trabalho
Quando a Justiça do Trabalho passou a integrar

o Poder Judiciáno -oa União, com, o advento da cons t i turção de

18 de setembro de 1946, ultrapassando sua fase administrati

va anterior, fê-lo trazendo o vício orig1nário, mantendo

marca corporativa copiada do rac í smc italiano da época

correto seria naquele instante, eliminar a representação cl~

ssista de seus orgãos Hoje, em plena fase de maas una ref0E.

ma constitucional em nosso paIs, há muito ultrapassada a fa

se política Insp i raoa na "Carta de I lavoro de ausscf Iru", é
necessário, com rigorosa seriedade, adequar o Judiciár~o Tr~

bartus ta à propria realidade jurídica do Brasil
Assim, neste painel, é de se proclamar a compl~

ta impossibilidpde científica de uma representação de lei

gos, apedeutas naturalmente no campo da ciência jurídica,

prestar qualquer c.olaboração séria a aplicação e desenvcãvj,

mente do Direi to do Trabalho na área do Poder Jud~c~ário Há

o abísmo intransponível entre o despreparo técnico do Traba

lho, expresso e~ nosso pais por uma legislação e extravagan

te, além da caudalosa construção jurisprudencial oriunda dos

Tribunais Trabalhistas ~ Tudo isso escapa à concepção dos le.!.
.gos, porque sua compreensão requer um preparo oror.i es í cnat

espec.íet í aedo, percepJ;ivel somente por aqueles que dispõem

de um lastr; cultural' anterior.
'POJi ccnseqüêncfa , é irreal se imaginar que a r~

presenteçãc crassrs ea, ao longo de sua existência, tenha con

trrdbuIdc al..~llI oe" sua- }!.resenl;a'lpara a positiva a f r rmaç ãn té~
ruca da Justiça áo Tr:abalp'O-brasileira, a nível do prestí

gio que d.esrrut8"'~~t-e ramo do Poder .rudí.c i ér ro , na comundda

de nactonar • Não dispunha doe preparo para este t rpc de c(jn-

tribuiçã'O, nem de número par-a fumá_la, poIs é minoritària

nos colegiados dos Tríbunais Trabalhistas.

• Também pO:' consequê~c;a, na mesma linha de lra-

crccrruo, é ilusório se imagina.r que- possa contribuir, ~oje

ou amanhã.
Na realidade, o prcmeaa deve ser ecuactcnãcc

sob angulação técnico-científica. abandonando as ecnvemên

cias políticas que acabam contemplando uns poucos privilegia

dos, que nada têm a ver com a grande massa de trabalhadores

e de empresários do Brasil.
Assim, não é demais lembrar que o Supremo Trib!:!,

nal Federal, na Exposição de Motivos enderaçada à Comissão

Provisória de Estudos Constituciônais, nomeada pelo Governo

Federal para elaborar Anteprojeto da futura Constituição f"e

dera.t , a ser apresentado à futura Assembléia Nacional Consti

tuínte , propôs a extinção dos JIJiz'es Classistas: -

Uma Revisão n2 35, julho/dezembro de 1985, pág 44), o Juiz

Ronaldo Amorim e Souza, hoje Vice-Presidente do Tribunal Re

g1.onal_ da 5J:l. Re9~ão (Bahia), apresentou dados frente aos
quais não e possível a indi ferença no momento presente. pro
vou o ilustre magistrado, que se uma junta de Cõnc~liação e

Julgamento fosse transmudada em Vara ou Juízo Trabalhista,

com seis funcionários burocráticos, mais o Diretor de Secre-

"O Juiz de qualquer Tribunal deve ser vitalí

cio, permanente (e não teeporârc.o}, qualificado. conhecedor

do Direito e, além disso, neutro, desvinculado das partes,

na solução dos litígios, o que se torna extremamente di fí
cil para quem pertence a determinada categoria profissional
de empregadores e empregados. e é escolhido por eles, que

são exatamente os contendores, os litigantes, as partes, e,!!

fim Nem se compreende que Juizes trabalhistas togados de
primeiro grau possam ser punidos disciplInarmente, ãnc Iusa-,

ve pelo voto de representantes de empregados e empregadores,

aos quais, enquanto partes, podem ter descontentado com

seu julgamento, mesmo neutro, isento, imparcial".

Como que esgotando o assunto, na parte técni

ca como deve ser enfrentado, ARION SAYAQ ROMITA, em sua o
bra. "Direito do Trabalho na Futura Constituição", (Edições
r rabarmstas S/A, 1986, Ls , ed~ção,' páginas 50/51) arguí.

"Se a representação classista responde a uma

exigência séria, de cunho científico, ela deveria ser cons~

grada em todos os ramos do Poder Judiciáuo; o que é bom p~

ra a Justiça do Trabalho é bom para os demais ramos do Jud.!.

ciário.. Assim, nas Varas Civis, ao julgar uma ação de

despejo, o juiz teria a seu lado direito um ;J:epre.sentante

dos inquüinos e, do outro, um representante dos propriet!

rios de jmôvers , nas Varas de famIlia, seria fácil ccncebej;

mos representação do "de cujus"? ••• E no crime? Para julgar
um processo de entorpecentes, o juiz teria de um Lado o repr~

sentantes dos viciados e, de outro, o dos t rafi.cante s'z •• fI

"I:: evidente que tal tipo de representação não

corresponde a qualquer exigências de bom senso Na própria
admfnd s t r açâc d~a Justiça do Trabalho, a representação clas
sista está ausente no Supremo Tribunal Federal (Emenda Const!

tucional nll 1, artigo 118), na Justiça Federal (Emenda Consto!.

tuciona1 n~ 1, artigo 110) e nos Juízos do üí.re i to (CLí, art.!.

go 668). E ninguém, em tempo algum, deu por falta dela nesses

Além de "ser tecnicamente dispensável ao mecan~~

mo do Judiciário Trabalhista, a representação classista é ex

tremamente onerosa para o Poder Público e sua extinção se r i.a

uma corrtr Lbua.çãc à redução dos gastos internos, tão necess!
rios ao combate à inflação, neste instante em que se procura
alcançar nossos caminhos econômicos-financeiros

E beneficiária, a representação classista, da

famosa Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981, conhec rde
"Lei Ar! Campista", que consagra o ineditismo espúr rc de apo

sentar os seus membros em uma função temporaria. Por isto, co!!.

tam o tempo de serviço na atiV1dade privada, respeitando o mí

nimo de 05 anos, e se aposentam aos 30 anos de serv~ço com ~i!
tegral remuneração da função, •.

Em trabalho publicado na Revista do Tribunal R~

gional do Trabalho da 8º Região, (Representação Class~sta

er;~~":J

CÇj'~'âMJ

EMENDA ADITIVA

.uN.lA'ofce~...Iofllll.o~'nio, ~

ccnpfeta-se desta forma. a competência priva
tiva de todos os Tribunais do país, consagrando suas eutcnc-,

mias ranancef res e administrativas, dentro da ótica tradicio

nal de que cada Tribunal se administra e conhece, denlro d;

suas peculiaridades, o que melhor lhe convém para cumpr i.r sua

missão institudonal. As dimensões ccntInentaas de nosso país

e suas diversidades regIonais, indicam o acerto desta cr i en-"

tação, que vem de encontro com o que sempre foi feito entre

nós ate hoje, com indiscutível êxito, expresso pela autcno

mia administrativa de todos os Tribunais brasileiros.

A designação de Tribunal Regional do Trabalho

atendia à regionalizaç~o da Justiça do Trabalho no país, dl

vidida em regiões, abrangendo um ou váuos Estados da Federi!,

ção

Com o Projeto de Constituição, cada Estado da

Federação devêra dispor de seu Tribunal Trabalhista própuo,

pelo menos Daí porque a denominação Tr~bunal Reg~onal per

deu o signif~cado, e como se trata de órgão do Poder Judiei!

rio da União, a mais adequada designação seria mesmo de TRI

Bl)N~l FEDERl'\l DO iRI!IBl\LHD

~ Igualmente, com a expressão da representação

classista. não tem ma~s sentido o órgão de primeiro grau de

nominar-se Junta de Conciliação e Julgamento. Transmudada em

Juizado, seu titular passaria a ser designado Juiz Federal

JUSTIFICACAO

rnctua-se ao artigo 191 o ítem V que terá a se
guinte redação -

o artigo 212 do Projeto de Constituição, passa
a ter a seguinte redação.

Arl. 212 _ São órgãos da Justiça do Trabalho.

I - Tribunal Superior do Trabalho

II - Tribunais Federais do Trabalho

III - Juizes federais do Trabalho

Parágrafo 12 _ O Tribunal Supenor do Trabalho

coepõe-se de dezessete Ministros, nomeados pelo Presidente

da Repéb Lí ce , dentre brasileiros, maiores de trmta anos,

sendo

a) um quinto dentre advogados, com mais de dez
anos de prét rca forense, e membros do IHnistério Púbhco do

Trabalha, com mais de dez anos de exercício

b) os cemars , dentre os magistrados de carreira',
eecctní ccs dos Tribunais r ederaae do Trabalho

Parágra fo 22 - Para a nomeação, o Tribunal do

TrabalhO encaminhara ao Presidente da República

a) as listas tríplices organizadas pelos r r Ibu-,
naf s Federais do Trabalho, para as vagas destinadas à magis
tratura do Trabalho. .-

b) para as de advogado e de ~embro do Ministé
rio Púbhco, pelo Conselho Federal da Ordem dos AdVogados do

Brasil e por um colégio eleitoral constituído por Procurado

res da Justiça do Trabalho, respectivamente.

Arl. 191 •••

V - propor ao legislativo'

a - alteração do número de seus membros,

b - a-criação e a extinção de cargos e a fi
xação de vencimentos de seus membros, dos juízes e dos servi
ços auxiliares. -

As modificações do item Il e Il! ero art. 212,

diz respeito à nova desaqnação dos órgãos de segunda instân

cia trabalhista, visando adequá-la a nova realidade, ccnse

quente da orientação do próprio Projeto de 'Constituição

Na hipótese, os membros do Min1sténo Público

e da Defensoria Pública e das Pr ocur-ado r i.as do Estado não

exercem o mesmo cargo, nem as mesmas atribuições dos membros

do Poder Judiciáuo, não sendo as atribuições por eles exer
cidas sequer assemelhadas às exercidas pelos Magist:rados, Lne

xistindo assim qualquer motivo ou razão para a vmcut acêo o.r
equiparação pretendidas São ms t í tuí ções que fazem parte

integrante do Poder axecut r vo
A supressão dos da socs i t ívcs em análise se am

põe, também para que não se cometa o erro técnico de VIncu

lar runcfcnérros públicos a membros do Poder. no momento em
que a função e equiparada ao Poder, das duas uma ou o JUd1

eiário deixou de ser Poder, contando o Brasil com apenas

dois, Executivo e Legislabvo, ou as funções viraram Poder,
passando nosso Pais a contar cal') seis Poderes: ou três clás
sicos, e mais os Defensorial, Prccuratõrxo e ser-eecutõr ro

JUSTIFICACAO

fi PLENARIO

EMENDA lP08631-1
fi DEPUTADO JOSE FERNANDES

EMENDA lP08632-9
fi DEPUTADO JOSE FERNANDES

tJ PI ENSRln
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PlENARIU

RUY NEOEL

A remuneração percebida em cargos. funções ou empre
gos, de caráter temporário, não podem ser considerados para efei
to de cálculo de proventos para aposentadoria, em razão da flexi
bilidade e elasticidade a que estilo sujei tas, passíveis, pela sua

vulnerabilidade. de utilização ilícita para adulterar os índices

para o respectivo cálculo.

JUSTlFICAcno

E!JE}.DJ\ M:DIFIATIVA
DISPOSITIVO EJ.SJAOO: Artigo 66

§ 19 _ A remuneração dos cargos, funções ou empregos

temporários não servirão como parâmetro ou subsídio para o cálcu
lo dos proventos decorrentes da aposentadoria.

§ 2'1: _ .

Art. a8 -

Modi fique-se. no Projeto de Consti turçãc , no Art 88,

O parágrafo Primeiro.

mento cõtncco, a legitimidade a ele atribuída "Não vejo por que
não o legalizarmos cama senda uma loteria da município li

* _ Pronunciamento do üep , RUV NEDEL no
Plenário da ANC, em 02108/87.

EMENDA MDOIFICATlVA

DlSPOSITl\l'D EMENDADO: Art.igo SO.

RUY NEDEL

Art. 66 - ,. • •••••••• • .

PLENltRIO

Modifique-se, no Projeto de Constituição, o Artigo

356 e suas respectivas alíneas na" e "b".

Modifique_se, no Projeto de Constituição, o inciso !.V, do Art. 66

I - .
11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••
111 - ••••••••••••••••••••••••••••••
IV - Organizar:

a) - serviços \)úblicos locais;

b) - normas gerais de desenvolvimento urbano e ruralj

c) - programas de saúde, educação e ensino, emcooperação
como Estado,

d) e explorar diretamente ou mediante concessão a Loteria

Ib11cipal, regulamentada por legislação municipal.

EMENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 356.

Art. 356 - E: assegurada aposentadoria com proventos
de valor igual à maior remuneração dos últimos vinte e quatro

meses de serviço, verificada a regularidade dos reajustes sala-
riaIs nos trinta e seis meses anteriores ao pedIdo, garantido
reajustamento para preservação do seu valor real

a) - com trinta anos de trabalho para ambos os sexos;
b) - com tempo jnferior ao -es tabejecf oc acima, pelo

exercício de trabalho noturno, de revezamento,

penoso, insalubre ou perigoso;
c) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

d) - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Consoante com o que reza os Art. 12. inciso III,
alínea "e". do Capítulo I - Dos Direitos Individuais -, e,Art. 88

alíneas "b" e "c", do Capítulo VII _ Da Intervenção, Seção II

Dos Servidores Públicos Civis -. por rii; emendado, defendemos, por

coerência e concordância interna do Projeto de Constituição. equ!
daae na estabelecimento do tempo legalmente previsto por rer , pa
ra aposentadoria do homeIIl e da nulher.

A modificação proposta ao presente Artigo tem em vista cceoet

bilizar o dispositivo COOl a precertueçãc dos Artigos 12 e as. supracitados,
asaeçoranoo-se aposentadoria COl'Ilproventos de valor igual à maior rerruneração

dos últimos vInte e quatro meses de serviço. O acréscimo apresentado visa ga

rantir aos CCNltribuintes regulares, não só reajustes eercatrvets COOl o que es
tabelece o presente enunciado, bemCOOlO propicIar Indíces reais para o cálcul
dos proventos, eercs passíveis de artifícios lesivos à Previdência Social.

EnDuic!os do espIrito cooperativo que norteia os trabalhos d
Asse:tiJléia Nacional Constituinte, propomos a presente emenda modificativa, c
o objetivo de enxugarmoso Projeto de Constituição, visando a elaboração d
ll1l texto constitucional mais compacto, sem, contudo, sacrificar as idéias im
portentes, nemelimlnar as considerações pertinentes, mas procurando destacar
o essencial e indispensavelmente necessário

.JUSTIFICACJtO

EMENDA lP08642-6
tJ
tJ

r.r-_--'-_~ '~l1gh"STln~.çio------_- __~

r.r__---'-_~ tln6/~~.,"'C.çio' ____,

EMENDA lP08643-4
I'l
tJ

r.r--..J--------".."M""'''''------------,

Fô;;"':J
W;;:;2ihJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66

Art. 66 -

xxv _ instituir o sistema nacional de desenvol

vimento urbano, que deverá ser iE;!tegrado, entre outros,pelos sub

sistemas nacionais de habitação, saneamento básico ,e transportes

erbencs •

I - ....••.......••.•................•..........

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) - ••••••••••••••••••••••••••••••••

b) - ••••••.•••••••••••••••••••••••••••

o) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) - ••••••••••••\••••••••••••••••••••••.••••

Parágrafo ürucc - ~ Lot.eria Municipal o Concurso

de Progn6stico denominado "JOGO DO BICHO".

guinte disposição'

Acrescentar o Inctsc XXV ao artigo 54, com a s.!:,

Com oprogresso que se efetiva no Brasil, não se

pode deixar essa realidade desassistida de uma "política nacional

de desenvolvimento urbano integrada, que permita melhor utiliza 

Ção da infra-estrutura existente nos municípios, com a ocupação

dos vazios urbanos e a melhoria das condições de vida daqueles

que vivem na periferia das cidades", conforme inteligentemente aE.

gumenta o engerrheiro Frederico Vitório Valente em suas sugestões

aos constituintes Realmente, não pode a classe dirigente deixar
sem solução e orientação a grande massa dos habitantes mal aloja-

das das cercanias das regiões urbanas.

JUSTIFICAÇl{O

Deixar çomo está grafada a redação do pro

jeto éfazer o jogo dos individualistas e eqc.tet.es • Uma proprieda

de poderá sempre ser considerada em curso de ser racionalmente

aproveitada. A inte1J.gênc1a e argúcia são muito desenvolvidas nos

corpos dos proprietários, quando abastados e frios, o sufitiente

para a tempo tomar as providências recomendadas para se julgar um

im6vel em curso de ser racionalmente aproveitado. A redação da l~

tra"ª, do projeto se situa no campo do cinismo dos bem aUmenta 

dos que não se pondoem com a miséria dos desfavorecidos.

o Jogo do Bicho é proibido por lei.

A partir do jargão popular acima, estabelece-se,
pela dicotomia intrínseca _ legitImidade e lega1J.dade _,o descré
dito.

-li liA sociedade toda tresacredí ta na lei de nosso

país, da nossa nação, da nossa sociedade, porque lá, diariamente
na ponta da linha social, existe uma proibiçãv, mas a sociedade
já tornou legal o jogo do bicho há mui to tempo.

"Devemos fazer leis que promovam a sociedade,
o bJm-estar, a felicidade, mas também que respeitem o gosto do
nosso povo. E o jogo do bicho é um gosto so1J.dificado do nosso P.2.

vo e não pode continuar ilegal, sob pena, inclusive, de prostl

tuitmos a Lei Maior, a nossa Constituição. E aí me parece que ha
uma 'idéia muito válida, uma idéia que trago para esta Assembléia
Nacional Constituinte. Vamos legalizar o Jogo do aacbc - temos as

loterias federais. as loterias estaduais - para dar aos Municí
pios o direito de ferem a sua loteria municipal r onde a municipa
lidade. a Câmara de Vereadores e o Poder zxecut.tvc terão poderes
para regulamentar' esse jogo do b.ícho , onde poderão fazer como es

tatizado no município. ou deixando na mesma estrutura e eles paga
rão impostos aos municípios.

"Veja que. isso traria consequências soc í ara b.!:,

líssimas para a nossa sociedade.
( ••• ) uma loteria municipal, um jogo do bicho

tem rendimento diário, semanal ou mensal. Esse .rendamento poderá
gerar grandes benefícios, uma vez que haja obrigatonedade de

aplicação só no soelal (, .)

"Uma Loteria Municipal faua maravilhas e o
jogo do bicho já existe." Conquistou, pelo seu notóno conheci-

JUSnFICACAO

Inclua-se, ao Projeto de Constituição, do Art. 66, c

Parágrafo ünrec ,

JUSTIFICAÇM

EMENDA ADITIVA

r.-r----+-------_'.no/.uS1I'lC:~io ~

EMENDA lP08640-0
tJ
(!J

~ .~Id.,g/~o"'ltio/l~.co ...nio-------~

r.-r ,U'o/.ulTl.lé~ift' _

EMENDA lPOB639·6
~t.i.tuinte PLíNIO MARTINS

EMENDA MODIfICATIVA

a _ é racionalmente aproveitado;

Dar nova redação ao artigo 379, assim:

Não se deve submeter os escolhidos pelas s!:!.

as classes. para ccepcr um Tribunal, ao julgamento do Poder Legis

lativo, onde as. paixões partidárias são fortes. Corre-se o risco

de se perder um bom magistrado pelo simples fato de não ser ele

simpático a um grupo polIl:ico.

EMENDA MODIFICATIVA

A desapropriação com a finalidade de se ef~

tiver a reforma agrária deve contar com a força necessária para

que o desaproprlante seja imUido na posse do imóveL Caso contrá

rio as delongas; de uma querela judicial constituirão óbice quase

intransponível pelos interessados no assentamento.

JUSTIFICAC~O

bunar do Distrito Federal reservar-ee-â um quinto dos lugares para

membros do Ministério Público e Advogados, de notório saber jurí

dico e reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de

experiência profissional, escolhidos pelas respectivas classes em

lista sextupj,a , para indicação em lista tríplice pelo respectivo

Tribul:lal e nomeados pelo chefe do Poder Executivo do Estado

Art. 189. Nos rr Ibunaí.s Estaduais e no Trí-

Art. 379 • A União aplicará, anualmente nu!!.

ca menos de dezoIto por cento, e os Estados, o DistrIto Federal e

os MunIcípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, ela recea t;a re

sultante de impostos, inclusive a proveniente de transferênclas ,

na manutenção e desenvolvimento do ensino, garanl:indo-se à Educa

ção Especial, destinada aos deficientes físicos, mentais e senso 

riais, um quinto desses valores.

Dê-se ao arl:igo 317, parágrafo único, letra

8, a seguinte redação:

EMENDA MODIfICATIVA

JUSTIFICAClI.O

lUTO/~~lfl'ICAÇio' _

EMENDA MODIFICATIVA

Elimine-se o parágra fo único do artigo 189

e a este se dê a redação ora sugerida;

aecrfa-se o artigo 319 do projeto assim:

JUSTIFICACAQ

Os deficientes físicos, mentais e sensoria

is necessitam de educação especial, a qual não poderá ficar sem a

certeza de existência de meios para que ela possa ser efetiva, tan

to quanto a Educação tradicional.

Art. 3151. A lei disporã, para efeito da re

forma agrária, sobre os processes administrativo e jUdicial de de

sapropriação por interesse social, assegurando ao desapropriando

ampla defesa e ao desaproprfante o direito à imissão na posse do

im6vel tão logo haja o dep6s1t9 prévio do valor da indenização em

titulas de dívida agrária.

EMENDA lP08635-3
ê"' Const'Hulnte PLiNIO' MARTINS

l:O PLU"'QfQ(;l~pS:;'t~ia

r.r U,.nIJ~""<UfIe ~

EMENDA lP08637·0
tJ Constituinte PL!NIO MARTINS

I
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TEl1a/.JI1I"~.;;;"-----------

Emenda supressiva

Dispositivo emendado: artigo 347

Para cargos de maqrater.m, cargos técnicos e àque

les que exigem especializações de alto nível. a participação dos mars velhos não
é sonente conveniente, mas indispensável '

Ademais, a Çlelhoria das condições de ~ida e o de

senvolvimento crentfj'Ico e tecno16g1co invalidat'l rapidamente os conceitos vigen

tes quanto à expectativa de vida e a capacidade produtiva do in9ivíduo. Em nosso

país, devido à diversidade ecológica, econômica e sociaV csse'S fatore.s--aJ::lfesen_
tam grandes direrençes, sendo absurdo adotar-se una norma limitante que não seja,

no mínimo, inadequada à realldade

'~~"'.'o/e~M,ssill/l"'coM"""O' _

EMENDA MODIFICATIVA

A sugestão que ora apresentamos tem por 0l.2.Jeti
vo eliminar a imposição de limites rapidamente superados pela realidade e que não
obstante resultam em prejuízo de parcela signif~cativa da população ecocmceren,

te ativa

Isso posto, pelo tão-só fato da idade, ninguém

deve ser mnedíoo de trabalhar ou continuar a trabalhar Que a 1131, e somente a

lei, estabeleça limites, e o faça após a mais arrpla discussão, justificadamente.

SUprima-se do Projeto de Constituição o inciso

VII do artigo 347

JUSTIFICATIVA

Preceitua o inciso VII, do art. 347 "contro

lar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho"
No que se refere-à expressão inclusive o do

~.o preceito do inciso VII é repetitivo e redundante, pais a matéria é

esgotada e perfeltamente normatizada no arcíso XXI I do artigo 13 (DOS üírertos

Sociais) do Projeto.
A primeira parte do precertc _ "controlar

qualidade do melo arrbiente" _ também é repetitiva, pois exaustivamente norrncl1z!

da pelos incisos VI e VIl do artigo 408 - "00 t-EIDAM3IENTE" - que asseguram aos

trabalhadores e coneüoaoes emgeral a segurança e controle do nero ercíente.

~DA lP08647-7 '"..,';----o~------l: Constituinte Gustavo de Faria

t~"ÁR'o'eOMIS,l./IU.eoM'U.lo' _

PLENARIO

r.r----------TUT.,.UI"";;:.eIo

f1--;;~'~~7RJ]

OCj';'if3]

Dê-se nova redação ao item I do artigo 13.

verbis:

Garantia do direito ao trabalho na

forma que a Lei disciplinar

JUSTIFICATIVA

A mobilidade de um lado e a complexidade

da mãc-ee-cbea de outro, numa economia dinâmica como a brasileira,
::;> exigem rerfexãc do prOblema a nível de Lei Complementar. qua!!.

do melhor se disciplinará o instituto da estabilidade em nosso

Pais.

EMENDA lP08651-5
(.l Deputado PAES LANDIM

r.r------'~Eu..../E.....do/IU"'O.'ulo ...,

No projeto de Constituição elaborado pela Comissão

de Sistematização,

I - incluam-se. no ar t • .54. os seguintes itens:

"Art. 54. Compete ã União: [!J PLENARIO
n ..,üucr/c01l1.dO/IUlco.,sslo

prp;'~7;u

I ~;"fiU
r.r----------TlltO/~U.T"IC&Çlo __,

~ nltTO/.tUln'lO~

Emenda substitutiva

Dispositivo emendado artigo 13

Dê-se nova redação ao inciso xx, do artigo 13,

do Projeto de Constituição. substituindo o tern:o Saúde por Higiene, passando a
ter a seguinte redação.

-% - proteger as instituições T pessoas, bens e
saúde dos indios, bem como promover-lhes a
educação;

.:r;r - proteger e demarcar as terras ocupadas pe
los indios r"

II _ suprima-se o § 12 do art. 424 e a parte final

do § 22 .cio art. 425.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o disposto no item XVIII do

art. 13.

JUSTIFICATIVA
xx - Higiene e segurança do Trabalho

p:r;;~';;',:J

rz"~;g)
TnT~/'U1n'''&ÇI.----------__,

DEPUTADO PAES LANDIM

Para a própria grandeza da universidade
brasileira, o concurso público deve ser ti único instru
mento de acesso aos seus Quadros docentes.

Não ti matéria constitucional i a legisl~

ção trabalhista é D instrumento próprio para discipllnar as f.!
rias e correspondentes vantagens dos trabalhadores.

suprima-se o art. 479

JUSTIF'ICATIVA

com os artigos ~6~n:g~ ~~~~aVe~o f~~~~je~~~tradição

€ de se realçar também que o espírito de
uma Constituição que se pretende moderna e à altura das
aspirações do povo bres í.Je i rq, não pode permitir pr LvL;
légios de qualquer natureza, contra a filosofia do crd
prio anteprojeto. que tanto defende a igualdade sob to
dos os níveis.

EMENDA SUPRESSIVA

[!J PLENMIO

EMENDA lP08652-3
(.l

PLENARIO

Adite_se \lIIl parágrafo único ao artigo JJJ, assim redigido

Itpará'grafo único. A seguridade s ccLa.t , que tem caráter público,
não impede a atividade de naeus-eeu complementar, nos termos da
Lei. -de entidades privadas nos setores a que se ref'ere o pre 
sente artigo".

JUSTIFICAei\o

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP08648-5
I: Deputado PAES I 'NDIM

P

A Emenda é de natureza técnica e visa a apri1Jlorar o

1 te~to do Projeto, escoimando-o de imperfeições.

As matérias contidas no § 1!il do art 424 e na parte

final do § 251 do art. 425 devem ser incluidas como itens do art

54, que trata da competência da União. É da tradição ou direito

constitucional brasileiro e da melhor técnica legislativa dispor,

num único artigo, sobre as atribuições da União.
Ademais, o § 12 do art. 424 erra ao dizer que comp~

te ã União proteger as terras dos índios. As terras são da União,

cabendo aos indios o usufruto. A redação ora proposta dispõe que

compete à União .e.roteger e demarcar as terras ocupadas pelos ín

dios

o termo saúde já está inserido e ccotencteoc
na Seção I ~ "DA SAtr.E"_ artigo 343, que preceitvat 11 A Saúde é direito de todos

e dever do Estado" Ora, se é direito de todos, o é tarrbém dos trabalhadores

Daí ser redundante e repetitiva a inclusão do termo Saúde além de íreoecuaoa,
no inciso xx, do artigo 13.

" O terec Saúde , na área do trabalho, não é tão
abrangente quanto o terno Higiene Enquanto Saúde retrata apenas o estado de una

pessoa, a Higiene é parte da medicina. referindo-se aos meios, os mais diversos,
de conservar a sééde,

TUTo/.un"'c~~Io, ~

No arrbiente de trabalho, o termo Saúde não e,
por si s6, exaustivo. Higiene e Segurança do Trabalho - como está n~nstitul
ção em vigor, e na de 1946 _ é expressão rrrJito mais abrangente, completa e dmâ

mica, assegurando ao trabalhador a eliminação dos riscos djZaidentes e das doe.!:,!
çes do trabalhe, A prevalecer o preceituado no projeto de stItuição, confi-
gura-se um. retrocesso. ,~ -

Emenda aditiva

dispositivo emendado artigo 86

JUSTIFACAÇAO

Jusi:if'icativas

rff~';;',:=J

~~;JEJ

rclfo'.n""c.~.

EMENDA MODIFICATIVA

PLENJlRIO

DEPUTADO PAES LANDIM

PLENARIO

DEPUTADO PAES LANDIM

Seria importante que o Relator, atraves
de substitutivo, desse nova redação ao artigo, deno
minando inclusive o capítulo de Direitos e Garan':"
tias Individuais, onde se incluem, cbvreeente , as
liberdades fundamentais,...

Até porque, alguns dos dispositivos in_
seridos no artigo, seus ítens e paragrafos, são pró
prios de lei ordinária. -

EIotENDA SUPRESSIVA

JUSTlF'ÍCATIVA

nê-se nova redação ao item XV, do art. 13'

-"duração de trabalho não superior a
um limite máximo de horas de traba
lho a ser estabelecido em lei".

suprima-se o artigo 12

Nenhuma constituição moderna fixa horas de
trabalho, inclusive as de Portugal e Espanha, sendo que
nesta última o assunto é sequer vent í Iaoo , até porque
no máximo pccer-ee-La admiti-lo como matéria de lei or
dinária.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP08653-1
I:J
I:J

(l.

EMENDA lP08654-0
I:J

prp;'~~;u

~7'~;ã!J

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPAESSIVA

Suprima-se o disposto no art. 31,
§§ 251 e 32.

A Seguridade Social ~ a de caráter of'icial, compuls6ria, consi,,!
tente na atuação governamental nos setores da sat1de, da p r-e'va 
dência e da assistência social.

O Capitulo em que se insere o artigo em ref'erência, contempla,
em dispositivos esparsos, a atividade privada complementar nas
mencionada:s áreas.

A presente emenda v;isa precisar, no dispositivo introdut6rio do
Capitulo, o alcance exato da designação Se!íuridade Social, com
o que se preBervar.á a identidade da Previdencia Comrlementar,c~

Ja manutenção' imperativa. tendo em vista a abrangencia real -,
mente signif'icativa de pessoas f'ísicas e jurídicas n21a envolvi.
das. os direitos adquiridos já constituídos, a e eue çae que vem
desenvolvendo e sua extrema relevância sob o ângulo econômico e
eccí.eã , __ _

As normas contidas nos parágrafos 2l:l e 32

do art. 31 do projeto disciplinam a chamada "inconstitucionalid,!
de por cmãssãc'' divergentemente das regras enunciadas no art.

203, §§ za , 3!il e 41õ1. que também a regulam e de modo ma1S adequ,!

do.
Com efeito. no art. 203 tal dec La r ação de

inconstitucionalidade é reservada ao Supremo Tribunal Federal,
que poderá assinar prazo para o legislador, ou suprir a omissão

por uma resolução. No art. 31, qualquer juiz poderá fazê-lo, e~

bora sua decisão~esteja sujeita a recurso (sem efeito suspensivo).

Ora. isto poderá provocar a multiplicaçDo de dec.í sües judiciais.

contraditórias ou conflitantes • que tumultuarfto o mundo jurId.!.

co. em pontos tão delicados quanto os de om1sslJp do legislador.

I: PLENARIO

EMENDA 1P08649-3
I: Deputado PAES LANDIM

A exigência de concurso para. provimento de cargos

públicos representa a continuidade de una tradição rnetauraoe pelos constituintes

de 1934 e que não sofreu solução de continuidade, nemfiesmo/fíos t~onstitu
cianais editados durante os períodos de exceção democrática

sttue-se a medida em consonância com o objetivo

de assegurar a qualidade dos serviços prestados à comunidade, ao tempo em q.Je

propicia a todos os cidadãos detentores de quallflcação e experiência profissio

nal o acesso à carreira no serviço público.
A relevância desse principio, inclusive, pode ser

melhor aferida pela sua presença em todos os textos constltucionais modernos. Co

locam-no explicitamente as Constituições de Portugal (artigo 42,2) e da Itália

(art 97) Os demais, embora não se reportando diretamente ao procedimento, não

são menos cuidadosos quanto ao cerne da questão, que é a ínorsoenseveã qualific,2,

çãc e experiência profissional para o exercício da função publica.
A limitação de idade para admissão no serviço pú

blico é medida que, em essência, apenas marginaliza e dlsctimina pessoas idosas

do mercado de trabalho. ~ mnto mais a ratificação de im pljeconcelto que a defesa

do interesse público.
O serviço publlco há de engajar sempre os mais

ccrceteotes, sobretudo para cargos que exijam desempenhos lastreados no saber

na inteligência. Nesse sentldo, discriminar os mais velhos configurana ação,

não imoral, pelo menos caracterizadora de desserviço à sociedade

Art 86 - Aplicam_se ainda, aos servi

dores públicos civis, além das disposições cons

tantes do art 14, as seQlJintes normas escecrrt-

1-

II - O ingresso no serviço público, sob qualquer
regime, dependerá sempre de aprovação prévia

em concurso público de provas, vedada a liml
tação máxima de idade, a não ser Pór léi e

em razão das peculialidades do cargo. Será

assegurada a ascensão f'unc rona.l na Cl:lf
reira mediante promoção ou provas inte

nas e de' títulos, COlll igual peso,

Dê-se nova redação ao inciso Il, do artigo 86,
do Projeto de Constltulção, pela inclusão do seguinte preceito

JUSTIFICAçno
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DEPUTADO PAES LANDHl

EMENDA lP08655-8
ê' f:I ;;~;;,:J

n~~7§íJ

EMENDA lP08658-2 EMENDA lP08662-1
fTY"Dá/RJ"][:J DEPUTADO JOsE: FERNANDES I tc;~;'·~ ['J Constituinte Gustavo de Faria ]

'lU~"'o/U~ ,.liol.ol~.~"''''' 'LE~U.o/C.N''''''''&~OCON, .....

fl%!~gfliJf'l PLENARIO I ~;;;] f? PLENARIO J
Tlna/'~$r"te~io _

o artigo 213 do Projeto de Constituição, passará
a ter a seguinte redação

EMENDA SUPRESSIVA

SupriMa-se o Item XIX do art 13

JUSTIFICATlvA

EMENDA SUBSTITUTIVA üê-se ao art 425,~, do prcj eto , elaborado pe.,

la Comissão de sfs tenat í aaçâo , a seguinte redação'

"Art. 425 As terras ocupadas Pelos índios são
destinadas à sua posse permanente, cabendo_lhes o usurr-o
to exclusivo das riquezas na turaas do solo, das utilJ.da-=
des nelas existentes e dos cursos r tuvrat s , ressalvado o
direito de navegação."

~ Matéria de lei ordinária

P PLENARIO

r;r----------'<UON"..."..~io ____.

EMENDA MOD-IF'lCATIVA

o artigo 214 do Projeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:

Art. 214 - Os I'z-abunaf s federais do Trabalho CO!!!

põe-se de desembargadores nomeados pelo Presidente da Repú

blica, sendo:
1 - um quinto dentre advogados, com mah. de dez.

anos de prática forense, e membros do Ministério Público do

Trabalho.

II - os demais, mediante Promoção de Juiz fede-
ral do lrabalho, por antigUidade e mereClmento. alternada-

mente.
Parágrafo único _ As de advogados, serão elei

tos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
da respectiva Região, e as do Ministério Público dentre os
Procuradores do Trabalho da respectiva região.

.JUSTlf"IC'ACAO

"Art. 213 - Haverá, en cada Estado, pelo menos,

um Tribunal Regional do Trabalho. que será mstafadc no pr~

20 de seis meses a contar da data de promulgação desta Cons
t Lt uf ção , na forma da lei" -

JUSTIF""!CllcnO

• E: de toda ccrwemêncra estipular um prazo para

instalação dos Tn.bunal.s TtabaUustas eva t ando que o. manda
mento constituClonal passe a ser letra morta O nraao e as

com:!ições são as mesmas prevratee no artigo 449 do f'roJeto de
ücnat i turção , que trata da mate t açãc dos r r rbunaa s Regl0
naâa fedel:ais

EMENDA lP08659-1
[:J OEPUTADO 'OS" FERNAND"s

f'J PLENARIO
r.r--- 1Utt>l....."'u~i.,, __,

EHEt-tDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 215 do Projeto de Constitu!

JUSTIFICACAO

Não tem mais sentido diante da extinção da
presentação classista.

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta exclui do artigo 425,~, o

vocábulo "subsolo". COr! a mcdí r.ícação , dá-se às POpulações indíg~

nas tratamento simétrico ao ccncedrdo aos oenaí.s brasileiros ca.,

be-Jhes o usufruto exclusiva das riquezas naturais do solo e , Qua!!.
to ao subsolo, garante ..se tambén ao usufrutuário, participação nos

resul tacos da lavra, na forma da Lea

Nesse sent roo, apresentei outra Emenda dando nova

redação ao artigo JD6 do Projeto

Acolhidas essas Emendas, eantém-se a orientação do

direito constitucional brae í ren-o, no sentido de distinguir-se da
propriedade ou usufruto do solo, a propriedade ou usufruto dos r~

cursos do subsolo, deixando à doutrina e à jurisprudência a fl.xa_

çãc da natureza jurídica do direito sobre as riquezas do subsalo

Por outro lado .. a t r Lburc-ae , inclusive às populações indigenas, di_
re í to de participação nos resultados de exploração elo subsolo, na

forma da lei.

CONSTITUINTE GUSTAVO OE FARIA

PLENI\"RIO

Dê....se ao art. !l92 do Projeto de Constituição, elabo
rado pela comí.ssãc de Sistematização, a seguinte redação

"Art. 492. O Poder Público illlplantará as unidades de
conservação já definidas e criará Reservas Extrativistas vege
tais na Amazônia, como propriedade da União, para garantir ã
sobrevivência das populações locais que exer-;am atividades
econômicas tradicionais associadas à preservação do meio am
biente."

.U•• ""'fCONI1,l.,'''lICllu, ••• O _

No tocante a fo.rma de escolha dos m.embros do

Tr.tbunal oriundos da Ordem dos Advogados e do Ml.nistério PQ
blico. fica mantida o mesmo prcceesc, já crevaet;o pal:a
outros Tribunais no Projeto de constitUição

Mas, solucionq_se o problema da designação dos
integrantes da segunda anatêncda da Justiça do Trabalho. E:
que, como se sabe, os membros do colegl.ado dos Trl.bunais Tra
ba.lh.l s tas são denominados Juízes Togados No entanto, JU1Z~

todo membro da magistratura o é, da primeira a última Ins t ân
ela, e togado, todo Juiz usa toga, "até mesmo os classistas 

representantes dos empregadas e empregadores. ASSl.m, a deno
minação é notoriamente imprâpna.

Por isso, a designação de Desembargador, espe-.
cã rãca claramente a segunda instância de qualquer Tribunal

Af.1.nal, se tôdos os Juízes de primeira instância, de todos
os t.rabunaí,s do pa.íe , são chamados de JUízes, se t.oocs os

JuJ:zes de últJ.mi:l instânc.l8 de todos os Tribunais do país são
denominados de Minlstros, não há porque deixar de designar
de Desembargador, os integrantes da segunda rnst.ênc í a t r aba
lhlsta. -

eêo,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se c artigG 216 do projeto de Constitui

JUSTIFIC~CAO

JUSTlfICAÇi\O

A redação proposta apenas acresce à r-edação dada no
Projeto o vocábulo «vece ce rs», após a expressão "Reservas Extrati

vas". O objetivo é evitar dúvidas quanto ao alcance do dispositivo

- proteção da flora amazônica e da atividade dos. ser-InqueIros -

Da forma como está redigido o ar t; 492, pode-se en
tender que abrange, tamaélll, as atividades extrativl~tas ennera.rs ,

o que não é O objetivo do Projeto.

EMENDA lP08664-7
tJ r~"'TqUI'IT< AL,.-0 '''TO'IO

l!1 P'"<NÁR!O

Não tem mais sentido com a ehminaçãc:, da repr..!:.
aentaçãc classista Sup::citnam-se do P::cojeto:

EMENDA lP08657-4
t: DEPUl $%00 JOSE FERNANDES

!? PLENA"IO

'UN.llUOhoOl'UlO/IUlcO"'uü --,

EP~';"':J

rr;;;~7;J

Os Artigos 336, 487, 4-88 e o I'l:!;::ágrafo Ónico
do Artigo 337.

JUSTIFICATIVA

------'.rU"'ol.~u' ..lM'~.C.~,...~-- ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

o Inciso I do I\Ttl.gQ lBB do Projeto de Const1
tuaçãc , passa a ter a sequânte redação:

EMENDA lP08661-2
f: DEPUTADO 'Os< 'ERNANOEs

J'! PLENA"IO

"'----------lUT.,'""'fll'.çl.- .,,_,

Os Artigos e o farágrafo ünaco indicado 11:,

quidariam Com os eervaçce sociais e de ensino Pt'Ofissionalizan

te mantidos pela l.nic1ativa prl.vada, sem ônus para o trabalhj!
dor, há quase aexc século, através do 5ESC,Sr::SI,SEN"AC e SENAr.

EMENDA MODIF"lCATIVA

r;r----------"".n"'''"'''.------------,

~--==,--,-,-=,-- :J--, r-r;;~o;;--"""]

'-...:.=="--"':..===-,=="-"'=,-~=s __:J--, fÇj~~

EMENDA lP08665-5t: RENATO VIANNA

t:J PLENARIO DA ASSE~;~~~~~"::~';~;;:io CONSTITUINTE

EMENDA SUPRESSlVA

JUS1IFICACilO

ção ,
Suprima-se o artigo 217 do Projeto de Constitu.,!

Art las •••
1. iogresstI, por concurso de provas e tít!:!.

los, com a participação da Ordem dos Advogéldos do Brasil,

cbservanco-se a ordel'l de classificação.

JUSTIF"IC'AÇ~O

Fica excluída a part1cipação do Ministério Pú
blico para o concurso público de ingressO na magistr-atura
~E de se entender que as duas carr e r ras são distlnta$, não

se confundem, e por iS50 apresentam objetivos di "ez-entes
Inexiste precedente confirmando semelhante part.Jc rpação , a
qual, por sua vez, torna o concurso da magistratura vulnerÊ,
ver à particip'lJção de outras entidades r-epresentatlvas da c.!?.
munida de nacional, o que acabaria o descaracter raanno Por
outro lado, os membros da magistratura não per t rcmam do
COncurso de ingresso na carreira do Minl.stérJ.o Públ-lco, e o
atual Projeto da c.onstituição silencia a respe i to , como que,

demonstrando que a pre tendí.da participação é uma orientação
rscraoa, Sem condições de Se firmar como um princípio a ser

desenvolvido Quanto, por exemplo, a OrtJem dos Advogados, a
participação é tradicional, dentro da sequmte realidade de

lã sairam e por lá passaram e passam todos os mentires da ma

glstratura nacional. Não é o caso do Mitllstério Púb!lco -

o presente artnqo é mers uma demonstração da
descabt da tentativa de subeusaãc dos 'rr ínunats t rena.ttus tas
ao Tribunal super.ror do Trabalho. Apesar do er t Iço 191 do
Projeto de constLturção , dar competência privativa aos r r L,

bunars para eleger seus ôrgãos diretivos e elaborar seus r-e
gimentos internos. neste artigo 217, se dá ao Trinunal Su=
per.íor do Trabalho conpetência para expedir "Instruçdo Nor
mat ãve'' drsctormeoco o processo eleltoral pata to.dos os c;
50S em Que os Jvízes da Jvstlça do Trabalho forem eleltos
A.ssim, se mantido o artigo, os Tr1.bun;l;l.S TrabaHu:~tas se
r i em os únicos do Brasil cujos membros não teriam ceoaca ce

de nem para. e Laburu r um simples processe eleitol:al de elei

ção de seus dnigente:s. Aliás, é de assmaf ar , Que atê a

presente data, todos DS Fr rbunad s Ttabalhistas~ arasl.1 ele
geram seus Pres rdentes , Sem qualquer interferência do Tri=
bunaI Super ror do habalho.--~

Pelo absurda, a eliminação cio artigo se impõe

331
Art ...24-6 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públi

cas , podendo ser dirigidas às escolas pr Ivadas , deade
que:

1- provem finahdades não lucrativas e reapl1quel'l excedentes _
financeiros em educação.

Il- prevejam a destinação de seu patrimônio a outra instituição

de natureza idêntica ou ao Poder Púbhco, no caso de extin
ção

JUSTIFICAÇAD 38
Há necessidade de Se dar nova redação ao Art.~~ tornando

-o mafs conclso A rede privada de ensino tem, de forna complemen

ter, prestado inestimáveis serviços à educação deste país. e to-~

dos temos conhecimento das estatísticas que privilegial'1, substan

cialmente, as matrículas em escctas particulares. Vedar, pura e 

simplesmente, a destinação de verbas às escolas Privadas se constl
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JUSTlf.ICAÇ~O

fertilizantes oc tãsarcos e ru troçenacos , alguns metaióides e não
ferrosos Ademais, não se pode fugir daquilo que os técnicos deno
mínaran de "rigJ.dez Iccecrcnat do jazimento mineral", ou seja,o mT
nério só existe no local onde a natureza o coiocou Oessa maneHa";"
uma economia como a nacional, por imperativos geológicos e geográ
ficos, vocacionada para as atividades de mineração,não pode se dar
ao luxo de adsu t.Lr restrições exageradas ao desenvolvimento do se
tor. E claro que a economia de mineração não deve fazer tabula ra
~ das exigências ecológicas e dos direitos das populaçõe~
nas. Entretanto, ela também não pode ser sacr í r.tceda a essas exi-
gências e direitos Um equilíbrio, centrado no bem comum nacional,
deve ser encontrado Cabê à Constituição alicerçar esse equilíbrio,
que ha de ser construído e preservado pela legislação ordinária,
variávei conforme a evolução dinâmica da vida sociaL

Afinal, é importante observar que um dos grandes po
tenciais de desenvolvimento da Reqr.ão Norte do Brasll reside exatã
mente na exploração mineral e que é também nessa Região onde se en
contre' uma percefe ponderável da população andfqena braslleira Ve
dar a iniciativa privada, dfnãnfca e atenta às oportunidade de lu=
cratividade, atuar nessa área .impLr ua restringir o desenvolvimento
nacional e discriminar ccntra a Amazônia

No § 112 modificou-se à expressão "dependem da auto
rização das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Con
gresso Nacional, case a caso" para "dependem da anuência das popu
lações indígenAS envolvidas, com a assistência do órgão responsavel
pela política Lndaqen l s t av , A eutcr í aação para pesquisa, lavra ou
exploração de minerios é dada pelo Poder Público, no interesse na
cional 1\s comunidades indígenas. reserva-se o direi to, prév Ic , de
anuir ou não, assistidas pelo órgão responsável pela política indi
geniste. -

A matéria contida no § 22 do art. 427-, cuja supres
são é proposta, deve ser absorvida pelo art 413, conforme uma ou=
tra Emenda por mim apresentada. E que o § 2R do art. 427, em cau
sa, ví.ncuta recursos para aplicação na execução da política indige
nista e de programas de proteção do merc ambiente; e o art 413 criã
um fundo destinado a atender despesas com a conservação e recuper!,

çêo do meio ambiente logo, é de se eliminar o referido § 22 am
pliando os objetivos do_fundo previsto no art 413 também para 'aten
der gastos com a execução da política indigenista

exigência do [:o~t~~f:i~;ç:~l~~d~d;Qmf~e;~f p:~~scó~~~~~u~r~~~~osuma
g~J.~~ed~mie~~~g~~~a~~d~~á~~~~ma~~~s~o~~~; i~~iã~o~i !~âi~;Õ~~al i~~~
a cata, a faiscação e a garimpagem, à margem desse controle a exi
gência para os demais perderra todo o sentado Por 1SS0 é' prefe
rível deixar ao legislador ordináuo a definição da n1até~ia o qual
certamente aval1ará a necessidade de manutenção da exigênel~ elen

~~Z~~ã~u:6ci~~~~~n~~~~:~~P~~g~~~ aos cidadãos melhor para ~ org:[

p;;;;;"~"OO~

r:õ67~'sa

CONSTITUINTE Nn.SON CAnNLIRO

'lUoo,./ç.u....o/.u•••",.,lo

Dô--se ao ar t , 158. I a scgumtc r cdaçjic

JUSTIfICATIVA

Art. 12 •••

Pr,fNAUro

xv - "Não hever ã prisão cav rf por d Iva da , salvo no caso
de 11ladl,mplcmellto de pensão uj nnent Ic au"

o texto impugnado torna o Pramc i rc Na.m.s t ro deml,ssível
.!2. nutum pelo Pz-es adcrrt c da República. o que se exp Lacu pela pcs açâo I
de ~ntermed1,5rio da au t.o r ad adn do Pzes a den t e da Repúbhca (art. 19 do
Prcj ecc) •

Art. ~58 •••

I - nomear o pres rderrte do Conselho de Nma.s t rcs e, por

mdxcuçãc deste, os derams ~Il,nl,stros de Es tndn , e
cxcncr-ã-fcs nas hipóteses mcncaonadas nesta ccns t r

tuição.

Dê-se ã alínea "d" do a t em XV, d."' do art. 12 a scgu rut;c redação

EMENDA lP08670·1
I!J CONSTITUINTe NOI SON r,IRNFlnO

EMENDA lP08671·0
I!J

r.r----------"".""UC,",,..-- --,

flY~~~"'~

Pç;~~--;;J

tu iria em verdadeiro contra-senso. Estabelecer requisitos para o
recebimento de recursos públicos e exercer severa fiscalização,
quanto a sua aplicação I é medida de bom senso que contribuirá para
elevar a qualidade do ensino e premiar estabelecimentos centená
rios _ que são responsáveis por gerações de homens públicos e llu~

tres braslleiros.

EMENDA ADITIVA

Art.'~ - São direitos e liberdades individuais invioláveis:

1- A Vida, desde a concepção, a existência digna e a inte

gridade fisica e mental.

E preciso assegurar o direito à vida desde a concepção,
para que o texto ccnat í tucfc-ie í , de forma positiva, proiba o
aborto, crime co-substanciado no Código Penal vrqente O OJ._
reito Civll sceent.e protege o nascimento com vida e reaq.re r-.

da o direito do nascituro.
~~.

A adição ao !tem 1, ao dispositivo.fi1X do~eproJeto,

da expressão "desde a concepção" _ é mdrspensévef

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Artiqo 427 e seus §§ lCi',29 e 39

supr-amem-ae o Artigo 427 e seus parágra -

EMENDA lP08666·3
fl RENATO VIANNA

EMENDA lP08667·1
I!J ltlõNO'-O j'~Nl'ln

tJ PLENJ\RIO

fos ~9, 29 e 39.

JUSTIFICATIVA

Acresça-se ao ar t a.go 270. do Pr-c j c t.c um 1nci

.so , que t.omarji o nc VI.,

"VI _ Onico sobre mane r-aaa , ene r-gaa e rêur rce ,

ccabust.Iveas líqU1dos, gasosos e Iub r a I rca n
ces ,"

flPiiÓ./RQ
fÇj~;AJ

Constituinte Gustavo de Faria

DISPOSITIVO EMENDADO' Art1go 270, do Proj e tc

r.r- .U•• _I.....do/l.I.O~""lo _,

['J PLENÁRIO

EMENDA lP08673·6
I!J

substJ. tutnvo ,

A Const1tuição atual Já prevê, no § 17 do ar e , 153. a
pn.são cavaL em caso de z.nadarnp Lemen t n de ob r agaçfio at recn t.n ,

são Las t rmâve rs os casos em que os respcnsãvc i s pelo
pagamento de pensão ahmentícia se Eur t.am a essa cb r s gcçâo , mudando de
emprego e usando de outros artl,fícl,OS.

A emenda ora proporta visa a reparar essa lacuna do

JUSTIrrCATIVA

As terras indígenas pertencem ã união,

forme dispõe o Artigo 52, Lrica.so x. Também pertencem ã üm.âo os
recursos minerais do subsolo e os potenciais de ener-qaa hidrául!,
ce , segundo, tanbérn, o precitado Artiqo, inciso VIII. Cabe à una-.

ão legislar sobre Jazidas, minas, outros recursos minerais, meta

lurgia e populações indígenas, de acordo COM a normatização pre 

vista no Artigo 54, .tnc í.so XXIII, letras!. e!. Ora, se os pode
res dâ União nessa matéria são incontrastãveis, conceder-lhes no
vas conceituações só servirã para diminuí-los ou gerar controvéE

sias preJud~ciais aos interessados - o Estado e os índios. A su
pressão dos dispositivos indicados, cbje ee da presente enenda , é

algo absolutamente indispensável para confer~r alguma organicida

de e coerência ao texto cons tacucí.onaã ,

JUSTIFICACÃO

JUSTlfICAÇ~O

PlENARIO

Constituinte Gustavo -de Faria

JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao art. 426 e seus parágrafos do Projeto de
ConstituiçãD, elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguifl
te redação'

nArt. 426. São nulos os atos de qualquer natur~

za, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a
ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos !ndios
.ou das riquezas naturais do solo nelas edstentes, desde
que demarcadas.

§ 112 A nul1dade de que trata este artigo não dá
direito de ação ou indenização contra a União ou os ín
-dias, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de
boa fé, em relação aos atos que tenham versado sobre te.,;:
ras ainda não demarcadas. caso em que o órgão do Poder
Público. que tenha autorizado a pretensão ou emitido o
titulo. responderá civilmente

§ 22 O exercício -tio direito de ação, -na hip6te
se do parágrafo anterior, n~o autoriza a manutenção do
autor ou do seu litisconsorte na posse da terra indíge
na. não impede o direito de regresso do órgão do Poder
Público, nem e}..ide a responsabilização penal do agente."

Os a.t ens cnumerados no J.nC1SO VI, ora ac r es-,
cido ao artigo 270 do Proj eco , decorrem de a t rvadades sohre~ quars

compete ã ümãc leg1slar (aru rgc 54, do mesmo Pt-cj e to) devendo. por

lSSO nerecer tratamento trJ.butár10 J.gual em todo o terr i tórl,o na

cional.

D Art 426 do Projeto de Constituição, ora em apre
ciação na Assembléia Nacional ConstltuJ.nte, declara a nulidade e.
por via de [:onsequência, a ineficá[:ia dos -atos jurídicos, 1m esmo os ..
já praticados, relatIvos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação
ou à con[:essão de terras ocupadas pelos índios.

• D dispositivo. como está, deixa margem a dúvida,
permitindo compreender na sua aplicaç~o qualquer terra que. no pa,!
sado, tenha sido ocupada pelos índios. Acarreta a possdibilidade
de a norma se aplicar a J:lualquer parcela do território brasileiro, ~

pois, em princípio, pelo menos um dia no passado, essas terras fo
ram por eles ocupadas. Nesse contel'to, o próprio Projeto Grande Ca
rajás teria de ser interrompido e abandonado. -

É fund<!mental proteger a comunidade indígena, mas é
importante também, em homenagem à paz social, que essa proteção se
faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públ1[:as. que de-
pendem de normas Jurídicas claras, principalmente as de natureza'
constitucionaL Disposições vagas propiciam interpretações absur
das, suscetíveis de abrangerem situações não pretendidas pelo le
gislador, confrontando princípios básicos do próprio Projeto

• Do contexto da disposição, que se coloca logo ap6s
ao artigo que se refere à demarcação das terras reconhecidamente
ocupadas pelos índios, é óbvio que a n.ulidade, nela referida, so
mente se aplica a atos rela[:ionados COm essas terras

Sobre tais e edvadades , por serem casenc r a i.s

ã eccnêma nacxcnat a mcadêncaa de ampo s to deve-se dar uma iinaca

vez. por se tratar de J.mposto exc Ius avo ,

EMENDA lP08674-4
I!J

prPHõâ/~CJ

I [JOó;;Ú"]
... td.IO/... "' ..Ia/....e~'"I....

PLENARIO

Constituinte Gustavo de Faria

A redação proposta lIlantém inalterado o~ do ar
tigo 308 do Projeto. bem como o seu parágrafo único, renumerando-n
para § 22. Introduz o § 12. que trata da mesma matéria prevista no

~ d~e~~~~~~~a:al~~r~uo~x~;~í~g~ã~ed~i~i~~~i~sSór~~il;~~a§ ~:~
terras indIgenas". Com essa modificação. mais técnica porque o ar
tigo esgota a matéria. pode-se suprimir o artigo 427 do Projeto.

A matéria [:ontida no c~ e no § 32 do art. 427
foi eliminada;a do § lR foi inserida õo art. 308, constituindo o seu
§ 1-2; e a do § 2g foi incluída no artigo 413.

Essas, as modificações de ordem formal. As de natu
reza substancial, são imprescindivei~, também.

Realmente4

vra ou eXPloraç~o~~h~éri~;i~Oo4~~r~e~~~=;~~tciU~0~ ~~~~~~~~lsl~;
energia hidráulica em terras indI1Jenas somente poderão ser desen
volvidos, como privilégio da União. no caso de o exigir o J.nteres
se nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes pa
ra o consumo interno, e exploráveis em outras partes do territó-=
rio nacional

No que tange ao "privilégio da União" (monopólio?)
para exploração do subsolo em terras indígenas, o Projeto apresen
ta um caráter estatizante, que vai de encontro ao pl"incípJ.o da li
vre iniciativa previsto no..-tírtigo 300. Não é compatível com a I.!.
berdade de ação políti[:a e econômica vedar a brasileiros desenvol
verem projetos de mineração em áreas indígenas, que são também pa!'.

i~~t1~i~:;spar~U~d.'~~~~~;d:, q~~ ~e~~~s~~~i~~j~a~~~;~~~~~ed~e~~~~r~
dados os interessés das comunidades J.ndígenas

Sem dúvida, as populações indígenas merecem da com.!:!..
nidade nacional, onde se inserem, o maior respeito e a proteção
adequada. Entretanto, não se pode, em nome desse respeito e dessa
proteção, inerentes à natureza da pessoa humana livre e titular de
direitos fundamentais, entravar o desenvolvlmento da ComunJ.dade N!,
[:ional, do qual essas mesmas populações, como parte integrante,se
rão beneficiárias

Apesar da grande potencialidade brasJ.1eira em recu.,;:
sos naturais. o PaIs participa com apenas_1% da produção mJ.neral
mundial e possui alta dependência do territ6rio alheio (70%), so
bressaindo-se aí os minerais energéticos, petr6Leo e carvão. os

No Projeto de Constituição, eiaborado pela Comissão
de Sistematização:

I - dê-se ao art. 308 e seu parágra rc ümcc a se
guInte redação:

"Art. :508. A pesquisa e a lavra dos recursos
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais de
energia hidráull[:a, dependem de autorização ou concessão
do Poder Público, no 1nteresse nacional, e não poderão
ser transferidos sem pré'via anuênCJ.a do poder conceden
te.

S 1R A pesquisa, lavra ou exploração de miné-
rios e o aprovei tamento dos potenciais de energia hidráu
11[:a em terras indígenas dependem~ ainda, da prévJ.a anlJên
cla das respectivas populações envolvidas, com a assistên
cia do órgão responsável pela política indigenista4 -

§ 22 Não depende de autorlzação ou concesstio o
aproveitamento do potencial de energia renovável de cap,!
cidade reduzida.";

II - suprimam-se a art_. 427 e seus parágrafos.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA lP08672·8
I!J

pr;;I~~~DO

l]U'~~/S7
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CONSTITUINrr NJ:J.sm: CARNt:mo

PI.l:NAUIO

Art. 174 ••••

Dê-se ao S ún1co do art. ~74, a seguinte redação

pl fiNOnlO

Art. 151 - rcnuncrundo-ec os atuaa.sc

Art. 151 - "O Poder üxccu eavc c cxca-c adc pelo Pr-cs rdcn t c tI.I 'tepút>hca
C pelo nrcsadcnt.e do Conselho de Hinl,stro. j un tuccn te com

o Minl,stôno, cabendo a este a dxrcçãc e a responsabl,hd,!!
de da polítl,ca do Governo, aSSl,m como da AtIml,nl,strnç50."

o texto do projeto não inclui cypressamente no Poder Exe
cutivo o Primeiro Ministro e faz todo o Conselho de Ministros, que
ele integra.. um simples delegado do Presidente da Repúbllca. Em uma
palavra, confunde o Chefe do Estado e o Chefe do Governo

S úm.co - Os eleitos lnicl,arão um novo mandato de qu.ltro
anos.

JUSTIfICAC1iO

'" primeira vista parece desnecessário o pat!agrafo Mas não
é assim. Melhor será que fique expresso o prazo do navo mandato, tan
to mais quando substitui texto dIametralmente oposto ide parecer d;
Sub-Comissão. Ajunte_se :;linda que o atual Substitutivo teve o cuidado

de referir que, em caso de vacância do Presidente da Republica, o e

leito inicia "em novo mandato de cinco anos". (Art 37, ~ § 2R).

EMENDA lP08669~8

tJ

EMENDA lP08668·0
:t: cousrrrU!NTb saso« CAI~NI:lRO-
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JUSTIFICAÇAO

r.r 1UTO/'"n"'u~io----------__,

Um dos graves problemas bras~).eiros é o excesso do período de reces

so do Legislativo e do .JudicJ.ário Tais perIodos, exegeradamente 1;
gos, deixam o Executivo governando sozinho e servem para descrédito
dos outros poderes perante a Comunidade

Um novo sistema de governo, com responsabilidades adequadamente par

tilhadas, exige também um runcrcneeento mais ágil e permanente nz
Legislativo Com felicidade, o Projeto já prevê a existência de u

ma Comissão Representativa no recesso, para evitar a absoluta au:

sênc ra do t.eqí s Iatavc em tal época Todavia, cremos ser necessário

diminuir o recesso, como per Iodo essencial de contatos com as ba

see e até de descanso para os legisladores, não pode, todavia, ser
maior que as prdpr a as férias escolares COMO hoje.
Estamos propondo o funcionamento ordinário do Legislativo de 1Q de

f'ever e i r o a 30 de junho e de 16 de julho a 15 de dezembro.

A redução do recesso haverá de contribuir para uma maior credibi:i
deoe do Poder junto à população e evitará a prevalência absoiuta -;
do ExecutJ.vo en um terço do ano, como hoje acontece
Acertadamente o Prcj e to Já prevê que os regimentos internos pode _

rão disl:iplinar formas espec í aas de funcionamento nos períodos qae

antecedem a realização de eleições. Mais uma razão para se reduz~r

o recesso obrigatório pela constituição.

JUSTIfICATIVA

A segunda parte do parágrafo, que garante aprese.!.
vação da Ldent rdade étnica e cultural das populações indígenas, es
tá contida no item r r r do parágrafo único do art.385, que dispõe:

A primeira parte do referido § 22, estabelecendo que a
educação será ministrada aos índios na lIngua materna e na portu

guesa, já está prevista no art. 375, que dispõe "Art. 375. O en

sino, em qualquer nível, será 11unistrapo no adi ema nacional,~

gurado às nações indígenas tambél'1 o emprego de suas línguas e pro
cessos de aprendizagem~"

JUSTlFlCAÇJlO

UI - r eccnuecanentc e respeito às especa t rc mades
culturais dos múltiplos Universos e modos de vida
da sociedade brasileira."

De conseguinte, é inteiramente pertinente a Emenda
sLJpressiva ora proposta.

"Art 385 O Estado garantirá.

Parágrafo único. O disposto no~ deste ar
tlgO será assegurado por: -

er;~~;;;;]

~;AJ

..",----------,
GUSTAVO DE FARIAconstatumte

De forma mais adequada e redação mais pr-ec i.sa , a mi!,

téria já está contemplada no item IV do art. 233.

Suprima-se o ar t , 1128 do Projeto de constituição

elaborado pela C"Jm~ssão de Sistematização.

EMENDA lP08675-2
liJ

JUSTIFICAÇ1l.0

I - inclua-se, no Titulo X (Disposições Transitó-
rias), o seguinte artigo:

"Art O Poder Executivo criará um conselho delibera ti
\10 composto, de forma P8'titária, por 'tepresentantes das Ptlpu':'
Jaçees indígenas, da União e da sociedade, que definirá a pol.!.
tica lndigenista, fixando as diretrizes e normas a serem execu
tadas por 6rgão pr6prio da admrus t raçãc federal", -

II - suprima-se o § 312 do art. 424

Art. 270 •••

UI - " Estão i scntos do Imposto de REnda os vencanentcs
proventos e salários. até o valor mául'lo de ;50

(tr~nta) saaãracs nínimos, continuando tn.butã

vcas os valores superiores a esse teto".

JUSIIflCATIVA

Os assalariados em nosso País estão sobrecarrega:los

de t ru.bu t açjio fiscal, pa'r-t.a cu Lar-ment;e quando se c cn s adc r a RE~DA es

salários.

i2J nê-s c ao r tem III do Art. 270 a s cgu mt;c rcdcçâc .

I

py~~",;'i~!J

50~';ftU

Constituinte Gustavo de faria

II - incluam-se, no art. 52, os seguintes §§ 42 5e e

6'

"Art 52 Incluem-se entre os bens da uní ãc

I - dê-se ao art. .52, item X, a seguinte redação:

"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:

x - as terras ocupadas pelos índios, que serão ina
lienáveis, imprescritíveis e indisponíveis, a qual
quer título.", -

No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão
de sistematização:

EMENDA lP08679-5
f?

r.T"---------_,U10,.u"'''.~lo

F?~~~7.;J

ry:';;;m

pela Comissão

PLENARIO

No Projeto de ConstituIção elaborado
de Sistematização) fr">"~ CGU.bt;t...

EMENDA lP08676-1
liJ CONSTITUINTE GUSTAVO OE FARIA

JUSTIFICAÇÃO

er;;;,;;;:"":J
Q6J';0S7J

CONSTITUINTE NI:LSO'1 CAR"1EIRO

PLENARIO

"Art

PLENARIO

CONSTrTUINTI: NJ:LSON CAUNl.IRO

90 - Os provent.os de aposentado da União. Estado ou Mu

nicip1.o serão compostos dos aesncs element.os de l',!

muneraçâo do r-espec t rvo cargo da at rva , nlesr.:::l qua!!
do este sofreu inovação legal. I

1

Parágrafo úniCO - A lei qt1e trouxer a inovação menClonar!a ne!.1
artigo fará expressa referênc:la ã extensão !
de-seus efeitos pe.cuniârios 30S que foram!!. I
posentados no cargo inovado." I

JUSTIFICATIVA I
Uma das grandés inJUStiças eXistentes atUõI'lr:ente'l

na socJ.edade brasileira. é a degradação das aposentadorias n. correr

do tempo.

Dê-se ao Art 90 a seguanee redação:

o art. 49, XIII, deveria apr-ove at a'r os artIgos 89
,

XIII da U ccmssãc e o art 23, II, da VI ücsus sâc ,

Não fca o que aconteceu, Já que o Sub s t r tu tc dcspr~

aou o art. 23, lI, da VI Comissão. A emenda corrige a cm ssãc

Já pagam essa t.t-abut açjio em todos os bens que aâqua

rem, uma vêz que esse tributo faz parte da ccnpcs rçâc de custos nas

andiiat.r-a as , no c.om~rc:lo e ao {:lnal é transfcn.do no seu todo pan. o
con sumado r , que assume as tribut;;J.çõcs rCi tas no curso de produlj3o

até "O consumo.

EMENDA lP08683-3
I"
I"

Essa taxação vem des t r-uando a classe mêd1.a, que já

não possue poder de compra, aacaçandc a própna protlução c CO~ul.!!

I temente o desemprego como ccnsequêncaa lóg~ca. O /"to de trinll (3D)

saláriOS mínimos restringe a asençâc para protegp a~enas o nCCt5-

'

--::" -:J 1C para prover a subs as t ênc r a própria e d; famílJ.a. respondendo P2.

la t.r abu t.açjio os valores que for em superiores a esse r rsu ee •

I Agora meSMO, mui tos dos con t r abuan tes do Imposto de

I
!\c -da , se ror mantido a atual situnçã~. não :crão con~ pag::tr s rqucr a
.' r , r.c i ru prestação do rnpo s rc , em 'rnaac da nao cor r cçuo do .nspcstc r~

t rdc na fonte no ano de 1986.

JUSTIFICAC~O

tJ,------- .. lM•• '"/U""llo/l.... 0"'IU~ -,

EMENDA lP08682-5
tJo art. 425 do ProJeto de Constituição elaborado pe

la Comissão de Sistematização, ora em apreciação pelo Pã enéz a c da

Assembléia Nacrcnaj, Constituinte, trata das terras ocupadas pelos
índios, atribuindo a estes o usufruto delas e, à União, a proprieda
de.

Ora, no contexto do Projeto, os bens da União estão

relacionados no art. 52, razão por que se deve remover para
dispositivo a matéria contida no art 425

Ao se promover a inclusão da matéria no art 52,

não se fez referência ao usufruto do subsolo, como consta do art
425, porque se impõe manter simetria em relação à propriedade.

Da mesma forma que a propriedade do solo é distinta da do subsolo,

o usufruto do solo deve ser distinto do usufruto do subsolo. 56 que
se impõe garantir, no art. 306, ao USUfrutuário, participação nos
resul tados da lavra, na forma da lei, da mesma forma como se prece
de em relação ao proprietário. .-

§ 412 Os índios têm o usufruto permanente e ex
clUSivo das terras por eles ocupadas, bem como das
utilidades e dos cursos fluviais nelas existentes,
ressalvado o dí ref t;c de navegação

§ 51:1 fica vedada a remoção dos grupos indígenas
das terras por eles ocupadas, salvo nos casos de epi
demia, catástrofes da natureza e outros similares';
ficando garantido seu retorno quando o risco estiver
eliminado. Fica proibida, sob qualquer pretexto, a
destinação para qualquer outro fim das terras tempo
rariamente desocupadas.

# § 611 São terras ocupadas pelos índios as por
eles habitadas e as utilizadas para suas atividades
produtives , segundo seus usos, costumes e tradições,
incluídas as necessárias à preservação do meio ambfen
te e do seu patrimõnio cuttucai .»; -

lU - incluam-se no § 1Q do art 306, ao lado da pala-
vra "proprietário", a expressão "ou usufrutuário"i

IV - supr-rmem-se O ar t 42.5 e seus parágrafos

.JUSTIFlCAÇAO

§ 212 A sessão legislativa n~o será encerrada sem a aprovação dos '

orçamentos da União e ~oderá iguãlmente ser prorrogada de ofíCio '
pelo Presidente do Congressl'J Nacional ou a requerimento da maioria
absoluta dos membros de cada Casa havendmatéria de urgência por ser

de1J.berada.

§ 52 No primeIro ano da leglslatvra, cada uma das Cases reunir-se-á
-em sessões preparatórias, entre ,\q e 5 de fevereiro, ~para a posse'

de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para as quais é v~

dada redeição.

Emenda Substl tutiva

Dispositivo Emendado Art.114
Dê-se ao Art 114 do Projeto, caput e seus §§ 22 e 512 a seguinte
redação.

Art. 114 O congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital

da República, de 12 de reverefrc a 30 de junho e de 16 de julho a"

15 de dezembro.

tr;:~~;~:u
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Constituinte Gustavo de faria

o art. 413 do Projeto de ccns t i tufçãc , ora em apre
ciação do Plenário da Assembléia NaClonal Constituinte, prevê a
criação, por lei, de um fundo de conservação e recuperação do meio
ambiente, constituído, entre outros recursos, por contribuições que
incidam sobre ati\!idades potencialmente poh,ll.doras e a exploração
de recursos naturais.

O § 2\2 do art. 427 estabelece que a exploração de
riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de pe.!:
centuaj não inferior à metade do valor dos resul teces operucãonars
à execução da politica indigenista nacional e a programas de pro-t~
çãc do melo ambiente, cabendo ao congresso Nacional a fisca1J.zação
do cumprimento dessa obrigação

Ora, a destinação de percentual do valor dos resul
tados operacionais, para atender a despesas públicas com a execução
da polItica indigenista nacional e de programas de proteção do meio
ambiente, implica ms t í tuí r um verdadeiro tributo, especialmente se
se permitir, resguardados e assegurados os interesses lntligenistas,
a expfcraçêo da atividade também por empresas nacionais. É que o
Estado há de exercer at Ivadedes econômicas prrvadas sob a forma de
empresa pública ou sociedade de economia mista, que se submetem às
mesmas exigências tributárias a que se subordina a iniciativa pri
vada (art. 303, § 21:1, do Projeto).

Sendo assim, ao invés de se interfenr, ass í s tematj,
camente, no campo tributário, mais adequado será utilizar o sa s t e
ea existente no Projeto (CapItulo I do Título VII), destinando re
cursos provenientes da cobrança de impostos, se necessário, com alI
quotas agravadas, para atender às despesas previstas no § 22 do aE:
tigo 427.

Como o ar t 413 já cria um fundo de conservação e
recuperação do meio ambiente, a solução adequada será incluir as
despesas previstas no § 1Q do art. 427 - execução da política indi
genista nacional e de programas de proteção ao meio ambiente - eli
tre as que podem ser atendidas com os recursos do referido fundo

Essa, a razão da Emenda ora proposta

Suprima-se o § 212 do art. 424 do Projeto de Const!

tu1ção elaborado pela Comissão de Sistematização.

No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão
de Sistematização:

1 - dê-ae ao art. 413 a seguinte r eoação-
"Art. 413 A lei criará um fundo destinado à

conservação e recuperação do meio ambiente e à execução
da política indigenista nacional"

II - suprima-se o § 22 do art 427.

o mandamento contido no art. 424, § 312, é, sem dúv!

da alguma, de natureza transitória Criado o Conselho, a norma se

esgota.

A redação proposta diz que a política, normas e dJ.
retrizes- são definidas pelo Conselho, cabendo ao órgão de adminis
tração a respectiva execução.

A redação foi apenas aperfeiçoada Não tem sentido
o ücnse.thc definir as normas e as diretrizes, e o órgão próprio da
adlll1nistração federal fixar a política indigenista e executar as

ncraas e diretrizes do Conselho.

=- .~rd""'lto~ .. 'Jo/.U ••OM""'Il-------_,

EMENDA lP08677-9
(l

EMENDA lP08678·7
tJ CONSTITUINTE GUSTAVO OE FARIA
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Art. 356 ••

"b" _ "vcfunt.araament e após tr1nta e c mcc (35) anos de selVr'ço
para homem e vanre e c rnco (25) para a mulher' •

Disposições Tr~~:~"';~~"l:~. o seguinte dispositivo} b'"'h.tli

a) - os da.rea tcs de reumâc e assocaacãc estão compreC!!,

dados na bberdade de' culto. cure prof1ssão por
pr egacêes , r a'tua i s e ceramomaãs púbbcos é bvre,

b) - respe rrada a Laber-dade mdavaduaf de partl.C1par,
ê livre a assaseêncaa rel1g10sa nas errt adades c=.

V1S e m111tares e nos es tabeãecmeneos de 1ntern!
cão ccj et rva ,

A preocupação nossa e. por certo. dos deaaas colegas

que se preocuparam com a questão. f 01 a de assegurar. J.ndepende!!.

temente de ra1Z re11g10sa ou ccnvaccâc filosófica, o Lavr-e exe!.

cício do culto.

o 1ncJ.SO III (A PROFISSÃO DE CULTO) é resultant.e de

emenda de nossa autor.ra e. provavelmente. de outros aãust.res c.!:!
legas preocupados com os da.reaccs de reumâc e assccaacâc e a I=.

berdade ret agccsa

O texto do prcj e tc Eaccu aas am redlgido:

Nesse sentido se conc1líam os mreresses de todos

setores rej agacscs do pais, merecendo destacar o grande número

de cartas. telegramas, emendas populares que se apresentam na d,!:.

fesa dessa liberdade que est.á incluída no projeto exatamente no

capítulo relativo aos DIREITOS COLETIVOS (Capo III do titulo lI,
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS).

JUSTIFICACJ'i.o

g claro que a emenda adJ.tiva não VIsa ao reconhecime!!.

to de que es~rãtJ.ca estela sendo ut1l1Zada com a cobranea em
d1nhe1ro dos que se benef1ciam da ass:Lst.ênel.3 nas entldades me!!.

c10nadas pelo d1spos1t1vo Já 1ncluUto no tex..to do "proJeto.

Não é porém exagero assegUrar a gratu1dade dessa tar~

fa assl.stenc.1al e imped1r, -dessa forma, que exploradores e apr!!.

velt;adores 1I1\S horas d1fícels por que passam algumas pessoas. e,!

pecialmente, nos sanatór10s e hosplta1s. que são estabelec1me!!.

tos de 1nternação colet1va. desv1rtuell os mérJ.tos morAJ.S e reI!

g10soS desse atendimento.

b) - respeaeada a liberdade ãndavaduaâ de part.ãcapar ,

é Lavr-e a a'ss as rênc Ia ret í.g i csa nas entada des c=.

V1S e nu.La.t ar-es e nos es t abe l ecament.cs de ant er-,

nação ccãet.ave , desde que gratuita.

III -

Entendemos. no entanto, que é necessârac vat craaar e~

se t raba Iho as s a s t enc ra'I e uma das formas dessa vatoraaecâc ê a
de 1mped1.r que exploradores da fé pübhca possam tlrar prcveaee

de um exer-c Ic ro de cul to e de es s i s tênc ra rehgiosa que deve ser

mmi.s t rada gratuitamente.

Essa a razão pela qual acrescentamos ccmc propõe a pr!:,

sente emenda. a expressão ..... desde que gratulta", para bem C!

racter-a aa'r o sentadc cr1stão dessa tarefa ass1stenc1al.

Art. A JmPlementação da jornada semanal. de 40 (Quarenta) horas, pre

vIsta no' art.,.L, inciso :!.:!...-. não importa, em hipótese alguma. na
reduçãO da remuneraçAo .percebida por cada trabalhador ~

JUSTIFICATIVA-:
_O dlspos1tlvo' Que ora oferecemos é de fundamental importlincia para o
ajustam\2nt.o ídas_ novas condições de trabalho estabelecidas pela nOV8

-constituição ~ Uma vez considerada a reduçAo da carga horária de tra
balh~. =Como '~m~ àvanço social, não podemos permitir que as remunera 
çoes do's trabalhadores sejam igualmente reduzidas. Nesse sentido é
que entendemos. se necessário a previsão dessa -nova si ttJação. pois ela

di; respeito ~ imediato a mais de 20 milhões de elllPregados, conside

[.1nd~ o mercado. formal de trabalho.

, "
Adicione-se
~,

EMENDA lP08688-4
~OEPUTADO PAULO PAIM

"V _ Do SÃO FRANCISCO, com desmembramento da área

do Estado da Bahaa Jccaj.aaada ã margem esquerda do R10

são Francisco e formada pelos numcfpacs de Ang1cal ,

Ba1anôpol1.s. Barra, nea-rea.ras , BreJolândia, !ur1tl.rall'a,

Campo Alegre de Lourdes.' Casa Nova. ca tcfêndaa , Ccteg rpe

Cnstôpolis, Formosa de R10 Preto. Nans rdâc , p:Llão Arca

do. Remanso, Riachão das Neves, Santa Rat.a de câss ra ,

São nes rdêr-rc , Taboca do Brejo Velho, l'1anderley e Jabo

r'anda , tendo como capital a cadade de Bar-rea.r-as ,

S 10 _ O Tnbunal RegaonaL Ele1toral do Estado des

membrado convocará plebiscito na área emencapade dentto

de trezentos e sessenta daas desta data; no caso dos mu
nxc Ipaos de canâpcf as , car-mhanhe , Cocos, corãbe , Corren

ama, Santa Mar ra da V:Ltór1a, Santana e Serra Dourada ,

1ncluídos no Es t adc de Sarrtn Cruz, conforme o a t ern I de~

te art agc , a consul ta uãebascatãraa mcãuí râ aI t e rnat 1\'
que permra opção pela mctusâo desses mumcfpacs no Es

tado do são prancascc ,

"5 29 - O uxecueavc adotará todas as prcvadêncaes

neceasâr ras para a mstaãscãc dos Estados do 'rccantms ,
do Triângulo. de Santa Cruz. do Maranhão do Sul. do Ta
paJós. e do são Prancascc , até trezentos e sessenta daas
após a reaãasacâc da consulta pleb1sc1'tár1.3. se favorá

vel ã sua criação."

- as condições favoráve1S: a -região do futUro Estado do

bão Franc1Sco apresenta um grande potenc.zal -de recursos "naturais que,

se aproveitados. "lntegral e rac10nalmente. podem transformá-la em gran
de prodütora.. com "benefícios para seus habitantes, para a -região e o
Pais; .sua localb.ação. a presença do r10 são' FrnncJ.sco, navegável em

t.oda extensão desde Car1nho.nha ã barragem de Sobrad1nho, e de alguns

de seus afluentes, o potenc1al de solos irrigáve1s -e a forte 18SOla-1
ção o -ano inte1ro const1.tuem fatores val10sos; vários projetos de por....

te..~ para sUport"e dó desenvo1VJ.mento agra2ndu5tr2al da regJ.ão, estão

sendo 1mplantados; com autonom1a po1ít1ca. f1nanceíra e adminJ.stratiJa

a região contará com um gover~~ d'1retamente volt.ado para o atendlmen- 

to de suas prior1aades, para a promoção de seu efet.J.VO desenvolv1men-
to econômico e soci;al; ,

JUSTIFICACÃO

A cr-racãc do Estado do são franC1SCO fol. proposta. 1n1

caatmente , pelo Cons t atu.rnt e José Fernandes e. depoa.s , reaprcsentada ,

sob a forma de Emendas. pelo Constituinte Carlos ce rdmat ,

Retomamos o tema, sallentando que a Emenda agora apre .,"
sentada não conflita com o 1tem 1, do Art~ 439, do Prcj e ec de Cons t a-,
tuição, que er-ra o Estado de Santa Cruz. Não obstante, defendemos que

se dê cpcruumdade de aemeeseacãc aQS aumcfpacs que, na pr íaea.ra fa

se, hevaam s rdo mcjufdos nas duas p rcpcs acêes e que são ca tadcs no
texto proposto para o § 19.

Note~se que o Mun1CipiQ de .raboranda , cr-asdc. pela Lei

Estadual n'! 4438, de 10.05.84 e que se Lmuta ao norte com ccr-rcnt ma,

ao sul com -Cocos e Coribe.. a leste Com Santa Maria da V1tória e a oes

te com o [st:ado de GOlás, não se encontrn 1ncluído na área do futuro
Estado de Santa Cruz, f~cando lsolado dn área do remanescente Estado
da Bah1a. aSS1J11 como da área agora porposta par.a o Es"tado do são fran
C1SCO Como e)(,lst.e um sent1mento de 1dentidade reg10nal. acreditac:os

que, em pleblsc1to, o Mun1cíp1o de Jaborand1 e seus v1z1nhos Já cita

dos tenderão a optar pelo Estado do São Franc1sco. o -que e11m1naré -o
l.ndeseJável aspecto de 1s01amento do M~nicíp10 de Jaborand1.

A cTiação do Estado do São f.ranc1sco se encont.ra plena

mente Just1f1cada nas 1n1c~at:1vas anteriores, sendo de se destacar,

dent:.re os argumentos: ali apresentados, os seguintes aspectos'

-.0 forte e ant:Lgo anse10 de autonomia da região, desde

sua incorporação ã Bahia. por decreto de 15' de outubro de 1-827, baixa

do pelo Imperador D~ Pedro 1-: 'em 1830. proJeto do Deputado pernambuca

no Luiz Cavalcanti dispunha sobre a cnação~ da Província do São Fran

C1SCOõ em 1850, a mesma 1dé1a retornana às l1des parlamentares por

ln:1c1a.t1va do Barão de Coteg~pe. cuja proposl.ção-estendia a área de

dom"Ínio da.fu'tura PJ;ovínc18 do São rranc1.SCO até ã marge~ dl.reit.a do .

grande r10; em 1"831. proposJ.tura Com semelhante obJetivo f 01 subscr1ta

por v1nte e quat.ro parlamcntnres e recebeu amplo ap010 das bancadas

de d1.Versos Estados; após a implantação dó governo republicano. nota_

b11uaram-se 1UJ.ciatl.yas V1sando reintegrar aquela reglão da bandi

oCldental do São F.r~nCl.Sco a Pernambuco, seI! qualquer êxi'to; -

, .... 1 )
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do A.t..~ a segu1nt.e rcdação
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CDNSTITUINTI: N.LLSON CARNl:lno

3'1'
"Art • .Jn:"Í •

rI ENARIQ

1'1l4~ VL,
Di:-se ao\-1ial t a,r ...4 I

Dê-se ao art. 356, letra "b", a seguinte redação.

w '
~ - S da eÀclus~va competência do Go\'crno Federal, a ~leg~sl!.-

ção sobre a tabri.ca.,i;ão. comercnlização e ut11uação dos

defcnsJ.vos agrícolns4
' ..

o que ora propomos é c mínlmõ desej ãvef , 15tO é , que

os seus colegas da at rve , consaderado o cargo ocupado no mcme.tc da

Jub1ll.ção.

Acreditamos que a forma da sugestão proposta assegura

aquele des~derat:o. afastada a possib1l1dade de que o leghbdor crdr

nário prcj ete-ee por desvão anuladores da norma ccns t xmcrceat ,

- Pela ret evâncaa e justeza da sugestãc., ccataecs com o

apo ro dos ~ i Ius t.rudca ccnsta tumtes

JUSTIFICAC1to

A 'igualdade de direitos justamente conseguida pelas eutbe
res não importa necessariamente em igualdade de deveres. Isso ..esmo

compreende o eminente autor do Substitutivo, ao fixar idades difere,!!
tes para a aposentadoria do homem e da mulher, tal como figurara na

Cónstituição de 1967 e foi mantido pela Emenda Constitucional nO 1

de 1969 A presente Emenda, reduzindo a 25 a idade para a aposf:ntad~

ria da mulher, atende inicialmente aos encargos impostos pela natur.!:.
za às mulheres, tornando-as Illais frágeis e Jmpondo-lhes deveres dis

tintos. dos que cabem aos seus companheiros de criação. Mas scbIe es

sas considerações, sobreleva hoje um motivo da mais alta r-elevincia
social. Qt,lflisquer estatísticas que acaso se fizessem no PaIs, "tl!las

tão carente, demonstrariam que o desvio para o vIcio e o criml!' de mi
lhàres de jovens resulta da circunstância de pai e mãe estar:d au 

sentes :do lar, impedidos ass.im de encaminhá-los a outros rum.m. Dis_
ctJte~se o que gastaria o Estado com o possível aome'}to--dcl ap':JRl'\tad2,

rias femininas. Bas. por maior Que se1a essakspe~. selá mlcfto menor'
-do que a despendida para cobrir as conseqüências da presença '-de

tantos jovens dos desvãos da pré-crimlnalidade. por falta de' quem

os aconselhe e ass.ista quando mais necessitam. E o Estado reSp~n'd!
rã por despesas infinitamente superiores pelas medidas de seguran_

ça. prisões, delitos e, sobretudo, pelo sacrifício de parte consi_

derável das futuras gerações
O barato acabará s-alndo oaro

o aposentado é um cadedâc que Já ccntr-Iburu dura!!
te õecêmcs , com seu trabalho, em benegIcao da coj e t av rdnde; Justa

mente no declím.o de sua vrda , quando merece~uma~pensaç5:Dpelo es

forço de spendadc e necess a ta garantir-se "contrl as tarêncla!r trazidas
pela adade , cal. no o Ivadc e vê-se ameaçado pelo fantasma de uma verba-

ce desamparada ou relegada.

Expressou-se corretamente quem ar rmou , alg14 dm , que
o desempenho de uma aocr edade mede-se pelo tratamento que dã aos ado

50S e às cr ranças ,

O comportamento da soc i edede brus rLe rr-a nesta mat.Er-a.a,

com especaat responsab11ldad~ dos governantes e dos pot It.accs , preci

sa mudar

JSLI:NARIO

EMENDA l1>o86á5-'O

~

EMENDA lP08684·1
I: CON5T!TIIl'ITç NÇ! 50N cAB'fIRO

JUS1IfICATlV,\

"Art. 439. f1cam criados os segu1nl:es Estados:

SANTA CRUZ, TRIÃNGULO. MARANHÃO DO SUL, TAPAJOS e SÃO
FRANCISCO.

Acrescente_se ao Art. 439. do ProJeto de Const1tu1ção. o

segu1nte item V. que cr1a o Estado do São FrancJ.sco, mod1f1cando_se ,

em conseqUênc1a. a redação do~ do artlgo e de seus parágrafos 10

e 29, conforme abuxo indlcado

Adicdona ao 1n6iso IV. do art. 1.1 a seguinte alínea:

.Alínea:, É vedado aos empregadores se recusar a descontar de seus em

pregados e reco-lher às organizações de classe as cont.ribuições devi
das.

JUSTIFICATIVA: A presente emenda visa restabelecer o preceito norll"at1

vo aprovado n'a subcomissão dos direJ.tos dos trabalhadores e servidO:
res públicos no seu art. 611, parágrafo único. Esse dispositivo tem o
objetivo de as~egurar a liberdade sindical, impedindo que os empresá

tios possam estrangular as finanças sindicais.

~ ~ - ,

Art. E assegurado a todos os trabalhadores, indistintamente, aposenta

daria com proventos iguais a maior remuner-ação dos últimos doze mese~

de serviço, verihcada a regularidade dos reajustes salariais nos

trinta e seis meses anteriores ao pedido, garantido o reajustamento

para a preservação de seu valor real. cujo o resultado nunca será in

ferior ao número de salários mínimos percebidos quando da concesstio do

benefício.

Substltua-se o art 356 e alIneas do Projeto de ConstItuição da Comis
são de Sistematização, pelo seguinte dIspos'1tivo' -

""'".''''..,',------------,
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EMENDA N° AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

_ 1) 'J"ec.onhecimento pela própria SUDENE da vocação daque

la área par~ transformar-se em Estado. conforme está expresso em estu_
l

do deste ano. intzt:ulado "Proposta de Intervenção para o Programa de

Ocupação Econôml.ca de Novas Áreas _ PRONAR". p. 14, quando se refere

ã necessidade de ordenar, art1cular e racionalizar a ocupação dos cer

rados do oeste baiano: tiA ehcãcl.a deste papel cabe ã SUDENE. caso con
trârio.,. certamente as atJ.vJ.dades econômlcas do oeste ba1ano voltar-se:

ão, com~letamentc. para a .Região Geoeconõm1.ca de Brâsília. em primeiro

plano, e. secundarJ.amente, para o Sudeste do BraS1!. Quanto ao ~ordes

te terá apenas um envolv1mento ã margem do processo, abrangendo inclu
S1ve o Estado da Bah1a de quem, posslvelmente. a área se 1ndependerá
formalmente constitu~ndo um novo Es'tado Brasileiro."

Acrescente-se ao art 17. 1nC1SO lU, alínea~. a s~

guinte expressão desde que gratu1ta Ol
•
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Art. 17
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t);;"'''~

t:õ0~WtJ

Em se trntando de provJ.dência que prec1sa ser rcgu'"

lada em ãmblto nacional. Já qu~ sua apllcação se dá m toôos os bsta

dos, 1erntôr10s e no DJ.stnto feôeral. não pode probl 1<1 cr trat~

do com base reg10nnl, mas Slln dc forma nnCHID • 1nclu l.VC ':lr<:l pos
<;jbJ]lt1T IIIC])IOT po]ill.1LllClllO n<1 ,;tI., [lhrlclc5o. come cUI]luu;5 c ntlJ :1:1CIO.

Torna-se necessário evitar os confl1tos de leg1s1a

ção hOJc ex~stentes, onde de Estado para Estado, as norm<1S sobre os

defens1vos agrícolas dlvergem com preJuízos 1nclus1ve para os órgãos

encarregados de minlstrnr enS1.namentos sobre sua utilJ.zação. como

r:lolAttn, EMURArA e -outros. -

r.r .~E••• './CO.,'sio/SUS.oo'ule

EMENDA lP08686-8 ..''' -,
tJConstJ.tuinte JOS!! MAURICIO





Assembléía NacionalConstituinte e 911

-, v"

Suprima-se o § &9 ao artigo fi9 e"acresce~té--se~ ~o .. r-tiCJo 51 -Coçe

têncb. dos "Estados-, -c ~f(. : rnc..iA..o-.

prp~a \

~

LOUREHB~
, Senador COnstituinte

-VI - Leqislár sobre erlaçã~,::,fusio... i1\corporiçio
-deS!Dembramento de .MunJ,clPioS..-. ~ ~ . ~

I
As demais alterações introduzidas por esta Emenda

ao texto do artigo 45.1 e se~ ;tarágrafos visam evitar colisões CClll si

tuações inerentes aos artigos 186 e 230/234, sobretudo para limite:;

ao Procurador-Geral da Repúblt~a a elaboração somente da Lei Orgânica

de sua instituJ,ção, sem envolver-se com a Procuradoria-Geral da

União, de -cuj.a Lei Complementar cuidará o Presidente da República ..

~ a Justificação.

EMENDA 1908-102-3
f"".dor LOUlWIBERG NUNES ;;;,.,.------'--.

minada dos regules públ1.cOS de prevadêncaa e a canafaeacãc dos

recursos destes para o Fundo Nacional de Seguridade sccaet , Como

se este fosse realmente. o responsável único pelos benefícios e

serviços de prevadêncaa e assistencu devidos ao servrdcr- púb1l.

co c , mais, de garanti_los era nív~is coa -o ônus representado p;
la função públ Ica ,

Há que entender como servaacres públl.cOS -todos aqueles

que a qUjllquer título prestalll serviços ao Estado, entre eles

aqueles que não senêo funcionãnos públicos "STRICTO SENSU" fi:
cae ã margem das normas estatutánu reguladoras da função públ~

.ca que prateie o servidor e sua faaí.lia .. e tambêll1 da Consoli.h'

çio das Leis -do''Trabalho, da qual ta.bé. se ocupam os regi.es.e; ,
. pecia.is.. ,-...

c Os -serv~dores ao .abria:o da CLTt certamente. ul coa0
"lora ocorre j <o?ter.ão amparo dos Sis-~em1l.S -Gerau ~e' Sea:UTldade;

Social. Q~ de.ll1S·~~e~ contar <:0. alllpar.o próprio. até porque.~

llUitos dós riscos só"ciais ji são abrana:iaos. de uma !'Oma:-ou" der.

.1Ju~nat 'p.e~as ~:fp~siÇões -estatutárias que deve. reJUlar... rel•

.çiô fun-c:-lonalJ i. eR.riir ~os pri-ocípios cons.aJ-rad~s_no, texto ...I:(lni
Utuêlond. • ~ ,

por~a~~o:: ~U~tiniu1r, eaneende-se 1neólu.e~'. o~ .reI!.
~s -pr.cvidencl.(ri1)s~própr1.os 'ües servidons .pübl1.cOS- em).;a:eral. ê

corolári-o 1nafà~tir~~,c5,as.larantia~ tt prerrQ~ativ~s ·~o~sa.erai13$
nas anigos ~~ ICl ,9~""1 ' . ~

• • Deste modo. se se quer UIlpl.mtar o 51s-tema 'C1e plurall
dnde absoluta para as demais categorias não é possível fazê.l0
.com as dlferencudas c com as pr.obssões regulament.adas, quer li!
la falta -de legltlmidadé -das representações majorit.ãr18s.. 'quer
pc la forca insigniflcante que passarão a ter 1.a15 entidades, CCJI'I

lnel~ve15 pre.)ulzQs aos respectivos prOf"1SS1onau: e. portanto..

ao p"ai.s, COIlO u~ tp~o•.. _ •

As categonas dr fe r-encLadas , por outro lado, são CO!!!

postas. retat.avanente aos demais trabalhadores da empresa, por

pequeno número de membros.

Asslm. perml.t1r a dl.visão de sua representação sdndx-,

cal, no próprio terntórlo.. signlfica lmpedl.T de jrcssuareu suas

entidades sind1.cais. o que contraria o pn.nciplo de Laberdade 5l!l

dacaf ,

<
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• - PROJETO DE -CONSTlTUlcAD
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EMENDA MODIFICATIVA

-~
LOUREHBERG NUNES ROCHA
Senador Constituinte

Sem computar os Advogados de Ofício e os procurado

res Junto ao Tribunal Marítimo. em número reduzido. atualmente na

ACÜl'inistracáo Direta e nas Autarquias existem trabalhando 3 334 ad

A par disto, existe Já sistematizada, na Adninistr!.

çáo Pública direta e indireta, a Advocacia Consultiva da União, de

que trata o Decreto n9 93.237, de 08 de setembro de 1986.

Se observada a expansão territorial da Brasil, a sua

população e os interesses que a envolvem, ã luz do que. estatui o

artigo 237 do projeto da Comissão de Sistematização, ver-se-á cla

ramente que O Ministério público não pode se dar ao luxo de dispe.!!.

sar a presença de seus atuais integrantes.

No proJeto .da Comissão de Sistematização, no tItulo

X - Disposições Transitórias, acrescente-se ao artigo 451 o seguin

te Parágrafo único, suprimindo-se, por via de ccaeeqüêncãa, os §§
19, 29 e 39, por desnecessários.

o Ministério Público Federal vem acumulando, ao 10~

go de anos, as suas funções singulares e pertinentes com a função'

de representar J~dicialmente a União Federal. Enquanl:o isto, ou

tras cinco categorias de servidores, todas integradas por Bacha

réis em Direito,. advogados admitidos no serviço público por concuE.

so, exercem a chamada Advocacia Consultiva da União.

"Parágrafo único - Os Assistentes Jurldicos da União,

os Procuradores da Fazenda Nacional, os Procuradores de Autarquias

Federais, os Procuradores e os Advogados de Ofício Junto ao Tribu

nal HarItl.mo, integram a Procuradoria-Geral da União, de que t.rat.a

O artigo 186 desta Constituição, designados Procuradores da Onião."

Este entendimento, da separação das duas funções ai~

da atribuídas ao Ministério Público, foi pacificamente'aceito e a

dotado na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério público'

e na Comissão {III) da organização dos Poderes e Sistema. de Gover- ~

no. Daí, na Comissão Temática, o assunto ter evoluldo à institui

ção da Procuradoria-Geral da União, a quem comprirã as tarefas. :de

defender a representar Judicial e extraJudicialmente a União ..

o projeto no arti,go 49, §,49 r--.repet~·imp-ropx:iedaded.

Carta de 67 -ec perrnitir( em detrimentp da autonomia dos Estados, que
a União legJ.sle ·sobre a criação de- MunicIplos.

2' o que a emenda corrige, como se impõe ..

Insiste, entretanto, o Ministério público em querer

participar da Advocacia da União, mesmo enfraquecendo o nparquet n

'r esfacelando a Instituiçã;. 2 o que se faz atravês do § 29, do

citado artigo 451. parágrafo aquele que precisa ser suprimido. Diz

o dispositivo que poderão os atuais membros do Ministério público'
optar entre esta carreira e aquela que se cria no art. 186 do mes

mo proJeto, ou seja, a de Procuradores da União. Ora. se os Pro

curadores da República são pouco mais de trezentos ervidores em to

to o Brasil, número sabidamente idsuficiente para o exerclcio das

greves e solenes responsabilidades inerentes ã Classe. permitir o

esvaziamento do Ministério Público é atentar contra os interesses'

maiores da sociedade, é permitir que a lei seJa aplicada sem qual

quer fiscalização, é deixar ao abandono a proteção do patrimônio p§

blico e social, os interesses difusos e coletivos da sociedade, no

tada1nente os relacionados com o meio ambiente e os direitos do co~
sumidor, os direitos indisponíveis e as situações jurldicas de in

teresse geral, o que favorecerá o abuso da autoridade ou do poder

econômico.

f!l PLENARIO

EMENDA 1P087ói-l"
l" Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

Esta Assembléia Nacional Constituinte vem consa

grando o princípio histórico e doutrinário que sustenta e incompati

bilidade do exercício da advocacia pelos membros do Ministério Públi

co Federal. Nada mais salutar que a adoção desta medida no âmbito -e

na esfera federal, uma vez que nos Estados desde há muito é prevale

cente aquele imcedimento especialmente no tocante ã advocacia de in

teresse das pessoas jurídicas de direito público. as membros do 'U

nistêrio Público não exercem a re'Oresentação judicial e nem realizam

a consultoria Juríd1.ca das pessoas Jurídicas de direito público. Há,

nos Estados, a Procuradoria do Estado, que abriga os Advogados do Es

tado. cUJas funçõe~ se distanciam, por natureza, daquelas peculiare;
do "Iinistério público.

Ao adotar este mesmo procedimento, o Projeto de

Constituição,se revela, neste particular, bastante eficiente. O arti

go 186. com seus parágrafos, cria a Procuradoria-Geral da União, a~ .

buindo-lhe a comgetência oara promover a defesa Judicial e extraJudl

cial da. União. Os artigos 230 a 234 cuidam do l.finistério Público, e~

no tocante ao Ministério Público Federal, para abrigá-lo à Procurado

ria-Geral:?f República, por força de uma interpretação elástica d~
que se pode ler no arl:igo 332. Não há no PrOJeto uma referêncl.a ex

pressa. pelo menos nas disposições permanentes. à Procuradoria-Geral

da Reoública como um ente substantivo. A substantividade se revela

na denominacão do ~inistêrio Público e. este, nas suas variáveis for
mas de expr~ssão.

Mas é lógico que assim seJa. O \linistério Público

não assume o procuratório da União e nem dos Esl:ados, posto que, os

integrantes do Ministério Público abdicam da condição primeira de Ad

vogados e, oor força do exercício de suas nobres funções, passam ;

ser fiscais, no interesse dos direi tos irrecusãveis da sociedade, no
tocante ao cumprimento e à correta aplicação da lei.

Negar, poi.s, ao "finistério Público Federal, o exer

cicio da Advocacia da União, é respeitar a Instituição e enObrecê-I;

sobremaneira, é deixar ao nparquet- a singularidade de suas funções

sem o deferimento de outras que podem comprometer a parcialidade. de

que deve estar revestido o "finistêrio Público.

Dito isto, se Justifica plenamente que já na inst!.

tuição da Procuradoria-Geral da União, a quem caberá a promoção da d~

fesa Judicial e extrajudicial da União, se estabeleça que os atuais

Advogados da União, que são os membros do S1.Stema da Advocac1.a Consu!

Uva da União, assumam, desde logo, o exercic1.o das funções plenas da

Advocacia Jud.l.cial e ExtraJudicial da União, fato q~e se torna impro

vável se mantida a redação do artigo 451 do ProJeto em discussão.

~ preciso ser claro neste assunto. Os Assistente

Jurídicos da união, os Procuradores da Fazenda Nacional, os procurad2.

res de Autarquias Federais, que, na Administração D1.reta e Indireta,

Já exercitam o ofício da Advocacia, não podem ser relegados a uma pos

sIvel ociosidade" se, as Disposições TransitórJ..as não forem claras ~
incluí-los para as funções em aberto na nova Procuradoria-Geral da

lonião, :e uma questão de racionalidade, de interesse público, sobretu

do considerando que aqueles servidores são todos admitidos por concur

so público e já somam experiências notáveis no campo da Advocacia Co;
sultiva e, por via de decorrência, contenciosa também. -

§ 19 - A Lei Orgânica do "'Iinistério Público Fede
ral será 9roposta eeac Procurador Geral da República ao Congresso

Nacional, no ;trazo de eenee e vinte dias contados a partir da !.=lromul
gação desta constituição. -

§ 29 - Integram a Procuradoria-r..eral da União os

membros ~o Sistema da Advocacia Consultiva da União, assegurada aos

atuais Procuradores da Re!?ública a oDção entre as carreiras do Minis

tério Público Federal e da Procuraooria Geral da União. -

Artigo 451 - Enquanto não aprovadas as leis COIll

plementares do ~1.nistér!o público Federal e da Procuradoria- Geral da

União, o "Iinistérlo Público Federal exercerá as suas funcões e a re

presentação judicial da União e os membros do Sistema da Advocacia

Consultiva da União a advocacia consultiva.

Ao artigo 451 e aos seus parágrafos 19 e 29,
primido o parágrafo 39, dê-se a se'9'uinte redação:

E.'€NDA MODIFICATIVA

Disposi tivo Emendado - Artigo 451 e seus parágra-
fos.

-EMENDA lP08701-S
tJ senador LOUREHBERG NUNES ;~

~;~';;=:J

CÇj~i/!.i)

Para melhor esclareclmento, reprodunmos a ]ustl.fl.cat,!

va apresentada na emenda Substltutlva ao art. 482.

Suprlma-se o artlgo 481 das Dl.SpOSlcões Transl.tórl.as.

JUSTIFICACÃO

EMENDA N0 AO

PROJETO DE CONSTITUICÃO

JUSTlFlCACÃO

O servJ.ço público constituJ.-se tradl.c1.onal e J.nst1.tu

clonalmente de trabalhadores que dos demalS se dlstJ.nguem a pa;

t1.r mesmo dos seus obJet1.vos. -

Merecem estes, portanu, tratamento dl.f~renClado e nes

te partl-cular o ProJeto Cabral não dl.screpou.' -

No que respelta, contudo, ã prevldência deVlda aos ser

VJ.dores públlCOS, o Projeto se afasta da preml.ssa básJ.ca, notad;

I'lente nos artlgos 482 e 487, que preconl.zam unlfl.caçào lndl.scr.!

O servãcc públlco ccns t r'rua -ee t radac rona l e lnstlt~

::;~~~:::t:o:es~::b:~:::::::. que dos demais se dlstinguem a par

Merecem estes, portanto, tratamento dafer-enc rado e ne!

te particular o Proj eue Cabral não da s crepcu ,

No que respeata , contudo, ã Prevadêncaa devada aos se!

VI dores públ1cos, o l'roJeto se afasta da premissa bãsJ.ca, nond!

mente nos art1gos 482 e 481, que preconizam unlflcação lndlscr,!

mlnada dos reglmes públlCOS de prevldência e a canal1zação dos

recursos destes para o Fundo NaClonal de Segundade 50clal, como

se este fosse realmente, o responsável únJ.co pelos benefic1.os e

serVlços de prevJ.dêncJ.a e ass1s'têncla devldos ao serv1dor públi

co e. mais, de garantí_Ios em ní;e1.s com o ônus representado p!

Ia função púbhca.

Há que entender como servJ.dores públlCOS todos aqueles

que a qualquer titulo prestam serV1COS ao Estado. entre eles

aqueles que não sendo funC10náTJ..os públlCOS "strlcto sensu" f,!

cam ã margem das normas -estatutânas reguladoras da função públ!.

ca que protege o serVldor e sua familla, e também da Consohda

cão das LeJ.s do Trabalho, da qual também se ocupam os regJ.mes e!
peclals. .

Os serVJ.dores ao abrlgo da CLT, certamente, tal

agora ocorre, obterão amparo dos slstemas gera1s de SegurJ.dade

SocaI. Os demals devem contar com amparo própTJ.o, até porque,

lJIUltOS dos r1SCQS SOCJ.alS Já são abrang1dos, de uma forma ou de

outra, pelas dlSposlções estatutárJ.as que devem regular are)!.

ção fUIlCl.Onal a partir dos pnncíplos consagrados no texto con!

t.J.tuciona1.
Portanto, dlstJ.ngulr, mantendo_se lncólumes, os reg!

mes prevldenClános próprJ.os dos servidores púb1J.~os em geral, é

corolárJ.o l.nafastável das garantJ.ss e prerrogatlvas consagradas
nos anfgos 85 e 94.

~rt. lI82 - Serão unlflcados progressivamente os reg!

ees ,púbhcos de prevâdêncaa exaseenees na

dat.a de promulgacão -desta Constituição. Te!

salvados os reg ames prevrdencaãr-ícs prõ

pr-aos dos servadcres púbhcos", ancfus rve o

dos parlament.ares a eles equiparados.

5 Iim co - Todas as ccnurcbuacêes SOC1a1.S exas renees

at.ê a data da promulgação desta Const-1.tui

cão. salvo as destinadas ao custeio dos r!

g rnes de prevrêêncaa dos servidores piíbl!

c os , passarão a antegr-ar o Fundo xacxcnat
de Segundade Social.

Tendo proposto nova redação ao artlgo 482, a maténa

tratada no artlgo 487 flcou lncluída como parágrafo únl.co da que

le dlSpOS1.tlVO, o que lmpllca na supressão do mesmo. -

·Sub.st.itua-'Se -c '8Tt1aO UZ pelo seguinte texec , supri

rnlndo...se o arugo 487 (Título "X. Disposlções Trans;,

't.Õ~1aS)p\l!.~~-J,o.:u..€P c:9lTnêUh:

PLEN,(RIQ

r,r----------"""'"""«'.--------------,

EMENDA 1P0870Õ:'7
(!J CONSTITUInTÊPÃES .~~ ANDRADE



912 • Assembléia Nacional Constituinte

pr;~'~~"~

fÇJ'~07JtJ PLEN~RIO

Art. 64 - O prefeito será eleito até noventa dias c~

tes do término do mandato de seu antecessor, aplicadas as regras

dos parágrafos lQ e 2Q do artigo 153, para um mandato de quatro ê_

nos, podendo ser reeleito uma única vez.

JUSTIFICACAO

Um mandato eletivo se constituI em harmonia com

condições básicas da sua outorga, que são a do cargo e da função .3

serem exercidos e a do prazo de duração. Isto é, indiscutivelmente,
um dos postuladores essenciais do regime democrático.

Um dos nressvccatos básicos da democracia é o qce
diz respeito à duração dos mandatos. Em pc Lf t Ica , quase sempre, <I

decisão mais acertada é a do meio termo' nem longa, nem curta du=!.
ção ,

No Bras!!, a solução mais duradoura tem sido a dos

mandatos de quatro anos. Tivemos recentemente um período de se:s

anos e o que vimos foi, ao seu final, o cansaço geral. ate do man
datâr.to ,

Julgamos que quatro anos é tempo suficiente para qce

os eleitores analisem o comportamento dos eleitos e se, considera.

do s8_tlsfat6rio, indubitavelmente os governantes. em todos os n!_

vefs , serãc reconduzidos aos seus cargos.

EMENDA MODIFICATIVA

Altera o artigo 64, que passará a ter a seguInte redação

competência excãus ívaeente do Governo Federal dispor sobre qual

quer assunto de radiodifusão
A nosso ver a concessão para a exploração dos serviços

de Radiodifusão não deve ficar restrito ao Poder Executivo.

A nova Constituição deve estabelecer prerrogativa de

concessão do direito de exploração de canais ao Poder legislati

vo com a finalidade de dividir as responsabilidades.

.L.u_/co.... d~IU.CO..'u1tl

usinas já construídas ou em construção compreendidas no caput deste

artigo.

o objetivo desta emenda é o de preservar o princi

pio federativo de igualdade entre as unidades da Federação e destas

em relação li União, no que ccncerne ao aproveitamento dos recursos

energéticos Desse modo evitar-se-á que tais recursos, quando perte!!

centes a um Estado menos desenvolvido, sejam explorados em beneficio

de regiões mais d;senvolvidas, por outro Estado ou pela União, res

tando como resultado, para tais Estados detentores desses recursos,

apenas a exaus t âo , a poluição, os estragos da fauna e flora, a ocup.!

çãc de terras produtivas por águas de reservatórios, muitas vezes sem

nenhum beneficio para o Estado hospedeiro

SUPmw.M-SEas 1IlUS. 360 E PAFAGFAroE 361.

O ARTIro 359 E pAPJi.GRAFo PASSm A ':tER A SEGUlNI'E IlEJll'QD:

"AR!'. 359 - Ap~ SCC!AL MI'lN.rn&li SEGJR) CDIEITVO m C'AR1iXER

~ E naJI:I'ATlVO PlIRAOS s:E'.GJ'IWl:G onos RENDlMEmCG IE 'I'PABALID UUI'RA 

PASSEM O LIMl'I'E M!OOID IE a::Nl'RIBUlÇ$D, aJSI'FAOOl'OR CINI'RIBUIç[ESADICIQlAIS OOS

s:E:mRl!IX'.GE EMPm:GMlJRES A E;[E~ VIN:lJLl\rCG.

pARh;FAro occo - A IEI~ A PPEVII:iEN:IA PRIV1IDA. PAPA A msT!.
'1U1çlo IE l?INl::s :rnc:tII:.'rATI IE BENEE1crcs~ aI MiSElEUil'UX:G1L6 DA.

pIlE'JIDENcrA s:cI1lL••

~

1lS DISECSIÇÕES SUPIl&SSP.S a:NI'tM lErMRlI.MENIOS l;lJE M::LOOR CABEFIIAM

EMLEI ORDmA1uA,PRESERVANOO-SE A lX.NSl'l'lUIÇlo tE ESPEx:::IFICAÇfJEs C1JE UiE DESWS 

TFAM O CARATER DECARrA~. ESn\ SE PRRNOO N:1JAm:t:W;iio NJ Am'IOO SEM1lFE1'AR'

o a:NIEOOO,AFEN1IS rn.TEXlO MMS 0BJErI\U E SIN'Ê'ICD. TRATAo "CAPUl'" DE SEQJID ,

~,stJIGIlX) A a::Nsl:IJEAAÇ'.ÃO NA FASE pRIMl\RIA I:C6 TIlABAUIS CINSTITUINl'ES •

.e lM\ nDWQio,POIS AT!:': :Em$D AP~ 9XIAL Ct.JIInI In SEG1RIDI'Il::I: BAsICA EX

CUJSIW..MENI'E,FI01lOO Q:l1lIaJER N;iD tE 5ENl'IIX) o:::MP!E'!ENl'1 A FEIçPD DA.INICIATIVA'
PIUVl\Dl\.

JUSTIFICACl\o

EMENDA lPoã706-6
f!l CONSTITOINTE NELSON liEOEKIN

f'J PLENl\luO

2 uma questão de racionalidade, em termos de crise e
de dificuldades. Alem do mais. todos conhecem a área especifica an
que atuam. São ~dvogado.s especializados nos várJps ~amos do direi

to com elevado nãeerc exercendo atividades no magistério supe1:'ior

ell áreas especializadas do direito e Qutros com livros publicado8 e
reccnbecãdce internacionalmente. Não há potque desprezar esta fOE
ça altamente capacitada, para admitir nOV08 advogados, que passa
rão a exercer ali funções destes no que tange ã Advocacia Consulti

va (extrajUdicial), se lhes atri1:lUindo ainda a Advocacia Contenci~
sa, suprimida ao Ministério Público Federal. Se Tal ocorrer, se

rão 3.334 servidores relegados ã ociosidade remunerada, coisa que

não interessa nem aos servidores em causa, nem ã Administração Pú
blica.

Quanto ao segundo parágrafo, ê o esvaziamento da In,!

tituição, absolutamente desnecessário, posto que, se poucos são os

Produradores da 1lepüblica, para exercerem as funções de Ministério

Público Federal, quanto mais se puderem optar pela nova carreira
de Procuradores da União.

Este contingente, que já faz a Advocacia Consultiva,.

é quem deve assumir a Advocacia Contenciosa, somando em uma só es
trutura todas as forças dispersas. sem aumento de despesas para a

União e sem o enfraquecimento do Ministério Público.

Ocorre ainda em desfavor daqueles parágrafos. QU~

to ao primeiro, o equivoco de se permitir ao Procurador-Geral da

República o encaminhar (ao Congresso Nacional), por intermédio do

Presidente da República, nos proJetos das leis orgânicas...... Nem

ao menos se disse que aquela autoridade poderia "proporn ao Presi

dente da República um anteprojeto. Aliás, consagra esse parágrafo'
19, a usurpação da competência do President.e da Repúbica sobre re

gularoentarrão de órgão do Executivo, ao pretender tranformá-lo

mero encaminhador de anteprojetos.

vogados, assim distribuldos: 781 - Assistentes Jurldicos. 204 Pro

euradorea da Fa:zenda Nacional e 2.349 Procuradores de Autarquias

Federais. Todos admitidos por concurso.

Deve-se, pois, acrescentar o parágraf~ único que e,!!.

ta Emenda sugere, suprimindo os §§ 19, 29 e 39 do citado artigo 45~

por desnecessários e contrários ao interesse público.

JUSTIFICAÇÃO

seguinte

Quanto ao terceiro parágrafo, o mesmo é dispensável

pr;~~;-J

tJC~B7ã?J

r;;;~;'''~

rro;;;;PJ
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PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

fi PLENaRIO

EMENDA MOOIF'ICATIVA

AI tera o Art. 27, I. b e 11, b , que passarão a ter I respect ívamen-,
te, a seguinte redação:

I
Art. 27, I, b - são obrigatórios o alistamento e

voto dos maiores de dezesseis anos, salvo para os analfabetos,

maiores de setenta anos e os deficientes fbicos

JUSTlFICAÇAL

"Art. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão
I

nomeados pelo Presidente do SUPremo Tribunal Federal, após aprova-

ção pela Câmara dos DeputadoS: entre brasileiros maiores de trinta

e cinco anos, I)abilitados em processo seletivo, que comprove ser

o candidato portador de notórios ccnnecteentcs jurídicos, econôrn.!.
ccs , financeiros e de administração pública

Art No' exercícIo de suas atribuições de controle da

administração financeira e orçamentária, o Tribunal l de oficio

OI mediante provocação do MinistérIo Público ou das auditorias finan
ceiras. 'orçamentárias e operacionais, se ver I ficar él ilegalidade
de qualquer despesa, mctus tve as referentes a pessoal e as decor

rentes de editais, contratos, aposentadorias, disponibilidade, r~

formas transferências para a reserva remunerada e pensões, deverá.

I - assinar prazo razoável para que o órgão da
adminIstração púbLica adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei i

Il - sustar, se não atendido, a execução do ato

Art. 27, 11, b - são inelegíveis os inalistáveis e os
menores de ~dezesseis anos.

Esta proposta, objetiva estabelecer em dezesseis
nos a idade para o alistamento eleitoral

levando-se em consideração o avanço tecnológico dos

meIos de comunicação social, a crescente urbaní.zação , o maIor in
teresse pelo ensino, temos que a juventude, atualmente, tem a sua
dispasiçlJQ mecanismos que permitem e aceleram sua ccoscrent í.eacac
dos problemas comunitários

O alistametno eleitoral é ato de Direito Público Que

n~o interfere necessariamento nos domínios do Diretto Privado.

Substituir o artigo 145, incisos I e II, letras "a" e "b''
pelos seguintes artigos:

EMENDA lP08711-2
l: CONSTITUINTE HERMES ZANETA~'f'IR

~----------1UtQ/""S""eA~;;O

fY~'~;O~

pro6ju~!i?J

PLENARIO

PLENARIO

CONSTITUINTE HERMES ZANETI

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP08707-4
['J

(!J

EMENDA lP08708-2

tJ

A gratuidade em creches e pré-escolas para as cxaencas brasJ.leiras li
essencaej, "\ um ve.rdadea.rc comprcrmsac do Estado, para com os cJ.da

dãos .neeee fase tão importante da vida. Vindo colaborar, inclUsl.\e~i
com o espírito do artigo em seu todo. Uma vez que, ancLua, a gratul.d,!

de para o enamc fundamental, nível médio, portadores de de fac a.ên ..

caas e superdotados, não tem sentido, portanto, a exclusão da gratu!
dade apenas nesta fase.

Também li essencial, a definJ.çào da faixa etária de O a 6 anos, caso

contrário o aeendamenec dos 3 a 6 anos Já cumprir1.a o daspcscc
inciso.

Substituir o artigo 402 e parágrafo único pelo se-,

guinte art1~o:r

III - Atendunen'to gratuito em creches e pré-escolas. para as cr.l.an _
cee de O a 6 anos de adeõe ,

Art. 402 - A concessão peaa exploração dos sevãçcs

de Radiodifusão dependerá de prévIa autorização do Poder Legisl!!,

t Ivc , podendo delegar esta co!!!petência nos termos que a lei est!.

belecer

Altera o anc.rac III do artigo 373 , que passará a ter a seguinte r.,!!
ção:

JOSTIFICACXO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : art. 373 , J.nC.1.80 III

~---------_nn~/jutt"ICAClo

r.r----------tUTOIl.tt",uçu, --,

a:M IS9'J, J\MPLI1r-SE: o AIClINCE DA PREVIIll:NcIA 9XI1\L, roR!!M NJ!bSERA

EIA AlNM SUFIeIEN1'E PAPA A G1!I1Wn'IA tE 'llXOS as Sl'ANDAllIS DA 'IJIM.

00 CAM?O Dl\ a:MPLEMENl'1ÇÃO tos BENEE1CICSP~, A PIlEVI

I1Nc1A PRlV1\DI\. TEMti{ PAPE[, KJIro SIGm'ICA'I'IVO, C'AEENOO-Im: romwro tJ.l: IlJGAR 00

ELENCJ DAS INSl'mJIÇ'ÕES ro:ro-EXI:tt:MICAS. O TEX'IO PFC.lPOSTO PAPA OP~ VISA'

ADM.ESSE~:

a- PFESER\IAR A PRIORIDAIEDA N;'IlJ G::IVERWfNl'AL00 CAMPOp~, C1\RACI'ER!

I
zt\NID A INICIÁTIVAp~ eco~ li. OFICIAL,

b- 01UNAR CIS lMEOLSC6 tll\p~ P!UVAm, stJEM:n'ENOO-O A 0ISCIPLlNA DA.LEI.

fl3;;;;;.~

f'lõh7;07J

~
LOUREHB2RG NUNES ROCHA
Senador Constituinte

o projeto..deixa de considerar a situação dos subs

tit.utos das serventias extraJudiciais, negando-lhes, portanto, a

expectativa de efetivação no cargo de titular, por motivo de vac.!!:!.

cil;S - direito jã assegurado pela Emenda n9 22 ao texto da atual

Constituição (art. 208]. Além disso, omite preceito de objetivo se

melhante, constante do {'arágrafo 29, do art. 13, do Anteprojeto da

Subcomissão do Poder Judiciário, com o que prejudica flagrantemente

peasoas amparadas por direito adquirido, e que agora podem ser in
juatiçadas ~elo legislador constituinte, caso_não se venha a acolher

us«
Ao artigo .4-6"!', Titulo X, das Disposições Transitórias, inclua-se o

das serventias extrajudiciais, na vacância, a efetiv~

ção no cargo de titular, desde que, investidos na fOr

ma da lei, contem até a data da promulgação desta Con~

tituiçâo mais de dois anos de investiduras na condi

ção de substituto na mesma serventia.·

Legisla-se aqui em defesa dos interesses públicos ,
representados pela união Federal, que Já dispõe de 3.334 Adv6gados

concursados para integrarem a Procuradoria-Geral da união, sem ne
cessidade de novas admissões. Basta ordenar a nova carreira• .e
justificação.

·Parágrafo único. Fica assegurada aos substitut.os

elll razão de o artigo 186 Já dizer a mesma coisa, em lugar certo.

f'l PLENl\luO

EMENDA lP08704-0
fJConatituinte NELSON WEDEK~

Inclua-se no Projeto de Constituição da Comissão

de Sistematização, após o artigo 308, tenumerando-se os demais, o s!

guinte dispositivo:

Art. 309. As usinas hidre~étricas e be rmel é t r L;

cas situadas inteiramente no território de um/únlco Estado serão oP.!!

radas pela concessionária de energia elétrica do referido Estado.
parágrafo único. A leiregulará a transferência p..!!

ra as concessionárias estaduais de energia elétrica da operação das

JUSTIFICACAO

Em quase todos 'os países os governos contro1lam as

emissoras. de rádio e televisão, visando estimular o desenvolvime!!

to de um sistema social de comunicação mais eficiente que t r ans-,

mita informações verídicas de grande interesse para o conhecl.me,!l
to público.

Aqui no Brasl1 o CONTEL (Conselho Nacional de refeccmu-,
nicações) fiscaliza o cumprimento do Código NacIonal de Telecom.!:!
nreações , Ele autoriza concessões ou pen,lssões, eeeeee seja da

impugnado;

lU - representar ao Supremo Tribunal Federal, p.!
as medidas cabíveIs ao resguardo dos objetivos legais."

r
;]USTIFleAçAO -~

o Tribunal de Contas ~cupa, na esfera administrativa, a I

mais alta hierarquia, e a nomeação de seus Ministros é precedida I

da aprovação de outro Poder. lotas, a Câmara dos Deputados não é cu
vida sobre a matérIa, não havendo, pois. como conciliar o prlnc!- .,
pio da subordinação, quando o próprio dispositivo constitucional
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JUSTIFICAÇAD

p.r;~~~O.-J

1:õ6J~'ã/ã1J

L';~~~:J
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PLENARIO

P~ ......... f.o ....JiO"~•• ~",.dO ,

PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICACIm

Art 60 _ O Governador de Estado será eleito até eee

dias antes do térnino do marldato de seu antecessor, na forma dos

parágrafos 19 e 211 do artigo 153, e tomará posse no dia 12 de j.!

neiro do ano subseqüente , para mandato de quatro anos, podendo

ser reeleito uma única vez.

EMENDA MODIFICATIVA
ALTE:RA O ART 60, QUE PASSARA A TER A SEGUINTE RI::DAÇAO:

Um mandato eletivo se constitui em hamcn ía com as

condições básicas da sua outorga, que são a do cargo e da função
a serem exercidos e a do prazo de duração. Isto é, indiscutivel
mente, um dos postuladores essenc rars do regime democrático

Um dos pressupostos básicos da democracia é o que

diz respeito à oceecsc dos mandatos. Em poUtlca, quase sempre a
decisão mais acertada é a do meio termo: nem longa, nem curta d.!:!,

ração.
Julgamos que quatro anos é tempo suficiente para

que os eleitores analisem o comportamento dos eleitos e se, con

siderado satisfatório, indubitavelmente os governantes, em todos

os níveis, serão reconduzidos aos seus cargos

r.r- TUTd,.~.f1.,~~~iC

EMENDA lP08721·0
I'l CONSTITUINTE HERMES ZANETI

EMENDA lP08720·1
I'l CONSTITUINTE HERMES ZANETI

rr;~~;~

[IÇj'~ã!81J

CONSTITUINTE HERMES ZANETI

a) A sociedade democrática que pretendemos ccs t ru
ir passa, necessariamente, pela priQridade da er radrceçêc do anal'.!
bet í snc e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do e!!,
sino rundanenta.l ,

b) O nível de desenvolvimento educacional do País
não é compatIvel com o seu desenvcjvfeentc eccnõsucc , justificando

una ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que

concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens
'e adultos.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA

slt6rias:
Inclua-se no capitulo relativo às disposições tra!:!.

Art O Poder Pébf Ico destinará recursos e desenvol.

verá todos os esforços cam a mobilização de todos os setores ativos

organizados da sociedade brasileira para garantir a eliminação do
ana l rebet í smo e a cunj.ver aa Ll zaçãe do ensino fundamental, até o ano

2000.

PLEN~RlO

EMENDA lP08717·1

f'J

r.r----------TUTd/.U.T'.'GA;Id-- -,

EMENDA AOITIVA

u~'~~OO=:J

tJD6J'~ã{87J

contém e abriga patente e injustificavel d.íscr Im.ínação e ab e r t ...r a
ao aFilhadismo politico e ao favorecimento

A competência ao Presidente do Supremo Tribunal Federa l

para a noneeçãc e, bem assim, a escolha entre os aprovados en ore
cesso seletivo, ccnst Itu.í providência indispensável ao exerc íc íc
pleno, imparcial e eficiente do controle externo do orçamento dos
fUnistros do Tribunal de Contas

Art 154 - O mandato do Presidente da Republica e

de quatro anos, permitida a reeleição UFa úmca vez

EHENDA SUBSTITUTIVA

SUBSTITUIR O ART 154 POR

uo mandato eletivo se constitui en harmonia co," as
condições básicas da sua outorga. Que são a do cargo e da runcãc

a serem exercidos e a do prazo de duração Isto é, indiscut1vel

mente, um dos postulados essenciais do regime democratico
Un dos pressupostos básicos da ceoccrac í e e o que

diz respeito à duração dos mandatos Em política, quase sempre,

a decisão mais acertada é a do meio termo nem longa, nem curta
duração

No Bras11, a solução mais duradoura tem sido a dos
mandatos de quatro ancs , TiveMOS recentemente um período de

seis anos e o que vimos foi, ao seu final, o cansaço geral, ate
do mandatário.

Julgamos que quatro anos é t ennc suficiente para
que os eleitores analisem o comportamento dos eleitos e se,

siderado satisfatório, indubitavelmente os governantes, em todos
os níveis, serão reconduzidos aos seus cargos.

PLENARIO

EMENDA lP08713·9
f: CONSTITUINTE HERMES ZANETI

EMENDA ADITIVA

Incluir no artigo 377 o. ítem 111 com a seguinte red~

"gestão democrática. através de c:ritérios públicos e
transparentes. com participação de docentes, alunos e funcionários

e representantes da comunidade na escolha dos dirigentes

Inserir no capItulo da Educação e Cultura o seguinte

artigo:

Art. O Poder Público poderá auxiliar cientistas V11

culados a pro'gramas de pós-graduação e pesquisa por eles definidc;

e geridos, revertendo o patrimônio constituido, com tal auxílio a
instituiçêles públicas congêneres em caso de extinção do programa.

JUSTIFICAÇAQ

Suprimir parágrafo único do artigo 65.

I
JUSTIFICACAO

A experiência demonstra que face a diversificação dos muni
cípios e a extensão do nosso Pais. os limites da remuneração dos Ve
readores devem ser fixados por eles mesmos em cada Câmara Municipal,

levando em conta as circunstâncias locais e prestando contas à pró
pria comunidade

r.r----------u..oIJUn....~Io---- _,

JUSTIFICACAO

A gestão democrática é uma conquista já realizada

nas universidades públicas e uma importante luta especialmente nas

universidades' privadas.

Em diversas áreas do conhecimento cientistas e grl..

pos de cientistas atuam de forma eficiente em instituições priva
das de pesquisa, embora nem sempre dispondo da possIbilidade de c;
terminar os programas e gerir seus recursos. E justificável que o
poder público apoie os cientistas desde que seja organizado pelas
instituições em que trabalham o regime de co-qes tãc ,

EMENDA lP08722·8
[ti CONSTITUINTE HERMES ZANETI u~~~00=:J

f:õ6!'~'a7ã7J

teor:

JUSTIFICACAO

r;;M~"~"0~

f'""õ6!~';,PJ

Artt. O exercício das atividades bancárias consti-
tui atribuição privativa do Estado

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituir no capitulo III das Forças Armadas os artigos
246, 247. 248, 249. 2S0 e 251 pelos seguil'ltes artigos:

Ar.t. As torças Armadas destinam-se exclusivamente à de-

fesa externa do Pais.
Art. • l! criado o Ministério da neresa , constituído pela

;Marlnha, pelo Exército, pela Aeronáutica e pelo serviço Nacional de

Informações

S 1'I\,.AO Ministério da Defesa compete a guerra e ~igiUncia

da soberania nacional, a defesa externa ou defesa da integridade
territorial nacional e a profissionaliz.ação das Forças Armadas.

S 2Q O cargo de MinIstro da Defesa será exercido por um c!

JUSTIFICAçnD
A estabilidade das economias modernas requer uma in

tegração harmônica de interesses dos diversos setores que compõem o

universo econômico do pais Faz-se mister a submissão de objetivos
individuais ou grupais ao interesse geral da sociedade, para que
os frutos da prosperidade ou os pesares da depressão sejam iguai e
justamente compartilhados.

POJi meio da estatização dos bancos pretendemos, en
fim, adequar o setor bancário aos objetivos de crescimento econôm!

co e do combate à inflação e ao desemprego, pela observância de P.2,

lit!ca de crédito que propicle condições favoráveis ao progresso
de nossa Nação.

EMENOA ADITIVA
INCLUA-SE NO TITULO VIII DA ORDEM ECDNOMICA E FINANCEIRA O SEGUIt!

TE ARTIGO:

r.r- =ro'W""''',,'O --,

EMENDA lP08723·6
tJ CONSTITUINTE HERMES ZANE;i"'''

(I7:;O.-J
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EMENDA SU8STITUTIVJi

PLENARIO

Artt. Ao disposto no artigo 3B1 eecãc estabelecidas

até o ano 2000, as seguintes excessões s
§ 12 _ As escola comunitárias, filantrópicas ou con

fessionais, poderão receber, na forma da lei, auxílio do Poder Pú
blico e de entidades públicas e da iniciativa privada.

§ 2g _ As escolas mencãcnâõas no parágrafo anterior

mereceruc o estimulo financeiro do Poder Público se:
a) administradas, em regime de ccçestãc , pelos inte

grantes do processo educacional e pela comunidade;
b) comprovarem finalidade não lucrativa e reaplica

ree e....entuais excedentes em educação.

EMENDA"" ADITIVA
Inclua-se no capitulo relativo as disposiçêles transitórias o segui!!,

te artigo'

A instituiçao da exclusividade de destlnaçllo da ver
ba pública à escola pública deve passar por um pedodo de adaptaçã
8 na de que o processo nãc seja traumático.

JUSTIFftAÇOO

r.r- •• "'O/.U ..'.'.AI;to --,

EMENDA lP08719·8
EJ CONSTITUJ:NTE HERMES ZANET~"'"

EMENDA lpoã'7-18·0
f'J CONSTITUINTE HERMES ZANETI

Pl.lllNo/Co..... Io/IU •• O.' •• Io ,
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PLENARIO

CONSTITUINTE AERMES ZANETI

------------,
CONSTITUINTE HERMES ZANETI

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. A educação. baseada nos principiOs da democra

cIa, da liberdade de expressão, da soberania nacional e do respei

to aos direitos humanos é um dos agentes do desenvolvimento da ca
pacidade de elaboração e re rfexãc da crítica da realidade, visando
a preparação para o trabalho e a sustentação da vida

Art. O ensino público em todos os niveis de escola
ridade é dever do Estado e dI,reito de todos os cidadãos brasilei

ros.

Substituir o artigo 371 por oocs artigos do seguint~

A educação. como prática sistemática e assIstemática
que envolve toda a sociedade e a família em particular, não se

confunde COlll o-ensino - este sim dever do Estado.

r.r .........' .....n'.. ocloo

EMEI'ÍDA 1P0871S·S"
[!J

EMENDA lP08714·7
(J

EMENDA SUPRESSIVA vil.

Sutlrimir no !telR IV do artigo 373 a expressão li e aos

superdotados" •

Substituir o artigo 381, incisos I e 11 pelo seguinte ar-
tigo:

5 O Serviço Militar seré facultativo.

JUSTIFICACAO

JUSTIFICACAO

Não existe consenso científico a respeito dos dotes
especiais de que pessoas excepcionais seriam portadoras. O conceito

de superdotados conduz a argul1'Jentos de natureza biológica que servl

ram e ainda servem de base a discriminações étnicas e sociais de t~

da ordem e a ideologias totalitárias, nêc devendo ter lugar

constituição delllocrática.

Art. As verbas públicas serão destinadas. exclusivamente,
às escolas públ.1cas

JUSTIFICAÇAO

A énfca forma de enfrentar o grave problema da educaõãc

brasileira é canalizar a verba pública para 8 escola pública, cb r L,

gando o Poder Público a assuair o desafio de ua projeto nacional de
educação

1 .. A DESTlNAÇAO DAS FORÇAS ARMADAS
A destlnaçDo constitucional das Forças Armadas tem sido U'lIl1

das discusslles mais candentes nestes tempos.
As Forças Armadas devem ser defensoras da lei e subordina..

das aos imperativos constitucionais. Não devem tutelar ordem alguma,
pois a única ordea que deve ser obedecida pe 8 arde. legal.

As Forças Armadas eeuãc subordinadas à legelldade democrá

tica e 80 Estado civil.
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EMeNDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Art.igo 426 e seus parágrafos

Suprimam-se o Artigo 426 e seus parágra -

A eequrança de um país é um assunto civil, pois as Forças
Atiladas têm o escopo de dirigir suas funções para a defesa contra
as ameaças e inimigos externos.

Sua atlvlpade é defender o Brasil de forças que, eventual
.en~el o aeeacea ou ataquem de fora suas fronteiras.

1\s instituições civis cabe a tarefa da segurança interna.
J\!i forças Armadas está reservada a destinação exclusiva de defesa
externa, sem atribuições no que tange à ordem interna.

E'';;":-]

&i~;=aj

EMenda substitutiva

Titulo IX

Da Ordem SocIal

Capitulo lU

Da Educação e Cultura

Substitua-se o art. 383 pelo seguInte:
Art. '83 _ As -empresas coaercfafs r industr!a!s 'e agrícolas são ees
pondve!s pelo ensino fundallental e pré escolar gratuitO de seus

e.pregados e dos respectivos dependentes. a partir de três anos de

Idade, IIl:dtante a llanutençilD de escolas prdprias. ecncessãc de bolsa

de estudo ou contribuIçllo Cal! o saUrlo educação. na forrla da lei".

JUSTIFICATIVA

€ preciso nlo dupl!car eetes para .. obtençllo dos lIeSMOS fins. apr.2,

veitando-se a rede físIca exretenee, para raclonallzaçllo de gastos

e otillizaçGo de resultados. A bolsll de estuto constituI medida desce

tral1zadora J capaz de atingIr esse objetivo.

obtenção ..dos melhores resultados. PaI:' isso.não se deve restringir sua

atuação de modo a não tolher,em cada momento e ell'l cada local,a forma

possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é COll todo o ensino e não restritiva e discrirll1

natoriamente com, o ensino público apenas.

f!J PLENARIO

~ .u-l-.w_-eM

EMENDA lP08731-7
l? ARNALDO PRIETO

Gibson

~AN)rnYA

DISPOrlVOEMEWJlDO:~go 493 do PxoJeto
Inclua-Se.DO Arb.go 493 a palavra~ em seguida: ã

palavra urbana, passardo a ter a seguinte :redação:
"Art. 493 - Dent:rO de do:ze meses, a ccntar da data de

pramlgação desta Ccnstituição., o Ccn;JressO Nacialal

apra.rarã 1eJ.s que fixem as diretrJ.:zes da pol1 tãca

agrícola, agrãn.a, tea1Olêqica, irdustrial, w:bana ,

mineral, de transporte e do cceêeccc int:erna::icnal.·

As atividades euneeeãcres se inser~ entre as

de maior i.mDortância econômica, inclusive cano fontes de recei

tas substanciais em divisas. CQ!D.O a intenção do legislador con!.

tituinte oi, obviamente, a de permitir rápida regulamentação dos

dispositivos constitucionais sobre matérias relevantes para o

interesse nacional, é evidente a necessidade de incluir o setor

D1ineral, visto sua importãncia dominante no sistema econômico.

JUSTIFICAC"X-o

direitos ~oriqinãrios for tomada para dirimir conflitos eventuais,

conforme impõe a inteligência do dispositivo, então todas as cau

sas nela fundadas Jamais chegarão ao fim. Como se sabe, os direi

tos originários dos índios se expressam pela posse e ocupação de

todo o território nacional. Para preservá-los, portanto, teríamos

de expulsar toda a pO:çlulação, o que, evidentemente, ê uma hipôtese

alucinada. '

EMENDA lP08727-9
tJ Constituinte Nilson

f'"l PWlMIO
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rYJ'sJã7l
Gibson
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NilsonConstit.uint.e

II - MINISTéRIO DA DEFESA

As Forças Armadas devem ter ações harmônIcas, de acorda
COM os interesses nacionaIs, porque hoje, em uea era de conflitos,
se uma nação não contar com UIlI fator decisivo, que é a integração
das suas Forças Al;':'ladas. nao poderá obter a vit6rla desejada numa

guerra.

Hoje ell ere, n30 se tez uma guerra Isoladamente. ou seja.

pela Harlnhs. pela AeranáutJca ou pelo Exército. mas s11111 pela ple..

na lntegraçlo das trl!s Forças ArllIadas. que têm de estar inte.grada3

•• u•• únIca IlIss10.

A criaçlo do HinisUrio da Defesa. ea substltuiç150 aos

trls HinisUrios das Forças Armadas. c.latia fundo na allla nacio

n.l. por se tntu de .ed1dl ce sobrIedlde e econo.!a.

EMENDA lP08724-4
f'J

faSe

nos termos da le.J.".

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICACÃO

rr;;;,:'~

fõ7;ô~

AHNA! og PRIETO

IV _ representar, conforme o caso, aos Poderes Legislativo,

Executivo ou Judiciário, sobre irregularidades ou abusos apurados.

parâgrafo único'" O Presidente da República poderá ordenar o

registro dos atos.A que se refere o item J:J:J:, lId referendma do

Congresso NacionaL

Arnal1do prieto

substituir o mcfsc r do artigo 372 pelo seguInte:

I _ democratização do acesso e pereenêncta em todos os nfveLs

de ensino.

IX _ jUlgar as contas dos administradores ~ demais respons~

veis por dinheiros, bens e valores públicos, da admi.nistração ê!
reta e indireta, inclusive das fundaçôes e sociedades civis, ir..=:

tJ.tuídas ou mantidas pelo poder público federal, e as r:ontas c.!
queles que deret:1 causa a perda, extravio ou outra irregularidac.e

de que resu],te preJui2:o à Fazenda Nacional1

Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, operacional e pat.r.!

monial.

Art. _ A fiscalização financeira, orçamentária, operaci!:!.

nal e patrimonial da União, quanto aos aspectos-de-leg-al-idade, I.!!

gitimidade, eficãcia, eficiência e economicidade, será exercida

pelo Congresso Nacional, mediante controle ex.terno. e pelos si.=:

temas de controle interno de cada Poder.

parágrafo único _ Prestará contas qualquer pessoa física

Jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou por qualquer

forma administre dinheiros, bens e valores públicoS, ou pelos

quais a União responda, ou, ainda. que em nome desta assWita obri

gaçôes.

t preciso garandI' o acesso e permanência do aluno em qualquer

grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com provimento

regulamentado em legislação própria, conforme a natureza jurI
dica de entidade mantenedora da escola.

JUSTIFICACAO

Elflenda Substitutiva

TItula IX

Da Ordem Soelal

Capitulo III

Da Educação e Cul tura

Art.. _ O controle ex.terno será exercido com. o auxilio do

Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I _ apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Presidente

da República, m*!d~ante parecer prévio a ser elaborado em sessenta

dias, a contar do· recebimento da~ contas pelo Tribunal:

111 _ apreciar, para fins de registro, a leaalidade dos atos àe

nomeação de pessoal para cargos de caráter efetivo dos quadros

permanentes dos órgáos da adminisuação direta, bem como das coa

cessões iniciais de aposentadorias, reformas ta pensões, indepea

dendo de julgamento as meJ.horias posteriores que não alterem o

fundamento legal do ato conçesSõ;io1.

substitua-se a Seção I X (Arts. 136 a l5D), Titulo V, capít.!!

10 I, do ProJeto, pela seguinte:

",.- TUn/...~'-----------..,

fiT------I'I.U&OOII,_W1_-eM, ...,

EMENDA lP08732·5
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Nilson Gibson

EMENDA SUPRESSIVA

Título IX
Da Ordell Social

CApítulo III

Da Educação e Cultura

Constituinte

ARNALDO PRIETà

Plenário

ARNALDO PRIETO

o dever do estado é o de ~jnlstrar ensIno. de acordo com os

meios dispon!veis.lIIa!s convenientes e possiveis.com o menor gasto e a

2. ~ADITIVA
Acrescente-se um art1go no Capltulo do J.hnisteno pubhco. que passa a ser o ar
tigo 235. nestes tennos

"Art. 235 _ Aplica-se. no que couber. o disposto neste Cap1'tulo. aos I'lem
bras do Hinlsterl0 Publico Junto ao Tribunal de Contas da umêc , comas lI'esmas
garantias, vedações. du-ettcs e deveres previstos para os demais nembros do Ml
msterlo Publico e com as funções derundas na ter de sua organlzação" -

JUSTIFICAÇJm

Contas do Brasi~ ~a~ag~~m:t~~ ~~~~~ :~ ~;~~~~:fl~ePg~~~~~ ;~n~~li~s (i~J~~nais de

O Orgão espectal rzadc do M101ster1o Pübhco Junto ao TeU,se bemque
sendo (como todo Minlsteno pübllCOI). bas1camente.,. fiscal da lei e promotor de
sua flel execução. tem peculiaridades e funções especlficas que não se confundem
com aquelas funções prevlstas no Projeto que se busca emendar. as quais. por 1SS0
mesmo. não lhe são apl1cãveis.

Dal a razão de ser das presentes E"lENDAS. que preservam a inóepe.!l
dência desse Orgia do MP. decorrente de sua lMnlfesta especialização, como tal re
conheclda desde a criação do Orgão em1896. -

Sobreleva notar que Jamais o '" junto ao Teu integrou o MP Federal.
Sempre manteveuma posição especlal. como convem. ã sua atuação Junto ao TeU, 
lJJll Orgão. ele próprio. todo especlal dentro da OrganlZaçãodos Poder~s do Pals. Ad!
mais disso, a especif1cldade do MP junto ao TCU justif1ca ser ele contemplado na
lei Orgânica desse Tribunal, funcionando mesmo como uma das partes integrantes de
sua organlZação (cf. Dl n9 199..67. art. 39. inciso 1).

E"lENDAS ao Projete da Comissão de SlstematlZação.
1. EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se. no ltem I do art. 231. a expressão: "o Ir-tbune'l de Contas da umêo",

Retirar do art. '373 (caput) a palavra"público" .redigindo-o

assim:
"Ar L 373 _ O dever do estado com o ensino efetivar_se_á

l'IIediante a garantia de:"

s: indispensável a supressão do § 29 da ArtJ.go

306 para evitar que o futuro texto consuã euca.cnaâ seja redundan

te e, portanto, se transforn.e em causa eficiente de controvérsi 

as. A partici5lação dos municípios de que trata o da.apcaã tn.vo

obJeto da presente emenda Já está claral'lente def.l.nida no § 29

.nC1SO XI, do ArtJ.go 52 do ProJeto. Assegurada eeem em favor

das municipalidades a precitada participação, ê a emenda ora ofe

recada destinaàa a eã.am.nar a tautologia coneta, tucianal,

frequente de conflitos interpretatJ.vos.

JUSTIFICATIVA

EXENOA SUPRESSrvA

DISPOSITrlO EMENDADO: 99 29 do Art.J.go 306

Suprima-se o 9 29 do Artigo 306

JUSTJ:FICACÃO

EMENDA lP08730-9
t'

EJVIENDA lP08729·5
('l
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Nilson GibsonConstituinte

dação:

As normas constitucionais se dest~nam ao

futuro, conforme a tr~dição bras::L1eira e os prJ.ncípios doutrini

rios vJ.gentes em todo o mundo. A sanção retroat.J.va, como quer

o Artigo 426. é llleridJ.amente inJuridica, pois as relações

Jurídicas de direito 51r1va,do, convertidas em ato JurídJ.co per

felto e em direitó adquirido, não pedem ser desconstJ.tuídas,salvo

se Jâ existisse alguma decisão da constn.cuarrte de insti tUJ.r

o sistema socialista. Como esta não é a hipótese. só poderão

ser obJeto de anulação os atos passados caso tehham sido prati

cados com vícios insanáveis, coma a fraude, a simulação, esteli

onato etc. O adquirente de boa-fê não deverá estar SUJeito a

punições retroativas, até porque a constJ.tuição ens aada pela

sociedade há de ser democrática, fraternal e consagradora do

Estado de Direi,to.
A presente proposta de emenda está protegJ.da

pelo Art. 23!..§2 0 do Regimento Interno da cons.tutuí.rrte ,

EMENDA SUBSTlTUTrlA
DJ:SPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus §§ 19.29 -e 39.

Substituam-se o Artigo 427 e seus parágrafos

19, 29 e 39 pelo de redação seguinte:

, "~t. 427 - A pesquisa, a lavra, a explora 

ção de minérJ.os e o aproveJ. tmnento dos po 

cenoi.aí.s de enerqa.a hidráulica era terras

indígenas somente poderão ser desenvolvidos

conforme critérios definidos pela üna.âo ,

mu:NDA ~ODI!ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 424 do ProJeto

Dê-se ao caput do ArtJ.go 424 a seguinte re

"Art. 424 - 'São reconhecidos aos indios seus

d~·reitos sobre as terras que ocupam, sua ar

qan1zação social~J seuslusos' costuDes, lín

~guas, crenças e, ~radiçoes·.

JUSTIFICAcAo

,1. presente eoenda J.r;iporta a retirada da pa

lavra "oriqinãrios" no capu~t do Artigo 424. E isto porque sua

aanutenção criará dificuldades insanáveis para a ekecução das medi

das protecionistas aos direitos indígenas. Ora, se a expressão

A matéria do Artigo 427 e seus parágrafos,

que se õesej a substituir, é manifesta e inquestionavelmente da com

petencia da legislação ordinária. Além disso, agride uma garantia

fundamental estabelecida no próprio ProJeto de Constituição, que

remete imperativamente ã co~etência pr.vativa da uru.ãc a legisla

ção sobre populações indí.genas, Jazidas, lavras, recursos mJ.ne 

rais- etc (Art. 54, inciso XXIII, letras i e 1). Por outro lado,

como proprietária das terras ocupadas pel~s í;;dJ.OS,· dos recursos

minerais do subsolo le dos potencJ.aJ.s de energia hJ.dráulica (Art

52, incisos VI-J:I e Xl, a União Já detém as prerrogativas suficien

tes para dispor desses bens da maneira como Julgar conveniente.

Assim, a disciplina do Art. 427 e seus parágrafos sô serve para tu

multuar o texto cdnstitucional e torná-lo 1nexplJ.cavelmente exten 

50, em preJuízo de sua clareza e exatJ.dão.
o respaldo do Art § 29, do Regimento

interno a apreseO'fáç-o da presente en a.

Constituinte NILSON GIBSON

l!J PLENJIIUO

EMENDA lP08725-2
l!J

",.-----------"""""".....-------------,
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JUSTIFICAçno

Acrescer ao art. 381 05 seguintes pariigrufos 1"

JUSTIFICACAO

DlE~~,\ .\CITaVA
TÍTUliJ· 1X

nA ~R~el SÕ:!CIAl.
C.\píTUliJ I11

'nA EnU;:.\~Ãl1 E i:ULTURA

A Constituição Federal atual, bem como o projeto de
Constituição elaborado pela ccmí.sszc de Sistematização, já estabe
leceu o direito constitucional das instituições sem fins lucrati_
vos de serem imunes a tributos, entretanto, a administração públi
ca, na...maioria das vezes, fazem por descumprir as disposiçêles cons
ti tucfonads , -

A Emenda ADITIVA aqui justificada, tem em mira, cem, a
inclusão da expressão "reconhecidas como de utilidade pública fede
ral", dar m.a!or ênfase à consolidação dos direitos constitucionai;
das instituições sem fins lucrativos.

...........' ..... '..iD'.U•• D...u.to

F.ib.tQ Raunhelttl

o Estado democrâtico deve respeltl1r as crenças, convig,

ções e filosofia educacionais da faI"Ilia, não lhe il"\pondo
instrução em choque com seus princípios, pai<; c..:::nstitui cUreito
natural dos pais a escolha. da. eaueecêc aue pretende para seus t!
auee,

Acrescer no artigo 371 "Caput,· a e-eeeeesêos nrcs!?eit~

do o direito de opção da famIlia·.

Art. 370 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades
sem fins luarati~s, dedicadas à pesquisa ou ao ensino, à cultu
ra, à habilitação, à reabilitação, à assistência médIco-social_hos
pitalar e tratamento de pessoas portadoras de deficiência, reeo-,
nhecidas como de utilidade pública federal.

e 29:

TUfDflll,"",,~ID ---,

Da Educação e Cultura

A bolsa de estudo, além de deseeoer-e t e-.

:ar, constitUI a.Juda ao aluno e não ao estabelec:lI\t"nto de enai-,

no. Vedar-se a bolsa de estudo Implica IJ1lPpdlr !J educ.:lção de ai.!!,

no carente nos locais ondo: n:;o heu.ver escola publ I ce ,

Os InCISos I e 1i do ~roJeto cr-j am

discrltlllnaç;:;es, reserva de eer-c.cde e proteção do Estoldo às esco

las eeuf'c s s aonc r s , quando este deve ser dISsociado do institUI

ções religiOsaS, sem cmp lr er- as condlç;:;cs de acesso o <1 melhoria

da qualidade, em todos os n~\'els de modo gcncr.lll:.ado.

JUSTIFI\:'\ÇÃ,iJ

JU5TIFICAçItO

Art. 381 - As ver-bce p~bllC'olS serão destl

nadas .is eecel as púbi ICllS, oi C'onc~ssão de bolsos de estudo, à ol~
pl'olção de lItendllltento e .i qual Iflcaçào das atividades. de enSino

e pesquisa, em todos os nfvcls.

DlE'C.\ SUESTlTIlTIVA
TiTULO IX

~A ~R[!,E'I,l Sl!i:I.\L
CAPÍTULO I 11

~A ~U~AÇ.\t! E i:ULTUIlA

EME:mA ADITrYA

'l'ítulo :IX

Da Ordem Social
Capítulo :ar

SubstitUir o art. 381, elilll.inolndo 05 Incl

S05, pela seguinte redaç~o:

EMENDA lP08739-2---------.J Ir'=.---'
t' F~IO RAUNHEITTI . C- Jõ.u>~

tJ PLENÂRIO
~ 'UTD"UIT",•• "iD

A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno
e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se a bolsa de estudo impU
ca impedir a educaçao de aluno carente nos locais ...nde nao ouver es:'
cola publica.
Os incisos I e II do anteprojeto crlam discriminaçoes , reserva de
mercado proteçao do estado as escolas profissionais, quando este
deve ser dissociado ce instituiçêles religiosas, see arplia!' as condl
çtfes de acesso e a melhoria de qualidade, elll todos os- níveis de mo
do generalizado.

'~llTO/Ju"IO"-"'1JD' _

EMENDA ADITIVA
DA TIHBUTAçAO E 00 ORÇAMENtO

o arte 369 do Projeto de Constituição elaborado pela
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

" Art" 369 - Ficam isentas de recolhimento da contri-
buição para a Seguridade Social, as instituições filantrópicas •
beneficentes de assistência social, de educação, de assistência ho.!
pitar, reconhecidas de utilidade pública federal. que atendam às
exigências estabelecidas em Lei".

JUSTIFICAÇJl:O

o Ministro da Previdência, em exposição de ,,~moti""QS n!J
51, de 19/10/86, justifica que a Previdencia Social, vem receben
do justos apelos por anistia de déb!tos~e Isenções de contribui
ções patronais, por parte de instituições assistências, que, em
geral lutam com grandes di fuculdades financeiras para garantir aos
assitidos pecrões mínimos de proteção e, se vêm na impossibilidade
de pagar a parte patronal das contribuiçCles previdenciárias

A presente Emenda Aditiva, visa sobremaneira,
lidar, sem sombra de dúvidas, o direito constituclonal das - enti
dades que suprem, no plano federal, um dever do Poder Executivo
de gozarem da isenção da :ontribuiçãO da quota patronal.

Emenda Substitutiva
Título IX
Da Ordem Social
Capítulo 111

Da Educação e Cul tura

Substituir o artl-go 381, eliminando os incisos, pela seguinte. redaçã
Artigo 381 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas
à concessão de bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à qua
lif!caçlfo das atividades de ensino e pesquisa, em todos os níveis.

Acrescer no ...rUgo 371 " Caput", a expreseêcvs " respeitado o dire!
to de opção da família" ..

termo, além da ordenação e distribuição apropriada dos dispositivos.
bem assim pelo deslocamento de alguns destes para outras seções, em
que melhor se s.i tuam pera natureza do assunto neles versado.

,Objetiva_se pela Substitutivo proposto a ordenação e a adequada drs-,

tribuição dos dispositivos, a fim de bem caracterizar as ações do
Controle Externo, atribu.ld& ao Congresso Nacional e ao Tribunal de
Contas da União, e ao Controle Interno mantido pelos três Poderes da

• República.

JUSTIFICAçno

O Estado democrático deve respeitar as crenças, convicções e filo
sofia educacionais da família. não lhe impondo uma instruçlfo em cho
que com seus princípios, pois constitui direito natural dos pais a
escolha da educação que pretende para seus f11hos ..

Emenda Aditiva
TItúlo IX
Da Ordem Social
Capítulo III
Da Educação e Cul tura

EMENDA lP08734-1
tJ ARNALOO PRIETO

f'l PLENARIO

EMENDA lP08735-0
fl ARNALDO PRIETO <

f'l PLENARIO
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11 - organizar seus ,serviços, provendo-lhes os cargos, na forma
da lei; propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cal:
gos e a rIxação dos respectivos vencimentos;
UI - elaborar seu Regimento Interno.
parágrafo único - O Tribunal da Contas da União encaminhará, anual
Mente, ao Congresso Nacional, relatório de suas atividades.

Art. _ Os Ministros do Tribunal de Contas da UnHlo serão n..._
meados pelo Presidente da República. dentre bras!leir...s maiores de
trinta e cinco anos, de idoneidade moral e not6rios conhecimentos I

jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração públ1ca, e'
ter~o os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos,
vantagens e impedirnentos dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça.
§ III _ A cOlRposição do Tribunal de Contas da União será de nove
Ministros, com aprovação do Senado Federal, sendo
a) sete escolhidos pelo Presidente da Repliblica e
b) dois escolhidos pelo TCU, alternadamente, dentre auditores e
Membros do Hin.LStério Público junto ao mesmo Tribunal, previstos
no art. 23.9, segundo os critérios, em ambos os casos, de antigu,!
dsde e merecimento.

Art. _ O 'tribunal de Contas da união, de ofi.cio ou mediar:
te solicitação do qualquer das casas do Congresso Nacional e ~ de
suas Comissões Técnicas, bem como do Ministério Público junto ao
aeesc Tribunal, se verificar a ilegalidade de qualqu~r ato relat,;,
vo a receita, despesa ou variação patrimonial, deverá:

I _ assinar prazo razoável para que o responsável pelo órgão
ou entidade da administração pública adote as providências nece;!

sárias ao exato cumprimento da lei, e

Xl _ sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, c.2
munlcando, em relação a contrato, a decisão ao Congresso Nacional.

parágrafo único _ Aa decisões do 'tribunal de Contas da União
de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de se::,
tença e con8tit~iJf-se-ão em titulo executivo.

§ 21l _ Os Auditores do Tribunal de Contas da untão , quando não
substituindo Ministro, têm as mesmas garantias, impedimentos e
vencimentos dos Juízes dos Tribunais Regionais F"ederais.

Art. _ Os póderes Executivo.' Legislativo e Judiciário eentecãc

, de forma integrada, sistema de controle interno, com a f.1nal1

dada de assegurar eficácia ao controle externo e dar ciência ao
Tribunal de Contas da UnUlo de Qualquer irregularidade ou abuso, sob
pena de responsabilidade solidária.

Art. _ O Tribunal de Contas da união, com. sede no Distritc
Federal e quadro próprio de Pe$soal, tem jurisdição ea todo o te!.

rltõrio nacional:, cabendo-lhe:

I - eleger seú Presidente e Vice-Presidente;

Art. - As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se à organiza
ção e fiscalização dos TribunaIs de Contas dos Estados e do Distri
to Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios

parágrafo l1nico _ Lei complementar estabelecerá as condiçêles para
criação de Conselhos de Contas Municipais.

Art. _ No exercício de suas atividades de controle externo
cabe ao Tribunal, de Contas da União:

I _ realizar inspeções e auditorias de natureza f!nanceira,
orçll;mentãria, operacional e patrimonial, inclusive quando reque
ridas pelo Ministério Público junto ao Tribunal, nas unidades adro,=,

nistrativas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

demais entidades referidas no item tI do artigo anterior;

II - fiscalizar as entidades supranacionais de cujo capital 5.2,

c1a1 a União participe, de forma direta ou indireta, nos -cermcs

previstos no rAspectivo tratado constituti'U'o;

§ 19 _ Na hipótese de con~ato, o responsável a que se refere
o i tem I deste artigo poderá interpor recurso, sem efeito suspe.E
sivo, ao Congresso Nacional.

S 29 _ Se o Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, por
sua maJ..oria absoluta, não se pronunciar sobre o recurso previsto
no parágrafo anterior, Pfevalecerá a decisão do Tribunal de Co.!:
tas da União.

IXI _ fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos federais re

passados, mediante convênio, acordo ou ajuste, pela União a Est,!

dos, Dist:rito Federal e ~nictpios J

IV _ prest.ar as informações que forem solicitadas por deliber~

ção da Câmara dos Deput.ados ou do Senado Federal e por iniciati
va das respectivas Comissões Técnicas, sobre fiscalização fina.=:
eease , orçamentária, operacional e patrimonial e, ainda, sobre resul

'toados de auditorias e inspeções realizadas J

V _ aplicár aos responsáveis, em caso de ilegalidade de desp~

88 OU irregular.t.dade de contas, as sanções previstas em lei, que
est.abelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao vu;'

to do dano causado ao Erário.

JUSTIFICATIVA

A preseme emenda substitutiva visa condensar, no essencial, o cfs-,

cipHnamento, a nfve.I constitucional, da matéria atinente à FISCALI_
ZAÇAO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DA UNIAO,
EXPUGINDO, INCLUSIVE, dO Pro1eto ora emendado, tudo aquilo que se
comporta mais adequadamente em regulamentação por meio de Lei comple
Ilentar. ou de Lei Ordinária. Daí a redução para B (oito) dos lS(quin
ze) artigos previstos no Projeto, e em consequência a condensação 
era 33 (trinta e três) dispositivoS dos correspondente 61 (sessenta e
UIl) cQntidos na Proposiçaõ sistematizada.
Sem alterar-se, em substância, a compatibilinçlfo feita dos Antepro
Jetos apresentado.s à Comissão de Sistematizar:ao. logra-se, todavia,
a necessária uniformizaç9:o e racionalização da matéria legislada,com
a desejável econom.1a de artIgos, nDo só pela aglutinação levada a

EMENDA lP08737-6 '"~., ~

tJ Deputado FABIO RAUNHEITTI ) U;~/'~DU

15Iió'RD
EMENDA ADITIVA

Altera a redação do art. 370 do Projeto
de Constituição ( Da Com de Slstemati2.ação)
DA TRIBUTAÇJl:O E DO ORÇAMENTO

O art. 370 do Projeto de Constituição da Comiss'ão de

Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

"§ 19: - O si s1:ema de bo ISols de estudo não Col' .11.::

ter I z a repasse de verbas púb I Ices para ent, Ida

des pervedce de ensino."

"§ 29 - O ve Iar das bo I sus terá, como pc rij,nlc-

eee , o custo de enSlno

de qual r dade ofer-ee rdc em eebebelec reeobc esta-

ta"I congênere."

JUSTlfli:,\ÇÃO

A bolsa de estudo consta tu I ajuda ao aluno ca

r-enbe e não ao estabeleCimento de ensino. Vedar-se o sistema dc

bolst3.s discrimina o estudante pobre que só fica com opçõo do] e..!

COlo1 p~bl ica ou seI: illtcl"natlva onde esta não existir.
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o va I ar da bc Iee deve: corrcsp( "der

equivalente no ensino público. p<:lra ev t eer- privi I.égio.
cueec \ • Substl'tuir o l nc rac I do art. 372 pelo

seguinte:

"1~(!lllocratI :olc;ão do acesso e perma

nência em todos os e lve t e de ensino".

B'IIENDA lP08741-4_u -.

1
"'P'T"B."~

(!I!.blO RAtlNHEITTI . L...-J _1

~1'5A SOBS'I'ITlJTIVA

TItulo IX

Da Ordem Social.

car/rt\110 !IX

Da Edudação e CUl.tura

JUSTI FICAÇÃO

~ p,!"e5:,1 se aeeeee i r o eces sc e permanê!!

cia do aluno elll qualquer grau de ensino. A 90st;:0 .; de natu

re:a técn,c,::;. com provimr:nto regulamentado ~'I. 109i~lação pr,2,

pria, conforme a natureza jurfdica de entidade mantenedora

da escola.

'EMENDA ADITIVA
UTULO IX
Da ordell1 Social _ CApItulo lU

Da educação e Cultura

Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos llõl e 212:

"§ llõl _ O sistema de bolsas de estudo não caracteriza repasse de
verbas públicas para entidades privadas ctp en .. inn."
"§ 21õ1 _ O valor das bolsas terá,como parâmetro, o custo de ensino
~e igual nível de .qualldadJ; oferecid. em estabelcilfle~to congênere."

['C';::;CJ
fu"~Yifll

....otl..,,~

PLENARIO

'lue'lVlI".u;h>- --,

JUSTIF'lCAÇAD

A bolsa de estudo constituI" ajuda BO aluno carente e nãc ao esta
belecilnento de~slno. Vedar-se o sistema de bolsas discrillina o e,!
tudante pobre Que s6 fica com opçlo da escola pública ou sell altern.!
tiva onde esta nlo existir.
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino
público, pare evitar privi1l!gio.

ãcresee-ite-aa, eeesars, que da eaneâee ccec foi rediddo, o texto atanee
Instituições de indl.s!:utiveis propódtos sodais,qu~-intesralizal:l bener!
cios securitários. co:1te:!;)lam grandes easees desprotegidas, gerei poupan
cee, abf'eQrrentee de ecprego e dina:izm o desenvolvimento econômico ;
social.

~r1n:a-se o artigo 360 e seu parágrafo único do
capitulo II. Seção 11. do ~;lroJeto da Nova
Constituição.

Não é demb lembrar que na manutenc;ão da previdência COIl:Jplelentar priva
da, hoje já Ctll!I mais de 6 milhÕes de trabalhadores e depende:ttes associã
dos, não é equitativo limitá-la apenas e de forua diferencial para aqu;
les ligados ao setor Público, O Estado e suas eeareses pcsecee a cesca ~
cessidade de retenção de mão de obra es?Ccializ.ada que o setor Privad:), õ
~~~~~~~~ ;l::~=:~ :n:~~~a~e benerIcios. Caberá a lesl!

o dispositivo cuja suore.ssão é proposta fixa 111ll.it~ de participação dos
ãr:;ãos e e!:J;Iresas estatais no custeio dos planos de prev.1dênc.ia das ent.1
dades fechadas, por eles patrocinadas, estebeteceeee a paridad~ na contrl
buição de e:õlpree;ados e empregadores. est.ende"ldo a reg-a à previdência par
lamentar. -

Além de constituir matéria cujo trataDento extrapola os princIpias Que
deva infor=>r o texto C<:InstituciO"lal, já se encontra ela disciplinada
tanto pela Lei 6.435, de 15.01.77, e seu regulamento, ~creto nO 81.2110
de 20.01.78. quanto pelo Decreto nS! 94.6118 de 14.07.61.

EMENDA lP08750-3
PJ CONSTITUINTE ISHAEL WANO;EY

EMENDA lP08749·0
fl iE'UTAOO .m! aIAS l<.IWl J r--,,;;;;;.;~

rr= ----- ~..~,;';;;;:~.,lIle--- __---1 (IõI'õiflJ

fáblo Raunhelttl

p~...."""'e~.'"'1oJ.ua<:o.. »1o
PlenárIO

alo.~'\ !SUl'RESSI YA

Ti!ULi} VIII

i" ClWElI -f~\,,;\~tll~.\ E FI\A\~EIRA
C"fiTULil I

I·

JUSTlF-IIi:.\ÇÃQ

Dos-PrlncfplOS Ce'-dls, da Intervenção do Estado.

do Regime de Proprjedade do Stib$oJo e da Atl""dade Econâo'lli-:a.

Art. 313

111 - o transporte, por meio de condutos. de petróleo

bruto e seus derIvados, aSSllll COMO de gases rarC)s e gás natural,

de qualquer origem.

o monop~llo estatal no trcll\sperte lIlarftimo é ullla ru~·dl

d.1 antldemocrátlcCl, eer-eeecr-fee t ee de regimes totdllJários de dI

reita ou'de esquerda, isola o BraSil do resto do Mundo, ill'lr'ondo

restri'i~cs e prolb,c;~CS ..o próprIo Pars• baseo1das no princTpio de

rcclp'rocidodo.

Dos f"r Inc í p i os Gera Is, da 1nter\ enção do Estado, do R.=

gUIe de Proprlcddde do 5'll.so'0 e da' Atfvrdade·Econ~lrIjca.

Art. 310 !:
Suprima-se o infelo do lne ree II1 do art.

", - o transporte marftlmo do petr~leo br-u o de origr:1lI

naCional ou de deer vedoe prodUZIdos tiO Pafs, c bem assim".

ficando a redac;ão do InCISO da seguinte forma:

Tll'l'o/'U'~""'oçlo ---,

~rt:..: 310 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_~E\C~ SUPRESSIV"
TíTULi] VIII

DA ~R~E.\I' Ei:~'~\lIi:.\ E FD',";:'EIRA
C.\píTULiJ I

tJ - FábIO Raunheittl~"'----------')t0~~'De:J

fi J (IõJi"ó'yfiD

EMENDA lP08746-5
['J

['l
"' 'uro'''''n..IÇ&ÇÃo. _

Substatua-se o <lrt. 383. pelo seguinte.

-Art. 383 - As CllIprcs.:lS COlllerCHUCi, Indu!.

tri.. is e .:lgrfcolas são r-espcnsàve l s pelo ensino fundalllental

pré-escolar gratuito de seus elll'pregados e dos respectiVOS d~pcn

dentes, a partir dos três anos de Idade, mediante a manutlenção

de C'scoJas pr~pr;as, concc.:uã~de bolsas de estudo ou contrlbui

ç.o co. o $al.irio cdl.lcação, na forlll.:l d<3 lei."

t preciso não. duplicar .. ias para a obt:en.ç" dos .eslIlos fins, aprovéltando-se a rede frsic. existente, p.!.

......cional i:ac;;:o de gastos e otillu:ac;;o de "e..ultados. A bolsi!

.. estudo constitUI medido aescentral i:Qdora, c.ap .. : de <Jtingir

•••e obJetivo.

Substituir cJ art. 377 (cap....t) pelo seguinte:

"Art.. 377 _ As J.nst.ituições de ensino su

perior gozam no~ ceemos da latI de auton.2.

- mia didático-cientifica, administ.rativa ,

eecnêeuca e financeira. obdecidos os se

~intes_princi:pios;"

etEM~.\ ~SUE:STlnJTIYA
rtnne IX

c" ~~E~::~i:I.\L

CAPíTULi! 111
OA ECU~.tç'\a E LULTURA

o ensino superior não está todo orÇJ':mizado em univers!

dades, predominando o número de instituições e faculdades isola

du. Como redigido no antepro~~to, há discrimin~ção quanto ãs in.:!.

titulções isolj!t'das e divórcio relativamente ã realidade educacio

nal brasileira.

JU5TIFI~.\ÇÃO

EMENDA lP08742·2
fi F:;b.o R.unhe."""

fi Plen:;•• n

.~.ou.aoua...aloI.--.» -.
Supr Ima-se o ar.t.....3.l3. renumer03ndo-1õO D$ -segu Intos:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: Art4 1014

r.r----------"IfO'....."'~----------__,
JUSTlfl,=.\ÇÃO

EUENDA SUPRESSIVA

Título De

Da Ordem Social
capItUlo Ir:!:

Da Educação ~ Cultura

Retirar do art. 373 (caput) a calavra "público·, l:ed!
9incto-o assim: -.

"Art. 373 - O dever do estado com o ensino efetivar
••-Ã mediante a garantia de:"

Prellmrn03rmente. a lIlatérl03 não li eohst;tu~iondl ..

Illas SUII do lei ord,nárlol.

O 8r.aSII é Uill pais delllocr.itll:O, II .. re, aberto 0/10

intercâmbio com todos os países do mundo, não neccssiça g<lran

tir sua soberolni(l. atrav~s de artigos re~rltIVOs. que produ%.!.

rõo, sc. d':;vid.:l, cfeitos negativos e preJuf :05 Inc<3lculávcls.

Rcstr IC;;cs des~e tipO j:)revocar i ctn. forc;oSolmcnte,

mcdidolS <ln';logd5 eM relaç:i tl ao BrllSI', li." Jegls'.l<;dO do~

tros po1Tscs, prOIbindo ou '1IIllit<lndo a 03<;30 da -"larln'l,:] ~c9ntc
Frols II e I ra' no estrangc Iro •

JUSTIFICACJtO

Ao i.nvés do Congresso. cabe ao Poder Jud!ci!
rio, em que milita a Força ,Jurisdicional, confiscar os bens de
Quelll tenha enriquecido ilicitamente à custa do patrilnônio públ!
co ou no exerc:!cio de cargo ou de função pública, na pr6pria se.!!.
tença que decidir a lIde.. •

ARNALDO PRIETO

f'='~;Ô·B:J

fui~illPLENARlO

ElENDA ADITIVA

DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Título VIII, capitulo I.

JUSTIFICAÇAQ

-Art. - O exerc1cio de coleta.. intermediação e
aplicaçlo de recursos financeiros próprios ou de terceiros~ ea
lIoeda nacional. ou estrangeira e a custodia de valores de proprl!.
dade de terceirtsé da c'ollPetência excllJsiva do Estado."

Acrescente-se, onde couber, no Título VIII, C.!
pítulo I do Projeto de Constltuiçllo, o segul!t
te dispositivo:

~_- ----~..,..,...s",..r.cQ----_--_--_,PI.• ..u.Ic.....aL" ........QIo

Plenário

Substituir o art. 377 (caput) pelo seguinte:
-Art. 377 _ As instituições de ensino superior gozam nos termo
da lei, de autonomia didático_cientifica.admlnistrativa,econ~

_iea e financeira, obed~cidos os seguintes principias:"

EMENDA SUBSTITUTIVA
Titulo IX
Da Ordem Social
CApítulo III
Da Educação e Cultura

EMENDA lP08747·3
(!l

['J

JOS'l'rFlCA("Ao

o dever do estado é o' de Il\inistrar ensino.- de acordo'

COll os meios dis~oni.veis, mais convenientes e possí.veis, com o

cenor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, rão
•• deve restringir sua atuação de nado a não tolher, em cada mo

..nto e eJll cada local, a forma pos:lIvel e mais conveniente.

\ A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res-

tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

DfEl."t'''' stJE5nIDTIVA

TiTULO IX

I!'A eRCBI S~CIAL

CAPiTULO 111

DA EI!U~AÇÃ~ E i:ULTUl:J:A

JSTIFICAÇAO

o ensino superior nlo está todo oranizado em universidades,
predoainando o número de lnst1tuiçrles e faculdades isoladas.
Coa0 redIgia no' projeto. hd discriminaçllo quanto b J.nsti
tulç15es !soladas e divórcio relltivalllente à realidade educ!

cional.buS'l1ein.

A estatizaçllo ãos bancos de de"'6slt'o, Já tora
indicod. na Constitulçlo de 1934,no seu Art. 1l7~ e também. r,!
cOllendada, e. 1937, pelo Ministro e Jurisconsulto Francisco Ca.!.
po, Que,apesar de suas posiçtles conservadoras, teve lucidez suf!
clentl! para observar o Quanto desserve à iniciativa privada, a h,!
aeaonla do setor de lnteraediaçlo. Paradoxalllente. no entanto. a
estatlzaçfto do sistell8 bancârio nlo investe contra o sistella cap!
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[5;;''''

f:õ1ioãMJ

K';;;'''=J
ffi7~ãmJ

'U10Nu.',''''.ç.O ~

Acrescentar meteo VIII ao art 300Sl do Projeto de constituição.

PLENARIO

.> PLENARIO DA CONSTITUINTE

Emenda AdItiva

PLEN!i.RIO DA CONSTITUINTE

Senador Constituinte IRAM SARAIVA

VIU - mcentrvcs rrscaís ã industrialização dos produtos do so

lo e do subsolo, realizada no imóvel rural

Emenda IIchtiva

'UIO/.U..'~;it..--------------,

Acrescente-se~u~s Direitos Individu
áis os seguintes Artigo e Parágrafos: -

Parágrafo Onico - L~i Ordinário. de iniciativa
da União, estabelecerá a extensão e as demais formas de aquisição

dos direitos a que se refere o caput deste Artigo.

Art. - O homem e a mulher assumirão, completa
dos dezoito anos de idade, a plenitude de seus direitos civis. -

E.ME1'OA AOPROJETO DE CCI'lSTITUICll.o

Acrescentar § ao artigo 95', do Projeto de Constituição

§ - Aplicam-se aos Policiais Militares e Borrbeiros MUitares o disposto nos
arts. 90~,~1;.93li e 94#.e, no que diz respeito a aposentadoria. o inciso V do art.
372"-

Não se póde, nceca, deixar do lado de fora os Policiais Militares e Barbei

ros, enquanto se recoreeça qualquer dIreito aos servidores crvts Nesta fase é opor
tuno salientar-se que se dê aos Militares e tarrbém aos Bonbe-iros, os mesmos direito;
que se pretende aos civis.

Trata-se da proposta que restaura o Justo tratamento dado pela Constituição de

1~67, no seu Titulo I, Capo V, Art. 1~,,§ as. Além de criar estilllJlos à instituiç1l0

de pequenos e médios eecreercíeentos agroindustriais, propicia a qeneração de novos

espreços , bem como, a fix'ação do homem. Que vive no.netc FuraI

§ 19 - A aquisição do domínio será declarada
por sentença judicial que servirá de t.Itulo para a transcrição no
registro de imóveis.

Acrescente_se os seguintes Artigos e parãgrafos
às Dipos1ções Transi tórias:

Art. - Aquele que. na data de promulgação des
ta constituição, ocupar coco seu por mais de três anos, mansa ;-
pacificamente, imóvel popular urbano, adquiri-lhe-ã o doIllÍnio.

JUS'l'IFICAçAO

iEMENDA lPOB756-2
l: Senador Constituinte I~~RAIVA

/EMENDA lPOB755·4
f rcoatrtumte FARAEll..INl :ifJroo. ---------.) ~;;o.~

f!l I F7;;"JYj

r;r------tl.Ui."'I '.. l.' lo

r;r---------- .....""n".....----------~

A revolução cultural resultante do extraordin!

rio avanço das comunicações modernas, trouxe, por sua vez, ,como

conseqUencia inevitável, W!l ritmo totalmente novo ao am'adurecimen
to da criança e do adolescente. -

I:: fato inconteste que o nível intelrctual do j2.

vem de hoje, assim como seu grau de informação e de vivência dos

problemas sócio-políticos em todos os níveis, fazem_no amadureci

do vários anos mais cedo que o jovem da gerações anteriorea. Tai
amadurecimento representa, para a sociedade, um potencial de re

cursos humanos de grande monta.

Liberar esse potencial, deixar que ele se reali

ze, reprês~arã, para os grandes problemas do mundo moderno ta!

vez o caminho de sua real solução. Reconhecer a aptidão do jovem

a exercer os direitos para os quais ele jã se encontra efetivamen

r
t e apto é, indubitavelmente, ~- ~;;~rwno ã realização desse c~
daI de recursos.

Não se trata, pois. a presente Sugestão de NO!:

ma, de passivo ou estático reconhecimento daquilo que forçosamente
teremos que reconhecer um dia, ou seja, a maturidade crescente do

jovem o seu correspondente direito a ser tratado pela sociedade CC!!
forme sua capacidade de nela viver e a ela integrar-se. Trata-se de

muito mais; trata-se de não 'mais deixarmos ociosa a maior riqueza
que uma sociedade pode contar em qualquer tempo _ a capacidade, em

todos os nIveis e de todos os ângulos, de todos os elementos que a

ela pertecem.

~;;"..~
[Ç/;""iã!J

normas regulanentadoras de proteção e segutc:nça ao trabelhedor, fica óbvia a neces

sidade de tnan.ltençilo desse serviço naquele M!nlstério, c não passá-lo para o Minis

tério da Saúde, onde provocaria confl!to de jlJrisd!ção, com rrBis prejuízos à In:
tegridade fís1.ca do trabalhador

Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1~44, com a cria

ção da CIPA- ComIssão Interna de Prevenção de Acidentes, e está registrada no;

anais da Hist6ria do trabalhador bras:l.1eiro Portanto, o artigo que se pretende su

primir é resultado da mesma carência, pois não atende ao interesse nacional, n~
SI! ajusta à atual Politica da Seç..rrança do Trebalhador _ P.s relaç~s c<lpitalltreba- I

lho s110 universalmente pertinentes à Ministér!os do Trabalho.

..... li a Organ12sçrlo Internacional do Trabalho - OlT o f6n.rn dessa matéria, e não
a Organlzaçrlo /oUldial da saúde.

O Sistema Coico de Saúde é voltado à saúde Pública, mas não deve intervir nos

meios produtivos, pois aí o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a preven

çrlo de acidentes de trabalho, que deve continuar sendo de responsabilidade únic;
do Ministério dO Trabalho.

O protesto é t~l, ~Srs. Constituintes. e e tal ponto chegou a angústia dos
trabalhddores'e dos técnicos estudiosos da matéria, que se prepara, emSãO' Paulo e

no Brasil, Ull8 emenda popular, assim chernacle, para: que a consciência dos Consti

tuintes esteja agora voltada para lI'lél alteraçl!o profunda .em face desse art. 35QÇl •

Repito. para que V.Exas. 2té anotem e. se for o caso. esm!uç~r'estudendo, in _
quir!ndo e pesqois2ndo, ver!t!quer:I a hruta!!dade com que f .f:'ií.atado Ull assunto de

t2l envergadura e que ofende, data v!!n!e, todo o rol trabalhadores d~ste PaIs •

Eles nrlo vêem no M.1nistér!o da Saúde nada C~pl::Z l~e segurança, de atender

ás normas técn!c:as atinentes l: higi~~ e à =anç" é porCjl.m apenas 3% delas
trata de maté:ria de saúde o mais r~ e 8 ac!c:..ont de tretJalho

Não se póde, nunca, deixar do lado de fora os Policiais Militares e Barbei

ros, enquanto se IeC~ q.Jalquer direito aos servidores civis Nesta fase t! o _
portlSV3 salientar-se ve se dê aos Militares e tatb~ aos ~iros, o.s meSlfCS di
reitos q.re se pretende aos civis.

E/-EI'DAAOPROJETO ce: CCf.lSTITUIQ:O

EmendaAdihva

Acrescentar ao § único do artigo 4781 do projeto de Constituição

inclusive os PoliCIais Militares e Boni::leiros ".

Até mesroo para prevenir es doenças do trabalho (saúde ocqlaCiona ) as soluções1EMENDA lPOõfs4:l;";"
~:i~::::~~a (","DnÇa de fabricao'o. troca de matérias-pri_. euetãc de 9"es l:J Constituinte fl\RJ\SQilli JWiOO ::::J f-;;'''~

~ -pelo exposto se vê que cabe à segurança do trabalho e à leina a verdadeira' ........ '~/C~.. ,Uic/.~••UI...O -,-, [;1"0·7-/08.....-.'87

prevenção de acidente, sendo que os mesmos, pelo seu o s aI e eccoeecc, trazem l!J....·-'PL-"ENA=fl"'IO'- . ~,........J O !..!!iJ
enormes ônus fi comJnldade. E no ~rojeto de +vas lnas', n proteção ele outras, na
educação contra ecíoeotes, na clebelaçllo de!; ções, ~ído , na melhoria do illJlllna_

, ;/ EMEMJA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
mento, na teecereture adequada,. no saneamento das locais de trabalho que se evitam

os ecideotes típicos e doenças do trabalho, estas últimas em pecoeoo número, 3X.

10 - Por todas estas razões, parece mais tecnicanente defensável excluir a "Saúde Cc,!;!.

pacional" do Sistema uorcc de Saúde A Segurança e Higiene do Trabalho, atividade por

sinal criadas pelo Ministério do Trabalho \1á57anos, e nele formaelo o pessoal que já

semam 20.000 Engenheiros de segurança elo Trabalho e 50.000 Supervisores de segurança

do Trabalho, agora denominados respectivamente engenheiros de Segurança do Trabalho e

Técnicos de segurança do Trabalho, con~orme Lei 7 410/8.5 sancionada no ano passado e

oriunda da Câmara e Senado Federal

11 - A ürr organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama Seg'1fança Higiene

e Medicina do Trabalho, oesconbectdc o neologismo "Saúde uccoecrcoat«, que só trará '

conflitos com a Organização I4.Jndial de Saúde, com outras attvioeoee de Saúde Publica

ClJll fins diversos e específicos.

12 - Como ficará a mesa de negociação dos dissídios coletivos do trabalho, se além do

Ministério do Trabalho precíseré tanbém coroarecer o Ministério da Saúde.

13 - Ao Ministério da Saúde já cabe a tarefa hercúla de ll'lirnlnar as doenças endêmicas

que ainda assolam a nossa nação, o contrcle de doenças transmissíveis, erradicar

poliomielite, raiva, sareroc, tétano, coqueluche, difteria, tuberCulose, hanseníase e

outras. Há 3 [XX) Iblic!pios sem médicos. Há.endemias já erradicadas e que recrudesce

rOO\ (dengue, febre amarela etc.), Há, portanto, lI1l grande trabalho de Saúde Pt1>l!ca a

ser executado. Entregar-lhe tambéma Segurança, l"Iigiene e Medicina do Trabalho é au

mentar a carga, além daquela realmente devida e ainda nos seus primeiros passos ("O

Brasil é un grande hospital"), quando corrparado COOlpaIses desenvolvi

14 - Em 1~7~, em Medelin, ÕJrante a 11. Conferência Nacional dos tacos Americanas 1

mentlros da OIT propuseram a criação do Centro latino Ameri~ Segurança, Higiene
e Medicina do Trabalho. Por qJe n:lo de "SatJae OCupaci ? P rq..oe lá estavae profis-

, sionais de todas as partes do "lndo, especialist ~tér a, e sabem que, tecnica-

mente, "Saúde Ocupacional" não si91lfica a abrangência total da defesa da integridade

física e mental do trabalhador. -
15 - Examinando-se cuidadosamente, a "Lista de Ratificações de Convênios" - Informe
111, parte .5 até 31 de dezell'bro de 1985 _ Cmferência Internacional do Trabalho _ 720

Reunião 1986, plblicada pela OlT en nehunadas 15~ Recomendações feitas desde 191~ •

não se encontra a expressão "saúdeOcupacional", e sim Segurança, Higiene e Medicina

do Trabalho i separados, o ClJe eostra que para a OlT são ath:idades d~ferenciadas do

mesroo nobre mister de defender a integridade física do trabalhador
A Supressão do artigo que trata de"saúde Ocupacional" vem atender aos interes

ses do trabalhador brasileiro, pois o referido artigo viola a tradição nacional e uni

versal de qUe as relações e condições no trabalho são e semre foram, pertinentes ao

Ministério do Trabalho, e não ao Ministério da Saúde. E assim prescreve li! nossa ju-

risprudência, mesmo porcp.Je essa matéria deve ser trat-ada ei'lr lei ordinária."Tratar de,!

se assunto na carta magnaé tntervercrousec indevido, tirânico e de ll1dO~e cartorial

Saúde ocupacional ~ lIIIa denominação confusa no Brasil, é de origem inglesa e em

nossa lingua. quer dizer: "sa&ie nas atividades de traba~". As coodt.çaes de uabalho

é que vão determinar se há riscos ou não"'à integridade física do trabalhador. Quem

cuidou dessa matéria (\O Brasil semre foi o Ministério do. Trabalho, ece, além de ou
tras atribuições, zete pela seg.aança e demais direitos do trabalhador.

-corc pode a fiscalização federal na área do trabalho ficar dividida entre dois
Ministérios, ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as negociações col,!

Uvas na área de segurança do trabalhador?

a Ministério era saúdecuIda da Saúde Pública, ou seja, pra ~medicina pre-
ventiva e curativa, mas nos processos produtivos e no sist ae rabalho cabe ao Mi

nistério do Trabalho a ação fiscalizadora e normatizad yém s os segnentos: En_

genharia de Segurança, Higiene, Medicina ~ 1IabaZfrias, salário, }'dentificação
e duração do trabalho. •

se a flscalizaç~ permaneceno Min' MIo. d Trabal ,de onde devem emanar as

r.r----------TUTO/.~1T""~ç.iO----- ..,

EMENDA lPOBi53.B..•

I: cnnstit"inte ["PR' IN! ,.,,;;:"

PLENMIO

A sugesUl:o tem o escopo de, além das razões já

expostas, estruturar e explorar, at:ravés do Estado, os estabelec!

mentos bancários comerciais e de investimento, sociedades de crf
dito de financialllento: sociedades de poupança e empréstimo e cal

XIS eccnõarces ,

EteIlA AO PROJETO CE COOSTITUI@

Emenda Supressiva

A presente proposta visa a sanar esta problem!

tica, at.ravés da prestação de servtççs de intermediação finance!.

ra pelo Estado, o que permitirá melhor balanceamento de forças

dent.ro da economia, sem preponderância de setores. o que trará um

desenvolvimento justo e harmônico da eccnceua , além de permitir ao
Governo o atendimento prioritárÍo aos seêcree carentes e oprimi

dos.

Excluir o artigo 350' do Projeto de Constltuiçlkl_

talhta- - no qual queiramos ou não se insere nossa economu 

contdrlo,expressa pcsIçãc de defesa de nosso setor realmente pr.f!.

dutivo,lndustdal ou agrícola.

o Projeto de Constituição ora emdiscussão apresenta, no seu art 35011,proposta
por si 56 inaceitável, que desloca para o âtrtJito da saúde todo o acervo que cuida de

higiene e seg.Jrança do trabal~, tradicionalmente tratado na área do Ministério do
Trabalho.

Assim está escrito: "Art 3506 - A saúde ocupacional é parte integrante do Sis
tema ÜIlico de Saúde, sendo assegurada aos trabalhadores mediante: 1 _ medidas que vi

sem à eliminação de riscos de acidentes e doenças do tra!,alho; Il _ informação ares:

peito de atividades que ccrcorten riscos.ã saúde e dos metados de controté-Ics, 111
participação na gestão dos serviços internos e externos aos locais do trabalho, rela

cionados li: segurança e medicina do trabalho,aconpanhando a ação fiscalizadora do am
biente."

O "caput", coro disse. é inaçeitável. Existe, Sr. P~sidenteSras.e ses, ecos
tit.uintes, emSão Paulo. LIIl movimento de protestos ~ontra essa medida que alcança o
paIs e é encamimado por 1.200 sindicatos dos trabalhadores na indústria. 65 federa _

çl5es de trabalhadores, tanbém na indústua, totalizandrJ 10 milhões de erários sob

• Jurisdição da Ccnfederaç§o Naciooal dos Trabalhadores na Indúst ainda a Confe-
deraçftQ Nacional dos Trapalhadores no cOllérc.io e outras 6es

CCNTEC - ccnredereçãc Nacional dos Trábalhado de Crédito;c:mTcrF-

eonrederaç11o Nacion~la~sh~=~iha:r"r~/C rte5:'~~rie~~ic _debEcrr:T - Conrederi!

A posiçfto hegelllOnica do setor de intermediaçllo

trneocerra, frente às empresas produtivas, dificulta o estabelec!
mento e a execução de uma polItica de desenvolvimento de economia

brasileira. por parte do Governo, no sentido de direcIonar os r~

cursos financeiros eecesscs , para setores produtivos e para áreas

prioritárias, a UM custo compatível com a situação conjuntural da

economia, evitando a especulação e as "cirandas financeiras" que

tantos preju!z9s trazem à Nação.

çDo Nacional de EduCaçãoe cultUt'a, Associação Nacional de CIPAS - Comissões Internas'

de Prevenção de Ae.tdentes, defendl=t'ldo 50 (](X) CIPAS, que totalizam mais de 1 milhão de

trilbalhadores-cipeiros; A/'€iT - Associação_Nacional de Engenharia de Segurança do Tr!!.

balho, defendendo 20 lXXJengenheiros de segurança do trabalho, nas aSSOC1.açBes de en

genharia de segurança do trabalho dos seguintes Estados: Minas Gerais, São Paulo, AI!!.

geas. Bahia. Espuito Santo, A?EMSO - Associação Paulista de Engenheiros e Médicos em I
Saúde ~acional, defendenc~.e representalldo os seus 1 300 filiados; ANSET _ Associa-

" çi:1o NacHnal dos TécnIcos de 5egurança do Trabalho, defendendo 50 000 Técnicos de Se- •

gurança do Trabalho nas 16 associações profissionais dos Técnicos de Segurança do Tra I
I

balho ros Estados Alagoas, Amazonas, Bahia, Olstrito Federal, Ceará, Goiânia, Maran- I
hão, Mato G.Sul, H Geraj,s,Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Se!. I
gipe. São 1.5as raz(les para excluir a saúde ocupacional do sistema único.de saúde e
incluí-lo no Ministério do Trabalho

1 - 162 palses do I-'AJndo, inclusive o Brasil, sãO conveniados com a OlT _ Organização I
Internacional do Trabalho e dela recebem recomendações que, se aprovadas pelo Congres

50 Brasileiro e sancionacÍas pelo Presidente da Repúbllctl, se transformam emobrigaçõe-;

trabalhistas nq forma do Direito Internadonal;
2 - A OlT iniciou seus trabalhos, ao término da lD Guerra !otJndial, em 1~19. com sede

emGenebra;

"3 - Hámenos de dois meses, a Cãmara Federal.aprovou a recomendação n!287, ora em es

tuda no Senado para se transformar em Le!;
4 - a Brasil já ratificou várias recomendaç[les QUe se trasnformarartl ':9!.(onvêniOs, comq

por exe:rylo: Convênio: - 115 - Proteção dos trabalhadores contra ;á'"c1láções ionizantes;

- 11~ - Proteção à maquinaria; - 120 _ bigiene no cc:mérc1o e na dústrias; _ 127 _

Peso máximo que pode -ser transportado por l.tI1 trabalhador; - 48 Proteção dos traba~

lhadores contra riscos profissionais devidos' à contam çllo do , ruído e vibrações
no local de trabalho; - 152 - segurança T) Higiene s ~abalh portuários, _ 155 -

Segurança e saúde dos trabalhdores e do meio arrbiente do trabalho;

5- A CHS - Organização tb1dial dê Saúde, trata da'Saúde Pública (Medicina Preventiva).

6 - O Termo "Sáude Ocupac~onal" é l.tI1 anglicismo que traduz mal a realidade O próprio

Governo Americano se refere a "safety OccupaUonal andhealth", separando a segurança'

da Saúde.
7 _ As Estatísticas anexas, do IW5, roostrarn ao longo dos últimos 17 anos, que a o

corrência do acidente de trabalho, englobando: acidentes típicos, ac~dentes de tra

jeto e doenças do trabalho; está assim ,distribuída:

a- típicos e de trajeto - 971

b- doenças do trabalho - 3X

Denota-se da! que as causas de falta de segurança nas m~quinas, ~}QUipamentos,

sistema de produção e transporte é que vão deteIlllinar a maioria dos ac.f,dentes fatais

e rrotilaç[les, portanto, as medidas tecnológicas é que vãa eliminar esses riscos Essa

matéria não é de saúde, mas de seg.Jrança do trabalho.

Enquanto isso apenas 3'-í são correspondentes à saúde (medicina do trabalho).
8 - As negocIaçõesc:oletivasde trabalho trazem no seufboJo, aléll das reinvindicaç[les

salariais, lIllitas outras no carrpo da segu~nça e higitne (proteção de máquinas, edu 

Caça0 contra acidentes, melhorias no 8lltllente do trabflho, luz. vibração, ruído, pre

sençade gazes tóxicos, arranjo fisíeo, em:.na segurahr;a., 8rt1\8Zemento e transporte '

etc.>, todas atinentes li ~rança e higiene no trabalho.
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JUSTIFICAçno:

Suprima-se do item I do § 12 do art
'as palavras.

FATURAMENTO ~ ª-ºª!!,E º- LUCRO

Plenário

Constituinte JESUS TAJRA

Constituinte JESUS TAJRA

A incidência das contribuiçiles sociais sobre faturo!
menta implicará em ônus indireto para os contribuintes em geral •
sem atentar para as disparIdades do poder aqUIsitiva de cada qual
Quanto ao lucro, este já está onerado demasiadamente pelo I R~e

futuramente pela participação do trabalhadores no lucro da empre_
sa. Esta ficaria tão onerada, que teria sua capacidade de inve,!
tir completamente comprometida.

Entende-se quevdecaeraca inconstitucional, no todo
ou em parte. por decisão do Supremo Tribunal Federal, a suspensão
da execução de qualquer lei se faz imediatamente, sendo desnecessâ
ria ~ualQuer manifestação do Senado ou de outro Poder -

Justl ficação

tempo, para dar à sua população níveis de vida e de trabalho com
,patívMs com suas necessidades. -

Embora sob cutxcs aspectos, medidas protecionis _
tas com igual alcance já foram dadas a outras regii5es, como é O

caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, justamente para dar
a essa regIão tão rica em potencIal, mas tão pobrt! na sua reali_
dade social e bueana, condições de se desenvolver e integrar- se
na realidade econômica e social do País.

A redução do pagamento de impostos, no percentual
indicado, muito contribuirá para incentivar, no Estado, as ativI
dades econômicas ou empresariais, servindo de estímulo a que ;
pr6pr1a atividade !ndividual se expanda e adquira um ritmo de de
senvolvlft1ento reclamado pela sua população. -

suorIaa-se o item VII do artigo IDa.

EMENDA lP08764·3
f"

Plenário

EMENDA lP08765·1
fl

r,r----------nn.OulT".~l.

Art - O Governo Federal fica obrigado,d.!!
rante o prazo de vinte anos, a con

tar da promulgação desta ConstituiçãÇl. a traçar e executar um PIa:
no de aproveitamento total das possibilIdades econôllIcas do vale
do Rio Parnaíba. entre os Estados do Piauí e Maranhão.

Plenário

Inclua-se/onde couber) .-......o Til'.lu..t- X)J><...r
h?",,-;n~ ~<hM/I.o-'

U".I.!,IS"'",,~"

Cabe li caeera Federal discutir e formular a
Iloçllo de censura cu moÇao reprot]atóri'a, nos teeecs do ProJeto de
Constituiça'o, ra-:Do por que oãc reputamos conveniente nam res
tar-se o Senado Federa! pedindo a revrsâc da medida. momento 
partir do qual ficaria suspenso seus efeitos.

JUSTlFICACAo

Suprima-se o Art. 167 e seu parágrafo.

Pua a rormação do Conselho de Ministro, o Se
nado Fe~deral nãc é ouvido, sendo ccnsuf taqc , todavia, os oeputi
dos Federais Que compaem El bancada majoritária.

quanto a presença de UII Ministro da Defesa que falq ell nome delas

fomentará Q na~sc'imerito de uma posiÇão das três forças una e indi
VisíveL! -

PLENARIO

ElENOA SUPRESSIVA
DISPoSITlVO ALTERADO: Art. 167 e parágraro t1nlco ..

Parágrafo único - Será criada, imediatamen_

te. a Companhia de üeeen.,
volvimento do Vale do Rio Parnaíba. com sede em Teresina. que apll
carã anualmente, na execução do plano previsto neste artigo,quqn :
tia não inferior a dois décimos por cento (0,21:) da receita de 1m
postos da União. -

EMENDA lP08761·9
f: Constituinte JESUS TAJRA------------,

r,r----------.UntNV1llWlCAÇ1e-------- ,

PLENARIO
.....~~IW........ule

JUSTIFICAçl(Q

Art. O imóvel adquirido na forma do Artigo ant!!
riot' será considerado bem de familia, ficará isento de execução por

divídas e não poderá ter outro deatino, nem ser vendido ou partilh!,
40, enquanto viverem os chefes de família e are que 08 filhos com

pleteln a maioridade.

o primeiro, o mais sagrado e inalienável direito
da famllia é, sem dúvida alguma, o direito a um lar.. a uma mora
dia. No Brasil .. mais que em outras partes do mundo, aâo inúmera;
as famllias que, sobretudo nos grandes centros urbanos, se vêem
pr.ivadas do direito a uma habitação. Em consequênc.ia ar.ssc e

virtude de diversos Qutro~ problemas sociais, surgem as faVelas:
pessoas de baixlssima rendà, sem moradia e sem condições de adqu!
rir ou de alugar algum imóvel, levantam, em terreno alheio, seus
barracos~

Não se pode, desconhecer toda uma situação jã o::n

solidada e, não só reconhecida, mas estimulada, pelo Poder pÚbl!
co, por intermédio de serv.iços que visam à lll.elhoria da situaçã~

dos eavetedcs , fTêssas condições, é dever de justiça legalizar a si
tuação de inúmeras famIlias jã instaladas em diversas partes dest;
Pais.

§ 29 - Todo aquele que pretender exercer o di
re1to conc:~dldo por este Artigo fica isento do pagamento de qua!

quer despesa em tOdo o processo de legalização e medidas comp1emen.
tares, inclusive de ônus fiscais, que à data da sentenção definlt!

va, pesem sobre o imóvel.

Visando a evitar que os favelados se vejam, por
questões financeiras, impedidos de exercer o direito que se lhes
concede, declara-se a isenção para qualquer despesa, seja a que t!
tulo for, inclusive quaisquer ônus que pesem sobre o imóvel.

Por último, com o objetivo de garantir que o imó
veI assinl adquirido não seja desviado de sua finalidade, nem sej;
transformado em cortiço, propomos se declare, expressamente, que S
le ·será considerado bem de família, ficará isento de execução por
dívidas e não poderá ter outro destino, nem ser vendido ou parti
lhado, enquanto viverem os chefes de famIl1a e até que os filho;
completem a maiorrdade". A expressão Chefes de FamUa visa. a am
pliar o direito de usucapião às famílias que não seJam constituída;
pelo casamento.

parág.rafo Ooiao _ A sentença declaratória do

usucapião especial instituído pelo Artigo Anterior fará expressa nen
• cêc das restrições estabelecidas neste Artigo e que serão, também,

transcritas no re9'istro de imóveis.

r.r----------'un/....'IUÇ1e,-----------õ

Constituinte JESUS TAJRA

EMENDA MDDIFICA.TIVA

DISPOSITIVOS ALTERADOS: XXII e XIII do Art. 158:

Passo a co.por ua só Inciso coa al!nea !. e !!.
()S incisos XXII e XIII, pro-avendo_se as aIt.,!
raçl:lies necessárias.

Constituinte JESUS TAJRA

Plenário

EMENDA lP08766-0
(l
r.r------'Lu.blO/ç~..'Is.ta/IIl'lC·.. '...lo> Õ

Plenário

t:""!;~"'

tçi~~

-Art.. IS8 - ....... ~.~~ •••• ~ ••• ~.~ •• ~.~ ••••••••

XXII - determInar a realizaçDo de referendo:
a) 'otJvIdo o Conselho ~a República, sobre pr.2.

postas de eeerures constitucionais e projetas de lei que viselll a al
terer, _ estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes..

b) nos casos previstos nesta Constitulçllo
que.o Congresso Nacional vier a deterlll'inar.

Dê-se ao artigo 106 a seguinte redação:

Art. 106 - Salvo disposição ccnst.Ltuetu.,

nal em contrário, as delibera
cães de cada Casa serão tomadas por maioria -simples, aresentes , pe
lo menos, c!nquenta e um por cento dos seus membros. -

Dê-se a seguinte redação ao art. 113

Art. 113 - Deputados e Senadores necceberão valores i
gua.!s a titulo de SUbsIdlas,representaç~o~

ajuda de custo. diárias e transporte, sendo fixados os três primei
ro durante a última sessão de cada legislatura •

.lUSTIf"ICAÇAO

A .lteraçlo proposta tem o objetivo de si!!
tetizar as d!sposiçaes, evitando_se, etll ecneencêeete , a repetiçao
d. u.pressAo "deterlllinar a real1zaçao de referendo

Justl flcação

Não pode ser diferente. Seria ridículo pre tenner _
se que, com apenas 20:1: dos seus membros. Câmara e Senado tomem de
liberações. -

Justlficaçilo

No que toca a trIbutação dos ganflos de Oeputados e Se
nadores, a matéria já está tratada no capítulo referente ao Slstem;
Tributário.

fi. ......../e-fnl.I.~.'."'uh

PLENf~IO

Acrescente-se a letra "fn ao .item IV do Artigo 12 do ProJc~o

de Constituiçâo com a seguinte redação:

EMENDA lP08767-8
f€l OEP SOTERO CUNdX~1

'tU1'1I,.rvan~ --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: inciso VIU. do Art. 162.

o incIso VIII, do Art. 162, passa a ter a s!,
-gulnte redaçDo:

""'rt~ 162 - •••• ~ ••••• ~ .
VIII - O Ministro da Defesa

JUSTIFICAtAO

Ao invés da tripartIçllo Ministerial das Fo!,
ça;s Arllladas,. julgallos truto de novos tempos a crlaç;llo do Minist!
rio da Defesa, e. lugar dos Ministérios do Exército, Aeronáutica
e Har1nha~

Adopere-se, ainda, o raciocínio de que, como
cabe ao Conselho da República. entre outras atribuições const!
tueicnars , pronuncIar-se sobre declaraçDo de guerra e celebraçl!o
de paz, é mais producente que as Forças Armadas, guardadas as
características que as dtstlnguelll, se façam representadas e se m,!
n!testell no Conselho através do Ministro da Defesa.

o fodldo Mual de que trata o texto poded
cOIIprotlêter a uniforaldade lIue se 1tIlpee. as F'orçu Ar••das; Il,!l

Art.. Durante o prazo de v.!~te e cinco anos
prorrogável por ret , a contar do exerc!

cio financeiro seguinte ao da promulgação desta Constltuição ,
será concedido ao Estado do PiaLlí redução de cinquenta por ce.!!
to sobre as alIquotas dos !mpostos Federais cobrados nesse E~

tado, como forllla de incentiva ao seu desenvolvimento eccnêefcc
e social.

par'grafo únIco _ A lei estabelecerá os crIté 
dos de aplicação dos benef!-

•...eios desse artigo.

Deputado JESUS TAJRA

, Jw;;tlficatlva

A ;Jroposte ell apreço nlla se constitui nUlla llIedi
dI dhcrlllinatdrIa 80 Estado do Piauí, considerado o mais sui
desenvolvido Estado da federação. ~ uma rorlla de reparar as I!!,

JUltlC;;U de que tem sido vIUma, atravb de tratallento discri
.lnlt6rl0, que se reflete nos ptóprlos índIces com que o Est.!,
'dQ contribuI para o Tesouro Naclona1~ Prova disso da sua redu
lida caplclUIUe de proClu;ao, contra o que ve. lutando h' tanto

f)"é assegurado o direito de se informar sem impedJ.mentos:

JUST:tF:tCATI:VA

Devemos assegurar na futUra constituJ.çào I) dircJ.ta fu.!!.
damental para o ser humano não só a lJ..vre manifestação _de pen.
sarr.ento, de convicção polltica ou filosõfica, como tnMbêm o
direJ.to de se informar sem SUJeição a censura.

'aff'~"....a.

EMENDA MQDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMgNDADO: Art 356

De-se, a alínea "d", do Art 356, do projeto de constitu1çJ1o, a seg.sinte

reda;Io:
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Plenário

Constituinte- JESUS lAJRA

JUSTIFICACAO

.U.Of'.IT",••;i. -.,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus §§ 19, 29 e 39. •

Substituam-se o Artigo 427 e seus parágrafos

19, 29 e 39 pelo de redação segu.lnte·
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra oU e:xplora 

ção de m.lnêrios e o aprove.ll:.amento dos po 

tenc.l8..lS de energia b.ldráulica eo terras

ocupad<as pelos índ.los somente poderão ser

desenvolvidos segundo normas defin.lClas pe
la União, 'nos termos da lei h.

§ 35. Ninguém será obrIgado.contra sua consciência, 

a prestar serviço militar em tempo de guerra. O exercido desse di
relto impõe à seu titular prestação de serviço püblico alternati

vo, conforme dJ.spuser a lei do serviço militar

§ 36. Todos tem o direito de conhecer o que Õl. seu re!,

peito consta em todos os arquivos, lnformattzados ou não, de entid.!

des púhlic8'S ou pri'ladas, sabe'r a que se destinam as informações,pQ.

dendo proibir sua divulgação ou determinar sua correção ou atoaliz.!!
ção Tais entidades não poderão, a qualquer titulo, negar cl.lmprime!!,

to ao Que lheS for exigldo. A desobediência acarretará respclnsabill

zação civi.t, penal e ad'l'l~nistrativa

§ 37 Qualquer cidadão, o Ministério Público! aS ass,2,

Colações c~v~s representativas de interesses sociaIs dlfusos ou de 1.!!.

teresses pt"ofissiona.ls. quando iegalmente coostituidas, serão parte

legítima P<lra propor ação popular que vise _anular atos lesivos ao Pi!

trimônio PlJbl1co ou de enhdade de que partlcipe o Estada, bem como

de prlvile~ios ilegais concedidos a pessoas físicas ou juridlaas

§ 36. Os ofendidos tem direito a resposta publlca, 9.!!\
rantida SlJa veiculação nas mesmas condições do ágravo sofrido, sem

prejuízo da indenização dos danos causadas.

§ 24. üar--ae-à habeas corpus sempre que alguém sofrer
ou se achar ame'açado de sofrer violência Ou coação em sua liberdade

de locoll"oçã'b, pari ilegalidade ou abuso de \Jod"er.

§ 25 concecec-ee-ê mandado de segurança para prote

ger direito U.quido e certo não amparado por habeas corpus-se.la qual

for a autoridade responsável pela !legalidade ou abuso de poder E
vedado à lei impor Qualquer restrição de tempo, forma ou matéria O

mandado de segurança será admissível contra atos de agente de pe!

soa jurídica de dí.re i t c privado, quando decorrentes do exercício de
atribuições do socer público.

Ordena o Artigo 54, .lnciso XXIII, letras !.
e l, que a Unl.âo é investida de competência privativa para legiS

lar sob):e populações indí.g~na.s, inclusiVe ga.rant.J..as de seus dire!.

tos, lavras, ,azidas e quaisquer outros recursos minerais. O Art.

427. de modo tautológico, reprisa aquela ordenação, com a agravan

te de, ao invadir a seara da legislação ordinária, tornar inválida

a competência legislativa atribuída ã Unl.ão. Assim, a emenda se
apresenta ind;Lspensavel...para repor alguma organicidade e artieul~';:'

ção ao texto constitucionaL
A presente propas'ta es'tá 'tutelada pelo Art. 23

§ 29, do Regimente 'Interno da Constituinte.

§ 30. Em tempo de paz, Qualquer pessoa poderá entrar
com seus bens no territorio nacional, nele permanecer ou dele sair,
respeitados os preceitos da lei.

§ 31 Todos podem reunir-se sem armas. não intervin_

do a autoridade senão para manter a ordem A lei poderá determinar

os casos em que será necessária a comunica.ção pré1da 'a autorltSade ,

bem como a designação, por esta, do locai da reunt ão •

li 32 € assegurada a qualquer cessce o direito de re
nresentaçãc e de petição aos Poderes Públ1cos,em defesa de dIreit;

ou contra abuso' de aútoridade, e o de obter as certidões que reque

rer às repatlções adminJ.strativas para defesa de tn re t tcs e esclare

c imento de situações A autoridade requerida só poderá negar a in:
formação mediante autorização 'Judicial -

§ 33. Será concedida assistência juduciária aos n~

cess rt.eoos , na forma da lei.

§ 34. A lei disporá sobre a aquisição da propriedade
1:ural por brasileiro e estrangeiro residente no Pais,assim CQmO por

pessoa natllral ou juridica, estabelecendo condições, restrições, 11
Illltações de demais exigências, para a defesa da integridade do ter:

ritório, a segurança do Estado e a justa distribuição da proprieda_
de

JUSTIFICACÃO

§ 29. Aos autores de obras lit-erárias, artísticas e
cientificas pertence o direito excfus tvo de utilizá-las Esse rJIrêi

to é transmIssível por herança, peIc tempo que a lei fixar -

§ 26. E assegurado o direito de propriedade, Salvo o
caso de desapropriação por oecess rdeoe ou ut H i dade púb Lrca ou por

intere-sse socJal, mediante nrév re e Justa indenização emd~nl1eiro,

facultandO-se ao es.prcpr racc aceitar o. pagamento em titulo da divi

da pública, com c fãusut a de exata correção monet é r r a , Em caso de pe

r rqo público rmmertte , as autoridades ccmce.tentes ooderêo usar da

osoorseaeae particular, esseçvrece ao nrcorrereruc ~ndenlzação justa
ulterior em dinheiro.

§ 27 E:: livre o' exercício de qualquer trabalho,ofí _

cio ou profissão O regime de exclusividade só será permitido para

profissões cujo exercício envolva risco à saúde ou à vrda do indlv!
duo ou da ccjet rv.í ceoe -

§ 28 A lei assegurará aos autores de inventos meus
triais privilégio temporário para sua utilização, bem cone apto. :

pr tecede das marcas de indústria e comercio e a exclusividade do "nQ.
me ccmercraj

f:J PL""lIRIO =

§ 23. Não será concedida a extradição do estrangeiro

por crime pol!tico ou de opinião,nem,em caso algum,a de brasileiro

§ 61l Nlnguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em v.rr tude de lei

§ 7rJ. A lei não prejud1cará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.

§ ag A lei não poderá exc Iu l r da apreciação do Poder
judicJ.ário Qualquer lesão de direito Indjvrdua.l ,

§ 9~ E plena a liberdade de ccnacrêncaa e fica asse9l!
r adu aos crentes o exeec.íc rc dos cultos religiosos, que não contra _
riem a ordem pübllca e os bons costumes

§ 10 Por motivo de crença religiosa ou de convicção

filosófictl ou política, ninguém será privado de qualquer dos seus di

reitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a todo;

imposta, caso em que a lei poderá deterf1lJ.nar a perda dos direitos in
compatíveJ.s com' a escusa de consciência. -

§ 11 E: livre a manifestação de pensamentos, de con _

vicção pOl!t1ca ou filos6f1ca, bem como a prestação de informação in

dependentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos p-;i
blicos, respondendo cada um. nos termos oa lei, pelos abusos Que com;
ter. E: assegurado o direito de resposta A publicação de livros, joi

nais e periódicos não depende de licença da autoridade Não serão,po

rém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão da ordem const;:
tuc10nal liberal, democrática e pluralista ou de preconceitos de qual
quer natureza e as publlcações e exteriorizações contrár!as à moral e ';;;5
bons costumes.

§ 12. ~ inviolállel a s191.10 da correspondência e das

comunlcações telegráf1Cas e telefônicas

§ 13 A casa ê I) 8S110 inviolável do 1ndivíduo, nin_
guém pode penetrar nela, à noite, sem consenbmento do mOrador, a

não ser em caso de crime ou de:>astre, nem durante o dla, fora dos ci!
sos e na forma que a lei estabelecer

§ 14 A lei disporá sobre o perdlmento de bens por

danos causados ao erárlo ou no caso de enriquecimento ilícito no e
xercício de função pública -

§ 15 Ninguém sera preso senão em flagrante delito

ou por ordem escrita e fundalllentada da autoridade competente. A lel

disPorá sobre a pnstação de fiança P. ptisão ou detenção de qual

quer pessoa será lmed~atamente comun~cada ao Juiz competente, que a . !
relaxará, se não for legal

~§_16 _O preso tem dueito à assl.stênCl.a de advogado '

de sua eScolha, antes de ser inquirido, a ser ouv.).do pelo JUJ.z e à
identificação dos tesponsaveis pelo interrogatorio policial E nula
qualquer admissão de culpa obtida pela autoridade pohcial na ausê!!,
cia do advogado do preso.

§ 17 Nenhuma pena passará da pessoa do delinqUente.

A lei J"egulará a ind.1vldualhação da pena.

§ 18. Impõe-se a todas as autoridades o respeito

Integridade rIslca e moral do detento e do presidiário,

§ l~ Aos litigantes em qualquer processo judIcial

ou administrativo, e aos indicados em qualquer sindlcância ou inQu~

rito. serão assegurad.os a ampla defesa, o contraditório e o deudo

processo legal, com todos Q.S recursos l.nerentes a esses pricíp~os •

Não havera tribunais de exceção, nem foro privilegiado E: vedado o

ptlnlégio de foro por prerrogativa de fun~ão para os CI1mes comuns

§ 20 A instrução criminal observará a lei anterior,
no relatl.vo ao crime e à pena, salvo quando agravar a sl.tuação do
reu

§ 21 Não havera prisão civil por divida, multa

custas, salvo o caso de depositaria l.nflel ou do responsável pelo
inadimplemento de obI1gação alimentar, na forma da lei

§ 22 O juri pupular terá competência no julgamento

dos crimes dolosos contra a vida

Art A Consti tuição assaqura aos braslleiros e aos

es t.ranqea ros res rcentes no País a Inv i oLab í Ld-.
dade dos cf re i tcs concernentes à vrda , à liberdade, a segurança e à
propriedade nos termos seguintes:

§ 19 A vida humana é InvtcfâveI

§ 2Q Todos têm direitos à existência d i qna , à inte _

qr-Ldade moral, física e mental, à preservação de sua honra, reput.!
çãc e imagem pública

§ 1I'iil; Nlnguem será submetido a tortura, nem a tratos
ou penas cruéis, degradantes ou deSUmanas. Não haverá pena de pri
são perpétua, de banimento ou pena de morte -

§ 40, A tortura, o seqUestro e o atentado, a qualquer
tf.tUlo~e-'per "qua.tquer modo, constituem crimes Ina flanç<1veis e insu,!
cept.Ive í s de anistia, prescrição ou indulto

§ 59 Todos são iguais Perante a lei.sem distinção de
sexo, raça, trabalho, credo J:'eligioso, convicções poUticas, estado
civil ou condição social

Plenário

A contribuição sobre o patrimônJ.o l!quJ.do das pessoas fís!
cas também nos parece injusto. Alias, essa idéia de t r Ibubar o na
trlmânio liquidõ foi rejeitada na Comissão de Tributos exatament';

pelo fato de que esses bens já terem sofrido tributação para sua

formação. e ainda terem a incidência de certos impostos como o lPTU.

Por Que onerar_s~ "cs prêmios dos seguros privados" 1 •• Es

tar--se-xa com isso inibindo os cidadãos de resguardarem o futur;;
de suas famlhas.

Dos dneitos e garantias individuais

ué-se ao art.12 a sequmce .edação

EMENDA lP08772-4e

fC;~~~:J

rç7~o/YJ

LP~~';'---:

5i~~271

Haverá outros meios de se carbater os abusos 00 pcx:ler eo::nânico.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 376

Pteocupa-ros a adO~o da 'loto distrital em nosso país.

Un dos pontos h.ndamentais Os deroocracia é sua representação de minorias SQ

cíafs, ideológicas e políticas, baseada no pluralismo asse!J,lrado na Constitui_
ção, permitindo a eleíçãc de candidatos apresentados pelos pequenos partidos.

seaprovarmos o voto distrital,estaremo$ permitindo que o IOOSlllOse consti..
tua rura armaper,1gosa,que eliminará a coneotrênc1a dos parb.dos m1noritárius
nas Asserrbléias Legislativas e na Câmara Federal. Tantlém prejudicará aqueles

qJe, não tendo reduto eleitoral especlf1co,contam com o apoio da população dis..
persa, na capital e na interior.

Julgar que, cessa forma, se rcckJziX!a ou elJm1narla a influência dO poder

ec:onetnico, é niJo leVar emconta a validade dos fatos. Essa influência serà

maior, na medida em que se ~z.ir o lXllverso eleitoral do candidato que dispu
zer de rtelhores col\dJ.çaes f!.nat'lceiras nessaárea, do que rxsramais abrangente.

Por outro lado, no caso da votação proporcional, indicada emlIstas parti

dárias, maiores serian as despesas a enfrentar nas can:pamas eleitorais, a
poderos!ssima preasãc e influência das cúpulas pattid<1r1as e o trál ico de in
floêncJ.a entre os ljelegados qJe iriam escolher os candidatos. -

Es$e sistema n~o trará vantagem al!)JllS para a melhoria. da representa
ção popular -

JUSTIFICAÇ~O

Ar<~ ; '~:~r velhice, aos sessenta e cinco anos, para o homem, e aos $05-1
senta anos ,para a llIJlher

DellA t-roIFlCATIVA
DIsrosITIVO EJ.E:mAOO: ARt 97

I:ê-se ao Art 97, do Projeto de ConstltulçJ;o, a seguinte recacãc-
Art 97 - A Câmara Federal cceoõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete Re

cresettentes do povo, eleitos derltJ:e c1dadãcls maiores de dezoito aros e no el(er:

cfcrc dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, emcada Estado, Terrl
tório e no Distrito Federal.

Insira-se, no A:tt 376, do Projeto de Constituição, a expressão hmotais e eSpi
rituais", de modo qt..le a redação do citado dispositivo legal seja a seguinte. -

Art 376 - A lei Uxará .conteúdo mínimo para o ensino flndamental, que assegu_
rem a formação COO'l.ln e o respeito aos valores morais, espirituais, culturais e
art!sticos e suas especlt icidades regionais.

A expressão "renda da atividade agfícolatl é ~mprec~sa, da.!!.

do margem a uma elasticidade multo grande nr incidência da contrl 

buiçll:o social, de tal forma comprometedora ~e atividade agricola ,

que só consequênc1as nevastas pOderia proporcionar.

Suprimam-se os itens lII, IV e VI do parágrafo 1$1

do art. 335.

Justificação

JUSTIflCAÇAO

Há que se levar em conta a integridade total do ser hunano na ministração
do ensino.

Não basta cultivar o corpo e a mente; é preciso formar-se a caráter do indi_

vldJo e -da nacionalidade, levando em cOl"lta os aspectos espirituais e morais, 'l'Je
tomam sólida a sua formação.

Estão aI, invadindo a privacidade do antliente escolar, as drogas e a literatu
ra permissiva, contribuindo para a deformaçiJo lÉ j.MnI:u:E estudantil. -

E mister alertar_lhes dos perigos que causam o 1uno. o álcool e os entorpeten

tes, tanto para s1 próprios, CQOO para o bem da nacionalidade. -

hEnsina ã criança no caminho em que deve andar. e até QUando (01: velho !UlCa
se esq.Jecerá dele", é un princípio b!bl1co para o q.sal devemos atentar e praticar.

A violêrlcia é o..tra conseqoência danosa do desrespeito aos valores morais e es
pirituais da vida. -

OJltura, ciência e tecnologia, sozinhaS, não podedo resolver os problemas in
ternos ou !ntimas do canplexo ser tunano. -

Não devtmOs, nem podemos, descur;r des$es valores IJrlmordials, cuJo abandono
tem levado o lIlSldo de nossas dias a Uo graves problemas

~ ptt:flOtlroS a presente emenda, temos em 'I105ta a necessidade de que seja man_

tidO o dtreítc, já a.ssegurado pela legislação vigente (Decreto 89.312, de 23/011
84) da aposentadoria. da IIlJlher, aos sessenta anos de idade.

Una:etecres análise, nas alíneas "a" e "b tt , do Art '56, do atual Projeto de
Coostituição, mostra a evidente diferenciaçikl entre as aposenudorias, por temo
de serviço, do honem (35 anos ~ trabalho) e da TtlJlher (30 aoes ee tlaoalhtl)

O próprio servid~r público tem,também, a sua eposentaoccaa ~ essa dístfn
çatJ, estabelecendo Q.Je o aeseo será aposentado. ccrcutsorfereote, aos 70 anos de

idade, para o hcxnelll, e aos sessenta e cinco, pa,;ra a trultler.

Crems QJe, dessa forma, nossa emenda permitirá a manutençãodesse critério
distinto entre os dois sexos.

r.r- •••••"'o/oo....l.I.".o•• ,,,.o -,

EMENDA lP08'770-8
(I Constituinte ELIEL RODRIGUES

EMENDA lP08769-4
['J Constituinte ELIEL ROORIGUES
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§ 2!! - Os :l.ntegrantes da I'olícJ.a Civ:l.l serão epceeü

tados com venc1me:itos 1.Dtegra1.s, ceepuasceaeeenee, por anvaã adez 00

aos 65 anos de adede e. voluntar:l.amente, aos 30 anos de seevaço ,

desde que conte 20 anos de efetl.vo seevaçc poj.acLaf ,

Parágrafo tlnacc - serão eeeaaaeeae eleições para~r~

sJ.dente..e vace-sxeeaeerree da Repúbll.ca, pelo voto dJ.reto e eeceâ

to, 60 {sessenta} dJ.aS antes do térmJ.no do mandato a que se refere

este art1go.

JUSTIFICACXO

JUSTIFICACXO

Senhores

rY~;"'1

rI>j:"7o"fftjJ

Ass1.m, contamos com o J.ntegral apoio dos

Const:l.tuJ.ntes à nossa anacaemva ,

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICACXO

"Art. - O Presidente e o vace-eeeeaeenee da R!t

públl.ca serão eaeaecs , em todo o pais, em sUfrág1.o umveeeea dl.r!,t

to e secreto, noventa dl.as antes do ténnno do mandato preS1.de!!.

caai., por maJ.oria absoluta de votos, excluídos os em branco e

nulos.

Não há como se por em dúvida que a duração do mand!!

to preS:l.denC1al, as eenerevéeeaaa que está provocando, as difJ.cu.l

dades que está gerandO, as perplexl.dades que está or:l.g:l.nando. a C,ª

da d1.a ma1.S se faz em a.meaça ao trabalho dos constitu:l.ntes.

_ Inclua-se no Projeto, onde couber. o aequarrt.e (hsp.Q.

SH1VO} ,'<O I lhelO 1) CAl'" 1,.,)O~ 4<;"r

§ l!! - não alcançada a ll'a~orJ.a absoluta. zenovaz-ese-'
á até trl.nta õaas eeseae , a ele1.ção d:l.re'ta. à qual somente poderão

concorrer os õca.e cenaaeeeee mais votados, considerando-se eaea.ee
o que obtuvez- a eaaorae de votos.

t o próprJ.o Pres1dente da República que. em declarA

ção recente, reconhece eaee relllidade {não há como. executar um pr2

grama econôm1.co sem uma definJ.ção quanto ao seu mandato}.

A crise eccnêeuea, o drama social, a inação admJ.nJ..§.

eraeave são fatos notÓrJ.os. Em grande parte, têm como orJ.gem a d!!

vaõa e as especulações naacadas da 1.Ddef.l.nJ.ção decorrentes da la.!

ta de eecaeãe no que se refere ao espaço de tempo deemnedc ao Prg

eaeeuee da Repúbl1ca para cumpr:l.r sua e r.te uu.asâo de dir1.gJ.r os

eeecmce polít1COS e admJ.n:l.stratJ.vos do País.

Tal J.ndef.1nição é, eaeam, uma clara ameaça aos trabi!.

lhos da ccnenanuarrce , E a forma de dJ.rJ.t1J.-la é a determinação do

prazo do atual mandato do PresJ.dente da RepúblJ.ca. o que é objeto

desta sugestão~

EMENDA lP08780-S
tJ CONSTITUINTE ADYLSON MOTT~"'"

pr;~;''''~

cr;t7~in+J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54

Art. 54 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ...................................•......•....

11 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••

V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~VII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IX - F1.scalJ.zar as operações de natureza fJ.nance1ra,

eapecae Iment.e as de créd1to, câmb:l.o e capJ.talJ.zação e bem como

de seguros e de pxevadêncaa pz-avede ,

O texto atual estabelece como competênc1.a da UnJ.ão a

f:l.scal:l.zação das at1vJ.dades eaeneeeae, às qua:l.S, com a emenda. de

ee j e-cae Juntar a prevJ.dênc1.a pr1.vada. A prev1dêncJ.a pr1vada, por

amealhar eccnoma.aa propulares. restJ.tuJ.ndo-as na forma de benef.!

CJ.05 futuros, merece as vaeees do poder públ1.co. Para que desemp~

nhe una rormecence suas funções, sem fragmentações reg10naJ.s, r~

quer um regramento tina.co , ra:z:ão por que se está 'remetendo o dever

fJ.scal à competênC1a da Un1.ão.

Inclua-se ao J.nC1.50 IX do art. 54 do Projeto, a ea

pressão "prev1.dêncJ.a prJ.vada", f:l.cando com a seguJ.nte redação f,!.

nal:

A aposentadoria da políC1<l eavaa , compulsor:l.amente al

voluntárJ.a, com breve antecipação de cancc anos, é fator essencial

à manutenção de um corpo de segurança plenamente apto, físJ.ca e PJl.

quaeaeenee a desincumbênc1.8. de sua missão, face a continua e de,ª

gastante exposJ.ção a condJ.çõe13 precária!:! de trabalho, saúde e V,k

dll ~ t a regra já boje em VJ.gO:7;'.

"'- '--- TUT<l�.lllUlr' ••çb

EMENDA lP08-7n.S"-·

l: CONSTITUINTE ADYLSON MO~:"

o caput do Art. 255 ào PrOJeto, passa a ter a segul.U

o emprego da expressão "Le a, complementar" em substA,

tu],çâo a "lel. eepecaea'' constante do então parágrafo énacc do

Art. 255, transformado em-" 12, .l.mpõe-se. tendo em vae ee a a.nade>

quação de tal exreeeãe por :l.nexl.stênc:l.a ee longo de todo ti texto

do anteprojeto.

§ I!! - Le.l. com,plementar d1.5pOrá sobre a carre.l.ra de

delegado de pol!c.l.a. pr.l.vatl.va de bac::haré1.s em dire1.to. seus devg

res e d1.re.l.tos especLâacce , e estabelecerá normas gera1.s relatl..

vas a organl.zaçâo estrutural e func.l.Qnal.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSI.TIVO EMENDADO: ARTIGO 255

te redação.

Art. 255 .

Transforme-se o parágrafo ún~co do Art. 255 do Pr.Q.

jeto em parágrafo 1!!. com a segu~nte redação'

De outra parte. para que ocorra uma perfe:l.ta comp,ª

tib2.1uação do texto sem alteração de seu propÓs:l.to. a emenda 02

jet1.va também. SUprl.ml.r a expresão "concurso PÚbl:l.cO de provas e

títulos". posto-que, no artl.go 86. anci.ec lI, do Projeto, é est,ª

befecada norma geral reguladora do u'Igresso na função públl.ca.

Também é fundamental. pelas caracceefaeacae esp~

cia:l.s e part.l.culares de sua atl.v2.'daoe. que a Le r, complementar con
temple os dl.rel.tos e deveres da policl.a c1.v.l.l e estabeleça normas

geral.s de organ:l.zação, de forma a penD1.tJ.r uma maaor- unJ.fortnJ.zação

estrutural e de pxocedamencos ,

JUSTIFICACXO

EMENDA MOD!FI.CATJ;VA

DISPOSJ;TIVO EMENDADO· ARTIGO 255

~_- -_-__ tl~fe'''~sTlr..~o

~---------_'U'./~~IT'.le.;iO__--_---__-----,

§ 22 - As canâadacur-as a PreS1.dente e VJ.ce-Pre:'nde!!.

te da Repúbl1.ca somente poderão ser reg1stradas por part1.do poliu

co, depcndentemente de fJ.liação partJ.dária."

Art. 255 - As PolícJ.as CJ.VJ.S são 1nstJ.tuJ.ções perm.ã.

nentes, organu:adas por lel.. d1.r1.gJ.das por Delegados de PolicJ.a de

CarreJ.ra. destJ.nadas, ressalvada a competêncJ.a da UnJ.ão, à repre,!t

lSão crJ..m1nal e âux:l.ll.ar a função Jurisdl.cJ.onal na apll.cação do dl,.

re1ro penal comum, exercendo os poderes de polic1a judíc1ár1a e de
po1íc1a admJ.nistrativa, nos l1m1tes de suas c1.rcunscrl.ções. soe a

autor1dade dos Governadores dos Estados, dos TerrJ.t~:l.os e do 01,!t
tr:l.to Pederal.

JUSTIFICACXO

EMENDA lP08778-3 "~.' ----.
~ CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

(JPLENMtIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 361

~;;'''.-I

&i~'VllJ
EMENDA lP08781-3 ._' ---,
1: CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

t: PLEHAAIO

cr;;~'''-,

(Ç/;;'gM

Art. 255 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inclua-se no Art. 255 do projeto, o seguJ.nte § 21::

i lI: - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

No que dJ.: respe1.to aos misteres de polícJ.a adrol.nl..!.
tratJ.va, -faz-se necessár:l.o a def.l.n1çào pelas razões anter:l.ormente

expostas somadas ao fato de que naB at1VJ.dades também hoje de sua

competênc1a estão 1nsertas uma vasta gama de tarefas. ta:l.s como: ~

ped1.ção·de atestados, cédulas de id~l'1t1.dade, controle de registro

de veíc:ulo, hab1.lJ.tação de motor.l.stas, registro de armas, controle

de POPUlação flutuante. políc1.a de costumes e blu1tas outras 1nere!!.

tea e~ :LndJ.ssocJ.áveis às at:Lv:l.dades da pol!c:l.a C:l.vJ.l.

Inclua-se no Art. ~13 do Projeto o seguJ.nte Parágrafo

Art. 113 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I t I to.iX', )u.,.vlT"....;iO

~

DA FAH1lIA. 00 rem E 00 IOO9J

Insira-se onde couber, o seguinte artigo

"Ar!: Q dlre1!:o a vida é assegJrado desde a concepção. sendo
punidas por Le!. todas as Práticas e NormasAbortl:!as.

~

Avida é lJl\ dcmde Deus Pertence a Deuse nlnguém !:em o di
reito de atentar contra LIlI ser "indefeso.

Hoje estamos vendo a ânsia de nobres constituinte tentando l!
galizar a pena de morte para todos os criminosos CJJe atentam contra a vida, seja
por esto;Jros. sequestres etc.

• O QJE! se vê é o desejo de dar segJrança a toda a sociedade '
que está praticamente a mercêda sanha assassina de bandldos.

se nós procuramos defender pessoas adultas, válidas, Quedis
põem de reCllrsos para sua defesa. inclusive poderão agredir efll; proporç~o dobrada
aquela que recebem, podem correr, gritar.

E o ser 1ncIefeso que se Qf:rano ventre da mãe'?

Nem ao menos pode gritar, suplicar, illlllorar que lhe dêm a 0
PDrb.nldadede nascer, e Il'Ostrarque ele, cano, n6s, tantJém poderá ser algJém
~ sirva para o bemda sociedade brasileira.

limo ser;j a suna de q:Je o aborto é pratlcaoo desde a antlg.zid.!
de CIJ Q.le é praticamente só por ricos c,Je nos levará a legalizá~lo.

Parágrafo I1nJ.co - Nas sessões extraordJ.nárJ.as da câm,ª

ra dos Deputados. do Senado Federal e do Congresso NaC10nal não s.!!
rá devida a ajuda de custo.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 113

r;;;"'~

tçj~~fl}J
' 1., 10 -,

EMENDA ADITIVA

Art. - O atual mandato do PresJ.dente da Repúbl1.ca

encerrar-se-á 180 {cento e o1.tenta} d.l.as após promulgada a • nova
Coristitu1ção.

Inclua-se no Projeto. onde couber, o segu:l.nte d1.spo
S1.t].VO}~7:lUo K ,.i:kvJ hS'f;o-l~ T~.J., f.r;.A.-tI!i.-S -

mesmo tempo em·que se eXpÕe o prJ.ncíp.l.o regulado%"o qual seja o cª

ráter complementar à prev.1.dêncJ.a socJ.al. t complementar para que a

ação estatal mantenha a prJ.mazl.a no trato prevl.denciárl.o.

A presente proposta persegue dois objet1.vos. pr1.mel.

ro, desfazer larga 1mpropr1.edade que por ser 1.ncompat1vel não cabe

e por ser injusta não merece 1.nscr1ção no texto const:l.tuCJ.Onal; s~

gundo, traçar o prl.ncípl.o informat:l.vo sobre a matérJ.a a ser regrª

da.

Art. 361 - A le:l. regulará a prevJ.dêncJ.a prJ.vada

caráter complementar à prev1dêncJ.a soc:l.al.

A regra alocada é especJ.al, descendo a pcrmenor1.za

ção J.nfraconstJ.tucional. Se.aJ.nda assJ.m, prosperar criará desJ.gua.l

dade l.njusta ao d1ferencI.ar tratamento a J.nstl.tul.ções de f1.nall.d.ã

des J.dêntJ.cas, não cabendo dJ.scrJ.mJ.nação prell.lD:l.nllr. Por slta vez ;

1ncentJ.vo fJ.1'3cal é um :l.nst:l.tuto que. por ser de apll.cação, efeito

e J.nteresse mutáveis no tempo. também descabe na precessão constA.
tuc:lonal, como al:lás todos os conteúdos historicamente var1.áVe1s.

Porém a dJ.SPOS1Ção elic1.ada toca em matéria que con.

vêm seja 1.nstl.tucl.onall.zada, razão por que 8ubst1.tu1.-se um texto

por outro. EX1ge-l!Ie o ordenamento legal da prevl.dêncJ.a pt:1vada, ao

JUSTIFICACXO

o Art. 361 do Projeto, passa ter a seguJ.nte redação:

tJ PLENMlIO

EMENDA lP08779·1 '"~.' ----.
tJCOOB:t'lTUINTE ADYLSON MOTTA

tG;~'"-:J

&/';,'W)J

!:!'lENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255

A def1.nJ.ção precJ.sa de atribuJ.ções no campo de at:l.v,k

dade da segurança pÚbll.ca é de l.mportância fundamental tanto que,

com relação à Políc:l.a M11:l.tar, se estabeleceu a eXClUS1Vl.dade no .!!.

xercícJ.o do pol1.e1amento ostens1VO cl:lnforme se vê do i l~ do Art

254, dl:l ProJet;.0'

Até por um prl.ncíp1.o de 1.Sonom:l.a. impõe-se que seJa

estend1da à PolícJ.a CJ.vil a pr:l.vatJ.vJ.dade de suas atribuJ.ções. me2,

mo porque em todl:l o texto não são atr1buídas a qualquer outra l.n-ª.
tituJ.ção.

A emendJ. pro:PQsta é plenamente jU!:ltl.fJ.cada. já que

pretende, tão somente, compatJ.bl.lízat' matér:l.a votada pela ComJ.ssão

de Organização Eleitoral. Part1dárJ.a e Garant:l.a das InstituJ.ções.

A expressão "prJ.vativamenten não altera a eS SênC1l! e

nio mbdJ.fJ.ca a J.déia central do dJ.sposJ.tJ.vo, mas procura, tão S2

menbo, uma adequação técn.l.ca que aperfeJ.çoando a norma, venha

preencher uma lacuna que. se mant.l.da. ensejarJ.i! certamente ente!!.

dJ.mentos dJ.vergentes com eV:l.dentes preJuízos a persecução crJ.mo!.

nal.

EMENDA lP08776·7
l!J CONSTITUINTE ADYLSON MOTT;':'"



AssemblÇla Nacional Constitúlnte, _.921

Nos artigos 96, 98, 104, 105, ãncâsc lI,10B,

111, parágrafo za , 114, parágrafos 4Q e 79. ,

incisos I e lI, 115, parágrafo 2Q , lIa, in

ciso I, parágrafo 39" 120, 123, inciso II •

parágrafo '!:l, 128, 129, parágrafo 4 Q , 131 ,

parágrafo 19.', 134, parágrafo 5!il, 138, inciso

X, Parágrafo l!l, 162, incisos 111: IX,167,

200, parágrafo 19" 201, letra L, substituam

se Senado da República por Senado Federal

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

cr~·~~O;;

rr;i~n87;~ Pienário

EMENDA ADITIVA

El'IIENDA lP08790-2
~ oa,<!tado CHICO HUMBERTO

V - ...

VI - Polícia RodovIária Federal.

Há necessidade de se contemplar a policIa Ro

doviária Federal na coost í.tutcac brasileira

f'IPM;~"OO:J

fIõli~8JW

EMENDA MODIFICATIVA

,EMENDA lP08786-4 oon. ----,
f:J Constituinte PLíNIO MARTINS

Deustudo vê, e os legisladores de hoje, amanhã estarão di
ante do tribunal do TodoPoderoso para receber o bem ou mal que tiverem fei=
to.

Háoutros crimes, talvez em grau menornos resultados-êjüe-o
crime de aborto. Q:re talliJém são oreejcaccs por todos as povos desde a antI. _
guidade e nempor isso deixamde ser condenados. Até as "vias de fato". a ca
lúnia, a difamaçãoe a injúrIa são considerados crimes, mais razão para aq,,;;
le que extingue o sopro da vIda. -

Não encontramos abrigo em nenhuma Constituição para legali

zaITJV:)S Ull crime tão hedIondo como esse de deixar que a existência cu não. de

UJI ser, seja de ccecetêocre de outro ser. Que tudo faz para também continuar
CCtfI vida.

Todos 500l0S "míseros mortais". finitas, pó e cinza, mas vi
vemos UlIa vIda que lllJito nas agrada, ela é dom do Criador.

lilãoserão chamados movimentos feministas, diabõlicos por

sinal, que imporão os ditames de mentes pervertidas para a inserção na Carta

ou lel ordinária (posteriormente) o direito r:e matar.

se matar un facínora já é discutível, tl'l.Iitoeals l1Il ser que
nenht,l'll mal rea, e que não pediu para ser gerado.

TC~'D/"".,,.'.açID _____.

JUSTIFICACAO Inclua-se no Projeto de constituição o art 257, re-,

numenrando-se os demais.

Art. 257 - A Polícia Federal, instituída por lei c2.

mo 6rgão permane~te, estará vinculada ao Ministério das Jus

tiça.

J-U-S-T-I-F_1_CMA_ T-I-V-A

A transferência da Polícia Rodoviária Federal para

o M!ôlstério da Justiça, é para fazer com que suas atribul

ções sejam exercidas na sua plenitude. como Polícia de Dire!

to.

Uma das Casa Que compõe o Congresso Nac ru

nal tem sido denominada Senado Federal quase que em todas as Cons

tituições Brasileiras Agora o projeto inova., batisando-a de, Sen~

do da República. Se assim for aprovado mudaremos uma tradiçi1:o

daremos causa a" uma despesa enorme na modificação das inscrições

existentes nos próprios do atlJal Senado Federal e perderemos gran

de quantidade de impressos existentes na insigne instituição

EMENDA lP08787-2
l:J DEPUTADO tGNSuruINlE. JCWICE~ ANTUNESProcura-se levar em conta a eédía de vida do brasileiro qtJe '

não está l'lUito ecíma de 70 anos. Quando umapessoa chega aos 60 anos de idade já

sabe que lhe restam poucos anos de více, ainda mars quando se trata de trabalha

dor urbano

DA ASSISTOCIA SOCIAL

Dê-se nova redação ao artigo 368 do Projeto de Constituiçã~'
"Art 368 _ A partir de sessenta anos de idade, todo cidadão,

independentemente de prova de recolhimento de ccntrabutçãc para a Seguridade So-,

eial e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus à percepção de pensão
mensal equivalente a um salário mínima

El'IIENDA lP08783-0
tJ CEPUTAOO CONSTITUnITE JQAO DE.~ ANTl..IES

Hoje a rotatividade de mãode obra é mrí.to grande e o traba
lhador mütas vezes é sacrificado quando suas forças se esvaem o qtJe o obriga en

mdtcs casos a vagar de porta emporta na procura de um "bisc~te". V1Stoque para

os chamados "velhos" não se dá emreqo Daí sua desdita ao d1egar a uma idade a
vançada sem amparo sem seguro orevecencíérto , sem nada que lhe dê o mínilllO '

para seus últimos anos

Devemos assegurar, portanto, condições mínimas enquanto ainda

tem lJ1l pouco de forças e vida.
EMENDA SUBSTITUTIVA

fITY~';~~u

fÇj'~;;J

Substitui-se do art 12 inciso XIII aUnea "a" jU!

ta indenização em dinheiro" ••• por "em títulos especiais da divida

pública com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis no

prazo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas".

r;r---------- ....."""",u".------------,

EMENDA lP08791-1
I: Deputado CHICO HUMBERTO

CAP!TU.O VIU

DA FAMILIA, 00 I-ENOR E 00 10050

pê-se nova redação ao parágrafo ,59 do arbgo 416.

"Art 416 ( ••• )

§59, _ A sociedade conjugal poderá ser disolvida I"IOS casos ex

pressos na lei, desde coe haja previa e comprovada separação de fato par mars de

quatro anos.

JUSTIFICACAO

mo se procura restringir o prazo de separação mas de ampliá

lo, oportunizando entre os cônjuges, acerto e recoocíâreção sem se recorrer ao
gesto extreeeoc de separar filhos o lhes causar o trauma da saudade dos pais.

Hácasos em Cf.IE! não ocorreu a reconciliação antes da separa

ção judicial, mas sim depois, e isto se evitará como prazo atrrlllado, retiran

do-se portanto a expressão "separação judicial por mais de dois anos".

f'T?M~;'oo~

PÇi:1IW

EMENDA lP08784-8
f'l Constituinte pLlNIO MARTINS

'U'''I"us..".''CI..

f'J PLENARIo

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o parágrafo 4(1 do artigo 175.

JU5TIFICAÇAD

l'Ç;~:~---:J

l'l(;;-7~'ãfã!J

rr;~~;:;-

~8/871
..~...... ,.QU'~sI ....IUlCD.' ...... ,

EMENDA ADITIVA

Inclui-se no art. 52 §2!l logo ap6s subsolo, " ••• bem como r!.

cursos hidrelétricos" •••

f'l p"oárln

Há necessidade de se tazer constar da Carta Constitu

cional estes recursos, pois não se concebe desenvolvimento para

humanidade sem que haja a presença da eletricidade.

EMENDA ADITIVA

TCU.././usr,".AI;IO _____.

J-U-S-T-I -F -I-C-A-T-I-V-A

J-U-S-T-I-F-I -C-A-T-I-V-A

o tratamento deve ser equitatlvo para todas as rncení aa

ções de propriedades no territ6rio brasileiro.

tJ Pienário

El'IIENDA 1P08792·9
tJ ' Deoot'do tMlro tlMlERm

r;r---------- ......IJ ...',".r.;I~----~-----_____.

EMENDA lP08793-7
f" oe,utado CHICO HUHBERTO

r.r------ ..~......,....'UI..'IU""...'...... ,

aeIlA ADITIVA

~

DAFAM!LIA, 00 tem E 00 10050

Dê-se nova reoacãc ao artigo 420 do Projeto.

"Art. 420 _ A lei regulará o trabalho do !renar, não sendo pe!.

mitl.OO seu ingresso no merEado antes dos 14 anos, salvo na condição de aprendiz

e desde CllJe o trabalho não seja insalubre ou periculoso, ocasião em que o ingre~

so poderá ocorrer aos 12 anos, comjornada de trabãtho não SUlJerior a 4 horas,' I

sen:h-lhe asseQUrada a alimentação e os cjldadcs em a saude.

.lJSTIFlCACAO

Nl..ma epcce dificil emque os parcos qaohos do trabalhador mal

dão para o sustenta de sua familia obr1ganda~a a privar-se do lazer e outros I
tens necessários à sua sobrevivência dig'l<l;

N1!;o pcceecs conceber que O mercado de trabalho seja obrigado

a fechar suas portas para os menores válidos e que deseJam trabalhar, cooperando

para a sete do sal_árIo de seus pais e auxílio da lI'EJl.J\:en;ã: de sua família

Tarrbélll, seria salutar - do ponto de vista da ordem social - o
aproveitamento do liB'lJI"q.e sería retirado da mendlcâncla, das ruas e ficaria irrped.!.

do de participar das chamadas "escolas do crime", u:na vez cpJe os nestes ficam à

mercê de criminosos profissionais quese aproveitam da inexperiência do menor, !!.
sarco-o parã seus fins escusos.

, _ I:: como intuito de !rrpedir tais fatos e ao mesmo t~ auxl1!
ar enreees de tanllias..:jUe apresentamos a presente eeerca à consideração 00 Se

mor Relator e nobres ccost.ítuíntes.

'ru..'.us'""Cl.1;I..- --,

Inclua- se ao art. 2.52 o ítem VI

El'IIENDA lP08788-1 .=. --,
f'l lERITAOO COOSTITUINTE 00.0 DE DEUS ANTl.tES I r;;';~oo~

I F?ii;;';mJtJPl.ENAAIO
r,r---- TCU.. I.U'S"'ICI.1;IO

fil"!"ôs"'
fui;'m;

A União, ao lado de sua política de desenvo!

vimento econômico social deve ter, ao mesmo tempo, aquela que orde

na o seu territ6rio com finalidade de atender ao interesse social

o artigo 175 do projeto estabelece que o Pr~

sidente da República somente poderá exonerar, por sua iniciadva ,

o Primeiro Ministro, autorizado pelo Conselho da República e, ain

da, assim terá a liberdade de proceder no caso de necessidade de

assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas •

Vê-se que o Presidente da República ficará bastante l1mitado pelo

que dispile o artigo. Como se não bastasse esse círculo de ferro, o

parágra te 4!il do mesmo artigo dispile que essa axcneraçêc somente po

derá ser exercitada par duas vezes.

Ora' Se o Presidente exonerar dois Primeiro

" estabelecer políticas gerais e setoriais,

bem como elaborar e executar planos nacionais e regionais de orde

nação do território e de desenvolvimento econômico social.

JUSTIFICACAQ

Essa a lembrança que se obteve ao se assistir aos debates do Encon_

tro Nacional sobre Questão Urbana e Constituição promovido pelo at.!:!.

ante Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Dar a seguinte redação ao inciso X do arti

go 54'

EMENDA MODIFICATIVA

El'IIENDA lP08785-6
tJ Constituinte PLiNIO MARTINS

r;r----------TI11'lI/"u."...r.;Ict _

Ministros, nos 12 meses iniciais, no resta~te -de seu llIamiato - es

tabelecido em cinco anos no artigo 154 - tirá que admitir pelo pe

riodo final de sua autoridade o mesmo PrilllFiro Minlstto, estejam

ou nDo exercendo harlllonIcamente seus papeIs.

I - .

I! - .

UI - ..

ts - .

Inclui-se no texto do art. 76, logo após "üoverna

dor do Estado" ••• a expressão ••• " após ouvidos o Congresso

Nac.1onal e a Assembléia Legislativa respectivamente."
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J-U-S-T-I-F"-I-C-A-T-I-V-A

Há necessidade de se ouvir as respectivas Casas L,,!!

gislativas para o pr6pr!o exercício da democracia.
EHElIOA IiCDIFICATI\fA

Hedlflque-se o Art.396 e seu parâgrafo único da~

.[X.a/"".".'c.~;:a' __,

do-se a seguinte redaçãe.

Art. 396 - O mercado Integra o patrinônlo nacio_

ne l , devendo ser ordenado de modo a viabll r ear- o desenvolvimento

sõc I o-econôm I co. o bem es tar da popu 1ação e a r-ea 1t zação da auton.2.

mia tecnológica e cul eure t da nação.

S 1'1 - A lei estabelecedi reserva de ne eeadc i,!l

terno tendo em vlsta: a r-ee I fzação do desenvolvimento econômico

da autonomIa tecnológica e cultural nae l cna j s ,

S 2O? - O Estado e as entidades de admlnl~

trações dIreta e t nd l r e te utilIzarão preferencIalmente, na forma

da lei, bens e serviços ofertados por empresas nacionais.

rr;~;~~OJ

fui~~~8;

A deficiência dos seev.tços de previdência e saúde públ.!.

ca no País é de uma evidência que torna sua demonstração um

truismo. Procura-se corrigir outra injustiça que é a dupll

cidade de descontes pela famUia pobre; desconta o pai tr~

ba1hador, e desconta seu filho trabalhador, que, como seu d~

pendente, já tinha direito aos serviços da previdência

JUSTIFICACl\D

Inclua-se, na Seção denominada "Da Previdência scc ratv ,

um disposH.ivo com a seguinte redação'

"Art _ O trabalhador menor filho de contribuinte está

dispensada de descontar para a Prev idência "

Emenda (aditiva)

liJ .' ENARro

EMENDA 1POB79B·B,

ê' CO"SU""NTE iAM" HADOAD

~;;~'CJ

CÇ/~~7W

J-U-S- T-I-F-I-C-A-T-I-V_A

EMENDA SUPRESS!VA

'~'.'_I<'M"de/.u.c,,,',,io, ~_-,

St.lprima-se o § 1g do art 76.

fi Plenário

r.r---------- ,uro"un"te.~••

EMENDA 1POB794-5

i'l Deputado CHICO HU"SERTO

As intervenções só devem ser realizadas após a consul

ta dos legisladores, quer Federais ou Estaduais, e nunca antes.

Assim fortaleceremos a atividade e'à prática democrát.!.

ca, neste País.

EMENDA lPOB795-3
fi CONSTITUINTE JAHIL HADDAD

Emenda (aditiva)
TlTu..1j L"r _ cflFi'rvl.o Lv"

Inclua-se, no Capítulo denominado "Da Ciência e Tecnologia",
um dispositivo com a redação seguinte: JUSTIFICAÇAO

O "ceput" do art 17 passa a ter a ter a seguinte redação'

Art. 17 _ São direitos coletivos:

EMENDA lPOBB03-B
f'J ,Constituinte GlJlSON MARC!NlES

['i PlENAAIO

~ 'EX.a/lllll1" ... ;la
r;~;;;]~

fU~7~'B~-s;JPLENARIO

EMENDA lPOB799-G

ê' CO"SUI"'"IE lAH" HAOOAO

r;;;~~;· "]
(Ç/';ãU1J

'~'~/ce"'"llo/ ...ce••d.' -,

fi PLENAR'D

Emenda (aditiva)

Trib!!

tação e do Orçamento", um dí.apos Lt.ívc com a redação seguinte:

"Art. _ As empresas que atuam em setores industriais ,

dependentes de processos tecnológicos importados, são obrigadas

a investir, anualmente, pelo menos 5" (cinco por cento) de seus

lucros em pesquisas, incorporando-se ao patrimônio nacional o

conhecimento delas resultante."

~ desnecessário o emprego do vocábulo liberdade por estar ele

incluso nos direitos garantidos por esta constituição.

PLEHA"RIO

Constituinte GERSCtl HARON:ES

PLENAAlO

único.

JUSTIFICACJ'iO

Constituinte GERSCtl J.tll.RC:tN:Ei

Art. 23 passa ter a seguinte redação, acrescido ele parágrafo

Art. 23 - O povo é soberano e apenas sua vontade conduzirá as

destinos do Brasil.

Parágrafo único - Somente pelas formas de manifestação da vo!!.

tade do povo, previstas nesta Constituição-,

é lícito asslJTlir, organizar e exercer os p~

deres do estado.

O arbgo originalmente escrito não satisfaz, não explicita clar.§!

mente que o Povo é soberano e sua vontade é que há de prevalecer. Creio

que a forma ora apresentada é mais conveniente e clara, não é pairando

dúvidas.

T'l.Ta/","" .. (;~;;:a

JUSTI FICAÇAO

EflEUOA MODIFICATIVA

Modlflque.-se as letras e, f, e 9 do Item XI do

Artigo 12~ do projeto, eenune eando-ee os dene t s , reun tndo-ee

único e t epes t e tve

e] As rnvençêee e crlaçõe$ industriais. as ma..:,

eas e patentes serão reguladas em lei tendo em vi sta o Interesse

social do Pars e o seu desenvolvimento tecnológico e econômico.

Dois preceitos se encerram no texto proposto: a) a

inversão obJ:igat6ria de um percentual dos lucros nas pesquisas;

b) a destinaçi!lo do conhecimento obtido ao patrimônio nacionaL

O objetiva da proposta é, assegurando a transferência de te.!:,

no1ogia, irrpedir que se consolide entre nós un modelo de desenvolvimento i!!,
dustria1 dependente Pretende-se que tanto as eroresee estrangeiras e 1IIJ1t.!.

nacionais quanto as nacionais invistam na pesquisa tecnológica, que não P.Q.

de ser privilégio e ÔllJS apenas do Poder Ptill1co, posto que é a única forma

de assegurar o desenvolvimento do Pais e a soberania nectoner,

JUSTIFICACl!l:o

Emenda (aditiva)

A emenda volta-se- para o aspecto social que, afinal de CO!}

tas', precisa predomInar na nova Constltulçi!lo.

Inclua-se, no Capitulo denominado "Da Educação e Cultura",

após o artigo 374, um dí.spos.í t Ivo com a redação seguinte'

"Art. - 510 isentas de impostos as operações relativas

circulação de bens de primeira necessidade e transportes urbanos
de _assa."

"Art - Aplicam-se aos estabelecimentos privados de ensino,

ao seu funcionalismo e ao pro sessorado , a~ mesmas garantias, d.!

rei tos e deveres pertinentes ao ensino público, aí compreendida
a eQ"uivalência salarial.

JUSTlFICACl\O

Parágrafo único - A lei fixará, no ensino de terceiro grau,
limites máxilllos para a utilização de professores horistas e min.!.

mos para a de professores de tempo contínuo e integral"

JUSTIFIC,qC1l0

EMENDA lPOB796-1
(!J CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

f!l

Mantém-se o ensino privado, mas de forma a impedir que

ele se transforme em simples fonte de lucro para os proprietários

dos estabelecimentos ~ preciso defender a qualidade do ensino e

evitar a exmoraçâo do professor, males que se espalharam por t2,

do o território nacional.

A n!vel universitário é imperioso fixar os limites da
utilização dos mestres.

Esta proposta pretende eliminar Interpretações dúblús no te!:.

to ecns e t tuc tena I transferIndo a lei ordln5ria a reguliimentação

da matéria

Dê-se ao § 42 do art. 49 a seguinte redação

" § 49 _ A criação. a incorporação, a fusão e o desmerrbramento

de !-tJnicípios, obedecidos os requisitos previstos em

lei carplementar estadual, dependerão de consulta pl~

blscitána."

JUSTIFICAÇJtO

JUSTlflCACl\O

Inclua-se, no Capitulo denominado "Dos Direitos Sociais",após

o art.lS, um dispositivo com a seguinte redação

"Art. _ Fica vedada a prescrição no curso da relação de

trabalho, bem com!, até doIs anos após a rescisão da referida rei~

çDo."

E:'m sé tratando de direitas dos trabalhadores, é de

se dar um tratamento excepcional à prescr.íçãc E esse tratamento

precisa constar do texto constitucional.

Substituir-se-á o vocábulo do aft 8!l que diz lide sua gente" para

"de seu povo", comose segue

Art 81l _ O Brasil 0110 permitirá que conflitos internacionais em

que não é parte atinjam seu território e nele se tran~

formemem fatores de desagregação de seu povo.

o que se objetiva é o fortalecimento do federalismo.

lago, o restabelecimento da coroetêncra dos Estados-menbros para 1egi2

lar COOl exclusividade sobre a críacêc, a incorporação, a fusão e o de~

menbramento de Municípios é lJll ato- de Justiça Ademais. era o princIpio

que vigorava sob o ilrpério da Carta 1946, principio este que foi alter.,!!.

da com a Constituição de 1976/69. e que o atual Projeto de Constitui 

ção Mantém.

U .....,.""''''.~.a

EMENDA lPOBBOG-2
I!J Constituinte CERS!ll MARC!NlES

fl PlENAAIO

adotando-se a seguinte redação

A~t. 301 - Empresa nacional é aquela cujo contrE,

l e de capital esteja permanen!~mente em poder de brasileiros e que

cQnstIturda e com sede no rers , nele tenha,;) centro de Suas decls.§.

Hodlfique-se o Art. 301 e seus parágrafos

S I~ - As empresas em setores aos quais a tecn~

logla seja fator de produção de t er-ml nan t e , somente serão conslder,!

das nae t cne t s quando. além de a:enderem aos requisitos definidos

neste artigo. es e rveree , em earãeer permanente. exelu s tvc e inco~

dlclonal, sujeitas ao controle tecnológico nee teee t , Entende-se

por controle tecnológico nacional o exerc te rc , de direito e de f,!

to, do poder para desenvolver. gerar. adqutrlr e transferlr,tecno_

logta de produ,to e de processo de produção.

EHEtlOA MODIFICATIVA

.........../to.... da/.u.....,....O -,

r;r----------'[XTa/~un'....~;:a __,['I"";;;;;J:=1
['-Çj~';W

.u,a/.un"IC~;:a

Ê' PLENAR'O

ElIlenda (aditiva)

EMENDA lPOB797-0

tJ CONSTITU'NTE JAHIL HADOAO



r;r----------uno/"ll.."'cA;le

Altera a redação do

I~DA lP08811-9 "... ----,
tJCONSTITUINTE PAULO MACARIN!

JUSTIfICAÇJtO

A procura da clareza e da padronização é ínoortante, evitar a
utillzação de vocábulos novos, de significado dúbio é o objetivo. assim
acreditamos que o vocébulc "povo" é mais preciso e adequado até porque co,!!.

ceitualmente'mais claro e aceito que "gente".

tJPLENARlO
'~INU"lCe.... 'lo/'U1~CM"'lo ,

v~~~'~

f'IQIi"~~

te aquilo que o povo almeJa, ou seJa, a construção de uma,
sociedade demo.crática. Como o povo é quem determina os des
tinos é10 Pats e-conveniente dar-se ênfase a esta vontade
acrescêntand~lo vocábulo permanente ao texto original, expl!
citando assim, que o ideal do nosso povo é uma constante ,
bastando-se a si própria, jamais sendo submetida a outro
poder, força ou situação, vontade esta sempre soberana.

item IV do Art. 46,

EMENDA lP08807-1· "., --,
f Constituinte GERSON MARCONDES I tJ:;:".O~.

PLENlIR~~"~""'''''''''''"'''''-------''1 rmioT7ill
TUtalllll,,,,,,açio

que passará a ter a seguinte redação:

IV - promover a defesa da ecologia e dos dIreItos dos consumidores,
da seguridade social, da informática, da biotecnologia e da pro
bIdade da admInistração pública. r;r TUta/~nl"'C.;lo

Acrescente-se a

JUSTIFICATIVA.

letra do item XV do Art. 12:

r:=;;~'~

fP?Y"~7ã7l

Art. 27 _ São direitos políticos'

JUSTIfICAÇJl:O

o "caput" do' art. 27 passa a ter a se!)Jinte redação:

A exclusão do vocábulo "invIoláveis" é convlniente porque emo

mantendofatalmente ocorrerá confusões I até podendo haver a interpreta
ção de que o disposto neste artigo não seja passível da ação da justiça.

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP08816-0 ,,,d,i: Const1 tuinte INocfNCIO OLI-V-E-IR-A--------.

r=;~~;~

l:ml';07J
'LIMUl<l/COWlSSlo'.u.COIll'dc ,

a alcance dessas tarefas dará a sociedade civil a ce!
teza de que a defensoria pública estará voltada para o povo e em
defesa será exercida.

TUTOUU.T1'IC.
ç
lo ----,

Acrescentamos, as atrIbuições do Defensor do Povo, a
quelas Inerentes a seguridade social, a informátIca, a biotecnologla
e a probIdade da administração pública.

t' PLENARIO

EMENDA lP08812-7 ,,~, -,
t:CONSTITUINTE PAULO HACARINI

minados institutos.

JOSTIFICACKo

Os incisos IV e V do Art. 59 do ProJeto de
Constituição, devem ser fundidos nu'm só 'b.e~
to com a seguinte redação:
Art.S9 ••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••.

Inciso IV - Favorecer o sentido social de l!
berdade e promover !1 justiça social

Quanto aos originário incisos IV e V do Art.

59 observamos, como haveremos de fazê-lo em outras oportuni

dades, a excessiva preocupação do relator em estender desne

cessariamente determinados assuntos, sujeitando-se assim

imprecisão e o pior a tornar muLtas vezes sem sentido deter-

- t.ef-ccnpãeeentar dIsporá sobre a Instrução criminal judicial dos
pr.9cedlmentos, elIminado a Instrução na esfera policial.

EMENDA ADITIVA

r;r----------Tu,o/~u."p"'lÇlo

EMENDA lP08808-9 '"
(lCONSTITUINTE PAULO HAcARn'lI l -,

tJPLENARIO.
,~..ll"/co..,•• lo/.""'cCWI"lo .,

f'7"ii'B'~

fl!IiõâJ!7J

JUSTIFICATIVA.

Na forma da atual legislação processual penal, a ins
trução dos procedImentos crIminaIs é promovIda pela autoridade poli":"
eial que. ao concluir o inquérito, remete 05 autos correspondentes à
Justiça.

Completar a redação da letra "d", inciso IX,

do Artigo 17, :ficando assim redigido.

Artigo 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

o assunto diz respei to a lei complementar. Não terIa
sentido expl1eitá_lo no texto constitucional

JUSTIfICATIVA.

Suprime a
letra "e" do item VIII do Art. 12:

Visa proteger o consumidor coibindo o engôdo,

o ludibrio, a falsa propaganda e o abuso comerciaL Hoje. por

:falta de legislação apropriada coloca-se no mercado produtos inS!

teis ou d.e péssima qualidade, iludindo O consumidor e dando pre

jUizos à Sociedade.

JUSTIFICATIVA

IX - O CONSUMO

d) - O Congresso Nacional instituirá, por lei

complementar. Código de Defesa do Consumidor. g!l!: estabeleçerá

dentre outros os principias da reciprocidade nas obrigacões da

garantia do bem :fornecido ou do servico prestada, ~ e a proibição

da falsa informação ou propaganda.

t:=!~~ã~

rh"7D'07J

Ocorre que, devido ao acúmulo de serviço, e a defi
câêncãa material, os inquérItos policiaIs levam tempo excessivamente
longo para serem conclu!dos, prejudicando sobremaneIra as partes.

Ora, os inquéritos em questão podem e devem ser agi
llzados, e a f6rmula para esse objetivo é a transferência da instru
ção criminal da polícIa para a justiça.

Na verdade, a instrução judicIal crimInal Irá tradu
zIr a realidade processual e diminuir acentuadamente o tempo de ins-'
trução dos procedimentos.

Por esta razão, preconizamos. nesta emenda, que lei
complementar disporá sobre a Instrução crIminal judIcIal dos procedi
eentcs , elIminando a Instrução na esfera policial. -

Ademais a garantia dos direitos individuais e a pr6
pria consciênia do cidadão estão a exigir a supressão da instrução _
policial, alterando-se a atual processual!stlca, instituindo-se tão
sceente , a instrução crIminal judiCial.

EMENDA lP08813-5
-t: CONSTITUINTE PAULO MACARI~';·

r=';~'~'B~

[TIU?i~~7ã7J
, .........uo.' .. h/.".OD.'U.... ,

Acrescente-se ao Art. 310, o seguInte Inciso:

V - A distrIbuição do petrcSleo e do álcool.

~A lP08809-7 "., --,
l':CONSTITUINTE PAULO HACARINI

(!J PlENARIO

A dIstribuIção do petróleo e do álcool, como monopólio da Uni
lo, garantirá ponderável parcela de lucros à Pet.rcbrâs , tão ameaçada
na hora presente quando, no 19 semestre deste ano, acusou prejuízos
de Cz$ 33 bilhões de cruzados.

A Petrobrás está na posição do açougue que só vende carne de
pescoço, dando o fillet mignon para o vizinho.

Está .na hora da Petrobrás usufruir a atividade mais rentável
do petróleo e do álcool, representada pela dIstrIbuição

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP08810-1 .;..
tJCONSTITUINTE PAULO MACARINI ------------,

r;r----------rnTII'.ulT'poca;1o

Altéra a redação da

p:rP~~~'~

rrõ17'ô"ã[ã!)

Altera redação.

A letra a e b do item XII do Art. 12, passará a ter a seguinte rede

ção:

a) - ceeeeeee-se-ã asilo..a estrangeIro perseguIdo.;
b) - nenhum Brasileiro será extraditada;

JUSTIFICATIVA.

A redação proposta é concisa e pela sua simplicIdade
tem a amplitude necessária ao resguardo dos dIreitos IndivIduais e à
garantia do cidadão no que concerne ao as110 e a extradição.

=- Tn""~u""1Ui1o

El1ll1ne-se O S 4) I!o Art••9 do Projeto
ee Constituição e acrescente-se ao artigo 57.que trnta da
coapetencla dos Estadoa.o seguinte:

-Legislar lobre a cdação._ ..1ncorporaçio•
• fusio e o desallbruaento de Municípios,

que ee efetivarão epÔs consulta právla.1Ied.1ante plebisc1to ,
às pOpUlações dlretaHnte lnteressada.-

3USTIFICAÇ.'

A cocpetêncla pua legislar sebre Munlc1 
c1plol devo caber aos Estados.consoante • presente esendl:, •
nunca. COllO prescreve o S 4Q do artigo 49 do Projeto de
Constttulcão.it Un1ão.

Art. 1\ seguridade scetat , compreendendo segura
social.promoção e assistência à saúde e assistência social,
sérà prestada com base nas diretrizes:

I _ Universalidade da corbctura
II - Pribridade na prestação de servIços e

benefícIos aos segurados de menor renda
III _ Diversificação das fontes de financiamento

IV - Participação de representantes dos segura
dos e empregadores na gestão administrati..

va.

letra d do ltem I do Art 27 I

que passará a ter a seguInte redação

r
d) - os mUltares são alistáveis.

JUSTIfICATIA.

No sentIdo amplo do texto constitucIonal o presente
dispositivo é uma redundância já que a letra b, do mesmo artigo, diz
que são obrigatórios o alistamento e o voto A exp t Icf tude define, ~

sempre de melhor forma, o alcance da medida proposta. Como a proibi-
ção do alistamento e a proIbIção do voto dos militares foram
constante. no passado, optamos pela manutenção formal do assunto I a.!,
terando, entretanto, a redação.

Estabelece, contudo, a letrafb que são obrigatórios,
o voto e o alistamento, razão pela qual não ppdemos di scriminar parte

dos membros da sociedade civil pelo fato de es teren, circunstancial 
mente, conseri tos.

A redação do Art. 19 do ProJeto de .Constiui

ção, passa a ser a seguinte:

Art.l'? -o Brasil é uma Nação fundada na eo 
1I1unhão dos brasileiros irmanados num
povo independente que visa construir
uma sociedade democrática livre, jus

ta e solidária, segundo sua rndole e a
permanente detenminação de sua vontade.

JOSTIFICAÇKO

A história nos demonstra que a Democracia é o si,!!.
tema de Governo mais' conveniente que busca o bem-estar de
seus componentes e que tem como mister a liberdade, a jus

tiça, a solidariedade. Nada mais correto portanto que, no
artigo primeiro da Constituição, demonstrar-se expl.icit:amcn

EMENDA lP08818-6
I'l Constituinte ROBSON MARINHO

{:J P t, E' NÁ R I O ,ud...~.... "I1"'.,,"u,.. I11

"rl:;;::;:·~;_f,l
eAP-:I'=ftfb9-DA ORDEM SOCIAL

o.JL

pr;~~;"=:J

rr;;;;'~;v;J
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Art. - A assistência social destina-se àqueles que

nio dispe de meios para se sustentarem,e será prestada 1nd~

pentemente de contrlbul.ção à seguridade social,voltada para:

PLEN1\.RIO

A redação do Art. 24 do ProJeto de Consti

tuição, passa a ser o seguinte:

AJ!t. 24 - O POVO garante o exercício de sua sobe

rania através dos procedimentos e for 

mas constitucionais e do permanente e

necesaãxãc caráter coletivo e maJoritá

rio nas decisões nacionais.

EMENDA 5UPRES5I.VA

supeama-ee o art. 360 do Projeto de Constitu1.ção da

Comissão de saeeemeuaaeçâc ,

Empresas há que, sens1.b1.11.zadas com a pés snma sa tua

'çâo prev1.denc1ária de seus empregados, l.nst1.tuíram aaat.emas da

prev:J.dência peaveõe , com o obJet1.vo de complementar os pr-Oven
tos de Seus servidores. Esses programas de peevaeêncae pr::t.vada

fechados, sustentados pelas contr::t.bu1.ções dos segurados e das

empresas, exaat.em há muauos anos e const1.tuem exeepãcs a ser s,g

gU1dos por toda a eccaeseee bras1.1eira, como ún1.ca forma de
prestar uma cobertura sccaaf efetiva aos trababadores.

Agora, porém, por razões pouco expl!cJ.tas, o texto

do Projeto de ConstJ.tu1.ção Vem agasalhando dispos1.tJ..vo capc12,

so, tendente a anlqu1.lar esses sasceees complementares. Nosso
objet1.vo, com a presente emenda aupr-eaa.r.va , é, exatamente, evi
tar a consumação desse absurdo.

Exce~uando os trabalhadores que vencem remuneração

na fa1.xa do mín1.mo, os âemaa.s não podem aposentar-se. Pr1.me1.ro,

porque seus proventos sofrem urr-a defasagem de 30% a 50%, relat1.

vamente ao salár1.o da at1.v1.dade; eepcaa, porque o valor das ap,2.

sentadorias e pensões vai até um l1.m1.te máx1.mo, eaeuenec-ee

atualmente, em, aprox1.madamente, quanae mil cruzados mcnsaa.s , J-

'I'rat:a-se apenas de tmla en:endade redação. SUbstitui-se a expressão

"autorlzaco" pela expressão "sob autorização", apenas wn o ObJetivo de O':lrrlgi,r

a regência nc:ni.nal.

JUS'rIFICAÇÃO

EMENDA lP08824·1
[J ." Const1.tuJ..nte GERSON MARCONDES

l!J PLENA.RIO

EMENDA lP08825·9
l? Constituinte GERSON MARCONDES

[:J
~ tEllo/llln"":.o;io

TIl - indicar, para a rcreação ao Presidente da República, os Ministros

de Estado e solicitar a exoneração seseess

JUSl'IFICATlVA

Trata-se apenas de substituir o uso de lIll pronane possessivo inadequado

ã construção do texto ("deles") p:>r m: pronane dem:lnsb:ativo, de neis preciso

valor referencial (destes).

JUSI'IFlCATIVA

Dê-se ao inciso XV do artigo 158 a seguinte redação

Dê-se ao inciso UI do artigo 179 a seguinte redação:

2 extrem:nrente :inp:ni:ante, IX) per!o3o de transição para a nova ordem

constitucional. respaitar os estágios em que ela deve se processar, para que
não retroceda e não encontre obstáculos.

Os atuais qovemadores foram eleitos pelo voto direto, legitimados peta

manifestação das urnas. Ressalte-se, pote.que não há - nem pode ser alegada

nenhuma similaridade entre o mandato dos governadores e o do atual Presidente da

República, que foi escolhido ccro Vice-Presidente de Tancredo Neves pela via cb

Colégio Eleitoral, para umnandato de transição.

Tcx10s os sinceros defensores do ParlaIrentarislro são unânínes em~

cer a validade da emenda que ora apresentarros ao ProJeto de Constituiçao.

r;r----------,..." .."".~,.----------_,

1IT----------IUTO/N>.T"'•• Ç.lo --,

Cobertura do~ventos de doença,invalidez,

rnortc.velhic~~~o
Aposentadoria por tempo de serviço

Ajuda à manutenção dos dependentes dos se
gurados de renda baixa.

Proteção à l'1aternidade.notadamente à ges
tante
Proteção ao trabalhador em situação de de
semprego involuntário.

V -

IV -

II

III -

§ 19 A União;' responsaveI pela cobertura das

eventuais insuficiências financeiras verificadas na segunda

de social.
§ 22 A folha de sálarios é base exclusiva da

s~guridade social e sobre ela não poderá Inc rd.ír qualq~er
outro tributo ou contribuição.

Art. Os planos de seguro social atenderão, nos
termos da lei:

I -

Pará'grafo Único _ Os recursos federais destinados à

proflloção,proteção e recuperação de saúde serão distribuidos

aos eatadosçmmfcfpfas e Distrito Federal,segundo critérios

definidos em lei ,baseados nas necessidades locais e na esc!,

ssez de recursos próprios.

Paragrafo único- A segu~idade social manterá segura coleti
vo complementar de caráter facultativa:

Art. - A promoção, proteção e recuperação da saúde

será exercida com observãncia das seguintes diretrizes:

I - Acesso universal e igualitário às ecoês e
servIços,

11 - Camada administrativo único e planejamento

e orçeeento integrados em cada nfveI de 9E.
verno;

lU - Execução descentralizada das eçcês e servi
ços pelos nunfptos e estados, conforme seu

grau de complexidade e a estrutura adminis
trativa local; -

IV - Controle público da operação, através da

participação as usuários na gestão em todos
os níveis; (\ ----..

,
V - Responsabilidade do Estado pela normatiza

ção e controle das eçoês de saúde empreedl

da pelo setor prlvado,be~ como submissão

da contratação desses serviços às normas de

direlto público.

Art. _ '/\ ~egur!de.de socãe.t será f!nllr.iar1a cornoul-

sórlamente por toda a sociedade,de forma direta ou indireta,
conforme dispuser a leL

PL...~'./C~.. 'u.lo/..... co~'... .lo ..,

I -- Proteção à familia, infância,maternidade

velhice;
11 _ Ampara às crianças e adolescentes,orfãos

abandonados ou autores de inflação penal;

III - Promoção da integração ac eercedc de traba

lho;
IV _ Habilitação das pessoas portadoras de de fi

ctêncae e promoção de sua. integração a vida
comunitária.

Parágrafo Único _ A execução das açoês de assistê

ncia social será descentralizada para os mun1cipios,cabe

ndo aos demais nfveis de governo função normativa.

Art. _ Nenhuma prestação de benerfcfc ou serviço

compreendidos na seguridade socaaã podera ser criada

eatcreda ou estendida sem a correspondente fonte de cus

eere total.
Art. _ O o;rçamento da seguridade social será sub-

metido à apreciação do Congresso Nacional os prazos e

demais ccoetcoês de tramitação do orçamento da lJnião.

xv- celebrar a paz, sob autorlzaçao ou "00 referet1dum" do Congresso ~
clonaI;

JUsrIF'ICl\TIVA

Trata-se tão-s:mente de corrigir a regencia ncminal. substituindo-se

"autorl«ldo" pela expressão "sob autorização".

r;r----------luTo/.usn......o -,

Dê-se ao inciso VII , do artigo 158 a seguinte reõeçec

JUSTIFICACKo

Creio que a Emenda ora apresentada mani

festa com maior clareza aquilo que tentei compreender da r!:.

dação original, ou seje , se tudo emana do povo, de sua vont2.

de,é~ele quem garante o exercício de sua soberania e o faz
através desta const;Ltuição e da reaaocãe de seus componentes.

EMENDA lP08826·7
l: Constituinte GERSON MARCCNJES

tJ PLENAAIO

o Art 26 do Projeto de Constituição, com a mesma redação,

passa a fazer parte da

Art. - A receita do fundo de Investimento Social,

FINSOCIAl, criado pelo decreto-lei na 1.940 de 25 de maia
de 1982,passa a integrar os recursos da seguridade social,

ressalvados, exclusivamente no exercIcfc de 19BB,os compr~

missas assumidos COm projetos em andamento.

rt. - Os recursos para manutenção das at rv.ídades

do SESI,SESC e do Sf!NAI serão transferitlos pela União atr~

vés,respectivamente.do Ministério da Previdência e Assist~

neia SocIal e do Ministério do Trabalho.uti1izando-se para

tal as recursos do Tesoura Nacional atualmente vinculados

ao fundo de Previdência e Assistência Social,além de recur

sos ordinarlos da União.

Paragrafo Único _ No exercício de 1988,0 ministério da

Previdência e Assistência Social suprirá, com recursos oriu!!.

dos de sua receita própria,a insuficiência eventual de tran~

ferências da União para as entidades de que trata este

arhgo.

VII - dissolver a cêaara dos Deputados e convocar eleições ~rdin!

rias, na fO~ dos artigos 172, 173, 174 e respectivos parágrafos.

JUSTIFICATIVA

Nao existe a Câmara Federal, mas sim a Cãmara 00s Deputados, tennino12
gia ad:Jtada t:al'TOOn na prq.osta da CCmissão de organização dos Poderes"

A rererêncta explIcita aos artigos que regulam a matér1a, pennite

redaç50 mais cjara, Já que a redaçao estava truncada e conruso 110 t'rojoto de

Constituição da canissão de Sistematizaçao.

" SEÇAO In

" OOS DIREITOS POLlTICOS"

JUSTIFICAÇfl.O

A cIdadania é o elemento fundamental que o indivíduo tem para

participar da vada política e das oecísões do País, sejam através do voto

ou do poder de participação do processo qcvemereotat , Dal a nosso ver é
convrrueote colecarmos este artigo na Seção I - Dos Direitos PolIticso

.~t.u"".o.."do/.".CO.,U.O ..,

r;r----------TUtOh""'f'••• io -----,

EMENDA lP08819·4
l: JOS~= I

HlTo/."~"......l. _ __ _ _

Inclua-se, IX) artigo 435, o parágrafo segundo, ccau a seguinte redação) J\.t~l,/~ "I
r~ ..U o o../,,~ ft~rft' If"""" kI ~ ~ I~.

Parágrafo~ - A Adaptação das Constituições Estaduais, no que co,!!

ceme ao sistema de governo, deverá realizar-se em prazo que a lei fixar e que

nãop:derá ser anterior ao t.êrmi.mdo IIlaJ'rlato dos atuais ~vemadores

Dê-se ao inciso XlV do Artigo 158 a seguinte redação:

XIV - declarar guerra, sob autorização ou "ad. referendmln do O?ngresso

Nacional, no caso de agressão estrangeira oa:m:ida no intervalo das sessões le
gislativas; -

A denominação do Titulo I do Projeta. de Constituição passa a ter

a seguinte redação:

n rrruc D"

" 01SPOSlçoESPRELIMINARES"

3JSTIFICJ\ÇIIO

Os princIpios fundamentais da organização de un Pais é a Const!

tuição, assim não há que falar Dos PrIncipies Fundamentais, pois a proprla

ConStituiÇão é o fundamento, daí nossa sugestão da ll'Udançapata Disposições

Preliminares do Titulo I
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'~CrJ,~IO/CD""'1.fl/."".G"'Uio -,

,.,... 'uN/'~n"IC.~ÃD

§ único - Os servidores, ingressados no funcionalismo

conforme o eatabelecido no "caput" deste aE,

tigo, contarão o tempo de serviço prestado

ao Município no regime da CLT para os fins do
disposto no inciso X do Art. 86.

I - Pela consulta plebiscitária na elaboração
de Emendas Constitucionais.

II- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••

III- Pelo direito de iniciat1.va na elaboração de
Emendas Constituciona1.s e das Leis.

Emenda (aditiva)

TUTO/'UI1"'~i.o __,

JUSTIFICAÇKo

(!l~~~~~:J

fui'~'õfEl

? Inclua-se, no capitulo IV (Titulo IX). denominado "Da Ciência e Tecl'!2.
logia", r..m dispositivo COlll a seguinte redação:

E: inconcebível, elaborar-se uma Constituição pr!,

vendo sua trans1.toriedade daí a impropriedade na redação

original prevendo a elaboração de Constituiçõe,s, coec se

isso fosse coisa corriqueira. Acredito que a modificação

desta é que depende de consulta plebiscitária.

"Art. - Ficam proibidos, em todo o territ6rio nacional, a fabrica
ç110. o trinsi1:a. o transporte, a guarda e o armazenamento de armas nuclcares-"

r.r-----_,~laüooIc""'..li.I.....o"'oa1Io

EMENDA lP08836-4
{!J CONSTITUINTE JAMIL HADDA~"""

o regime apropriado de contratação dos ser

vidores públicos é o estatutário próprio, que rege o fu!!,

cionalismo de cada ní:vel de governo, para os Municípios

.é importante a eliminação da contratação atravês da CLT,

até porque a maioria deles não recolhem os tributos e
ób.r:igações adivindos das contratações assim realizadas ,

para eleminar essas distorções é necessário estabelecer-se

que o único regime para a contratação de servidores públi

cos municipais será o estatutário, após concurso público e

prova de títulos. Assim, estaremos moralizando a fSi;rma de

contratação e impossibilitando as contratações para fins

eleiçoeiros realizados às vésperas dos pIeitos como acon 
tece de praxe em todo o PaIs.

"JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP08832·1
l" Cansiituinte GERSON lWlIDIlES

f'J l'lEN/IRiO

~ desnecessário prever os meios ou formas pelas quais o Brasil
particIpará da sociedade internacional. sob pena de incorrer-se a
omissão ou slfllllesmente de nascer morto tal instituto, dado à d1.rrâ

mica desta sociedade. Daí sugerlsroo a exclusão das previsões: tratados

e ecrcrccussce.
~r outro lado. o Brasil como Pais soberano que é, deve

estar emcé de 19uaI.r:lade com os demais Estados e em hipótese alguna se

nivelar às demais entidades de personalidades jurídica fntemactcnat,

etc. Haverá semre de permanecernossa soberania.

Art. 7'i1. _ O ~rasl1 participa, em pé de igualdade com os oenais

Estados soberanos e legitimamente reconhecidos. da
sociedade internacional

o art 7" do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte

redação.

JUSTIFICAÇAD

PLENI\RIO
o "caputh do art. 21:! do Projeto de Constituição, passa a ter a

a seguinte redação.
JUSTIFICACAQ

r,r-- T(UDI~U."".~li.. __,

A redação do inciso XV do Art. 13 do

ProJeto de Constituição, passa a ser a seguinte:

Art.13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xv - duração de trabalho não superior

a quarenta e oito horas semanais,

e não excedente a oito diárias ,

com intervalo para repouso e ali

mentação.

Art. 2" A República Federativa do Brasll é constit.uída, sob r!:.

g1me representativo, pela união indissoluvel dos Est~

dos, Distrito Federal e Territórios, tendo cano fundame~

tos:

.1USTIFICA,ÇAO

o Distrito Federa! e os Territ6rios fazem parte do terri~

rio Nacional, assim sendo, é necessário que explicitamente sejam menci~

nados

O Brasil, por suas tradições, n110 pode envolver-se no fabrico de ar

mas nucleares ou na facilitação de seu uso, por q;alquer forma Daí, a emenda:

EMENDA lP08837-2
f'l lXtlSnTUiNTE JlVUl HAOOPIl

f" l'lElWUO

IE.TO/ ....." .. IÇi. __,

Emenda (supressiva)

~rima-se do texto do~ do art.380 a palavra "mínimos"

JUSTIFICAÇÃO

Não temos condições ainda, dado ao estágio de de

senvolvimento de nossa economia, de reduzir para menos de

quarenta e oi;t:o horas semanais a duração do trabalho. Dev~

mos procuxac , 'assim que em vigência a nova Constituição ,

fornecer as regras necessárias ao desenvolvimento e apri1U2,

ramento de nossa economia, para assim poderltCls proporcio 
nar os meios adequados a novas conquistas sociais pelo tr.!.

balhador.

EMENDA 1P08833-0
l" Constituinte GERS<tlIWlIDIlES

l" l'lEN/IRiO
r;r TUTO/.IIST.. '~.Çi.O

Os artigos 42 e se do Projeto de Constituição, devem ser fundi

dos l'Ull só artigo com a seguinte redação:

Art. 40. - O Estado brasileiro está StJbmetido à vontade do povo

~ suas finalidades fundamentais são

Ilredação do Projeto, ao invés de proteger o estabelecimento público,

terminará por prejudicá-lo. Se O Estada s6 se ccxrpromete com padrões "mini

mos" de qualidade e de custos, que será feito da qualidade do ensino? E
que é un pedeãc m!nimo ? COmo estabelecê-lo, por exemíc, para un curso de
medicina ?

EMENDA lP08830-S
(!l Constituinte GERSON MARCONOES

n ..l ..../"".....O/IIll .....' ..la -,

PLEN~Rro

r;r----------TUTa/•.,I1"n:a;lia __,

A redação do parágrafo único do Art. 2S do

Projeto de Constituição, passa a ser a s~

guinte:

Art.25 ••••••••••••••••••

parágrafo único - A lei regulará a forma e

os critérios a serem adot!

dos nos plebiscitos e demais exercícios da

soberania do Povo, visando ã aferiçáo da von
tade pop~lar a respeito de assuntos de gran:

de relevância social e do disposto no caput

deste artigo e incisos.

JUSTlFlCAcno

Acredito ser desnecessário dois artigos para tratar de finalida

das fundamentais do Estado, dai a iniciativa desta EmendaQue unificará os

artigos 40. e 500. f\\,II'l só.
Por outro lado o vacábulo "des!gnios" deve ser substituído pelo

"vontade", isto porque o primeiro tem significado de intenção, intento, pl~

no, projeto, propósito, portanto algo 1ll'lJtável emque se pode até transidir,

negociar; enquanto que o segundo, vontade, é mais conviniente por significar

capacidade de escolha, de decisão, firmeza. coragem, determinação, decidir

semhesitação.

r.T"------~---TU"'/.fIS1'f,lOJ,ÇliO __,

EMENDA lP08838-1
f'l CltlSTlTUiNTE JJVoIIl_

f'l PLENAiUO

r;r----------,UTa/"'......aoli. ---,

Emenda (aditiva)

Inclua-se. no capitulo I. do Titulo VIII, "Da OrdemEconômica e Finan

cetra-, lJR dispositivo com a seguinte red!1çllo: -

"Art. - O Estado pode intervir. transitoriamente, na gestão de errpr!
sas privadas, para assegurar o interesse público e os direitos dos trabal~

dores."

A intervenção que se permite, na pr~stá, ao Estado, tem

por fim resguardar o interesse público e os direitos dos trabalhadores. TI!
ta-se de valores bem acentuados que justificam o alcance da medida

JUST'IF'ICACÃO
A denominação do Título II passa a ser o seguinte:

Constituinte GERSON MARCONDES

~ necessário fazer a previsão de que a lei ordiná 

ria regulamentará o exercício da soberania do povo, não apenas

nos plebiscitos, maa em sua plenitude, acredito ainda que a
expressão "garnde relevância social" por ser de interpretação

ambijua poderá colocar em desuso o que tentamos regulamentar ne~

te artigo, daí a necessidade de explicitamente mertcionarmos que

ela regulamentará também o que foi previsto nos incisos supra
citadps.

EMENDA lP08831·3
l" Constituinte GERSON MARCONDES

tLulloIO/CO..llItlO/lulco..'.. b -,

PLENi'i.RIO
TIUO/• .,.T" ...OiO --,

Inclua-se no ProJeto de Constituição, onde cou
ber, o seguinte artigo)l,.<.<..Q/l!u1.cX1 ]) n-, msj:o
<1->0 /AA.-.ç;, #11''-4 :

.. TITU..O II

OOS DIREITOS FUllPJ.ENTAIS"

.:JJSTlf"ICAçnD

Ex c1uímos o vocábulo "Liberdades" porque acreditamos que a liber

dade é cn direito furnlamental, que se adquire constantemente, meljiante -;

permanente vontade do indivíduo de progredir e ter acesso às conquistas

sociais alcançadas pela evolução natural da sociedade.

Tenho a convicção de que incluindo-se a liberdade com o direito I

fundamental estaremos sendo coerentes, até porque da forma COfOO foi colocada

inicialmente, indica que essas liberdades são conquistas já obtidas por

cada pessoa E sabemos que ninguém é livre quando é subnutrido, desempreg!.
do, analfabeto e que grande parte dos brasileiros se encontram nesta terr!

ver situação.

EMENDA 1P0883S-6
f'

n ........'c ... '..liaJ.VI.O .."llio -,

r;r----------UITO/•.,.......Ob __,

Emenda (substitutiva)

Dê-se ao § 20. do art.3M a seguinte redação

" § 211 _ São assegurados a ampliação e o aperfeiçoamento da regul~

mentação das profissões do setor de arte, espetáculos de diversões e cOllXJn!
cação socíel,«

~ preciso incluir a cmmíceçãc soelal, que faz parte da área

Projeto omitiu-a

Art. - Os Municípios devem num prazo máximo dec.doâs

anos, contados da promulgação desta Corstitu.,! 

çâo, promover concurso interno de provas pa 
ra ingresso no quadro do funcionalismo muniei
pal, com regime estatuttrio próprio, dos ser:

vidores contratados, atfi a promulgação desta

em regime da CLT.

r.r------,~ld~,o/~o.... do/&U.COUIl'i.a

PLENÂRro

r,r----------TUTa/'.,"'.I(I'&çi.o --,

Dê-se a seguinte redação aos ãncrscs I e III
do Art. 2S do Projeto de Constituição:

Art.25 •••- ••••••••••••••••••••••••••••••••••

LPLENARIO

'UT"'U..",.~;1a

Emenda Aditiva

Ao art. 27, Irr, aj.Inea "a".

acrescente-se:



Emenda (aditiva)

fIYS~~~~~

rr;i~'BJ;J

JUSTIFICAClI,O

Trata-se da participação dos grupos diretamente iI!

teressados na definição da política nacional relativa ao ensino e
1:1 pesquisa. Tal participação, além de útil e construtiva, é aIt,!
mente democrática.

pr;~;~;.LJ

lli7~'ã7ã7I

Emenda (aditiva)

rnctua-ae , no Capitulo III (Titulo IX), denominado "Da Educ~

çãc e Cultura", um dispositivo com a seguinte redação:

"Art. _ A lei regulará a forma de par t í.c ípação das assoei,!

çães de professores, de alunos, de pais, das comunidades e das in~

tituições de caráter cientHico, na definiç~o da política nacional
de ensino e pesquisa em todos os n!veis "

JUSTIFICAC1\o

Essa parte, que se dest1ha à ordem econômica, há de
ficar traçada bem nItida na futura ccns t í.tuãção, Precisamos f!

car bem armados para resistir a quantos queiram obstaculizar o
nosso progresso e a nossa afirmação cama Nação soberana A

redistribuição da riqueza, a proteção do consumidor, uma poli
tica cienU fica e tecnológica independente, tudo isto precisa

estar inscrito como principio na lei Haior~

JUSTIFlCACl(O

Inclua-se, no art. 90, entre as expressões lias proventos

da inatividade 11 e "serão revistos", a expressão seguinte'

quais se incorporam as vantagens decorrentes de lei".

EMENDA lP0884Sr3 ."'"" --,
tJ CONSTITUINTE JAMIL HADDAD·

r.r----------tu10/.IUSTIIIUQ1e------- --,

l: PLENABTOEmenda Suprcssiva

Ao art. 43

suprima-se o artigo

Aqueles que já foram escolhidos candidatos em

Convenção paItidária, e lograram ser eleitos, devem t.ex
suas candidatUIas asseguradas nas respectivas chapas
parUdãrias, paza reeleição pelo princípio proporcional.

Assim ficariam protegidos políticos minoritários indepen

dentes I em face de possíveis controladores ocasionais de

máquinas partidãri~s.

••• exceto parh vereadores, deputados estaduais e deputados
federais, os quais serão candidatos natos à eeefeí.cãc ,

JUSTIFICACA:O

o art. 43' diz que ~incumbe ã Defensoria do Povo zelar pela
efetiva submissão dos poderes do Estado e dos poderes sociais
de relevãnaia pública ê Constituição e às leis". Acontece que
o art. 46 estabelece, em seus quatro incisos, as "atribuições

do Defensor do Povo". Assim, o citado art. 43 é desnecessário.

-JUSTIFICAC1i.O

EMENDA lP08841·1 .... ~
('J SENADOR CIIAGAS ROORIGUES I pr;~~~"~

ILUlloo/COllnl./lu-c.'''SI.ta ', WõOOl

IUto/.ro""..&Ç1e- ---,

I'lPLENAlUO

f justo permitir que o aposentado leve as vantagens atuais
de gratificação. 05 militares, quando passam à reserva, saltam
um posto. O tratamento precisa ser igual.

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no Capitulo VI (Titulo IX) r denominado "Do Heio

Ambiente", um dispositivo com a seguinte redação e

banda Aditiva
Ao art. 44, caput, após as palavras"brasileiros nato~"

Leia-se:

...... de notâ.vel saber JurídiCO, maiores de ql,Jarenta anos, com mais
de dez anos de prâ.til:;:a advocatícia, de reputação ilibada e terá ma,!!.
dato de dois anos, pennitida a reeleição por uma só vez.

"Art. - É proibida a circulação, em águas territoriais
brasileiras, de embarcações de Qualquer natureza movidas a ene!.

9ia atôrllca."

JUSTIFICAC1\O
O Defensor do Povo, em face das atribuições que o art. 46 lhe

confere, precisa ser,necessariamente, advogado com larga experiê!!
efe profissional. Isso, entretanto, não foi explicitado no texto e!!

'tre os requisitos estabelecidos para a eleição do Defensor do Povo
pelo Congresso.

Trata-se de medida de defesa do meio ambiente. Sua inse!.

çãc no texto constitucional colocará o Brasil entre 05 vanguarde!
TOS na preservação da natureza e da vida humana.

~;~;;~

fÇio';mJ

Emenda (aditiva)

tJ PLENARIO

EMENDA lP08851·8 Qft., --,

l!J CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

Emenda (adUiva)

Inclua-se, no Capitulo UI (TItulo IX), denominado "Da Ed.!;!
cação e Cultura", um artigo com a seguinte redação:

I
"Art. - Aplicam-se aos estabele.cirnentos privados de ens!

no, ao seu funcionalismo e ao professorado, as mesmas garantias ,

direitos e deveres pertinentes ao ensino público, ai compreendida
a equivalêncIa salarial."

JUSTIFIcAc1\a

rr;~~~;J..J
tçj"~;-;7JPLENARIO

EMENDA lP08843-7
f'l CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no capitulo IV, denominado "Dos Munic!pios", d~

pois do artigo 66, ~m dispositivo cpm a seguinte redação:

Mantem-se o ensino privado, eras de forllla a impedir Que
ele se transforme em,simples fonte de lucro para os proprietários

dos estabelecimentos. ~ preciso defender a qualidade do ensino e

evitar a exploração do professor, eliminando males que se espalh!,
oram por todo o PaIa ,

Inclua-se no inciso IX do art. 1,'08, entre a expressão "a
criação" e a expressão "ou extinçi1lo", a palavra "transformação".

JUSTIFICAC1\O

"Art. .. Os moradores. de distrJ tos ou bairros poderão orga
nizar-se em Conselhos Com~nitários, cuja audtêncda será obrig~
t6r1a nos assuntos de interesse da sua pcpufeçãc ,"

.JUSTIFlCAcna

EMENDA lP08847·Q
l:J CONSTITUINTE JAHIL HADDAD 5~;~;Ll

fui~'ã7"ã7J

Trata-se de compatibilizar a redação do inciso IX do

art. 108, localizado na Seção denominada "Do Senado da Repúbl!
cee , com a redação do inciso V do art.1D7. localizada na Seção
denominada "Da Câmara Federal»,

tuTO/nlt"_le --,

A sugesUo visa a assegurar a participação comunitária

n.. adlllinistraç§o dp'munic!pio. Assim como a este deve ficar r~

servado tudo que lhe é peculiar, da mesma forma à sua popuracãc ~

deve ser garantido o direito de mani festar-se nós assuntos que
diretamente lhe afetam. t impossIvel desconhecer a importância
dos conselhos formados pela cceunídede , Eles derivam de uma a~

sociaçllo de interesse comum.

5~;~;:;"]

rw"~m
tUTO/nI"'1C-'C10 --,

Suprima-se o texto do § 1~ do art.29.

JUSTIFlCAC1\O

emenda (supress!va)

Inclua-se, no Capítulo I, do Titulo VIII, um dispositivo

com a redação seguinte:

JUSTIFlCAc1\a

"Art. _ Toda e qualquer alienaçf"d acionária que, direta
ou indiretamente, possa implicar em transferência de controle de.
empresa pública, estatal ou de economia mista, dependerá de pr!

via autorização do Congresso Nacional."

r.r----------lln.I.roI1"~O

Emenda (aditiva)

rrx~~~~;"]

eç;;~7ã?l

EMENDA lP08844·5 .""", -t-t

f'l CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

Emenda (substitutiva)

Dê-se ao~ do art.300 a redação seguinte:

"Art. _ Indumbe, prioritariamente, ao Estado, no âmbil:o da

economia:

I - promover o bem-estar social e econômico do povo, em

especial das classes mais des ravcrecddasj

11 _ procurar a redistribuiçiIo da riqueza e da renda na

c1.onalj.

III _ orientar o desenvoãvdnerrto econômico, no sentido de

um crescimentd equilibrada dos diversos setares e .regiões,

IV - eliminar e impedir a formação de monopólios privados
bee como reprimir '0 abuso do poder econômfco e as práticas les.!.

vas ao interesse geral;

V - proteger o consumidor;

VI- desenvolver pol!tica científica e tecnológica, sobr.!:,
tudo nas atividades mais ligadas ao desenvolvimento nacional, vi
sando à libertação de dependências externas.

Parágrafo - Para realizar sua destinação social, o Estado
poderá nacionalizar ou socializar os diversos meios de produção ou
neles intervir."

Trata-se de resguardar na Carta Magna a defesa do patr.!,
eõmc público Lições do passado inspiram a proposta.

r.r ,UIO(~UITl'I(:.~le

Emenda (substitutiva)

Dê-se ao~ do art 402 a redação seguinte:

"Dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, ouvido do Cons,!

lho Nacional de Comunicação, a outorga de concessão, permissão ou autoriz!.

ção de serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens."

JUSTIFICACM

D Congresso Nacional manifesta-se antes. ~ o que precisa ficai bem
claro na constituição em tema"~ tamanha significação.

o~ do art.29 consagra a liberdade na criação dos pa!.
tidos. Os incisos do mesmo dispositivo fixam as normas fundame,!!.
tais a serem observadas. na organização e no funcionamento dos pa.!.
tidos.

Por que, então, estabelecer o cerceamento nos parágrafos?
Ou se. adota a liberdade com clareza ou então não se adota a libe.!.
dede , A contradição do projeto é patente e precisa ser eliminada.

EMENDA 1P08853·4 J "'"PSlJ"IRJ'''''---"=]
l['J-'msr~!!I~TU!!on'!!!.rrE..o!JAH~IL~HNlllAIl!!!!!!~ _J. CEll _J

,UdOlG(COIllI'lo(IUlC.MlU1G-------, ~ •• u----,

I!J PLENARIO I tO?I 0W8?I
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Brenda (aditiva)

Inclua-se, no Capitulo VIII (Titulo IV), dencminado "Da Adninistraçilo

Pública", tm dispositivo com a seguinte redeçãoe

"Art _ O ofici'al das Forças Armadàs 56 perderá o posto e a patente
se for declarado indigno do oficialato ou comele tnccecatrveí., por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de pa.., ou de tribunal
especial em temo de guerra Da mesma forma, o servidor público civil só pe!.

derá o cargo ou err:prego em virtude de decisão em inquérito administrativo ou

de sentença Judicial, no caso de ser estáve1."



Assembleia NacionalConstituinte e 927

A primeira parte do que se consigna na emendaproposta já consta da

Constituição vigente - art.93, § 211
É necessário, porém, estender idêntico tratamento aos servidores p.Q

bl1cos civis da Uoião, .reconhecendo-lhes a estabilidade qtJe lhes vemsendo a~

segurada pelo seu zstatuto - a lei 011 1.711, de 28.10 52.
A proteção constitucional se faz necessária no momento emque crrcutaa

insistentes nmores de que se pretende acabar coma estabilidade do funcion!
rio público, garantia tradicional, a pretexto de cortes orçamentários.

VIII - locação cccocisõrte, ccmeffndo o titular de propriedade teu.!.

torial urbana desocupada, emprazo determinado, a alugá-la, sob pena de desapr,!!

priação ou da incidência de tributos progressivos que sobre ela recaiam,

IX _ discriminatória de terras públicas, COO1a finalidade de recuperar
para o patrimônio público as propriedades irregularmente adquiridas,independe,!!

temente da época de sua apropriação,

X - legitimação de posse, assegurando o direito de propriedade ao CC!!,

pante de próprios territoriais, cujo titular seja o MlKlicIpio;

XI - concessão de direito real de uso aos ocupantes de próprios terrl

toriais, cujo Titular seja o lotJnicípio.

A nova redação que pretendemos dar g8
rantia aos proprietários de tais bens. -

CONSTITUlNTE SAMIR ACHOA

EMENDA lPOBB5B-5
I tJ DEPUTADO SAMIR ACHOA

'UdalCl/Co.....Io/....."" .. lo1o. ,

Parágrafo 2Q _ Lei municipal determinará as normas e os procedi.

mentos necessários à implementação do disposto neste artigo "

Emenda (adl~i;'~ ~

Inclua-se ~tulo IVI dencm1nado "Dos f.k.nicIplos" I UIl dispositivo com
a redação seguinte. '

"Art. _ S assegurado a todos o direito de usuFruir e dispor da cl
dade ccmoUll espaço de doolínio público, cabendo ao Poder Público garantir: -

I _ a soberania acninistrativa do llUl1icIpio sobre o espaço urbano,
seus equipamentos e serviços públicos, seu solo e o conjunto dos recursos mat.!:,
riais e rmarcefrcs deles provenientes ou a eles destinados;

XI _ o acesso a todos os equipamentos e serviços urbanos. tais c,!!
ll'lO o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem das coevas, o
calçamento-pav1mentaçao, a llllllinação dos logradouros públicos e das vias de !
cesso emgeral, a coleta de lixo, as áreas de recreação e de lazer, além de O!::!.
tros que venham a ser considerados essenciais pelas coounidadesj

III - meios de transporte público eedíente planejament.o que a~

segure, combase nas necessidades sociais:

a) iUnerários permanentes;
b) horários regulares fixados previamente;
c) pontos de conexão e integração entre os diferentes meios

de transportes,
d) tarifa social Cniea.

IV _ a preservação de meio aniJiente, punindo-se os responsáveis
por sua poluiçao ou danificação, e a promoção oemenente de arborlzação dos 1..2
gradouros publicos e de recuperação ooaeccsststenasr

V _ a preservação do patrirrônio histórico, arquitetônico, cultural
e paisagístico, punindo-se os responsáveis por sua danificação e promovendo - se
sua permanente conservação ou restauraçãcr

VI _ a participação das associaçB~s de mo!,adores e demais entid~

des representativas da canunidade no processo de planejamento, deliberação

execução e fiscalização dos investimentos e obras públicas, bemcomona admini~

tração dos equipamentos e serviços urbanos.

Parágrafo IQ _ Fica autorizada a cqnstituição de organismos inte,!. ...

lIlJl'licipais para a adminsItração de equipamentos e serviços urbanos de uso c.Q.

rrr nn./fVl"'IC~h

domInante.

tUtoo':'''nuçlo, -,

385"
Acrescente-se ao art.~o~projeto

de contltuição o parágrafo seguInte:

"Parágrafo ulÍico. ,A censur-a a espetáculOS

-teatrais ou a outras manlrestações arHsticas em
recintos fechados somente seese adrll1t1da para rins
de classificação etária • A censura aos costumes,
nos meios de comunicação, será regulamentada por

lei"

JUSTIFICAÇ~O

~ precIso preservar a famS!11ia dos abusos

que ora são cometidos, especialmente na televisão.
Naõ se trata de medida antidemocrática. Pelo

contrárIo,tem ela conteúdo mercentemeote democrático, visto como
garante o dIreI to de quem- quer e tem condições de ver o que lhe .,!

grada, impedindo I contudo, que se imponha às pessoas, no âmago do

lar. aquilo que elas não desejam ver.

Acredi tamos que refletimos aqua o~ pensamento

da maioria absoluta dos cidadãos brasileiros.

EMEND~A ADITIVA

Entendemos que os maiores de idade tell o

dIreito de optar pelos espetáculos teatrais .Assim sendo, não nos
cabe estabelecer restrições a esse respeito, senão em decorrêncâa

de idade.
Todavia, quanto aos meios de comunicaçao

de massas , consideramos necessário conter a licenciosidade ora
ff!;;ô',;'~

&!'~õIã7J

"O CONGRESSO NACIONAL, INSTITUIRA, DENTRO DO PRAZO DE

UM ANO, POfj,- LEI.COMPLEMENTARj C6DIGO DE DEFESA DO CO!!
SUMIDOR" •

JUSTIFICAçitO

EHENOA AOITIVA {!/-
Dê-se ao disposto no Art.~ Item IX, letra "O", a seguinte re
dação:

Parágrafo 2Q - ps planos eoorctcets sobre o uso e a ocupação do solo u!.

bano só poderão ser realizados mediante mensagem do Poder Executivo e a sua .!!.
provação pe~o respectivo Legislativo do f.tJn1cípio.

PJ1rágrafo 32 _ As associaçlles de mradores e demais entidades {# represC!!

tatlvas das ccm..nidades terão legitimação para propor emendas aos planos llU'Üc!
pais sobre o uso e a ocupação do solo urbano.

Parágralfo -4Q _ Fica autorizada e realização de convênios entre rIU"1lc!

pios -de áreas urbanas contíguas para a gest:lo conjunta do uso é da ~~ação do

solo, por iniciativa das respectivas Prefeíturas e aprovação dos respectivos t,!!,

glslativos."

~ preciso que a Canstituiçao reconheça e proclame a funçao social

da propriedade. Deve ser recomecido o estado de necessidade da sociedade, tal

comoé reccmecfoc o estado de necessidade do cidadão. Hoje emdia, não existe

restrição ao direito de usar. gozar e dispor cios proprietários do solo urbano
~ o que minha sugest:lo pretende e11lllinar.

Parágrafo lQ _ Lei rrunicipal regulará o disposto neste artigo, definindo

as áreas, condições e prazos, para a execução dos referidos instn1nentos.

êJ PLENARIO

,EMENDA 1POBB56-9
(l DEPUTADO SAHIR ACHOA

= turo/.ult.. ,l:Açh ~
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['I PLENARIO

EMENDA lPOBB54·2
,['I CONSTITOINTE JAHIL HADDAD

das,

A autonomia rwnicipal não depende tão s6 de reforma tributária
~ necessário organizar a sociedade civil no município ~ necessário prever
e dIsciplinar, bemcomo garantir, os movimentos sociais urbanos

O que estamos sugerindo não é senão a gestão democrática da

I:JY~~';O~

fÇ}OBJ:ã7l

EMENOA MODIFICATIVA I 'l... ~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~, IIl, "F"
12

A letra "fi' do Item III do art.~passa a ter a eequrn
te redação:

lIF") _ Ninguém será prejudicado em razão de nascimento,'

etnià • raça, cor, idade. sexo. orientação sexual. estado civil
natureza de trabalho, religião. convicções pol!ticas ou fllosóf.!.

caso deficiência física ou mental, ou qualquer outra condição s.Q.
cial ou Lndâvi duak ,

Assim, não é possível a restrição pretendida pelo ReI,!
tor, devendo I isso sim, prevalecer que ninguém será prejudicado I

naquelas circunstâncias.
A preferência e prioridade (ou privilégio) para crian-

ças, deficientes e idosos é um imperativo de Justiça e trão é a

nossa Constituição que vai restringir tal direito.

A Nova Redação objetiva protejer, principalmente. o defi
ciente físico ou mental, o idoso e a criança, que devem ser PRI
VILEGIADAS por lei.

Em todos os países do mundo e mesmo nos casos de salva-

mento, por exemplo, existe o privilégio para os idosos, as crian

ças e os deficientes.
Ora. a restrição sugexida pelo ilustre Relator prejudica'

o dIreito dos idosos, das crianças e dos deficientes, impedindo'
que a lei ou qualquer autoridade protejam convenientemente os me~

mos.
Vejam alguns exemplos nos pa!ses mais evoluidos os defi

crentes vIsuais dispõem de sInallzação adequada nas vIas públIcas;
os deficientes f!sicos, até no Brasil J dispõem de vagas duplas em
alguns estacionamentos; dispõem ainda de guias rebaixadas e tele

fones públicos adequados .etc, etc, etc ••

JUSTIFICACll;o

f!J PLENÁRIO

iEMENDA lPOBB59-3
f:J DEPUTADO SAMIR ACHÔA
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12-
Art.)3' ,XIII

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

.«
Inclua-se no i tem XIII do art )'5 do -aR-kprojeto

a seguinte letra "E" •

e) os bens de uso particular e familiar somente
poderão ser desapropriados mediante plena just,!

ficação de sua necessidade pelo poder público.

JUSTlFICAç~IO

Desde o inicio de nossas sugestões e emendas, se!!!.
pre procuramos estabelecer um prazo para que o Código do ccnsunncr
fosse elaborado pelo Congresso Nacional.

Com a presente emenda, procuramos, tão sómente
acrescentar à redação dada pela Comissão de Sistematização, o

prazo de UH ANO para o cumprimento dessa disposição Constituci,!!,
nal, pois é sabido que na t-radição brasIleira os Códigos não têm
prazo estabelecido para sua tramitação e apreciação perante as c.,!

sas legislativas.
O Consumidor Brasileiro não pode ficar à mercê

de prazos não estabelecidos para o resguardo de seus direitos. I

pois é sabido que mui tos Códigos tramitaram pelo Congresso duren

te até 30 anos. A emergência da proteção ao Consumidor é que nos
leva a solicitar a compreensão de nossos pares para que o prazo

razoável de UM ANO seja estabelecido para a elaboração de tão im
portante Código para o povo brasileiro.

Como se vê, ao dispositivo foi acrescentada apenas
a expressão "dentr-o do prazo de um ano ",

Ta,! acréscimo protegerá melhor os interesses do
Consumidor Brasileiro.

EMENDA lPOBB57-7
I:J DEPUTADO SAHIR ACHOA
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II _ desapropriação por interesse ou necessidade social realizada ~

dIante Indenização comvalor equIvalente ao utilizado para o cálculo dos trib.!:!
tos urbanos, podendo o Poder Público pagá-la em tItulos da dívida municipal re~

gatáveis emun prazo máximo de vinte anos;

IH _ requisição urbanística de propriedades territoriais, por inter€§.

se ou necessidade social, para promover obras de urbanização ou edificação de
loteamentos que não tenham sido. realizados conforme as determinações legais
transferindo ao proprietário ou responsável pelo toteeeentc os custos dos inve~

tirrentos;

IV _ confisco dos bens e rendimentos de pessoas fisicas ou jurídicas

responsáveis por loteamentos que não tenham sido realizados conforme as determ.!.

nações legais, até o limite dos gastos públlcos coma regularizaçãolurbanização,

e edificaçl:io dos referIdos Icteenentosj

Emenda (adit~V~~

Inclua-se, no'fCápitulo IV, denominado "Dos Municípios", um di:!

positivo com a seguinte redação:

"Art _ o processo de ocupação do solo urbano deve obedecer a planeS!
menta IIJJnicipal plurianual como objetivo de garantir o atendimento das necessj,

dades sociais referentes à habitação, saneamento básico e urbamsmo de todos os

que moram ou vivem na cidade, através dos seguintes Instnsentos Jurídico- urb!

nístfcos-
I _ tributação progressiva sobre propriedades territoriais não edific~

das ou sub-utilizadas e sobre propriedades prediais desocupadas ou sub- utiliz.,!

cidade.

lê PI ENÁRIO

EMENDA lPOBB55-1
(!J CONSTITUINTE JAMIl HAppAp

r.r 'UTO/.U'."",.QIO

1Q,
Inclua-se no item XIII dC' ért.fido~projeto

a seguInte letra "E":

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENOADO: Art;: ft XIII

v _ preferência pública para a aquisição de propriedades territoriaiS'1
corrpellndo os seus titulares a oferecer ao Poder Público municipal o seu imóvel,

antes de colocá-lo à vendaI o que s6 poderá ser feito após cento e vinte dias
a contar da data da oferta e da ausência de uma resposta positiva do n:unicIpio,

VI - reserva fundiária lIUnicipal, através da acunulação de propned!

des territo;riais para a realização futura de obras de urbanização ou edi ficação

de ioteamentos de instalações prediais ptJblicas ou para fins de preservação ec.Q.

l6gica,
VII - parcelamento, edificação ou utilização compulsórias,podendo ceJ.!!

pe~ir o titular de propriedade territorial urbana, tnão-edificada ou sub- utili.

zada, à sua utilização por interesse ou necessidadelsocial, em condições e pr~

zos determinados, sob pena de desapropriaç~o ou tri~utação progressiva que s.Q.
bre ela recaIa; .

A redação que prentedemos dar ao dIspositIvo em

referencia , objetiva dar maior garantia ao proprIetário de bens de ,

usa particular e famIliar quando de uma eventual desapropriação ,
obrigando o poder público a justificar convenientemente os motIvos
da desaproprIação o que não acontece hoje em nosso dI-reito.

Em determinadas circunstancias, -c ~poder;-'público.

tem absoluta nessecIdade de efetIva-r desaprop.riaçõês -e não pode

ser impedido de praticar um bem social. Por ex~mplo /'caso pre 

tenda construirl uma estrada, um colégio, uma linha de metro, a
a prevalecer a intenção do ilustre relator tais obras poderão esba

rar em bens daquela natureza.

EMENDA 1POBB60-7
-(=1 DEPUTADO SAMIR ACHOA

~ (!J PLENARIO

I:J!H~~':;;=J

5!i";;mJ
'u...,.u••"....çIO'-- --,



928 • Assembléia Nacional Constituinte

Acr~§scente-se ao ANTEPROJETO DE CONSTITUrçll.O. na se
ção I ("DOS PRINCípIOS G1:RAIS), do Capitulo I, do Título VII, -

daspcaí t.tvo seguinte:

Constantemente somos cobrados a respeito
pela população fi entendemos como justa a ncs sa reivindicação , in
clusive aguardando suprimentos dessa E. Comissão para que a vida
pública seja sanada com relação à pessoas que não podem exercer ma!!.
da tos popuf ares ,

"Art. • Somente poderão ser cobrados dos contri~ui!!.

tes os tributos criados por lei, no exercício ante
rior. Consideram-se tributos, para esse fim, os im
postos diretos e indiretos, taxas, contribuições "
adiantamentos, emprestlmos compuls6rios ou qualquer
outra forma similar de pagamento que deve ser felta
pelo ccnt r ibutnte ao erário público.

JUSTIFICATIVA

O que pretenderas é que o er-preqadc que opt
tenha o direito de ccnt.muar trabalhando em sãat.eee excepcional de b,E,
rário e de salários para que-Dão seja obrigado a interromper abrupt,!!.
Mente seu trabalho. Por outro lado , poderá o nesmn dar ccn sua el(p~

riência orientação eoccecs aos demais enpregados e prestar serviços
à empresa con horário menor.

Em se tratando de condição optativa nenhu»
prejuizo advirá ao trabalhador ou à empresa que ganhará COM a expe
riencia adquirida durante muitos anos pelo aposentado

F~B""-:J

rõü'~ãU?J

••,J. -,

I
Inclua-se, no artigo;JA1' do ~projeto da

Comissão de Sistematização, um inciso com a seguinte redação:
"O direi to de optar por .pré., aposentadoria,
que consiste em mala jornada de trabalho ,
por quatro horas de trabalho ou três dias
por semana , com remuneração equíve tente a

sessenta (60) por cento da jornada integral
A lnstituição pr evãdencâar-Ie pagárã apenas
sessenta (60),. por cento dos direitos do apE.
sentado. 11

EME!'fDA lPõ8866-6
t: OEPUTADD SA>lIR AC"IlA

r.r .Lld..::JI" ... '..h!a~.'c.. 'ulo

flY~~~':J

f19U'~~

E"'ENOA ADITIVA

EMENDA lP08863-1
tJ DEPUTADO SAMIR AC"IlA

.U...."'/C .......oI."".O.." ... -,

DEPUTADO SAMIR ACHOA

e) os bens de uso particular e faMHiar somente
poderão ser desapropriados mediante plena justifieação de sua neces
sida de pelo poder público. -

A redação que pretendemos dar ao dãspoeâtí.vc, en

referência, objetiva dar 'mai0;F:garantia- :aq,.proprletário de bens
de uso particular e familiar ql.Jé.ndo de una eventual desapropriação
obrigando o pacer público a justificar convenientemente os nctIvcs
da desapropriação o que não acontece em nosso direito.

JUSTIF!CATIVA

Em deterMinadas circunstâncias • o ceder público
tem absoluta necessidade de efetivar desapropriações e não
pode ser !rr'pedj.do de praticar un bem social.Por exemplo, caso
pretenda construir uma estrada I um colégio, uma linha de ne
trâ I a prevalecer a intenção do ilustre Relator tais obras
poderão esbarrar em bens daquela natureza •

A nova redação que pretendemos dar mior gatantia
aos proprietários de tais bens.

r.r TtzTO/.U.T"'CAÇio --,

JUSTIFICACl'\:O

EMENDA ADITIVA
Ac~lscente-se ao texto constitucional, Titulo IV, I

Capítulo I I art.~ o item seguinte:
"III- A contratação de mão de obra através de empr~

sa de trabalho temporário, no âmbito da administr,!!.
ção direta ou indireta."

F!~õ;;":=J

&!'~;u;J

~;;'''~

I"r;;;;'~'ã!ã7J

o seguinte item V111:

31-3

Art·fi

3,/-3
j.:l'f do =Ant=eprojeto,Acrescente-se ao art.

Dispositivo Emendado:

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇ1\O

Quando da impossibilidade de matricula de estudantes de nível
médio ou superior em es tebeãecrnento de ensino público, deve o Est,!!.
do assegurar-lhes bolsas de estudo integrais em instituições educa
cionais particulares, desde, evidentemente, que os estudantes com
provem impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes.

Talo propósito desta emenda que, esperamos há de merecer '
acolhimento.

"VIII - "O Poder Público dará aos estudantes
do ensino médio ou superior, na impossibilidade de serem os Mesmos
matriculados na escola pública, bolsas de estudos pelo custo inte
gral nas escolas particulares onde estejam os mesmos matriculados '
desde que o estudante comprove, por meio de prova idôneo e impossi
bilidade de custear, por si ou por seus pais ou responsáveis, o cUE.
so que frequenta."

tJPLENtiRlO
"' ---'-__TUT.I..~ST"".~Io _,

EMENDA lP08868-2
tJ DEPUTAOD SAIH" ACHIlA

t' PLENARIO

EMENDA lP08867·4
l:DEPUTADO SAMIR ACHÔAJUSTIFICACi'io

Uma das maiores anomalias fiscais existentes no mu!!.
do moderno é aquela que vem sendo adotada em nosso país, pelo Po
der Público. especialmente pela União.

O contribuinte brasileiro é surpreendido frequente
mente pela alteração das normas vigentes, especialmente quanto ao
imposta...d~ ~t.enda, não raro às vêsperes da declaração dos rendirne.!!
tos, ou, até mesmo pela criação de novos tributos, em alguns ca
sos, disfarçados em empréstimos compuls6rios.

EHE~DA SUPRESS IVA

DISrOSITIVOS EMENDADOS

Artigo 336 parágrafo único do artigo 337. artigo ~B7 e ~B8

1) Com o artigo 383 do ~roJeto que dispõe que as e-presas ccmer-crms ,

Industriais c agrícolas são respons âvers pelo ensino fundamental gratuito de

seus emprcqadcs e dos filhos destes <Jtê os sete anos de idade, devendo para

Isso contribuir COl'lO sal.ino edueaçâo ,

Suprimam-se da projeto

a) O arLlgo 336
b) O parágrafo êmcc do artigo 337

c:) O ar-t r qo 487
d) O artIgo 488

JUSTIFICATI\lA

Os dispositivos devem ser suprimidos por conflitarem

tCeLEN.AeIQ

pr;;;;;~"'-:J

rç;"';BffiJ

A administração pública em gera1, seja direta c..cu
indireta, (esta integrada pelas autarquias, empresas públicas e
sociedades de economia mista) vêm, de longa data, adotando ocr!
tério de recrutar servidores através das empresas de trabalho
temporário para execução de várias atividades

Ocorre, entretanto, que entre o valor do salário
pago ao trabalhador temporário pela respectiva empresa e aque
le cobrado por esta das repartições para as Quais o serviço é
prestado, ccceresvverIaêões de até duzentos por cento

Ora, nenhum sistema caracteriza melhor a expIar,!!.
çlla do homem pelo homem do que este que não deve, portanto, de
1I0do algum, ser admitido, em prejuizo do trabalhador, princi
palmente pela administração pública por constituir, sobretudo I

prcceeneenee anti-ético e anti-social.
Em face dessa dura realidade, entretanto, que

ocorre, largamente, no serviço público em geral mas que prec..!.
sa cessar pronta e definitivamente, impõe-se proibi-la de mo-
do taxativo, no pr6prio texto constitucIonal, como o faz a presen
te emenda.

['J PLENARID

EMENDA lP08B61-5
['J DEPUTADD SA"IR Ac"IlA

"São 1:am1:l.ém: ineleg.!:.veis:

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, no titulo lI, Capítulo V, Seção 1

.. Os devedores de importâncias superiores a
50(CINQUENTA) salários mínimos, cujos débitos estejam sendo cobradas
judifialmente e não garantam a execução com bens suficientes."

Para certos crimes hediondos, COIIIO o descritos

Acrescente-se , como letra "Z" ao i tem XV, do a.,!.

do 1:B:a::eprojeto·
z) Será realidade em todo o "territórJ.o nacional,
dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias cont,!!.
dos da promulgação da presente Constituição, um
plebiscito de âmbito nacional para que a popul!
ção se defina sobre a adoção ou não da pena de mo
te, nas hipóteses de reincidência de atos delitu.Q.
sos com requintes de perversidade ou cotra menore
/je 14(quatorze) anos de idade, em que o agente j
tenha sido condenado, com sentença em julgado.

JUSTIFICAÇ~D

(A .mesma constante do documento anexo)

'I.l
tigo ~

deve o povo brasileiro manifestar-se sobre a aplicação ou não da pe
no de morte, em consulta democrática e plebiscitário, tal como pr,Q,
conizamos.

EMElmA ADITIVA
l~

Dispositivo Emendado· art. /'S XV

r.r----------T•• TO/'~"''''....çIo ---,

pr;;~~;'~

tç7~'®J

Ressalte-se que tanto o salário-educação quanto a contribuição que

mantém o 5ENAC e o SENAI serão ext tnrcs se for mantida a vedação do artigo 336

eómbinado com os demais dispositivos emendados Além disso, os atuais recursos

poderão ter outra destinação que não a formação proflssl~nal e a

aprendizagem de menores, com preJufzo para milhões destes trabalhadores. se.

prevalecerem os demais dispositivos, cuja supressão estamos sugerindo

2) Com o artigo 384 que, pelos mesmos motivos, Invlabl1izam a garantia do

dispositivo Já que entidades como- 5EN},C e 5ENAI ficarão s~-;' recursos

necessários para a capacitação profisslon~1 dos trabalhadores, mclusrve a

aprendizagem de menores , tal como manda o artigo 3&/1.

Impõem-se-nos, neste momento, repudiar semelhante co!!.
duta, acima de tudo antidemocrática , mediante a edição de norma
proib1t6ria em ~al sentido.

Como eonsequêncl a , estará lnvl ebl ll znda a garantia que o preceito contém. qual

scj a a garantia de ensmo fundament a l gratuito dos crprcqcdca e seus filhos

Ora, o sal âr rc-educaçâo é contribuição calculada sobre a folha de salérrcs ,

o que se tornará Invf éve l com a vedação ccnt l da no artigo 336

EMENDA lP08865·8
tJ DEPUTAOD SA"'R ACHIlA

r;~~~7SP]

fuiN~';wJ

•.J. --,

" Os condenados por crimes de quaisquer nat,!!

reza desde que a pena tenha sido superior a 2(0015) anos de reclusaõ,

cuja sentença tenha transitado em julgado, a não ser que devidamente
reabilitados perante a Justiça competente"

• Os dirigentes partidários que exerçam caE.
gos nas respectivas Comissões Executivas quer Federal, Estadual ou
Municipal, a não ser que se licenciem de seus cargos partidários p~

10 menos 6 (SEIS) meses antes das eleições a que pretendam ccnccarenr

EMENDA lP08862-3
tJ DEPUTAOD SA~IR ACHOA
r.r .LlotÁIuO/cCW'...O/.UI'C ..'''... -,

11 Os réus denunciados em mais de 3 pnocesscs
n~s quais, a pena mínima em cada um deles, seja superior a1(UM) ano
de reclusão. 11

JUSTIFICAC1to

Por ocasião da apresentação de emendas na
subcomissão dos Direitos Políticos, Coletivos e Garantias, áprese!!.
tidas pelo signatário a mesma emenda, pelo parecer n, 1 80076-3, a
eesee foi rejeitada por e~tender o relator que se tratava de:;suge,!
tão., e não de emenda.

Volto a reapresentar, agora e~ forma de ~

Mnda e nos termos de regimento interno, o que entendo necessário
dentre outras normas, para que haja uea seleção, sob o aspecto mora
11 soc18l de representante do povo.

Tln8/~UlTl'tCAC18 ---,

1.3
Inclua-se no artigo~ do ant:éprojeto da co

missão de Sistematizaçllo, um inciso com a seguinte redação:

"Meia jornada de trabalho, de quatro horas,
com remuneração equivalente a 60% (sessenta)
por cento da jornada integral".

JUSTIFIcAÇ~D

A criação da lIeia jornada de trabalho com a
remuneração correspondente abrirá largo cewpc de trabalho para
inumeras pessoas que dispO em de menor tempo do que o usual. Por
outro lado, tal instituto beneficiará também às eepresas que re
solverem adotá-lo pois muitas vezes não necessitam do tellpo inte
gral de deterlllinados trabalhadores para deter.inados serviços.

tlnD/<llf"tIr>OU;Io ---,

EMENDA MODIFICATIVA

/!J: rncâua-secnc -am:::eprojeto de constituição, I

no art.~ item III,onde couber, o dispositivo seguinte:

Em igualdade de condições com cutrêe, t!,
;á sempre preferência o deficiente físico. o id
so e a crilmça."
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-----------------------------------------------
JUSTU':tCA(".1i.O

Um dos fatos mais consuangedores para os

cidadãos e aquele de não constar de seu reglst-ro de nascimento

nome de seu pai. Vários fatores concorrem para isso: cu.e pai é
casado e a lei proíbe 'que o mesmo registre filho nascido de outra

união, ou o pai ê desoophecido ou se recusa ao registro e a .prova

da paternidade é ~empre dificil••• enfim, quem nasce nessas circuno!!

tâncias não tem sulpa alguma pelo fato.
- Entre"'tantot no dia a dia vai encontrar d!

ficuldades e constrangimentos "como filho de pai desconhecido". sea

sombra de duvidas, além da situação inoomoda existe, infelizmente,

discrõl.ntinações sociais contra essas pessoas.
O que pretendo é c<orrigir essa inJustica
Fui buscar inspiração no artigo 61 da

Constituição da Republica da Venezuela.
Em nome dos injustiçados peço a eprovacâc

A aHn"a "E" do item rrr do Art.)tpassa a

ter a seguinte redação:

e) o homem e a mulher são iguais em direitos
e obrigações.

A redação dada pelo ilustre redator, d~

tavenia, não atende ã boa interpretação que deva ser dada a disp.f!.

s1tivos legais, principalmente principios constitucionais.

Acredi tamos Que a redação que procuramo

dar ao dispositivo atende a todas as hipoteses na igualdade dos d!
reitos do homem e da mulher.

Ao estabelecer a exceção em favor da mu

lher de prerrogativa Que a natureza deu â mesma , evidentemente i,!!

ceare em lapso o ilustre relabor , pois deveria , igualmente, dar a

gumas das exceções do homem como a ereção e a ejaculação, por ~xe!!!.

pIo.

Assim, as expressoês desnecessárias dev!
rão ser suprimidas em nosso entender.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA MODIFICATIVA 1.2..
DISPOSITIVO EMENDADO Art.,;B'"

=- 'II'O'dUItIrIC~io_---------__,

fl~~'~;;'~

p:ç;'~8/S7J
'~r"~lC/c~."l1ol'""CC".. slll .,

INCLUA-SE ONDE COU"

de minha emenda.

'EMENDA lP08874·7
,['"I OEPUmoo SAMIR ACH5A

EMENDA ADITIVA Jyg
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo ~lJ9

rncãua-se no Art. ~do aseececjeeo, o seguinte pará
grafo, renumerando-seos demais:

Art. _ ••••••••••••••••

§ 11;1 _••••••••••••••••••••

§ 21;1 - ncs assegurado aos suhstitutos das serventias

judiciais, das atividades notariais e registrais, na vacância, o

acesso no cargo de titular, desde que contem 5(cinco) anos
condição

§ 31;1 _ •••••••••••••••••••§,.. - .

Esta emenda tem por objetivo eliminar.

de uma vez por todas, ã discriminação ao deficiente f!sico, que é

uma realidade neste Pais.

Por outro lado o favorecimento da cri
ença e do idoso ta.,mbém se justifica, tendo em vista a necess rdede"
de se lhes dar maior proteção.

JUSlIFICACM

rrr_-,.. ntwlC/cowlltlc/lunc.IIIIo ---'-.,

;EMENDA lP08870-4
(!lDEPUTADO SAMIR ACHOA

JUSTIFlCATlVA

Nas atividades sociais há sempre uma sequêncãe a ser observa

da. Esta emenda só vem confirmar esta assertativa.

"rode cidadão com mais de sessenta e cinco anos de
idade e os ccns i.daradcs inválidos, têm aseoçãc no

pagamento da passagem de transporte urbano. As Pr!:.

rei turas Municipais cadastrarão e credenciarão to

dos os que, preenchendo os referidos requisitos, '

requererem o bene f Icr.c Nenhum serviço de tr ansocj;

te coleUvo público será ccncedroo pelos órgãos'

competentes ou mant rdos os atuaie , sem o compromi~

ao dessa obrigação por parte da empresa que p rea

ta.~ o serviço"

DEPUTADO SAMIR ACHOA

'EMENDA lP08878·0
t: DEPUTADO SAHIR ACHÔA

tJ PLENARIO

"' lruglJun"'".~Io__------___,

JUSTIPICAÇ.'ZO

Altero-oe a atnal redaçtio do § 49 do lll'h[;o 49 do

Projeto da Cor>.=.tituJ.çEo paza a sc[;uinte:

pr";~;~

p:r;;'~;;JI o

--EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO o Art..........

,2-- Suprima-se o disposto na letra 1, item XIl~,

do Art.)5':' do ~projet~o. I
JUSTIFlCACÃO ~ /
A redação dada ao referido dispositi vo é

absolutamente imprópria e, em nossa opinião, totalmente ináplicá.

vel na prática /

Pretender-se que o Estado se APROPRIE de

bens particulares sen qualquer indenização é ato absolutanente a11
tIdemocrático e foge totalmente aos costumes brasileiros, violen
tando o direito de propriedade e a livre iniciativa.

Não acreditamos que tal dispositivo ex.í s t a

sequer en países socialistas, onde o Estado é o senhor absoluto

de quase tudo.

Na URSS existe a propriedade privada e não

acredí tamos que seja tão draconiana a EXPROPRIAÇ1iO que se prete,!!

de.
~, em nossa opinião I dispositivo que não

atende aos interesses do povo brasileiro.

(=JPLENf..R

r.r ~.C•••,,'<~"lst.lol'"':C"'I..O .,

EMENDA lP08879·8 "''' ----,
tJ CONSTITUINTE ADYLSO"l ~'OTTA

t:3;;~~'"""]

rç;'~®J

Dispositivo Emendado: Art 301I
I Acrescente-se ao art.~ do .eeeecrcjet.o ,

Quinte Parágrafo,~ a .\<,... "'t-;g(l......-t'P ~ §.,2..P:.

I1Parágrafo ~: A lei dl.sciplinará O aí.st er-e '

de abastecimento de forma a garantir a parti0.!

ção direta dos agentes econômicos pravedcs"

É uma homenagem e um direito que precendeecs dal

aos idosos e il\vá1.ldos que, na maioria dos caJõ0s, necessitam do

auxilio
Mesmo os que dele não necessitam fazem jus ao ben!:.

fieio que deve: ser receb rdo COl'lO uma homenagem à sua idade c seu

trabalho desenvolvido ao longo da vida em favor do nosso país

O atual Senador Har Lo Covas, t.Ider do PMDO na Con.§.

ti tuinte, quando Prefeito da cidade ele São Paulo, concedeu o ben~

treia aos idosos e foi alvo de todo o aplauso de nosso povo

A norma constitucional apenas convalida un dr r ea to '

aos idosos e inválidos,

EMENDA ADITIVh

JUSTlFICACÃO

'~C~."'o/CG"l3l1ol'UI.ow...llI .,

r;r-------""""'.....",.--------,

EMENDA lP08875·5
t: DEPUTADD SA.<IR ACHÔA

P;;:~;'''=:J

tJi>7-;~'~7ãiJPLENÃRIO

CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

1I§42 _ A crJ.ação, a rusêo , a J.ncorJ?orcç!i:o e o dea-,

·membr.:ll:".ento do lll.U1J.c!'!Il.oa deJ?mdcrão do nanJ.feata_

ção fnvo~v81 d:ls 'po!m.lnçõas J.nterc::::..,o.dco c do a

tendJ.r..cnto de req..u::ut03 que :foreM. f'J.::.ados ao. J.e1

estadual ll •

ücneceritc a J.'aà.~lI;ão daua ])cl!l. e-co ida 0.0 eectc do

§ 4º- do tU'tl.(;O 49 do 'E:ro';Jcto de COn;:}1"J.tu::l"çs.c ~ n crJ.nç?l.o õc l,!lt

lUc!l':l.OD, dead: quo haJa. m....nif'à:::to.ç:io Dleb~Lc~t1::i.:l 'f':.Vo:rd.VC~'
fic:u:á ecoenbo na dO;lcn-d&.Cl.:l do cbcnâancntc do req:.lJ.cJ.too g:c

forem oaí.cbeãocadoc em leJ. O:::ltnd.101, como convem a un re.:;wo

1'edeJ.'atJ.vo como o ncccc ,

Acrescente-se o segulnte item ao art. 212:

EMENDA 1P08872·1
f!l
rrr__---, PUN.JlllI/CO.ls.lo/••,.<O"lo:lO--- ,

U'fO/.u~"'leoc;;o-------------,

reitos individuais.

JUST1FICAC1i.O

J-U S T r F I C A ç ;ii, o

"Art. - são eeeéveas os atuea.s sexvador-ee da unaâc ,

dos Estados e dos Hun:lcípl0S, da Adml.n:lstração naeeee ou Autárqu1
ca que, à data da prom111gação east;e Const1tu:lção, contem, pelo ne

nos. ca.ncc anos de servlço públ~co "

Acrescente-se maa.e um art:lgo com a aequant e redação

6 mandamento l;põe-se, como forma de g:arantJ.r establ.l!.

- dade àqueles servaõocee que, não protegJ.dos pela maena em va r tude

da forma de prcvanenco, deram e contnnuem dando seus esforços

favor da Adm:lnl.stração Públ:lca, certamente em ccndaçêee de ef:lc3.ên

CHI, ass:ldu:ldade e operosldade atestadas pala própr:la cont:lnu1dade

ao longo de C:lnco anos.
De resto, a presente emenda encontra paralelo em dlSP.2.

s:lções prat:lcatrente :ldêntJ.cas estabelec:ldas dentro da tradlção con.!

t1.tuc10nal brasile1ra, através das Cartas Poi1tJ.cas elaboradas pe

las Assemblé:las Const1tUl.ntes nos últ3.mos quarenta anos. Com efe.!.

to, a Const:ltulção de 1946, em seu art. 23 do Ato das D:lspOS1ções

Const1tuC:lOnal.s TransJ.tór:las, garant:lu ma:l!il, a próprla efet:lv.I.dade

ao:'l "atua:ls func:lonár:los :lnterlnos da Unl.ão, dos Estados e dos Mu

n:lcíp:los, que contem, pelo menos. C:lnco anos de exercícJ.o (o •• )".

Também a Constltu:lção de 1967, no § 22 do art. l77,determ1nou."SD
estáve:ls os atua:lS serv:ldores da Un:lão, dos Estados e dos Munl.cí
p:lOS, da adm:lnlstração central:lzada ou autárqu:lca, que, à data d<\

promulgação desta Const:ltulção,conten, pelo menos, C:lnco anos de

serv:lço públ:lcoo"

Como se examl.na, mantem-se as razões de que a nova

Carta polít:lca brasJ.le.1.ra venha a contemplar a mat~r:la em foco,s,!!.
gu:a.ndo a trad:t.ção const:ltuc:lonal aClma refer:lda.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo VI!!, seção 11

O dispositivo visa evitar a exportação i!l

discriminado de Gêneros alimentícios básicos de forma a garan 

tir o abastecimento Interno em épocas de escassesz

§ 3g _ A lei discip1.lnará a expotação de

produtos alimentícios básicos"

DISPOSITIVO EI~ENDi\DO Artigo

PLENARIO

o seguinte ~ 3rJ

Acrescente_se ao art /1Ü do ~proJeto

JUSTIFICACltD
A norma busca garantir a participação das em

presas privadas, especialmente as micro e pequenas, na distri

buição de gêneros alimentícios. oriundos de programas institue,!

anais de abastecimento.

DEPUTADO SAMIR ACHOA

EI~ENDA ADITIVA

"'- lUlOOO.flr'cA,ia ---,

flYM'~;'''~

p:li7J"â?1J

Por essa r-aaão, julgamos da maior lmportãn 

cia. conste no texto const1tuc1onal. a previsiUilHlade para

criação de órgãos que a se fazer necessãrios para a agl1lZação

"Os documentos ar iden'Cificação para os

atos da vida ci~il não farão qualquer 
menção que qualifique a fll!ação".

A natureza da dus t t ça do Tr-aba'l hc ê, sobl"et,!!

do, a sua cul er tdade , dentre tis mliner-as carecter'Is t tcas pecu

1iarlssimas que pOSSU1.

Há que se prever. por-tantc , dentro da dlnâm.!.

cá que envolve as r-e'le çêes de trabalho. a necessâr-i a flexü.,ll

zação para a mar s t-âp t de solução dos conflitos trabalhlStas

J=.nclua-se onde' couber nas qaranti.§ e di-

aIV _ Poderão ser cr i adcs , por 1e1, outros órgãos da JU!

tiça do 'rr-abe l ho ",

das lldes trabalhistaso

,'7l~'''"'''''''' '' '''''"'''''' '~t= -r~

EMENDA lP08873·9
l!J CONSTITUIN." SJ\!UR ACHOA
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CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 1987.

PLENIi.RIO

Inclua-se na Seção VIII, Capítulo I do Título V, onde cc.=.
ber,o segu:Lnte d1SPOS1t:LVO'

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título V, Capítulo I,Seção I

EMENDA ADITIVA

DISPÕSITIVO EMENDADO· Título V, capítUlo I, seção 111

lEnofluni,."Al;I1 _

"Art. - s'a.ca expressamente vedada a exped:Lção de De-
creto-lei. 1I

Sala das Sessões, em 06 de agosto d~ 1987.

o Decreto-lei é ato arbitrár::t.o que se reveste de forti'a

leg1slat1va, ee'rvandc para o mandante nas d:Ltaduras e reglomes a!!,

tor1tlÍrios fazer ve Iee sua vontade sem auscultar o Parlamento.

É ato que vacaenea, pcae , os ma1S comezinhos prJ.ncípl.os

do adeaj, aeeecrétaco, sendo oportuno, por eceeaêe da Const1tuJ."lte

6SCOJ.lOá-l0 expressamente do elenco de nossos atos leg1s1atJ.vos.

JUSTIFICAC7\O

Inclua-se na Seção I, do Capítulo I, do Título V, onde

couber, o seguJ.nte disposit1vo:

"Art. - Cada parcela de 500.000 (quinhentos mJ.l) he-

b1tantes assegurará uma vaga de Deputado Federal, garant1do o Cl.

nUlo de quatro por unidade Federada."

~ ..m',"","_.' ---,

EMENDA 1P08888·7
t:
..".----'- T.1TOf~U.."lUÇIo

~;;~":J

(Çj';.;-;;l

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 255

A emênda proposta é plenamente justif1cada, já que pr.,lt
tende tão somente, compat::t.bilizar matéria votada pela ccmteêec de

Organização EleJ.toral, Part1dár1a e ueeenea.e das InstJ.tuJ.ções.
A expressão "privat1vamente" não altera"e eeeêneae

não mod1f1ca a idé1a central do dispOS1tJ.VO, mas procura, tão so

mente, uma adequação eéenace que aperfeJ.çoando a norma, venha a

preencher uma lacuna que, se mant1da, enaejez-La certamente entend.!,

mentos d1vergentes com evadent.es prejuízos a persecução cr1minal.

A def:Ln1ção precaee de atr1bu1ções no campo de at1v1d,f!.

de da segurança públ:Lca é de 1mportânc1a fundamental tanto que s ccn
relação à Polícia M11itar, se estabeleceu a exclu51vldade no exer

cíC10 do pol1c1amento ostensivo conforme se vê do § 12 do art. 254

do ProJeto.

Até por, um pr1ncí':p10 de isonom1a, 1mpãe-se que seJa e~

tendJ.da à'"'1"olfcia CJ.vJ.l a prJ.vat1vidade de suas atr:LbU1çÕes, masco

porque em todo o texto não são atr:Lbuídas a qualquer outra :LnstJ.

tU1ção.

No que d1Z respeito aos tDlosteres de polícia adllllonistr-ª.

eava, zea-ee neeeeséeac a defin:Lção pelas razões eneeeacrmenee ex

postas somadas ao fato de que nas at:Lv1dades também hoje de
ccepeeêncae estão aneer-cee uma vasta gama de tarefas, taloS como:e,!.

ped:Lção de atestados, céduj.as de J.dent:Ldade, controle de reg:Lstro

de veí':culo, habl.lJ.tação de mcccraseea, registro de armas, contro

le de população flutuante, polí':c:La de Costumes e euaeee outras J.n.!

rentes e ind1ssoc1áve1s às at1vJ.dades da polí':c:La oivJ.l.

JUSTIFICATIva

o cal1ut do Art. 255 do Projeto, passa 8 ter a segu1nte

redação:

"Art. 255 - Aa Pol!cJ.as civ1s são inst1tu1ções perma

nentes, organJ.zadas por aea, d:Lr1gidas por Delegados de Polícia de

Carreira, eesemeaee , eeeeeaveee a competência da Um..ão, a proce

der, pr:LVat1vamente, à apuração de 1nfrações peneae , à repressão

criminal e auxiliar a função Jur1sdicJ.onal na apl1cação do direJ.to

penal comum, exercendo os poderes de políc:La JudicJ.ár1a e de polí
C1a adm1nistrat1va~nos l:unites de suas c1rcunscrições, sob a aut,2

ridade dos Governadores dõs Estados,dos 'territórios e do D1str1to

Federal. "

r.r_----' nnl/lUITlTIC.çio

EMENDA lP08883·61 _. --,
I" CXIlS'l'I'1tlII ADYIs:N'OOl'rA

--"...--c, 08 81·

JUSTIFICATIVA

Os Tr1bun,us possuem os qU1ntos. que são completA

doa por mag1strados provenaenees da nobre classe dos advogados ou

por membros do Ministério Público. EX1gJ.r-se desses Jufzes que

permaneçam, 81.nda; por dez: anos é estabelecer, por via 1nd.1.reta,

llposentador18s diferencl.adas pelo m810r ou menor tempo de jud1ca
tura anterior~ à posse no Tribunal. -

Os Juízes de eeeeec.re , quando chegam aos Tr1buna1s, têm

sempre assegurada a epceeneeecea.e facultat1.va aos tr1nta anos de

eervaço porque tempo de jUd1catura não lhes falta. A sJ.tuação e!!.
pecJ.al dos que são or1undos da classe dos ~advogados ou do Mlon1st,g
'1'10 PÚblico é que reclama o disposJ.tivo transitório.

üue daqui para a frente se eX1ja esse tempo mín1mo de

judicatura, é matér1a a se'X' objeto dã del1beração dos constJ.tuin

eee, Cumpre, to~v1a, atento a esses aspectos pecuaaeees , resgua!:
dar a sitdação dos eeues,e c2mponentes desses quantics ,

lU'TD/lVIllroucb -,

EMENDA ADITIVA 11ltJoX
=~8e a seguinte norma, em D~s(>Qs1.çÕes TranSJ.tór18S]C"X

Art. - A eX1gência de dez anos de" efet1.voc

ex,rc!cio na jud1catura, para f:r..ns da apose!!.

tadoria prevJ.sta no artigo 188, UlC1S0 V, não

se ap11ca a quem houver 1ngressado na mag1.ã

tratura até a data de promulgação desta Cons
tituição'. -

- Acresêente-se ao ProJeto de ConstJ..tuJ.ção, onde cou-

ber, o segumte}rurhdo~ ~(~IfL;
"Aos portugueses com reSJ.dência permanente no Pais,

se houver reciproc:Ldade em favor de brasileiros, são atr:L-

buídos os dar-ed'tos inerentes ao bras:Lle:Lro nato, salvo aos

cargos de pnesa.derrteida Repúb11ca e de Primei;o Mmistro. 1I

JUSTIFICACÃO
A Emenda-q;;e; d~ ::L;~cio-e;p:cial aos portugue-

f!J PLENAAIO

PLEN~IO

TUTof~u"i" ..;Io

EMENDA lP08881·0 ..."., -,
l!J Consbtuinte JOS~ LOURENCO

EMENDA lP08880-1 I
I'l DEPUTADO CESAR CALS l!ETn

TUTof.unl'II:u;Io I
EMENDA ADITIVA _ 1iil _
DISPOSITIVO EMENDADO: Título V, CapítUlo I, Seçao Hr;. Subseçao II

A prcpcsacãc ê :Lnteiramente compreensível, consade
»anec-ee a relação especial en:tre braS:LleJ.ro·s e portugueses.

Ademais, há uma ccnôacâc fundamental para cumpt"J.me!l

to do preoeito proposto - a eecaprccãdeôe ,

t rea1mente J.ntegral a a.den-ta.dade de fato entre br~

sileJ.t"os natos e portugueses, com reS:Ldência permanente no

País.

Busca-se harmon:Lzar a s:Ltuacão de fato oom a rela
ção de direito.

EMENDA lP08884-4
fl CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

r.r nEdi\lllfCOIlI'olOflU'CO"'..Io' ,

~ P L E N , R I O

~;~;.~

f'Ç/~:hJ

Emenda (aditiva)

Incluam-se.na enumeração do art 347, ~ s,:~_ite~s'

"Prestar assistência integral e gratuita à saúde 'd51 mulbea, .~

nas diferentes fases de sua vida; -
Garantir a homens e mulheres b direito de determinar livre

mente o número de seus filtlos, sendo obrigação do Estado as
segurar, através de assistência integral à saúde da mulher,
seudireito de conceber ou interromper a concepção, respe1t!.
das as opções individuaisj -

Assegurar o acesso à educação, à informação e aos metodos
adequados à regula~ão da fertilidade, respeitadas as opçBes
individuais."

!XJSTIFICATIVA

lUIONUITI'ICU;III ----,

Com a supressão pretendida, buscamos salvaguardar SESC/SENAC/SESI/SEliAI.

tJpsíiiR'j ~

rr;;;~~7;;]
'U"-f~.II"def'''<'Ill.dl- -,

Dê-se ao art.343 a seguinte redaçlio:

I
"Art.343 - ~ assegurado a todos o direito à saúde. cabendo

ao Estado garantir condições básicas de saneamento, habitação

e meio ambiente."

JU5TIFICACA"o

JUSTlFICACltO

O atendimento à mulher pelo sistema de saúde tem-se 1J.
mitado, quase que exclusivamente, ao periodo gravidico-puerp~
ral e, mesmo assim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos
sobejamente conhecidos, como a assistência preventiva e de
dIagnóstico precoce de doenças ginecológicas.outros aspectos,
como prevençaB, detecção e terapêutica de doenças de transmi.§.
são sexual. reperoussões biopsicossociais da gravidez não d~

sejada. abortamento e acesso a métodos e técnicas de controle
de fertilidade, têm sido relegados a plano secundário. Esse
Quadro assume importância ainda maior ao se considerar acre.§.
cente presença da mulher na força de trabalho, além de seu p.!!.
pel fundamental no núcleo familiar. ,.>

O planejamento familiaJ: é questão de suma 'importãncia
para o futuro dos brasileiros; conceitos dos mais variados e
antagônicos vicejam nas diferentes tendências Que se expre~

sam atualmente no pais.
~ fundamental que a Constituição garanta o direito de opção do

individuo para determinar o riÚllero de filhos e o espaçamento entre eles.
Este direito deverá ter como contrapartida o fornecllT.E'nto pelo Estado não
~~e~~i~i~=Í~e~p~C:d~: próprios 1ios~ticoncepcionais

o capitulo constitucional relativo à saúde há de prelfer a
obrigação primordial do Estado de assegurar e garantir o sa

neamento básico, a habitação e a execução de toda a política de

meio-ambiente. Para tanto, deve o Estado estabelecer uma poli

tica nacional de saúde, oferecendo assistência médica integr!!,

da, sem prejuízo dos serviços.. da iniciativa privada.
Da mesma forma, cabe ao Estado assegurar condições sati~

fat6rias à nutrição, desenvolvendo- as dIretrizes e estratégias

que assegurem a disponibilidade interna de alimentos, o ince!!.

tivo à produção, a regulamentação de armazenagem e formação de

estoques de produtos básicos essenoiais Vinoula_se ao aqui
proposto a redefinição dos critérios de fixação do salário- m!
nhlO à luz dos hábitos alimentares e necessidades fun.damentaIs.

Emenda (substitutiva)

t: PIENAR!O
r.r-- lIUOflUITI'lCAl;lo, --,

~';;~:J

rç;';~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo I

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 1987.

"Art. - Lei estadual estabelecerá os requis1tos minlo-
mos de população, renda púb11ca e a forma de consulta prévloa às
populações d:Lretamente J.nteressadas para a criação de novos munJ.ci

pios, cabendo a estes estabelecer os crJ.tér10s para a d:Lv:Lsão

d~str:Ltos."

JUSTIFICACXO

Inclua-se no Capítulo I do Título IV, onde couber, o se

guinte d1SPOS1.t:Lvo:

Inclu~-se, onde couber, o seguinte d1SPOSJ.t::t.vo:

A própria dinâmJ.ca do Estado moderno e as múltiplas e

urgentes sol1c:Ltações que lhe são fe1tas fazem com que se deva

cog:Ltar do pedlodo de t'X'am:Ltação, na fe:Ltura das leis, com urgên

cJ.a e com prazo certo para deliberação. Fazem parte da próprJ.a

v1da polít1ca do País essas s1tuações (calam:Ldades, emergênc1as,

etc.). No mesmo sentJ.do, há de se entender a posslob:Ll:Ldade de .!
d1ção de decretos-1eis.

O que não se pode adm1tir, sobpena de cap1tulllÇão das

prerrogat1vas das câmaras, é que a aprovação se dê pelo 51mples

decurso de prazo. Deve-se substJ.tulor a atual sJ.stemát1ca por seu

inverso: se a matér1a, considerada urgente ou sob o pálJ.o de um

decreto-lei, não for aprovada em sessenta dias, ter-se-á que

mesma fõi reJe1tada. A fundamentação reside no segu1nte fato: ;;I

omissão do leg1slador não pode constituJ.r-se em assent1\T1ento. Pil

ra tanto, é mloster_ y!!,_ato pos1tivo de vontad~ •

"Art. - Os proJetos serão aprec1ado no prazo máx1mo

de 60 (sessenta) dias, f:Lndos os qua1s, sem del1beração, serão

tidos como rejeJ.tados."

"'--------__ TEXTO/.llllTl'icAl;Io

EMENDA 1P08885·2
fl CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

--------" p=;:~~'".~

fõi/~';Ji7J
ntu...,fcOlr"IIOf'..COlllSIIO -,

Suprimam-se do Projeto de Constltuiç:l:o os segumtes dispoSit1VO~:

a) Artigo 336.

b) Parágrafo ~nico do artigo 337.
c) Artigo 48"7.

d) Artigo 488.

510 entidades sem fms lucrativos que pelo papel que desempenham no campo di!

formaç1fo profissional e da aSSistência social. gozam do reconheclmento de" sua

utl1idade públlca. por parte do legislador pátrio. que no atual texto const1

tucional. defere a elas imunidade trlbutárla. Além disso. são adminlstradas

COIlI transparêflc1a. e probidade pela iniclativa privada. que presta contas d~

destinação dos rectlrsos ao Tribunal de Contas da Uni",o.

Os serviços prestados por essas instituições podemser avahados. em t'''dosos

Estados da federação. que contam com ampla rede de equipamentos e lnstalações,
colocadas r" disposiç:io dos trabalhadores e suas famf11as e, por extensão, da
comunldade em geral. a quem s:l:; ofereci.das assistêncla médIa e odontológica,
alimentaç",o. lazer. esportes. formaçlio e aperfeiçoamento profisslonais, entre

outras. Atendem setores onde o Estado deveria atender e n~o atende 'Supre,

com louvor e com recursos privados, a função do Poder Púbhco. nos campos da
educaç3:o e da assistl!ncia socfal.

~~.

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 336, parágrafo único do artigo 337. arhgos 467
0488

o artigo 336 combinado com os demais depositivos emendados, suprime tal con

trtbulção. o que acarretará a extinção de SESC/SENAC/SESI/SEHAI

... supress~o sugerida tem por escopo resguardar a continuidade das entidades

de educaç~o e de assitêncla social sem fins lucrativos que são mantidas. M

quase meio século. por contribuição dos empregadores (sem qualquer ônus para
o trabi.Thador). calculada sobre a folha de salárlos.

fi pl.El.liuD

EMENDA lP08882·8
fi D'putado ADYLSON MOTTA
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'EMENDA lP08890-9
fJ CONSTITUINTE Jl'KIL HAOOJ1O

,tA PLENhRlO

Emenda (substitutiva) Emenda (aditiva)
Ef/lenda (aditiva)

Dê-se ao a'tt.248 a redação seguinte:

"Art 248 _ Todos os brasileiros são obrigados à prestação
de serviço à pátria, na forma da LeL;"

Inclua-se, no Capitulo 1 (Título VII), denominado "00 5ist!!,
ma Tributário Nacidnal", um dispositivo com a seguinte r edeção ,

"Art. _ A taxa de contribuição de melhoria se estende
especulação imobi,l1ária."

Inclua-se no Capítulo I (Título r r) , denominado "üos Dl

rei~os Individuais ll
, um dispositivo com a seguinte redação:

"ArL - O aborto é direito da mulher, cumprindo ao E~

tedo , através dos hospitais públicos, assegurar assistência
mãe pobre. 11

JUSTIFICACAO JUSTIFICAClto JUSTIFICACJ\O

.~ ..."'lO/cG..n.h/.""ul&l.. ..,, ..,

fJ-;~';,';~;~

(f07)iSJi7\

~~;~;.LJ

eç;"~;;J

'11'e/"".,"IOla<;lD --,

'UTl>/<WI"'~' ___,

eeenea (aditiva)

PlENARIO

Inclua-se, epõs o art.37, um dispositivo com a redação seguinte;

~"'-"~
"Art. _ Mediante ação popular, qualquer cidadão será parte. I!,

glt1ma para propor a. anulação de ato do poder público da UnHlo, dos
Estados, dos Hunicipios. das empresas de economia mista e das CO!!
cessionárias de serviço público que implique aumento de despesas ou
a_tribua, vantagem ou p.rivilégio a pessoas ou grupos. • - infringindo
dispositivo constitucional ou legal."

JU5TIF'ICACll:O

Deve a constltuiç§o inscrever prIncipio progra
mático garantindo o direito ao trabalho e impor ao Estado -;
direi to de tomé-ao, realidade. O dever de trabalhar correspon
derá, normalmente. ao direito de trabalhar. Só se pode exigir
um, assegurando-se o outro.

JUSTIFlCACltO

"Art. - Todo cidadão tem direito ao trabalho. O dever de
trabalhar é inseparável do direito ao trabalho Cumpre ao Esta
tio, mediante a aplicaç1io de planos de política social e econê
mico, garantir o direito ao trabalho." -

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no Capítulo 11 (do Título r rj , denominado "ücs
Direitos ;ociais lt

, antes do art.l3,. Um dispositivo com a s~

guinte redação:

~ um farisalsmo muito próprio de nossa sociedade a tipi
rrcaçãc do aborto como crime. O mesmo farisaIsmo que faz do Jc
go do bicho uma contravenção e dos "banqueiros" personalidades
de prestigio Enquanto o hospital públlco fecha suas portas à
mulher pobre, ccndenandc-a ao curandeirismo e à morte, a mulher
classe média e rica tem a assfs tênc í e de clinicas especializadas
A proibição do aborto é uma condenação contra a mãe pobre. ,

fJ PLENhRIO

IEMENDA 11'08900-0t: r:oosrITUINIE Jl'KIL """"'"

'EMENDA lP08899-2
fJ CONSTITUINTE JANIL HAOOAD

fÇ;;;',=:!
(Çju~,;;p]

r;;;;;=]
rç;'~o/EJf'l pl ENIIBID

Emenda (aditiva)

tJ PLENIIRIO

A quesUlo agrária em nosso Pais não se reduz
indIspensável redistribuição do latifúndio. Urge colocar o campo
a serviço de nossa mais grave deficiência, que é a produção de
alimentos, para que este deixe de ser um pais de famintos.

JUSTlfICAÇAO

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no Capitulo IV, denominado "Dos Vu1icípios", apôs o art.66, l:Jfl di,!

positIvo com a seguinte redaçll:o: -

EMENDA lP08896-8
t: ,cONSTlTUINIE OAOU HADDAD

llArt. _ Toda e qualquer propriedade rural, independentemente
de tamanho e utl.lhação econômica, deverá dedicar, pelo menos, .... i!!
te por cento de sua área à produção de alimentos de primeira nece§.
sddaoe li

Inclua-se. no Capitulo II (Titulo VIII), denominado "Da PolI
tica Agdcola, fundiárj.a e Da Reforma Agrária", um dispositivo com
a seguinte reôaçãos

"Art. _ O I>lnicípio condicionará a licença para construir e a
sua utiliz8lf~o, emlotes para fins urbanos, à existência ou programaçi:lo de aqui
paeentos ur6~nos e cOOUlitários de acordo coma sua demanda futura pelas aUvido!
des e usos a serem instalados.

Parágrafo la _ Os requerentes de Ilcença para construir a ut1li%~

ção emlotes para fins urbanos transferirão ao Poder Público os recursos nece~
sários para a icrPlantação dos equipamentosurbanos e COlI'tJf'litários, em condições

e prazos definidos pela legislação lIUlicipal.

parágrafo 21:l _ O titular de propriedade territorial urbana poderá .!
l1enar o direito de construir ou de utilização do solo, mediante escritura públl
ca registrada junto ao Poder Público. conformeas condições definidas pela legi~

lação IlIJTÜcipal."

A contribuição de melhoria precisa ter uma ap;icação

mais útil. Por isso, a proposta de alargar-se sua incid~ncia

r.r- nlln/""""'lCiÇÕ.------------,

EMENDA 1P08895-0
tJ CONSTlTlIlNIE 'AMII HADDAD

",- fun/~UlTln..çJG

PlENARIO

'Lnlllltl/ccNIUIo/.u.COIllU1o--- -,

roctue-se, no capítulo III (Título IX)t denominado "Da Educaçãoe Cu!
tura", um dispositivo com a redação seguinte:

tlArt. _ A ermíseãc, promoção e demissão de professores de unfversr
dades públicas e privadas, fundações, autarquias e unidades isoladas,
atribuição exclusiva do colegiada de seus docentes."

o cidadão deve prestar serviço à Pátria, mas tal serviço
poderá ser militar ou civil. O importante é a prestação do seE.
viço h Pátria

Emenda (ad~~V;}I.f.u.Ro 7X
Inclua-se. onde convier:

I

"Art. _ If obrigat6ria. na forma que a lei estabelecer, a
prestação gratuita de serviços que visem ao desenvolvimento ~

conômico e social das populações carentes por todos aqueles
portadores de t.!tulo universitário emItido por estabelecimento
de ensino público. 11

Emenda (aditiva)

Hoje. mais de 70 por cento das matrículas pertencem
universidades privadas ou escolas isoladas particulares. Unase outras. ger.,!
das de fato por "sociedades mantenedoras"I que são verdadeiras emresas co
eercrats, ~ preciso que o regIme que justifica a universidade pública, a a!!
tonolnIadocente, seja estendido ao ensino privado, com l'IIJito mais razão, NiJQ

se justifica o tratamento diferenciado QUe s6 beneficia a coterodatfzaçãc do

ensino. responsável pela sua baixa qualidade.

EMENDA lP08892-5
I!J CONSTITUINTE JAMIL MAOOAD

l:J

r.r 1Unllun"I<"l;Oo' ----,

.1USlIFICAC1\O

If preciso alargar Q. âmbito da eçãc popular. Os cid~

cace, através desse remédio. podem interessar-se pela defesa da
coisa pública.

IIllIG/.un1fIC.çlD' ___,

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no Capitulo I -tTitulo VII), denominado "00 Sistema Tributá
rio Nacional", antes do art.257, un dispositivo com a seguinte redação -

!EMENDA lP08901-8
l" =IMNIE JI!/:II! HAOO!lQ

fl-;;;;~

1:;;;7~~/;;]PI ENARIO

t
Emenda (aditiva)

JUSl1F1CAÇ~O

O que se sugere é a verdadeira autonomia murúc1pal, na dlsclpl!na de
interesse que lhe é inteiramente peculiar. qual seja a utilização do seu solo. A
lei Magna precisa fixar as linhas mestras dessa orientação. sem o que terá deix~

do ": efetuar audança absolutamente indispensável.

EMENDA lP08897·6
fJ CONSTITUINTE JAMU MADDAD

fÇ~;~;:J

fui';BLãJJtLIÚ...../CG.....lo/.........'..LI-------...,

A inovação encerra principio de justiça social O objetl
vo é a assistêncIa às populações carentes. Assim, a lei d1scl
plinará a prestação desse serviço de natureza gratuita. por
parte dos que obtiveram título universitário nos estabelec!.
mentos públicos.

EMENDA lP08893-3
I!J CONSTITUINTE JAMIL MAOOAO

TlllIG/,un",">.çb

"Art. - O sistema tributário será estruturado tendo emvista a r,!
partição igualitária da riqueza e dos rendimentos e a satisfação das necesaí
dades financeiras do Estado " -

tribut.!

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no capítulo II (Titulo VIII), denominado "üa Política IIgrf
cola, fundiária e da Refof11\8. Ag~ária", un dispositivo com a redação seguinte.

NoProjeto, não se acham fixados os of.Jjetivos do sistema
, rio Parece-me que isto representa lacuna inactnisslvel.

Ir~~I~PO~O~ '~"--------'I ~::;;;~

CÇio;P

Inclua-se onde convier:

JUSTIF1CAC~O

.'Art. _ ~ assegurada ao deficiente físico aposentadoria com
proventos-integrais, quando contar vinte e cinco anos de servIço

parágrafo único _ Nenhuma contribuição incidirá sobre
proventos da aposentadoria."

Milhares de deficientes fisicos, no Brasil, conseguem exe,.;.
cer atividade Iucnet Iva , pesando menos, por conseguinte. ao Er!
rIo. Contudo, na momento em que buscam a aposentadoria, são equi
parados àqueles trabalhadores de capacidade plena. isto é, são
lhes exigidos 35 (trinta e cinc~) anos de serviço ininterrupto.

O absurdo dispensa comentários, mesmo porque, conforme. eg,
ORCES RIPERT, "não há engano poss.ívet quando se protege em bloco
pessoas pele própria fragilidade socIal. ." e, de_starte, o te!!2,
po de serviço para o fIm de aposentadoria deveria, de há muito ,
ter sido reduzido:

Emenda (aditIva)

JUSTIfICACltO

Inclua-se, no Capitulo VIII (Titulo IV), denominado "üa Adm1
nistração Pública", um dispositivo com a seguinte redação: -

"Art. - fica assegurada aos servidores públicos, trabalhad2,
res e empregados, qualquer que seja a natureza de vinculo empreg!
trcio, a participação com dIreito a voz e voto na gestão dos 6rgãos
diretivos da administração pública. direta e Indireta,autarquias ,
fundações insti tuidas ou mantidas pelo poder públIco, e sociedades
de economia mista nas quais o Estado tenha o controle ac ícoécto, 11

A democracia que todos desejamos ver implantada precisa
ser participativa A administração da coisa pública deve conter, e!l_
tre os que compõem. os seus órgãos de dIreção 'f com a presença dos
elementos que sãc indIspensáveis ao seu funcionamento - os servi
dores. os eepreqeccs , Essa co-gesUto eõ pode ~ervir par fi melhor re~
guardar os interesses da Administração. . _



932 • Assembléia Nacional Constituinte

"Art. - A pol!tica agrícola tem cone objetivos prioritários'

1 - o aumento da produtividade da agti~\JltI.1Ia. '1isando ao abasteci
menta da paIs e ao incremento das exportações,

II _ a melhoria, em todos os nívets , da situação dos trabalhadores r.!:!
rais e dos pequenos e médios agricultores,

IH - a transformação das estruturas fundiárias,

IV _ a' transferência da posse útil da terra e dos meios de produção

díreteeeote utilizados na sua exploração, para aqueles que a trabalham

parágrafo _ A reforma agrária é o fnstnnentc fundamental da realiz~

ç~o dos objetivos da poUtlca agrícola.

"Art. - As normas relativas aos direitos fundamentais e
às liberdades que ti Constituição reconhece são interpretadas de

acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tr.§!.
tados internacionaIs, e sua. vigência independe de regulamentação."

JUSTIFlCI\Cl'I.O

rre ta-se de normas que, pelo seu alcance, .ão podem f.!'

cal' a depender de futura regulamentação. Todos sabemos que foram

numerosos os preceitos constitucionais Que não passaram de meros
enunciados, pois ficaram sujeitos à edição de leis que nunca ch~

garam a ser e Iabnradas ,"

O que pretendemos é garantir o direi to dos trabalhado _
dares, de uma maneira, geral, ao "VALE TRANSPORTE", propicianr;!o BC

empregador o desconto, a titulo de despesas, de tudo o que pagar
a esse título.

No campo da in.iciativa privada o principio será mais fa
cilmente aplicável -

Os funcionários públicos terão igual direito e os

recursos deverão ser regulamentados, inclusive com a reformula-'

ção da atual distribuição dos tributos dos Estados e Municípios,
com uma ampla reforma tributária Que virá no bojo da presente,'

Constituinte ou de outra forma.

Parágrafo _ Cabe a qualquer cidadão ou pessoa jurídica promover a prot~

ção do direito assegurado reste art1go~"

Parece-me que o tema relativo ao meio anbiente, por sua i"l'ortâncla
exige una incisiva definição da lei Maior. O eI"llX'ICiado deve ser an'1llo, fixa!!

do-se, inclusive, que a Proteção desse direito incurblrá a qualquer lia povo e

eesrc às pessoas jurídicas.

Ae1t.Ueellte.-6e. ã: SeCdo 11, do CapUut.o VII do TItule 1

do PJtOjl!.to de, COlt.!i.t.U::U.c.cttO o Ac,gulnte.:

P4JLiígJi.aóo fin.<.co - lei. CompttJilelLtnlt 1teg1lttu:lentMã o pa
.6e.nte di.4po4..(..,t.(.vo, pode.ndo conc.ede?

aO PJl.ulde.nte. da. Repübuca, GClve.':.nl1doll.e~, P..'tejeUoJ •

Uln.<.,stJto.!i de. c..!ita.do, Sec.ltetií,t-io.s de E.6ta.dc e V'tc.!i-t.de:t!

.te..s de. autnJtQfUl1.s e. lUllplte.&M pÚ&l'<'CM, ve.ll.ba..! de '!.clJll.

..se.nta.çtto PlLopotc.(.onat iL lte.te.vnnc..<.a do oltç.a.me.ntu da cn
Udade. Jte6ue.cu.va".

JUSTIFICAÇÃO

"Ue.n!tWlI 4eJLv.t.doJt, de. quttlque't cate.goJÚ.n, da ltdm'<'lI.t,st.'l.

çÃo dJ.Jtet:a. ou. .t.ttd.r..Jle..ta., poduct pe.Jte.e&e.'t ve.llc..uue.n.tc.s a
6a.tãJt.1.olo AUpe.1t.«..01te.A a. 50 Ja.tã1t.<.!u mZn.Ll'loJ,e.x:c.c.to n

et160 de. ac.umulação peltnldlda, g'ta..tl6.(.caç.õc'!', Ve't!:tCL d
1tep1te4l!.ltta.ção ou de qualJtl:Ltl!.1t ou.é'ta.:. ....~n.tr.gclo.:. .l.c9tl. ..w

~ --_ ,"""".'M ------_...,

EMENDA lP08911-5 .~. -,
[J Colt~.t.r...t(un.t"- SAMIR ACUOA.pr;;;;;~;;-=:=J

fõii~87ã7J

Dê-se ao art.401 a redação seguinte:

"Art. - O espaço atmoSféricO, as ~guas conbneotals e interiores, o st2.

solo, comos seus elementos naturais, a flora e a faU'la silvestres, os tllOf'lltIle.!l
tos arqueológicos e os sItios históricos são recursos alTtlientais e propriedade
de todo o povo O Estado regulará sua utilização e os preservará de degradação.

Emenda (substitutiva)

EMENDA lPOB907-7 '~.. ---.
l:J CON}jIIWINIE JRUI! HADDAd"

JUSTIfICACJ'{Q

~ preciso que a Constituição programe a defesa do que
á nosso .. O PaIs te'" de adquirir essa ccnscãêncfa e nortear-se
por ela.

"Alto _ A leI definirá os setores básicos nos quais ficará
vedada a atividade das empresas privadas. H

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no CapitUlo 1, do Título VIII, após o art.3D4, um

dispositivo com- a redação seçuíntes,

A Constituição precIsa tutelar a política agrícola e definir-se, c1~

'tatrente, pela rerorea agtátia Basta de paliati'los. O rranentQ é de assumir uma

responsabilidade hist6rica.

..,- U.f1I
/ J1J1 fI

' oaçle --,

r:::TII~:~B~~~·~A~D;;----------Jcr:::;:~
l!J PLENARIO ) rry:;;~~7EJ

Emenda (substitutiva)

Suprima_se o texto do art.412

Não 60mc.n.t,,- na .utluativa plL(.vada JQa6, pltinclpall!ll.'.ltt

no que conec.Jl.ne. ã: adm'<'ll.(,.ht1l.açiio pübü.ca, tal de..!i nZvc.t .!il1t.aJt.i.at 

Que 6e c.on.!iutu-t. l!.nl unI vcltdadei.JlO vIci.o acfmilt.t.!itlta.t.ivo-- .tcm ql
belt. coltJu.gldo em Ilome. da. .!Illtva.!Jua.lt.da. da. lIlo.lt.nl pübt-t.cn Co t'.1<\ .':(!!>pe.

to n Nação blta~.<.tc.c.Jta

O.!i aUolo Aalã/t.i.olo de. 6CJtvi.dolte6 da. adm.tn.wtllaçti'!' ,,;i.{l,t.

ca dl.1l.eta. e .tlld.<.Jteta, &e.1.'I como de. empJte.sM e.!itatn.<..!i, têm co.ut-t.tll

do um d06 mai01te.4 e..!icnndato6 do f'aIlo. 06 elevado.!i VenC.lllc.lltOJ dc.s

C:la~lneloJ J.ltt1HtJii.!i a6ltOlltnlll c. e..!iCallditZ.<.::4111 n opini50 pübllca. A~ de

I\ÜnC-ll\b ~UCl!.d~M-4C.. A poputnç-no, u.tnJ'l./l.l!.c",u'ltl c. bOq\lÜtbc.'ttn., p\.'ld~

l1. c.on5.i.ab.<.Ucladc. 1101o alJl[JUJ.th.tlJ.aclo'tC6 da. co..i.\a pii.bt..e.c.a. 1:. vül\·ce.
uma cJte.6cente. e. coltltol>1.va de.!imoltaUzaçã:o da eUMe. poili.(.ca. e, Co'
lle.quc.ntC1llente., da pltôpltla admin«4açdo píibUca..

O BJl.al>ll, .6a.be-.!ic, ê: um d06 palhe.i> onde. hlCLi6 loe. acc.n~

11lII, ndo 6ome.ltte. no .6UOIt piibú.ea. ma..& ta-m&ê:m na. ..(.n.<.e1.ativa. plt.(.'Ja.d,

lU> d.(.6eAe.nça.6 4a!alÚa);.6.

enquanto a: gJl.4nde lIutiOIÚa. do.6 MAa.la.JU.lldol> bllal>.c.lc.ol.l

ganham loat..ã.Jt,.t.O.!i .LJLJt.il>õIt.tOl>. ln.!iu6.i.c.ie.ntu pa.ltn. mn./t.te't o tltaba.t1ta.

do/f.. e .be.Ulo 6aJltiUaJI."-h den.:tJl.o do.!i padltÕelo m1:II.(.1Io,& adllll.s'!''<:ve.i..s do J

pc.L.to ti dlgn.(.dade. da. pe6.!ioa. flulilana., 06 d,,-nom.ina.do.s Met/:ajãl> e.
tlLl1.6 ca.t:e.go1Úa.l> de. pJti.v..c..lc.gladoA --multM veace a.tê: delltlto da. te..

meu de ~oJtma .unoltal-- pc.Jl.Ce.bCJlI l>dlãJúo.& que. não .!iiio 1'..1.9°4 em nenl

pa1.s do mundo.

O qu.e. ê: talltbélil 1!1a..t..6 uma. deplOltã.ve.t de.JIIoll.!.l:ltação do III

60 6ub~e..&envotl1..u.lellto, ao pe.1UII.<..t.lJl. a e.xl.stEncla deHa ca},ta de. p.
v.i.le,g.(.ado.!i e a. gltltante. d.i.6elLença lonla.1I.útl. e.ntlLe o qllc pc.ll.c.e&e.m

pOUC06 apa.nlgLLadol> do Pode1l. PübUco e. 005 lte..!it.Jt.i..to4 611.1.'01lc,udOl>

ta ,(,n'<'c..(.aUwl p1l.i.vada. Co a. c..!imagadolta ..!lama. de. tltabal(litdo'!.c.s al1.l.l.tl

do"!' pc..ta pe.!ib.l.ma ItlU!lulte.1I.ação Que pe.IlC.e.belll e.m «oca. de loCU.!i t1l.ab tt

tfIOl>.

pry;~;~u

CÇi~'~-;n]
,u",/~"'T"IC"I'i., - -_--.

JUSTlFICACi'\o

Parece-me, com a vênia devida, um absurdo a disposição

Não devemos permitir nem estimular o afastamento das
Forças Armadas de suas funções constitucionais.

A hipótese, sugerida no dispositivo que se Quer supri
mil', se insere tipicamente em funções das policias mili tar , f~

deral, florestal ou outras.

EMEl'IDA lPOB909-3
tJ tnlSTITIlIN'J'E JtJJ.m. HPlXJNJ

Emenda (supressiva)

EMENDA 1POB90B-5
f1 CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

"Art. _ A petição de trinta mil eleitores contra a public.!!,

Cio de uea lei determinará a suspensão de sua eficácia e a reapr!:!.
oJa"lo da matéria pelo Congresso Nacional .1

Emenda (aditiva) TITU/.O 17 I (! fiPrrVl Or.

Inclua_se, nas "Disposições Gerais" da Seção VIU, denom!
nada "Do Processo Legislativo" (Título V). um dispositivo com a
seguinte r edaçãn e

Precisamos cafllinhar no sentido da participação do maior

número possível de cidadãos no processo democráticõ. A maniFest,!
ção nUlIlerosa do eleitorado contra determinada lei recomenda que a
lIlesma sofra reexame. Ficará suspensa a norma até nova decisão do
Congresso Nacional

A inovação está dentro dos anseios de novos procedimentos
que anillla o Pais.

JU5TlFICACl\o

JUSTIFICAÇi'\O

r.r------ 1U100IlS"'IC"l;lo, --,

PoJt outltO lado, ItOõloa .su!le.-6tiLo ê 1ta:wável C.oltqltanto

a.té c..scanda.4za. Oh rlle/tOlo óa.\1oJte.udo.!i, Ul'la. vez qtle, a.pn,tc.ntelllc.n
.te, 50 .,!ialáJÚolo mZnimo.!i. e.m um PaZ.! Olle'e. g'l.andc. pa..':c.cla do;!, a.6

6a.lalÚado.s não Ite.c.ebc lle.quelt o loa..c.â:JtLO-nlllt.tmo csul'ulado el'l ,cc..<.,

e. ° g'f.t1.I\de c.(mu.nOutte de. tltaba.tltntIofLM (e.c./te.n de.. 10!ol nn1l!lnlll 1lI(

..sttlllll!.nte. o m.tnblo" um teto de. 50 .llatliJt.toJ-mZU.(./llOó pode. pttll.ecc..1l. I
c.ont/ta.-.,!iCI1100. contu.do e umn JLe.a.Udade. .(.ltcontlLal.tttvc.t e. não .se. p'
de óug.<.1t·ã: c.olt.stll.angedOlt4 lle.aUdade. nac.,,-onal.. Cabclt.ã, poltên,

Lu M.!lutallle'ttadolta "-lotabetec~lt.. Cl..tJ;.dve.s do .ulIpo,s.to .sob'l.c a. ItClt
da., uma. tnbc.ta. p"~091LeloJ.(.va. de jah.mn. que. alo enc.a1tgo'!' .soc.t.(l..t,:, dr~;

plt.c.v.(..le9.(.ado,6 .!iCJt:l1I ta.xado/) dc 60Julltt d.t6e.1tcllte da. que. OCOIt/i.c.
a.tu.aUdade.

POlL e.!iloa Jt..azão, U.u:pu.latJO..s um teto que. não de.ve hCJ:

uUJtal'a.6Aado pe.la.!i adlllln,wtltaçõu pi:i.bt'<'Cdl>, d.<.lt.e.ttl..!i c. .<.nd.i.ltc.ta..s,

bem como p"-ta.lo e.lllp1tClotU CAta..tal.4, 1le.!lpc..<...ta.do6, e: iSbv.to, 06 c:(l.t.o~

de. itelwclta.ç.áo pe.:ulILtt.do.!i em te"-, c.onlD e. o eMO do-6 p'l.o6'e.!i40ltth l

e. magl6tJtadoll pOlt exemplo.

Lei. c.omplementalt .....egutarne.nta.lt.á' o pltc..!J e.note. d..wpO.!i.<.t.<."
lIO ••dc. modo ti. hitlleJL uma pc.1t6e.<.t:a. ttdequnção en.tJtc a..,!, .vclr.ba4 dI

JLcplI.e.4ell.:taçáo e aoi ówu;ãl!-5 de.&e.mpetlhada.t. pe.ll:t I:tu:to/t.<.dadc...

Sendo uma. de.t:e.Jttll'('llnç.iio c.olt.6.t..Uu('ionnt. e. de,(,x:ando l

Lú COl'lpt.eme.l1ta.1I. ..sua. Jt.e.!Iuldmentaç.ão, llUfl apl.t.cação e: ab1tnrtoe.llte.,

não exú•.tLndó ..seQue.Jt o hemplt.c. .<.t1voc.ado PlT.<.ltc1plo do d.<.ltc.i.to ad .

qlÚ.Ju.do.

o que. 6e. "ltc.l{!-ndc., também, CoOIll a 1'Jl.c.H.nte Jlt!lc.~tiio

que. o .balãlU.o-tIllnimo ..seja. e.6e..u.vane.ntc. c.al'az de ttte.llde.'t d.!i .te.ce..
da.de.s bM.<.ca.!i do tr..a.batftado1t e. pOlo~a. pe.Jl.m.(.t-tlL-lftc v.<.ve1t dCllt:t.o I

pc.d1tõe.'!' de. cU.gll.<.dade. da. pe.Moa hWl/ftl1l1, tttÍJll,(,ú.do6 pOIt 01t!lt't!1.(..!i11l06

teltnaC'<'Ol1aÚ e. poJL pal.sc.J em e.1.e.vado Cótn!l'<'o de. de6tlllJolvllIlC.tto

Mm, qu.e. ° .ba.l.iilt.lo-mZn.unD J,(..Jtva.. -de 6ato, pa.1l.a o ,,!iUóte.llto de.c.e.n

e d'<'!Jno de uma. óanll.cla.., .<..6to E, paJI.d QUI! a Óll.nzlua de. IUI' ttabr..

dolt po.6.!ia V.<.VC..'l. e não apena.!i hO&!l.ev.ü'e.1t com" gal!/to de. .seu .t'l-ltbl
l.ho, que no cal.o bJl.a..s-t1.eLlto, COlt::.c.6pondC!., ta.!i.t.Lmavclmelt.te~ a vi.'
em ph.ecâJua..!i c.ond.<.çõc...s de. v.<.da., pa'l.a não d.<.zc.Jt., .{,obtcl1.(.ve.'l em tI

..t.uniive.w cond.t.çõe.~ ..!Iu.bu.ma.lta~.

JUSTlFICAÇi'\O

Substitua_se, no incIso 1 do art.J44, a palavra "implement,!

çãu'· pela palavra "execução".

jeto.
A emenda é redacional e dá meior clareza ao texto do PrQ.

Depois de muitas discussEies a respeito do assunto, foI'
criado o vale transporte.

Entretanto, na prática, o beneficio não funciona, pois

é~ para o empregador.

INCLUA-SE ONDE COUBER:

"Todo cidadão cuja remuneração não ultrapasse CINCO SA
LARIOS mini mos tem direi to ao fOrnecimento de passes de
transporte entre sua residência e o local de seu t:l:aba
lho até o limite de 60 (sessenta) passes mensais. O em
pregador terá o direi to de descontar do seu lmposto de
renda, como despesa, o pagamento que efetuar a esse ti
tulo.

Os funcionários públ1cos, da administração direta e i,!l

direta, nas mesmas condições, farão jus ao mesmo bene
ficio".

JUSTIFICAcAo

EMEl'IDA lPOB910-7
tJ DEPUTADO SAMIR ACHÔA

r;~;:;:J

~~~7ãJJ

rr;s~;~;=:J

!:Jõ!!';8JãD

'""O/'J""'.~i. --,

Os ensaios dessa,prática de co-participação têm apresen
tado bons resultados ~ conveniente inscrever o principio na leI
Haior para que o legislador futuramente regule convenientemente a
matéria

IlArt _ A lei regulará a Participação dos corpos docente

e discente e dos funcionários na gestão das escolas, em todos os
níveis."

Emenda (aditiva)

lnclua_se, no CapitulO I (Titulo II), denominado "Dos Di

reitos Individuais", ap6s O art 12: um dispositivo com a seguint;
redação:

Emenda (aditiva)

Inclua_se, no Capítulo III (título IX), denominado "Da O!,

dem Social", um dispositivo com a seguinte redação:

l!J PLENARlO

EMENDA lPOB905-1
tJ CONSTITUINTE JANIL HAOpAD

EMENDA lPOB906-9
(? CCNSílTUINlE Jl\tHL HAD;;

l: PlEN~RlO
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r,r----------"'..,'""''''',.,------------,
EMENDA !-IODIFICATIVA
DISPOSITIVO E!-'ENDADD. ArL 324

o art 324 do Projeto de Constituição da Comi~

são de Si sternatização passa a ter a seguinte redação.

PLFNÁRIO

JUSTIFICAÇÃO

A nor-ra en questão padece da falta de pragnatisno. Cria-se
nais um fundo. l1ais impostos, chanados "contribuições", quando o que
se deve esperar é Que o Estado administre melhor os tributos que já
arrecada.

EItf:NDA AO PROJI:TO DA COmSSÃD DE SISTI:rtATIZAÇÃO

Esse artigo prevê que a lei criará u-i trundc de conservacão
e recuperação do meio ambiente, constituído. entre outros recur-sca ,
"por contrJ,buições que incidan sobre as atividades potencialnente pc
luidoras e a exploração de recursos naturais".

Suprima-se o art. 413.

r;r----------T....llu'."'•• çI. --,

EMENDA lP08918-2 "".-------'J I'I
pFL

" ' '' ''----'
(=lconStitulnte FRANCISCO DORNELLES . ~ _J
rrr---_---;-_·U lD/.CIlUl."o lo -,

Em nosso País, de modo marcante nas últimas décadas,

o movimento vem se desenvolvendo rap roamente Enfrenta, entretanto,

um ponto de estrangulamento, que é a escassez de recursos humanos

nessa area, razdo por que torna-se nnper roso o estímulo do Governo
na parte do ensIno cooperativo.

Assim, cons,J.derando os valores extraordinarios d~ d~

mocracia, solidariedade, civismo e justIça socIal, incorporados pelo

cooperativismo e associativismo, Pl,eiteamos que este sistema seja e~

sinado, na teoria e na prática, como exigência constitucional, em tE.
dos os níveis do ensino brasileifo, divulgando seus princípios, como
forma alternatIva de crqaru aaçãc sécao-eccnõmí.ce da sociedade.

EMENDA lP08915·8
I:J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

tJ PLENl1nIO

~~~'7;J

fWi;?Tiill
CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

PLENI'iRIOl:J

Art. 324 _ Os assentamentos do plano nacional

dê reforma agrária de preferência terão um centro uE

bano dotado de comodidades comunitárias essenciais
em forma de agrovilas e terão a participação das CO~

perativas, desde o assentamento dos agricultores, 6,!i

sistência técnica creditícia, prganização da produção

sua comercialização, distribuição e industualização

EMENDA lP08912-3
l:J
r.r f.r~lk~uc~".AO,."••o~I.s1.

JUSTIFICAÇAO

o sistema cooperativista está apto para colaborar comos

programas de reforma agrária.
Os assentamentos fundIárIos realizados em nossa Patria

apresentam melhor organIzação e melhores resultados quando ecorceohaoos pela ação
das cooperativas Esta ação inIcia já na fase da seleção dos candidatos, incluindo

aInda assIstência técníca, garantia de coaercíattzeçãc c industrialização da produ

ção gerada
As cooperativas conseguiram elevar os níveIs da prod..Jção

e da produtividade, gerando maIor riqueza A política fundiária, na verdade, é in 

dissoclável da políhca agrícola, e esta dupla função O sistema cooperativista co~

segue realizar ao mesmo tempo Assim, com a aprovação desta Emenda, contrrburr-seé
ara acelerar a el(ecuf'Jo dos ro ramas de reforma fJ rarIfJ. _

EfiENOA t~ODIrrCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 469

O ar't 469 do projeto de Const1tuição da Comissão de

SistematJ.zação passa a ter a seguInte redação

Art. 469 - Até a regulamantação da autorização a que se

referem o ítem I do art. 328 e o art. 329, o 8anco Central do

Brasil providenciará para que sejam atribuídas às cooperativas

de crédito as mesmas condições de ümcfonarento e operacionali

dade das institulçães bercérras, respeitadas suas cecvi.íeraoa 

des.

JUSTIFIcAçno

AléM disso, tais cO'1.tribuições estão vaganente def'Lnddae ,
Qualquer atividade é potencialnente poluidora. A expacr-eeâc de r-ec.rr-.
sos naturais, sen a Qual não haveria criacão de r-Lque aa , ja sofre- S
incidência de vários impostos.

Em suna, a nor-ma referida é una pronissória em branco a :fa
vor do üs cedc ,

r,r-------".....,,,..,,...,,,,,..,,...-------_,

DEPUTADO VICTOR FACCIONI "nr t 272 As alíquotas do imposto de Que trata o
item II serão progressivas e fixadas em resolução do
Senado da República."

üê-se ao § 51! do art 272, do Projeto de Constitui

ção elaborado pela Comissão de Siste"!.atização, a seguinte redação.

r,r----------".."~..,,,..,.,------------,As cooperativas de crédito são instituições rmencerres sob o

controle do sercc Central e sujeitas à normatização do Conselho lofonetário Nacia 

nal Ostentam características diversas dos bancos, até mesmo por serem sociedades

de pessoas e não de capital.
A operaclonalização de certos produtos inerentes à atividade ba!!

cária será, pelo texto const.í.tuctorer proposto, facultada às cooperativas de crê 
dito, obedecida a satisfação de requisitos semelhantes, atendendo-se às suas cond.!
ções peculiares de formação e estrutura.

.L.u.l~'./C... ""lO/'.......'ulo _,

PLENI1RIO

EMENDA lP08913-1
l!J

l!J
'"' f.Of.I....T"'•• çl.

A redação proposta, ao determinar que essas alíquo_

tas "serão progressivas e fixadas em resolução do Senadc da Repú

blica", visa a dar ao tributo um tratamento homogêneo em todo o

território nacional. A par da segurança Q~e a redação proposta co!!.
feriria ao cãcedãc , busca-se, com a medida, impedir a evasão do I,!!!

posto, Que ocorreria, inevitavelmente, em função da transferência,

de um Estado para outro, de bens - especIalmente móveis e títulos

de crédito - em tunção da sua maIor ou menor tributação.

JUSTIFICAÇAO

o § 51! do Projeto dispõe Que as alíquotas do impos

to de transmi~são ~ morl:ls e doações, de competência dos Esta

dos, "serão p.rogressivas e não excederão os limites estecejecrocs em

resolução do Senado da República."

Art 349 •••••• ••• •• ••• ••••••••••••••••••••

§ 22 -'O setor privado de prestação de serviços de saúde

pode parbcIpar de forma cceojeeenter na assístêrcre à saúde da
população, sob as condições estabelecidas em contrato de duel_
to PÚblIco, tendo preferência e tratamento especial as entid3 _

des fIlantrópIcas e as sem fins lucrativos.

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOJ: nrt 349, § 22

PLEtll1RIO

Acrescente-se ao § 22 do art 349, do Projeto de E:onshtui _
ção da rontssêc de Sistematização. a expressão "e as sem fins Iucratãvcsv •
redigindo-se este dlspOSlt1vO da seguinte forma:

['J

EMENDA lP08916-6
I'l

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 265, II

Art. 265 _ ~ vedado à União, aos Estados. ao Distrito Federal e

aos flunic!pios:
1- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II _ InstituIr tributos sobre'

a)............ .. .. . . .
b) •• •• •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••
c) ... ••• • •••••••• ••• ••••• • ••••••••••
d) ••••••••••••••••••••••••

e) o ato cooperativo, assim .considerado aquele praticado entre
o associado e a cooperativa ou entre cooperativas associa 

das, na realização de serviços, operações ou atividades que

constituam seu objeto social

JUSTIFICAÇ1l0

Acrescente-se ao art 265. ítem lI, do Projeto de Cons

tituIção da ComIssão de Sistematização, o seguInte dispositivo.

t de sina importâncIa a inserção do princípio da nnsucaoe fiscal

para os atos cooperativos na Carta Magna, tendo-se em vIsta que, em todo o mundo,

não incidem impostos sobre estes atos.
O Poder Público precisa reconhecer que a Cooperativa é un instru 

menta de organização d~ corrunidade e \.JI'Ia socíecsde de pessoas e não de capitais

Assim, a não incid~ncia de Incestos sobre os atos cooperativos deixará de ser CO!!

siclerada un privilégio, passando a const.ítuar-se rum legítimo direito, de modo
que as Cooperativas não precisarão repetir, periodicamente, seus

earcrços junto aos novos titulares dos diferentes órgãos governa

mentais, especIalmente do Ministério da Fazenda, ou recorrerem ao

JudIciário para demonstrar a intributabilidade técnica de tais

atos.

3JSTIF-ICAC.iIO

Como justificativa do encaminhamento da presente Emenda
transcrevemos tm trecho da palestra proferida pelo Presidente da lJ'.UMED 00 BRASIL,

na Subcomissão de Saúde, seguridade e Meio Ambiente:

"O CooperativIsmo, como doutrina democrática, baseada na lI
vre adesão, na sociedade de pessoal e não de capItal, permite que sejam criados
Instronentcs que tenham condIções de corbrr os excessos caracterizados pela hi 
pertrofia do EstadolEmpresa e, ao nesno teme, Ir:pedir que o mercantilismo mulU
nacional invada ainda mais a nossa economia, estabelecendo veículos ccfcníef.íatas ,
atreves de cna desnacaonalfzação das nossas riQUezas."

"EspecIfl.camente na área da saúde, nós temos condições, çra
ças ao que jii existe de cooperativismo de tt abalbo _ representado pelas 15DLNI 
M:Osque exastem no Brasil, congregando cerca de 40 000 profissionais na área da
saúde, que atendem cerca de 7 IlI1lhões de usuárIos - ter uma opção para aquelas
propostas representadas pela medicina liberal e pela medicina coa ânimo de lucros".

f'J

CONSTITUINTE MVRIAM PORTELLA

PLENARIO

fUTONu""roc...çl.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 145

Dê-se ao art.145 a recaçãc adiante, elimina-

dos, ccnaequerrtemente , seus incisos e parágrafos, por confli

tantes com a emenda.

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

PLENARIO

TCrTlJl"S1'r,uçl.

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDMO Art. 376, Parágrafo único

Inclua-se. no parágrafo único do art. 376 do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização, a expressão- "e o en

sino do Cooperativismo e do Associativismo", redigIndo-se este dis

positivo da seguinte forma.

EMENDA lP08917-4
1'"1 CONSTITUINTE VICTOR FnCCIONI

1'"1 PLE.MRIO

r;r----------Tun/r<nll'...çlo

E!-lENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: nr t 17, II, b) e ~)

Acrescente-se às letras b) e c), ítem lI, do art. 17

do Projeto de Constituição da Comissão de SIstematização, as ex

pressões" e de cooperativas" e " e das cooperativas", respecti

vamente. redigindo-se estes dIspositivos da seguinte forma:

Art.14.5 - Os cargos de MinIstro ou Conselhei

ro do Tribunal de Constas serão preenchidos mediante éoncurso

público de provas e títulos, devendo os candidatos atender
aos requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada. idade

super.ter a 30 anos, além de outros especi ficados e~ lei.

JUSTIFICATIVA

o provimento por concurso público dotará a Co.!:,
te de elementos com reais conhecimentos das matérias que estA

.rãn sob exame, relativa a qeatãc da coisa pública e preserv,!

rá mais a sua independência.

Art. 376 •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••

Parágrafo único. O ensIno religioso, sem dis

tinçlIo de credo, e o ensino do Coopera:tivisno e do A~

sociativismo, constituirão disciplinas de mat.r.ícura

facultativa

JUSTIFICAC1l0

o movimento cooperativista vem se evidenciando, cada

vez mais, como um instr.umento eficaz de organização democrática da
sociedade, uma forma adequada de distribuição de eenca e uma alter
nativa efielente na busca do equilíbrlo entre o social e o econômi-

Sendo um movimento autogestionário, pela aplicação de
seus princípios norteadores, gera as- condiçõ,;s necessárias para a

formaçõó de pessoas que passes. a interagIr umas com as outras ~ pra

ticando a ajuda mútua, co~st1tuindO-ser assfe , na lIlelhor forma de

atender aos anseios mais profundos do homem,: que são a igualdade e
a llberdade.

CAPtTULO III

DOS DIREITOS COLETIVOS

Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 - •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

b) - Não será exigida autorização estatal para a fundação

de associações e de cooperativas.

c) - E vedada a interferência do Estado no funcionamento das

associações e das cooperativas.

JUSTIFICAÇ1l0

As cooperativas brasileiras, hIstorIcamente, sercre sofreram

a interferência e o controle do Estado.

Constitui,. por Isso, un avenço significativo para o Cooperat!
vISlIlO o disposto no § 22 do art 304, que estabelece quI::MA lei apoiará e esti
IlJJlará o cccceratavrseo e outras formas de assocIaUvismo, com incentivos fi

reocerros, fiscais e creditícios".

t preciso, entretanto, garantir a não intervenção do Estado e

assegurar às socJedades cooperativas a liberdade de constituição e <te auto-ge,!
tão. Eí.s aI <l ro~o cla-,i.Nsnote ~a..-

CONSTITUINTE MYRrAM PORTEllA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEOADO: ART. 300, IV

Suprima-se o inciso IV do art. 300.

.JUSTIFICATIVA

o pr1ncípio da livre concorrência é lesivo BO intere~

se da empresa privada nacional, que nllo tem condiçOes de competir
com as gIgantescas corporaçOes internacionais.
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Dê-se ao ítem XVIII do art. 13 a seguinte redação~

Plenário

.LC.A.IO/CC..,"lo/.""cO~ISSlo -,

"XVIII - gozo de trinta dias de ft!das anuais remuner!!.
das";

Constituinte GANDI JAloIIL

»b-Saãvc decisão llmlnar do juiz arrte a

prova dos autos, a ação de impugnação de mondato tramita erra segredo

de justiça.

"c- Convicto o juiz.' de que o. ação foi tem!...

rária ou de manifesta má fé, CI impugnante será condenado à pena de

dois a quatro anos de reclusão.

HavendQ qualque abalo pre e/ou pós parto na saúde da
gestante, está ela plenamente no agasalho da Lei vigente com ga
rantia de seu emprego. Ressalte-se, ainda, que a proteção exces_
siva pode vir a ensejar a ocorrllncia de discriminação relativa_
mente àquelas Que se quer supe1"proteger.

JusTIncAcAo

No cur-se da dâscu.eeâc , no plenário da SUbcomissãl

do Anteprojeto elaborado pelo nobre Deputado LYSANEAS MACIEL, co,!!I
cluimos que 3S vozes que se fizeram ouvir contra a proposta do VQ
TO DESTlTUINTE não eram, em verdade. contra o novo instituto,
mas sim contra a forma em que fora apresentado Afinal. não temosJ
dúvida de que nenhum parlamentar pOderia sentir-se em posição con
fortável na ccnv.lvêncfa inevitável com colegas espuriamente ele1;+
Com as emendas acfea , esperamos contribuir para a aprovação nesse
disPositivo, e que amanhã será lembrado como uma das mais sign1 fi

cativas contribuJ.ções da Assembléia Naclon<:il Constituinte para a

defesa do prestigio e da credibilIdade do acder legislativo.

Dê-se ao ítem XIX. do art. 13 a seguinte redação:

Plenário

Não há Qualquer justi fieação de ordem médica ou aio
16giC<l pat'a 'que $e conceda licença remunel:'é\da à empregada gestan
te pelo prazo de cento e vInte dias, como está no ítem que pre:
tendemos alterar.

Sabedores da cnexose sobrecarga de feltos, da rees _
truturação administrativa e da vultuosa soma de recursos necessárias
para a transferência dos Julgamentos dos acldentes de trabalho da
Justiça comum para a <Justiça do 'rra.bal-ho. os nobres Senhores Consti
tuintes, por certo, acolherão a presente emenda por sex de interes:
se da classe laboral e de quantos CleseJall'l o aprimoramento do Judie,!
ária.

~..
Disposit!vo emendado Allneas "a", "b'e "c", do item IV, do art. 48

"XIX _ licença remunerada à gestante. antes e depoiS
do parto. por perlado não inferior ti. noventa
dias";

por último , vale recordar que o VOTO DESTlTulNTE
uma novidade "tece.bida com cact.eãe entre nós. é um instituto $ec~

lar ,que remonta à Grécia Antiga, presente hoje nas democracias
Européias OcidentaiS e na Cf'.)nstltuição scvrétrca.ae nosso Hemisr§.
rio. o direito de destituir eanoatãrrc Que traem a confiança do
eleib:n:ada está enraizado nQS Estados que se unirtlm na Conrtlder~

ção ncrte-eeertceoe roresce a proclamação da Independência dos
Es tadcs Unidos de Amérâca,

mot.ivo para q\:le seaa alt.erada a Sistemática atualmente em vigor que
estabelece .ser esta matéria da competência da justiça ordinári.a dos
Est.~dos-1Uembl:'CS, do Distrito Federal e dos Ter:ritõrios. :l:: sabido
que a Justiç;:l. do Trabalho enfrenta há longos euos uma grande sohre
cax-ga de trabalho - tendo se ecencueec ainda mais nos últimos anos,
fruto de uma estrutura precária de funciOnamento, o que vem provo _
cando o retardamento das contendas judiciais. J:ncluir em Sua compe
tência os acidentes do trabalho é atitude que revela. desconhecimen
to do precário deaempenne da máquina adIntnistrativa que sustenta os
serviços judiciários.

,~I-ie:NDI\ MODIFICATIVA

a.';f As aã Ineaa "a", "b" eer-v, do item IV, do art

.;;á, passam a ter a seguinte redação :

"8._ O mandato parlamentar poderá ser impu.9

rtãüo ente a Justiça Eleitoral no prazo de até dois anos após a diplo

mação , instru!da a ação com provas conclusivas de abuso de poder ~

conômlco, corrupção ou rxeude , transgressões elef tcraas essas puni
veãs com a pet:da do mandato.

EMENDA lP08927-1
I:? DEPUTADO SA"TR AC!'IOA

f'l PLENIIRIO
r.r--- .UIQI1"""O:A~;;~ ,
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m-----------~t.~o/.... '1"'CAGlo _..,
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PLC~.l.lQ/eO""o1o',v.~O~IU;;O -,

t da malor r-et cvênc ta o pap~l do 'local ato

pr trae t re instãnCla. Por essa razão, nada na rs justo Que se lhe

confu-e uma ne i cr destinação na harlllonlZaçâo do ce p t t.a'l e trab!

lho com a instalação de órgãos exclusivamente de conc tl teçâe , '

composto apenas de r-eru-es cn ee nccs de empregados e emprl!gadores.

Tendo em vista a llãwra]., vocação dos Julzes c tas s rs tas para ad-
eu ms tr-ar ccnf"l itos orlundos da relação de trabalho~ esta pr!:.

posta será altdmeate prOve1toSI1 para a Just,ça laboral pOl$ ,

estimula as transações e reduz os htig10S. al'Ylando os ôr ~

gãos JudlC;iãrloS da volumosa carga de processos que ingressa

diar1amente nas Juntas de Concillação e Julgamento Se não '

houver eJ'i1to na conclllação. não haverã necessldade de nova

aud1encn perante o JUtl. togadCl Este re.ceb~r1a a de.fe.sa do r~

clamado, que lhe serla cncamlntJada Pelos vogalS, resolvern ~

cerca das proVas a serem defertdas. medlante despacho sanea. 

dor, coma ocorre. no processo c1v11, ~ designana. a seguir, a

aUd,êncla f1nal de instrução e julgamento.

Crelo que esta elllenda serã acoUnda pelos nobres

constltuintes, por sua pert1néncla política. por seus fundarncE,

tos e por- complementar o caráter de celcndade da Justlça do

lrabalno. vhat\do a prote.ção do traba1hador.

"PassarãQ a pertence!" à umãc e vendidos em hasta púb11
ca todos os bens moveis ou imóveis que de qualquer ma:
neha sirvam à produÇ:ão, transporte. comercialização ou
Dutra forma destinada ao tráfico c;te qualquer substância
entorpecente, ti partir do trânsito en julgada de prese,!!
ça concene tcr ra proferida pelo Juizo Criminal qualquer
que seja a pena imposta eont.ra acusado ao qual perte,!!
ÇSf/I ou se vt.11.izam de tais bens".

~Y"hllt:>.t!-, e'te!t:1°g'3C:;;~;;o------------,
INCLUA-se)6NDE CDUBI::R:

Acrescçnte-;e ao art. 215 o seguinte par'ãgrafol roH'~
o A.rU;uL p~r-...~~~~ J_V/, ~ fo /1.:

"-§,2~- Nas Juntas de Conciliação e Julgamento haver-E

uma fase mer-amente conc t t te tjir i e em que as par

t,es comparecerão a pene s perante os representan

tes cle ss i s tns , não havendo acordo. os autos sE.

birão ao au'r a-Pr-es tdente que , ao sanear o pro 

cesso. designarã a data per-e a eudvênc te de 'n~

trução e Julgamento·.

JUSTIfICAÇl{O

t01ftUlpente são apreendidos substâncias entorpecentes em
meios de transportes, como evtões , automõvers , caminhões, mct ocf
cretas • • • •• • enfim ve.íccncs

POt outro lado, vem se acentuando a utilização de fazo!:!.
das, sreros, ter-ras em geral, para a produçlio de substdnc1as Que
servem de matéria prima li produção de entorpecentes

'taã s atos devem ser reprimidos não sàmente criminalmen
te, mas, a exemplo do que OCOrre já em nosso üi re í to com os ins_
t ruaerncs de- crimes, aqueles bens devem ser revertidos em rever
da Unlã:o com destinaç?O. especf rfca ao combate ao tráfico de ento!.
pecentes

PÁRAGflAFD UNtCO. D dinheuo arrecadado com a venda de tais bens I

setcÍ cesumàdo especã r rcament;e ao combate direto eo tri
fico e produç~o de substância entorpecente

JUSTIFICAÇ1l:0

"§ - Os acid!'lntes de trabalho serão processados
julgados perante a )u!ltiça comum".

JUSTIt:'ICACÃO

No~ do art.. 218 foram i.ncluidos os aoidentes de I
trabalho como competência da JuSt:iÇA do ~rabalho. Não se viSlumbra I

Suprima.-se do art. 218 a expressão "as ações de aci
dentes de trabalho"· e acrescente-se-lhe o seguipte parágrafo·

~ medida salutar e justa.

EMENDA lP08925-5
[J COnSTlTVIUlE SAMIR ACllOA

EMENDA lP08926-3
iH constituinte Salt1..tr Achôa
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EN~NOA ~DOlnCATZVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.300

Dê-se ao ceput do aJ:t.300, a redação seguinte:

Preferimos a redação do art. 19 do subst1tutl- ,
ve Severo Games na Comlssi'Icrda ordem Econ4mlca. A diferença
é sut!l.

O projeto emendado embasa à Ordem Econômica na

livre iniciativa. A redação Ora proposta fundamenta-a nos
princípios da Justiça social, O Jaâssez feire pode ter sido

muito bom para Países desenvolvidos no século XVIII.
O Brasil é um, país subdesenvolvido, de econE.

mia mista, prestes a entrar no século XXI, üs pilares que su~

tentam 8 economia brasileira são o investimento público e o
investimento privado.

No momento em que a sociedade brasileira exige
uma nova ordem econômica, não se pode embasá-la na livre ini_
ciativa Ds pdnc!pios liberais do século XvIII ee.t ãc ut teecae
sadoa e tlOje só podem ser entendidos. como saudosismo conservi
dor.

Pela nossa emenda. a liberdade de iniciativa,
n§o eliminada, pois çcnvfve e conviverá com a iniciativa pú
blica, pelas peculiaridades econômicas nacionais, coma assina
lado atrás, haver;i de conciliar_se com a valorização do tra:
balho. Aí. com fundamento na justiça social, em coerência com
as demais disposições dos incisos mencionado art. 300, teremos
uma verdadeira val.orização do trabalho, ou seja, a huaanfza-,
Çao da ordem econOmica

-mecee sobre a re tã rude de órgãos humanos de c~

dáver para o uso em operações de transplante "

JUSTIFICATIVA

·Art.300 - A Ordem ftcon6mlca fundada nos prIn
cipias da justiça social, tem por I)bjetivo assegurar a todos
existência digna, conciliando a liberdade de iniciativa com a
va.lorização do trabalho I en ccerêrtcãa com:

CONSTITUINTE M'iRIAM PORTELLA

PLENARIO

Inclua-se no projeto de texto constitucional, na parte relativa à
saúde, o seguinte dispositivo:

o gravíssimo problema da falta de órgãos vitais pa
ra transplantes agrava_se mais e mals a cada dia que passa em noS.
so paIs Os fatores que mais contrIbuem para isto são a des.lnfor:
mação da população a respe.lto do comple)(o problema, os"",preconcei
tos religiosos e éticos envolvJdos e o medo espec!flc6 a respelto
de tudo o que envolve a morte

Embora sejam preconceitos qlJe mereçam respeito, mas
que podem e devem ser mudado pois, com (I avanço da ciência med~ca

nos ültimos anos, já é possível que esperemos verdadeiros "mIa

gres ll no campo dos transplantes de órgãos vitais para a salvaçã~
de vidas de doentes terminais que l sem transplante de determina_
dos órgãos vitais. morreriam.

Esse avanço da ciência não Pode ser obstaculizê:dO
por tais preconceitos que, embora respeltáveis, Dodem e devem ser
mudados ou venfidos com o fim de que se salvem vtdas, sem ferir
direltos e 1:espe~tando sentimentos

Nesta sugestão, estamos estabelecendo o principio'
de que todo cidadão é doador natural de seus órgãos vitais, a me
nosque se l'1anifcste devidamente em contrário. Talflbém estamos de
terminando que a extração de órgãos de cadáveres para transplante
uesde que não tenha havido manifestaç~o em contrário, só será pos
sível por equipe de (10 mInImo cinco médlcos, devidameote regis:
trado no Il1nistérfo da Saúde e a que a ele deve Prestar devidas'
contos após cada uso de cadáver. A destinação dos órgaos ratHa
dos é clara c especifica: paélentes que deles necessitem pnt"d ;

sobrevivência fsica. Também estamos determinando que uma lei Com
plementar regulamente devIdaMente o aSSurlto dentro de cento e oi
tenta dias apos a promulgação da nova Constituição.

_Respeitando os princIpios familiares, mOrais
.ét.Iccs e rell{)iosos da família, o corpo nunenc

apóS 8 morte do jndivIduo~ poderá ser utiliza
do Para a extração de órgãos que específ1.came!!
te sirvam a oecrentes , comprovadamente necessl
tadcs dos mesmos para sobrevivência, ou corre
ção de lesão qrave , por equipe de médicos ccn
posta de no mínimo cinco (5) eeebros , devida
mente regIstrada no Ministério da Saúde ao ql31

prestará conta de seus atos o uso de cada cadi
ver~

_tel Complementar regulamentará a materJB
prazo de cento e oitenta (180) dias.

_Qualquer cldadão, por 51 ou por representante
legal, podara manifestar-se ev.pressamente p.ot"

escrito, perante Qualquer autoridade legaJlIlente
constituida, contrário à utilhação de seu cor

po, após a morte, para o fim estabelecido nes
te dispoc;,ltivo.

JUSTIfICAÇÃO

m- TufO/~nfl.I<;Açl~- __,

EMENDA lP08923-9
fi DEPUTADO SA"IR ACHO.

t: PLENIIRIO

r.r-----------f(U~/.U'T""''''õ;:~ __,



AssernbIéfiJ Nacional Constituinte e 935

.~.d",o/oo.""'~/IOICO"'''l:o ..,

r;r PL...""'/CO......~/IOICOW'..L:I _,

"Compete à Uni!l:o legislar sobre a organização e as garantias
das forças Públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos.
Territórios Federais, bem como sobre 'S. organização do sist.!
ma de defesa sccraí. As Forças Públ~cas dos Estados, do D~§.

trito Federal e dos Territórios Federais, subordinadas dir.!

tamente aos Governadores, são instituições permanentes, fu!!.
dadas na hierarquia e na disciphna de forças auxiliares do
ExéJ'cito Brasileiro".

tUtO/~OITI'lC'Ç;;O _,

trarem efetivo aproveitamento e comprovarem falta ou insu
ficiéncia de recursos, 

o ensino de terceiro grau será minl.strado nos estabeleci
mentes ma;'tl.dos pelo Poder Públ1co em horários que possi
bi11tem ao trabalhador frequenta-lo gratuitamente".

o diSposto nesta Emenda é fruto direto do III Congresso Br-ª.
slleiro de Policias Militares, realizado em fevereiro deste ano na
cidade de aero Horizonte que reuniu, como preletores, estadistas, p~
liticos, juristas e prorãsaronare da segurança pública. Partiu d.!
Iea o que estamos propondo para constar da nova' constituição

JUSTIFICAÇ1l0

Esta ·Emenda obedece aos preceitos da atual Constituição, com

uma única exceção: a obrigatoriedade de se oferecer ao trabalhador

a oportunidade de cursar a universidade em horário fora do de seu
trabalho Q que se observa hoje, e de algum tempo a esta parte, é
que a maioria das universidades mantidas pelo Poder Público não ofe
rece essa oportunidade, o que se constitui uma injustiça inaceitá-

vel, pois o trabalhador que quer cursar universidade tem de se sub
meter ao comércio 'do ensino particular, o que onera em mui to seu;

encargos pessoais, já que a maioria das uníversadades públicas não
lhe dá a oportunidade tão desejada.

JUSTIFICAçno

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título
VI, Capítulo IV, na parte referente à Segurança Pública. o' segui!!.
te dispositivo:

'EMENDA lP08938·7
I: Cao,titulnte GA"DI JAMIL

I: PLEN~RIO

iEMENDA lP08939·5
(lconstitUinte GANO! JAMIl

JUSTIFICAçnc

E fato público e ncbõrrc que a ass í.st ênc ra médica,em qualquer
ccncrudede deste país, desde as capitais até a menor das ieec.neecee
s6 é prestada via de regra a pessoas- que tenham recursos financeiros

suf'í.c rentes , por si mesmas ou por outrem, o que é verdade inclusive,

em muitos casos, até quando se trata de atendimento de emergência. I:
preciso lembrar, também, que quando se fala em recursos financeiros
suficientes para atendimento méofcc , há que se falar em montantes s~

bremaneira onerosos, mesmo para pessoas consideradas ricas. Q que se

quer, com esta Emenda, é que a Constituição passe a garantu para
toda e qualquer pessoa, sem nenhuma dl.scriminação e muito menos
discriminação financeira-econômica, atendimento médico gratu~to, se

ja em casos de emergência ou não, a expensas do Poder Público.

liA Constituição garante a todo_s os~cidadãos assistência méd!
ca socializada".

C Sistema Nacional de Habitação ainda não alcançou (e nos mo.!.
des atuais dificilmente alcaoçará) os objetivos para ele consignados
Isto por véz Las rezõee , mas basicamente pela sequmte reaãce cs recur

scs de que Jle se vale são os do Fundo de Garantia Por Tempo de sei
viço _ FGTS e as cadernetas de poupança. Os serviços pagos por esses

empréstimos, entretanto, são de tal monta, Que oneram sobremaneira a
bolsa do trabalhador que adquire sua casa popular por esse sistema
Para atenuar esse ônus, a presente Emenda prescreve que a aquisição

de casa pr6pria de. configuração popular seja subsidiada com recea tas
tributárias que formam fundos sociais do tipo do FINSCCIAL e outros.

JUSTIFICAçnc

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título
IX, Capítulo II, Seção I, que trata da Saúde, o seguinte dispositivo.

"-A aquisição de casa própria de tipo popular será subsidiada
com receitas tributárias".

f:PI ENIlBTC
r.r- tutou~n.....;;;o _____,

'EMENDA lP08934-4
tJconst j bdnte GANDI JAMIlP~UA"'O/Coll'nAoll.,..ow'nl:o ..,

EMENDA lP08930·1
['J ccns t â tu í rrte GANDI JAMIL

['J pl EN~RIC

JUSTIFICAçnc

r;r---- 1UnlOOU"lCACAO _,

JUSTIFICAÇAC

A diminuição da idade mínima histórica para Senador atende

ao fato de que recentemente, em função da Emenda Constituc~onal nQ
25, se reduziu a idade mínima para candidato a Deputado, de 24 p.!!.
ra 16 anos. Extingue-se a alternância da renovação de quatro em ClU-ª.

tro anos, por um e dois terços, no senado, para que o mandato dos
Senadores possa ser sempre ccanc ídent.e com o do Presidente da RepQ
blica, com todos os beneficios que a medida por certo trará para

as Unidades da Federação representadas na Câmara AIta. Pela mesma
razão, estamos propondo que, na hipótese de a eleição Presfcencaat
ser em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminem com o do pró
ximo Presidente da República e, não ocorrendo essa hipótese, esses

mandatos terminem com o do atual Preardente

o pagamento em dobro da remuneração mensal por ocasião
das fénas anuais consubstanciaria a generalização de um décimo

-quarto salár.to, o que não seria suportável pela maioria dos em
pregadores deste país, mormente os que não se caxac terxaanr como
empresas e não são, portanto, economicamente produtivos.

A preval.ecer a norma que estamos querendo reformular (

de pagamento em dobro de férias anuais remuneradas de trinta di

as), o aumento anual real do custo resultante da concessão nela
inserida serIe de 7,5% (sete e meio por cento) _sobre a situação

ora vigente.

Acrescente-se ao texto do Projeto de C·onstitu~ção, no Título
V, Capitulo I, Seção IV, que trata do Senado da República,o segul.i!,

te dispositivo:

"O Senado da República compõem-se de representantes dos Est-ª.
dos e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e secr,!
to, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos mai~

res de trinta anos e no exercício dos direitos politicos.C-ª.

da Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com
mandato de cinco anos coincidente sempre com o do Preside.!:!.
te da República. Cada Senador será eleito com dois Suple!!.
tes. Na hip6tese de o próximo er-eaacente da República ser .!
lei to em 1988, os mandatos dos atuais Senadores terminarão

com o desse Presidente. Não ocorrendo esta hipótese, eles

termí.narãc com o do atual Presidente da República".

JUSTIFICAÇAC

Acrescente-se ao art 149 um § 1Q, com a redação aba.!,

xo , renoeeranec-se o parágrafo único para § 2Q

"§ 12 o número de conselheiros dos Tribunais
de Contas dos Estados e fixado em sete

e do Distrito Federal e dos muru.cfprca
em no máximo sete e no minimo cinco",

JUSTIFICAÇAC

"Fica assegurado ao Presidente da República, aos Governadores
de Estado e aos Prefeitos MuniCipais o direito de se reelegerem
por um mandato e um só, desde que , desejando a reeleição,se d.!
sencompatibilizem do respectivo cargo seis meses antes da data
da eleição"

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título V,

Capítulo r r , Seção I., que trata do Presidente da aepõoi tca, o segui!!.
te dispositivo:

A reeleição do Presidente da República tem sido negada sistem~

ticamente por todas as constituições republicanas, sem exceção de uma
única. A reeleição dos Governadores de Estado s6 foi possível na pr!

meira constituição republicana, a de 1691, sendo que o assunto foI de..!.
xado ao arbf t r ao de cada Estado. Depois dela, todas as outras negam
esse direito também aos Chefes de Executivo EstaduaL Quanto a Prefe..!.
tos MU01cipaiS, o assunto tem tido tratamento diferenciado de uma p2,

ra outra Constituição. ~ tempo de mudarmos esse quadro. Além do fator
prático de a Nação, o Estado e a comunidade municipal poderem contar
com a experiência, provada na prática da administração pública,de seu
Chefe Executivo por mais um mandato, a Emenda atende ao fato, de modo

algum desprezível, de que outras nações tão importantes como o Br as l I
e até mais adotam a Ilermissão da reelegibilidade e!'l.tais carqos desde
ha muito tempo. Cite-se como exemplo, não o único nem o mais importai!.
te, os Estados Unidos da América do Norte

r.r U ...ol.OIT .. tCAÇi~ _,

ccnat í tumte GANDI JAMIL

Elimine-se o art. 336.

Não se pode maa s procrastinar o atendimento a esta justa reivii!,

dicação dos empregados domésticos, qual seja a do racebamen to do dãc.!,
mo-terceiro salário anual e às férias de trinta dias anuai s Aquilo

que até agora lhes é dado C0l'10 um favor ou uma liberalidade de seu p.!!.
trão, quando este o quer, e assim mesmo não a todos os empregados d~

mésticos nem em todos os anos, deve fazer parte de uma exigência con.§.

titucional

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Titulo lI,

Capítulo II, que trata dos Direitos Sociais, o seguinte dispositivo:

JUSTIFICAçnc

"A Constituição garante ao enpreqado doméstico férias remuner-ª.

das de tnnta daas corridos, após cada período de doze meses
de trabalho prestado à nesme pessoa ou família, e ao éécimo
terceiro salário nas condtcões previstas na }.egislação perti
nentev ,

rr;;~'~

tç/~'w;]

.~ •• 40IO/COWl$.lo/.OI.ow'".;;o _,

A fixação do número de Conselheiros dos Trib~

nais de Contas crcmcaa a per re i ta harmonização dessa ccndaçãc

entre os Estados, o Distrito Federal e os aurucfmcs , evitando
que se criem disparidades inJustificáveis nessa matéria.

EMENDA 1P08932·8
f'l Can,titulnte GANDI JANIL

fl pl EN~RIO

EMENDA lP08931·0
fl Can,titulnte GANDI JAMIL

fi PLEN~R!o
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flõt7~~m

rr~;~"~

tÇJ~~J#l

T.xTOI'~IT'f'C'Ç;;~----------_____'

"c) propbr ao legislativo a extinção e a cri-ª.
ção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos, respeitadas as situações con~

titu~das"i

"â lQ Os Ministras, ressalvada a não-vital!

cied'ade na hipótese do exercício de

o acréscimo da expr eesãa "respeitadas as situ~

ções cori'stituidas" pretende evitar lesão à situação ces" atuais
Ministros, definida pela ordem ceescs euerenai prasen7e e futura

Dê-se à letra c) do § lQ do art. 144 a seguinte redação

JUSTIFICAÇAC

Dê-se ao § 1$1 do art. 145 a seguinte reaecãc

EMENDA 1P08940·9
t' Can'ti tulnt. GA"OI JAMIL

=- .!lTO/.OIT'.'OAÇio ---,

I: PLEN~RIO

I: Pi EN~RIQ

EMENDA lP08941·7
I: cons t t tu í nte GANDI JAMIL

rrJ~~"'~
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'l.w1",O'Co...slo/.OICO.'ISO~ ..,

A vigência do art. 336 impedirá, na prática, a sobr~

v.ívêncae de entidades t aa s como SESC, SENAC, SESI e SENAI, entre

outras, já perfeitamente integradas à vida brasileira como enti
dades prestativas de serviço sccaaã da mais alta re levêncaa , a

lém de rer.rr o principio da Lrvre mj.ct at rve

JUSTIFICAÇAC

Acrescente-se ao te\o:.to do Projeto de Consb,tuição, no Título
IX Capitulo lII, que trata da Educação e Cultura, o seguinte dj.sP~

sitivo·

"O ensino será ministrado no pr íme í sc , no segundo e no terce.!,

ro graus pelo Poder Públ1co, aedaante os seguintes punc.!

pios:
_ o ensino é livre à iniciativa particular em qualquer dos

graus, respeitadas as disposições legais;

_ o ensino de pnmeiro grau é obrigatório para todos dos s.!:,

te aos quatorze anos de rdede , sendo gratuito nos estab.!:,
lecimentos of~clais e mfru.s t r ada exclusivamente em portE.
guês;

_ o ans a.nn de segundo e de terceiro graus será igualmente
gratui to nos estabelecimentos oficiais para quantos del'lon§.

I: PLEN~RIO

EMENDA lP08937·9
I: Cao,htulote G~NOI JAMIL

JUSTIFICAÇAC

Acrescente-se ao art,. 1~9 parágrafo com a seguinte

red,ç'a} p"""~ '" '"Iv.>.( !'~""'~rr V~,~ '" § I::

"§J!Os Conselheiros dos r r íbuna rs de Contas

terão os mesmos direi tos, vencimentos,
vantagens, prerrogativas, garantias
impedimentos dos uesenbarçaoores do Tr!

bunal de Justiça do Estado"

A proposta em tela ob j e t ava a reafirmar a equ.!,
par ação entre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Dese!!!.
bargadores dos Tribunais de aus t rça dos Estados, a exemplo do que
se dá com os Ministros do Tribunal de Contas da União e os Mini§.

tros do Superior 'rrabuna.I de Justiça.

Acrescente-se ao texto do Projeto de :Constituição, no Titulo
lI, Capitulo lI, que trata dos meectcs Socl~is, o seguinte dispas..!
tivo:

r;r---- unol.un... cAçoO _,
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Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título
VII, Capítulo I, Seção II, que se refere às Limitações do Poder de
'rr.íbutar , o seguinte dispositivo:

mandato, terão as nesmae garantias,d!
rei tos, vanta aens I prerrogativas. ven

cfnerrtos e mpedamentos dos Ministro;
do Superior Tribunal de Justiça e 50
mente poderão aposentar-se com as va;;
tagens do cargo após cinco anos de .e

fetivo exercício".

JÜSTIFICAÇAO

do epreendraos por contrabando, são incineradas, quando poderiam
ser reutilizadas Exclui-se dai, é claro, todo tipo de nercado-,
ria que possa atentar Contra o equilíbrio ecológico ou contra a
saúde das pessoas humanas. A doação a entidades de caráter social
e devidamente reçaatcacas no Serviço Nacional de Assistência So
cial, é a melhor destinação para tais mer cadcra.as ,

EMENDA lP08947·6
tJconStibJinte GANDI JAMIL

f:PI E'NARIC
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JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao art. 212 e seus itens e parágrafos a seguinte redação

"Art. 212 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são
• os seguintes.

A inclusão da expressão "direitos e vantagens"
tem por fim assegurar, em toda a sua plení tude I a igualdade dos
Ministros do TeU comoos Ministros do Superior Tribunal de Justl
00.

f'C";;::=J
t:PH~0frJ

E~;~"~

(lõ;:j~~JBiJ

"São isentas do Imposto Sobre a Renda os proventos de aposen
tadoria".

"Art. 144 - C Tribunal de Contas da União,
com sede no Distrito Federal e

Quadro próprio de pessoal, autonomia orç!.
mentária, financeira e administrativa,tem
jurisdição em todo o Pais"

üê-se ao «cecut« do art. 144 a seguinte redação:

fl PLE"Mle

Diante dos textos constitucionais t.radí.cdcna rs e históricos,
bem como do atual. esta é uma dí.scr ímmaçãc inaceitável, visto Que
"todos são iguais perante alei11 Não se pode, pois, adni tir de fo.!.
ma alguma que a nova Constituição venha: a ser menos democrática do
que a atual ou outras anteriores.

Existem trabalhadores e também funcionários públicos civis
das áreas federal, estadual e l'1unicipal que, beneficiando-se de leis
especiais, aposentam-se após vinte e cinco anos de trabalho.

JUSTIFICAÇ~C

Perto de cinco milhões de brasileiros. aposentados pelas mais
variadas razões, vêm tendo seus proventos cada vez Mais aviltados no
correr do tempo. 56 recentemente é Que a Previdência Social começou
a corrigir as distorções graves, que vinham tornando esses proventos
cada vez mais irreais na comparação com os salários que os eoosentj;
das percebiam Quando na atividade. e até na cOMparação com o que co,!!
tribuiam para a Previdência.

!-lesma quando essa mesma Previdência chegou e zerar seu I1def.!,
clt" e a apresentar até "superavãt.", entratanto, não se cogitou na
medida que estamos propondo, que é isentar esses proventos do Impo~

to Sobre a Renda, que é um absurdo jurídico e social em se tratando
de proventos e não de salários. Aliás. nem estes deveriam ser tax,!
dos, pois na realidade, não são renda

nA Constituição garante a todos os trabalhadores indistinti!,
mente, bem como a todos os servidores públicos civis,apose!l
tadoria com proventos integrais após vinte e cinco anos de
trabalho"

tI PI ENJHnC

JUSTIFICAÇAC

Acrescente-se no Projeto de ConstituIção, no Título IX t Cap,f
tulo II, Seção II , que trata da Previdência Social,um dispositivo o:m
a seguinte redação'

EMENDA lP08948-4
[:J Constituinte GANDI JAMIl

EMENDA lP08949-2
['J Constituinte GANDI JAMIL
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De maneira. alguma e sob qualquer justificação se poderá des!.
propriar terra que esteja produzindo normalcrente 00 mesmo modo,
não se pode jogar famíhas de trabalhadores sobre glebas de terras
desapropriadas, sem que se lhes dêem ccndaçõee mínimas não só para
ali viverem, como também para trabalharem produtivamente as terras

a eles doadas.

JUSTIFICAçJm

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição. no Título
IX, Capítulo VII, que trata da Família, do Menor e do Idoso, o s!.
guinte dispositivo:

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Titulo
VIII, Capítulo II, que trata da Politica Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária, o. seauínt;e disposi tive:

nA União poderá promover a desapropriação da propriedade te.!
rltorial rural reconhecidanente improdutiva, mediante pag.ê,
mento de justa indenização, fixada segundo critérios que a
lei estabelecer, em títulos especiais da dívid~ pública/com
cláusula de exata correção ncnet âr ra , resgatáveis no prazo
de vinte erres em parcelas anuais sucessivas, assegurada sua
ace.í tação a qualquer tempo como meio de oaçanento até ci.!}
quenta por cento do Imposto Territonal Rural e como paga'lle!l
to do preço de terras públicas. A Ler draporé sobre o est.ê,
belecimento de condições míninas para o assentamento de tr~

balhadores nas glebas desapropriadas. Os proprietários fic!.
rão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais
que incidam sobre a transferência da propriedade sujeita a
desapropriação na forma deste artigo".

JUSTIFICAÇAO

IIS:ão direitos fundamentais da criança: saúde, aj ímentaçãc , !.
ducação, família, habitação, lazer e segurança, garantidos
estes pelo Poder Público desde a sua concepção, respei t.acas

as necessidades e características de cada mede Todo cl.d~

dão ao nascer terá garantido o direito à gratuidade dos se.!.
viços de assistência ao parto, bem como de todos os atos n!.
cessários ao exercício da cidadania, especialmente os regi~

tros civis Será proibida a adoção de criança brasileira PJr

estrangeiros residentes fora do ter r Ltér i o nacional, ressa!
vaoc o compronnasc dos adotantes em preservar o dirr;ito à
cidadania nacional do adotado até a sua meãcr rcade , quando
este deverá declarar sua opção perante autoridade brasile.!.
za",

EMENDA IP08944-1
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[J ~ConstHuinte GANDr JAMIL
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ConstitUlnte GANDI JAMIL

1 - Tribunal Superior do Trabalho;

II - Tribunais Regiona1s do Trabalho,
III - Juntas de COl'1ciliação e Julgamento

. § 12 O Tribunal Superior do Trabalho ccmcor-ee-e

de dezessete M1nistros, sendo

a) onze togados e vitalícios. nomeados pelo
Presidente da República. depms de apI'.Q.
vada a escolha pelo Senado secerat , a s!.
ber sete escolhidos entre magistrados
da Justiça do Trabalho i dois entre adv,2,.
gados no efetivo exercício da profissão,
dois entre Membros do Ministéno Público
da Justiça do Trabalho, e

b) seis classistas e temporários. em repr~

sentação paritária dos empregadores e dos
trabalhadores, nomeados pelo presrcente
da República, de conformidade con o oue
a lei dispuser, vedada a recondução por
mais de dois períodos;

§ 22 A lei fixará o número de Tribunais Regionais

do Trabalho e suas respectivas sedes e 1n~

tituira as Juntas de Conciliação e Julgamento,
podendo, nas conarcas onde estas não forem in~

tituidas, atribuir sua jurisdição aos Juizes
de Direito;

§ }!i2 Á lei, observado o drapcs tc no § 111,dispara s.Q.
bre a constituição. investidura, jurisdição,
competência. garantias e condições de exerci
cio dos órg~os da Justiça do irabalhn, aaseqc-,

rada a par.rõaoe de representação de empregad.Q.
res e trabalhadores,

§ 4!i! üs Tribunais aeçtcnais do Trabalho serão CO!!!
postos de dois terços de juizes togados vital!.
cios e um terço de juraes classistas temporár!
os, assegurada entre os juizes togados a part!
cipação de advogados e Membros do Min1stério
Público da Justiça do Trabalho. nas proporções
estabelecidas no § 1211.

=- --'- nnooun.. "'A~••
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JUSTIFICAÇAO

EMENDA IP08950-6
tJCo ns t Jt 1li o t e GANDI lAMlI

A presente emenda, sugerida pela Federação do C:oméE,

cio de Mato Grosso do Sul, se apoia nos seguintes "consideranda":
1 A representação classista traz para os tribunais

a experiência de vivência empresarial e do trab~

Jhadcr , e facilita o acesso à justiça social, principalmente ao
trabalhador;

2. O trabalhador, o microempresário e o pequeno e!!!
presário necessitam de alguém que vote por eles

e que defenda seus legitimas direitos;

3. A Justiça do irabalho, por ser de efeito social,
é sumarissima e de fácll acesso às partes, pelo

sistema de sua própria origem; na primeira instância, a paridade
na Junta de Conciliação e Julgamento, ou seja o Juiz Classista,
funciona como fiscal da aplicação da lei e, ao mesmo tempo, auxl
lia a parte no exercício do seu direito.

A presente Emenda é fruto de recomendação expressa da Comi~

são Estadual "crrança e ccns t i tuãnte", de Mato Grosso do Sul, que
colheu prioritariamente a opinião de muitos segmentos das comunid!.
des sulmatogrossenses, em especial as próprias cr ran ças de meu E~

tado , consubstanciada numa publicação intitulada "Lute por MiM" .ns
conclusões Que foram resumidas nesta Emenda foram tomadas em uma
Mim-Assembléia Constituinte reunida em Campo Grande no dia 10 de
março deste ano, pres1dida pelo Constituinte-Mirim Mário Márcio,de
Quinze anos de idade.

EMENDA lP08946-8 .....---------,) ~'P':'L..'~
PJ Constituinte GANDI JAMIL . c....- r _J
r.r-----_.LUU.. 't~"'IIIO/.""CO"'lIi.o _,

A presente emenda cbjetrva a emprestar autonomia
com;Jleta ao Tribunal de Contas da União, de modo a assegurar a sua
independência na fiscalização dos recursos públicos que tiver de .!!.
xercer por força de dispositivo constitucional.

er=;;,"'~
.LU.IIlO/COWllliO/lvltOM'lIi.o 'J lli!~m:tJ

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constltuição, no Título

VII, Capitulo I, Seção lI, que trata das Limitações do Poder de Tr.!

butar, o seguinte dispositivo:

Acrescente-se ao texto do Frojeto de Constituição, no Titulo
II, Capítulo I, que trata dos Direitos Individuais, o seguinte disp.Q.
sitlvo:

liA carga tributária federal, estadual e municipal incidente
sobre as microempresas não exeederã a cinquenta por cento

daquela imposta às demais empresas"

JUSTIFICAçhe

"Aos dezoito anos completos acaba a menoridade, ficando hab!

litado o indivíduo para todos os atos da vid8.civ!lll.

A importância das microempresas, que se contam aos milhões,
no ccntext;c eccnêmí.cc-f'ãnancerr-o e social do Pais, já é de molde a
lhes assegurar tratamento constitucional, eecec.te.tnente no que tange
à carga tributária que lhes é imposta, a Qual não deve jamais ser s.!
quer semelhante à que se impõe às outras empresas.

'--"~"'_"' ....Jl (!(iti~';;;:]l:J PLENARre

r.r .ud.IQ/C~'.....J.V.~.M'..i.o _,
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A ativUade Pa1:lamenta~, quer seja a nível federal, estadual
ou municipal, é absolutamente imprescindível para o bom runctonaaeg
to da democracia em Qualquer paIs do mundo. Especialmente ela o é,e,!!

tretanto, no âmbito municipal, POiS o município é a celula 1nicial

da organização jurídica. ~e uma Nação em Estado

Assim sendo, o Vereador Municipal é, por assim dizer, o mar
co inicial da vida parlamentar do país, et.Ivrcade que exige, acima

das congêneres dos outros níveis. dedicação, desprendimento e oescoj;
tino político. NB' maioria dos municípios brasileiros, o Vereador não
é remunerado à altura da importância de sua missão;pior do que isso,
entretanto, é o fato de que não há, atualmente, a preocupação de se
garantir ao edil municipal, mesmo que ele se demore anos a f10 emsua
atividade parlamentar, uma epcsentadcrra condizente. Esta a. razão de.§.

ta emenda.

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Titulo
IV, Capítulo IV, Seção única, o segui~te dispositivo

"Os municípios, individualmente ou em grupo, poderão criar
instituto de p:revidência para atender às necessidades de s!.
guridade de seus Vereadores".

JUSTIFICAÇAC

TE~'~/.U.""~Açi.O ____,

Plenário

Constl tuinte GANDI JAMIL

tncãua-se na Seção 1 do Capitulo 1 do Titulo VIl o seguinte'

Esta emenda, auqer Lda pelo Vereador Wil.son Cshiro,
da Câmara Municipal de Campo Grande, capital do Estado de Mato
Grosso do Sul, visa a por fim a um enorme desperdício dos mais'

variados tipos de mercadorias que, pelo simples fato de terem s!

JUSTIFICAÇAC

"Todas as mercadorias aprendidas por contrabando, con

t.ravençãc 'Ou descaminho, que possam ser utilizadas ou comercial!

zadas sem atentado ao equilíbrio ecológ1~o elou à saúde física e
Ilental de pessoas humanas, serão doadas a entidades sociais regi~

tradas no Serviço Nacional de Assistência Social mais próximas
ao local da apreensão»,

=-----------"''''''''''',,',--------------,
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JUSTlFICAÇFlC

'"VIII _ a aprecíação, para fins de registro,
da legalidade da acumulação de ca!.
gos e das concessões de aposentad.2,
rias, transferências para a reserva
remunerada, re formas e pensões, re,!
salvadas as melhorias posteriores,
quando decorrentes de aumentos gerais
que não aã teren a fundamentação l~

gal" ,

'~ldAI~/cc~"•.lo/'""~~'U.lO ----,

Dê-se ao item VIIl do art. 138 a seguinte redação

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título
VII, Capítulo I, Seções IV e V, que tratam dos Impostos dos Estados
e do Distrito Federa'l e dos Munic!pios, o seguinte dispositivo.

JUSTIFICAÇFlC

guais ao salário da atividade. A discrlmlnação é tal cueç coandc o P.2.
der Público passou a preferir servidores contratados sob a Consolid.!!,
ção das leis do lt:abalho, passaram os governos tenbém a adotar ocr.!.
tério iníquo de proventos menores (e cada' vez menores) do que o sal!
rio até para esses seus servidores.

JUSlIFlCAÇJ!lC

Em atenção à solicitação da Associação dos Cficlais Maiores
e Escreventes Juramentados ExtrajudiCiais do Estado de Santa Catar.!,
na _ ACFEESC e do cidadão Paulo de Tarso Albuquerque, de Amambai(MS),

apresentamos a presente Emenda para garantir aos Substitutos de S~!.

ventias Extrajudiciais, que são em grande número, a ponto de se con,!
tituirem, só num Estado, em Associação, aquilo a que julgam ter d..!.

reito

Não se pode, efetivamente, "num país Uo carente de mãoNde-E,
bra especializada e notadamente num terreno tão eepecâaj Iaadc como
este, desprezar a experiência, que também gera saber, desses servidE,
res substitutos de serventias extrajudiciais, experiência essa acum.!!
lada durante esse tempo, e que é difícil de ser substituída por o!:!,

t ra ,

liA transferência de quotas dos tributos federais aos Estado!}
ao Distrito Federal e aos Municípios fica condicionada à .!!,

presentação , por parte destes, de Plano Especifico de Apl.!,
cação das verbas dessas quotas".

3(''''''''''''''''
ãncfua-se no Título~ das Disposições Transitórias, um art.

com a seguinte redação'

flArt. Fica aSsegurado aos Substltutos das Serventias Extraj.!:!,
diciais. na vacância, a efetivação no cargo de TitulaI;

desde que, investidos na forma da lei, contém até a data da
promulgação desta Constituição mais de dois anos de invest..!.
dura na condição de Substituto na mesma serventia".

A expressão "concessões iniciais" é inadequada,
uma vez QU2 a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser
confundida com as re rãxaçaes de proventos que, quando a fundame!!.
tação legal do ato, devem ser apreciadas pelo órgão de controle
externo. Quanto à inclusão dos atos de transferência para a rese!.
va remunerada, na apreciação pelo Tribunal de Contas, é necess!
rio esclarecer que a grande maioria das fi:<ações de proventos dos
mili tares é fei ta nessa oportunidade

fi PLENARIO
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JUSTIFICAÇFlC

JUSTIFICAÇFlC

Indubitavelmente, o maior problema que o 8rasll e outras n.!
çúes do chamado Terceiro Mundo enfrentam é o da dívida externa Main
do que este problema, só o seu glgantismo incontrolável Estamos d~

terminando, através desta Emenda, que a contratação de qualquer em.
préstimo no exterior, de Qualquer t,lpo e sob Qualquer pretexto, ob~

deça a dois parâmetros limitadores: só pode essa contratação ser fel
ta após autorização expressa do Congresso Nacional, este só examin.!!,
rã o assunto, para aprovação ou não, se e quando houver um plano e1!
pecífico de aplicação dos recursos a serem contratados.

A presenta emenda, sugerida pela Federação do Comér
cio de Mato Grosso do Sul, se apcãa nos seguintes "consíôeranoa":

1 - A representação classista traz para os tribunais
a exper í.êncfa de vivência empresarial e do trabalhador, e facil..!.
ta o acesso à justiça social, principalmente ao trabalhador;

2 - O trabalhador. o microempresário e o pequeno em
presário necessitam de alquém que vote por eiee e que defenda
seus legítimos direl tos,

:3 - A Justiça do Trabalho, por ser de efeito social,
é sumaríssima e de fácU acesso às partes, pelo sistema de sua
própria origem; na primeira instância, a paridade na Junta de '
Concll1ação e Julgamento, ou seja o Juiz Classista, funciona co
mo fiscal da apllcação da Lei e, ao mesmo tempo, auxilia a parte
no exerc íc.í.c de seu direito.

Constituinte GANDI JAMIL

"A contratação de empréstimos financeiros no exterior, cond..!.
cí.cnados estes obrigatoriamente a p.Larm específico de apl.!.
cação, dependerá de autorização do Congresso Nacional".

"Art. 212 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são
seguintes:

_ Tribunal Superior do Trabalho;
I! - Tribunais Regionais do Trabalho;
lI! _ Juntas de Conciliação e Julgamento.

§ 1.2 _ O Tribunal Superior do Trabalho ccecor-se-ã de

de dezessete mínístros, sendo:

a) onze togados e v~taIIcios, nomeados pelo ~reside!!.

te da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,
a saber: sete escolhidos entre magistrados da. Justiça do Trabalho;
dois entre advogados no efetivo exercício da profissão; dois e!!.
tre memb1:os do H:1.nistério Público da Justiça do Trabalho; e

b) seis classistas e temporános, em representação'
paritár:ia dos empregadores e dQ..s trabalhadores, nomeados pelo Pr!.
sidente da República, de conformidade com o que a lei dispuser,
vedada a recondução por maas de dois períodos;

§ 22 _ A lei fixará o número de Tribunais Regiona~s

do Trabalho e suas respectivas sedes e instruirá as Juntas de '
Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde estas não
forem instituidas, atr~buir sua jurisdição aos Juizes de Oire~to:

§ 32 - A lei, observado o disposto no § 19, disporá
sobre a const.itulção, investidura, jurisdição, competêncla, ga
rantias e condições de exercício dos orgãos da Justiça do Traba
lho, esseãuraoa a paridade de representação de empregadores e '

trabalhadores;

§ 49 _ Os lribunais Regionais do \1:abalho serão com
postos de dois terços de juizes togados vital.ícios e um terço de
juizes cfaasfatas temporários, assegurada entre juizes togados a
participação -de advogados e membros do Ministério Público da JU1!
tiça do Trabalho, nas proporções estabelecidas no § 12".

Plenário

Acrescente-se ao texto do projeto de Constituição, no T!tulo
V, Capitulo I, Seção r r , que trata das Atribuiçfles do Congresso N.!
cional, o sequrnt;e dispositiVO)~ e..-lr"K~ •

Dê-se ao art. 212 e seus .ítens e parágrafos a seguinte redação

EMENDA lP08956·5
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JUSTIFICAÇAC

A atoal Constituição, no art 165, item !II, garante-o dire.!:.
to que 5'8 deseja ver consumado também no texto da pr ôx Lma Magna Ca,!

ta. Fá-lo, entretanto, de modo incompleto, deixando de fixar, por

exemplo I a proibição de discriminação quanto a credo religioso e
convicções políticas, o que se afigura uma aberração C que se quer
é que a nova Constituição garanta a todo trabalhador, sem distinção
de sexo, cor, raça, estado civil, credo religioso e convicções P.e.
líticas, o direito de ser tratado sempre com o mesmo critério no
que diz respeito a salário, admissão e demissão Assim, ao mesmo
tempo em que garante o princípio justo da mesma remuneração para
trabalho idêntico, deve r i a prOibir, mas não proibe a atual Constit1:!.
ição qualquer outra discriminação contra o homem e a mulher que tr.!
balham e dependem do trabalho para a sua subsistência. Estas pre!.
rogativas dos trabalhadores brasileiros, ccnqurs taoas ao longo de
dezenas de anos de lutas, não podem, sob hipótese alguma, deixar de
constar claramente na Carta Constitucional que esta Assembléla N.!
cional Constituinte está a elaborar.

Ora, se o cidadão pode, aos dezoito anos de idade, assumir ti!
manha responsemjIoaoa, qual seja _8 de escrever uma nova Constitui
cão, claro está que ele pode asaumí.r todas as outras, com a maiorida
de declarada para' essa idade ' -

JUSTIFICAÇ~C

Vivemos num país de absoluta ma.lor!~ de jovens e adolesce.!!
teso Já é consenso quase unânime na sociedade brasileira que a juve!!
tude deve assumir maiores responsabilidades públicas, e isto se to,!.

nou ainda mais acentuado quando foi editada a El'lenda Constitucional
nl:! 25, de lS de maio de 1985, que deu nova relação ao art 39 da D:r'§.
tituiç!1o, para permitir que aos dezoito anos de idade completos o c!
dadão possa ser eleito Deputado Federal, o que alias já aconteceu

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Título
II, Capitulo II, que trata dos Dueitos Sociais:

liA constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direi
tos, além de outros que, nos termos da lei ,visem à melhoria
de sua condição social: proibição de di rerençe de salários

e de critérios de admissão e demissão por motiv o de sexo,
cor, estado civil, credo religioso e convicções políhcas".

Acrescente-se ao te:<to do Projeto de Constituição, no Titulo Il,

Capitulo I, que trata dos direitos individuais,o eeçumte dispositivo:

"São eleitores os brasileiros maiores de dezesseis anos, alista
dos na forma da lei '",

JUSTIFICAÇFlC

O avanço tecnológico dos meios de ccmuní.ceçãc social, a mass Lf.í
cação do ensino e a crescente urbanização, além de outros fatores, per
mitem e aceleram a conscientização da juventude a respeito dos proble
filas comunitários, regiona1s e nacionais, tornanoo.,a , a partir dos dezes
seis anos e até antes, cada vez mais interessada não 50 na discussão
dos problemas politicos, mas especialmente interessada em participar a
tivamente nos partidos e em tudo o que eles envolvem. Exemplo maior dis
to foi a expressiva participação de grandes contingentes de jo'./ens e
adolescentes no debate e nas maru festações públicas que cercaram o ep í

s6dio histórico da restauração da democracia e da criação da Nova Repü
blica. Mais do que tudo, entretanto, fala mais aIto o disposto no art.
'9 da Constituição, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional
ng 25, de 1985, que peTm!t.e que o eâeãucr , a partir dos de2.oito anos
de idade, se candidate e se eleja para uma cadeira na Câmara dos Depu
tados üra , se um Deputado Federal, e um Constituinte o podem ser com
dezoito anos de idade, claro estã, em face da legislação eleitoral,que
ele deva ter no mínimo, dois anos anteriores de lides políticas efeti
vas , peão menos como eleitor Dal a apresentação desta Emenda

tJ PLENMIO

EMENDA lP08953·1
tJcanstitUinte GANDI JAMIL

~-- ~ luro/~u'''r'c''cIo._- __~ ---,

ncrescente-se ao texto do Projeto de Constit'uição, no TItulo
IX, Capítulo VI, que trata do Meio Ambiente, o seguinte dispositivo:

"Compete à União legislar sobre a proteção do meio ambiente
e o equllíbrio de todos 05 ecossistemas, sem exclusão da co.!!!.
pe t êncLa dos Estados e dos Municípios para legislarem supl~

tivamente sobre as ecologias especiais nos limites de
territórios"

E~~~~~

ffij~'9"AAJ

Seln prejuízo de outras sugestões para a refcrmulação total
da política tributária brasi~ira, estamos sugerindÇl que os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios que recebem quotas de trIbutos ts.
derais, s6 poderão recebê-las mediante a apresentação de Planos Esp~

cíflcos para a sua aplicação A mer-a apresentação desses Planos, e!l
tretanto, não prejudica, de modo algum, a posterior fiscalização do
Tribunal de Contas da União.

êJ,LENARIO

EMENDA lP08961·1
tJconstitUinte GANDI JAMIL

Acrescente-se ao texto do projeto de constituição, no Título
II, CapitulO Ir, que trata dos Oire.itos Sociais, o seguinte dispos..!.

tivo:

tiA Constituição assegura ao trabalhador, quando se aposenta,
o direi to a proventos no m!nimo iguais ao salário que perc~

bis quando na at í.vãdaoe«,

EMENDA lP08957·3
t:constituinte GANDI JAMIL

~ TUTll/~"tT"'.~cIo' --'

rr";';:~

tJõLi~'~MJ(lPLENARlC

JUSTIFICAÇFlC JUSTIFICAÇFlC

A de tesa do meio ambiente, visando a preservação do equill
brio ecológico, deixou de ser, ha muito tempo, assunto meramente e,!
peculativo para se transformar em questão de seguranç~ nacional A
violentação ind1scriminada dos recursoS natufais de cada r::ent1met:ro
do terr!t6no nacional tem de ser coibida attavé's de dispositivos es
peciais e rígidos, de um modo geral pela UniDo e, em casos especiai~
e supletivamente, pelos Estados e Municípios/'

A presente Emenda visa a corrigir uma distorção existente de
longa data e que provoca, inexoravelmente, com o-passar do tempo,co!.
rosão cada vez maior no poder de compra dos proventos dos aposentados
Além disto, estã..se procurando corrigir, ao meslllo tempo, uma diseri
minação que não se justifica mais, a saber: os servidores públicos
civis, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal, aposentam
sob .critério mais humano, tendo garantido o direito de proventos 1:.

Acrescente-se ao art 187 um item (IX) e um parágrafo (§ 1!i1),
renumerando-se o parágrafo único, com a seguinte redação'

"IX _ Tribunais e juizos marítimos;

1'1 Os Tribunais e juizos marítimos terão organização e co.!!!.
peténcia que lhes serão atribuidas por legislação fed~

reI no prazo de cento e vinte dias após e promulgação
da presente Consti tUlção",
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JUSTIFICAÇAC

JUSTIFICAÇ1{C

JUSTIFlCAÇ~C

Suprima-se do "ceput" do art. 149 a expressão

"no que couber".

er;~'z'~

U;;'Ji7J

fÇ~"''''~

1SJ'~'Jã!J

Constituinte FRANCISCO ODRNELLES

Suprima-se a letra "o" do item IV do art. 17 do Projeto de Constitui
ção elaborado pela Comissão de Sistematização, 'ora sob apreciação do Plenário da
Assembléia Nacional Constluinte.

Suprima-se o item lU do art. 266 do Projeto de Con,!

tituição elaborado pela Comissão de Sistematização

O item III do art. 266 dispõe

"Art. 266. E vedado à União:

I - ... ... • .......••••.

11 - ••• •• • ••••••••••••••

III - instituir isenções de tributos, de competência

dos Estados, do ü.í s t r i t.o Federal ou dos Municípios".

JUSTIFICAçno

Talvez o dãspcs.rt ãvc tenha sido mseracc no Projeto

porque a União atualmente .pode instituir isenções de impostos est.!!.

duais e municipais Mas pode fazê-lo somente porque o § 22 do art.

19 da vigente Constituição lhe abribui essa faculdade O Projeto

não contém dispositivo análogo, do que decorre ser vedado à umãc
conceder isenção de impostos da competência dos Estados e dos Mu
nicípios. ccnsequentement.e , torna-se dispensável a disposição re,!
tritiva

O item III do art 266, além de ser abs...lutamente di,!

pensável, pois o poder de isentar está contido no poder de instituir

o tributo, pode induzir à interpretação equivocada de que se só à

União é vedado institua isenções de tributos de competência dos E~

tados ou dos Municípios, estes podem instituir isenções de tributos

de competência da União.

Em outras palavras, contrariando o princípio de pre,!

tigiar a execução das atividades por pessoas privadas, estatiza os

recursos, praticamente inviabilizando empreendimentos vitoriosos,

a custa de recursos obbdos junto aos empresários do comércio e da

indústria, que , no Brasil, cumprem uma função social valiosa para

a classe trabalhadora, profissionalizando-a e assistindo-a social
mente.

PLEHARIO

EMENDA lP08967-1
l:J
r;r------ ••u •• I"'c •• ,..io'"u.<o~l.. lo ,

EMENDA lP08968-9 ..". -,
t'lconstitUJ.nte FRANCISCO DORNELLES

.LIUlUClf~~...i.fIU.<O.,I.lo _,

r.T" l~.'.'.U,T1."'.çi..

Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da de r.rm

ção de empresa nacional accItu.da pelo Projeto, podeuam trib,!;!

tar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empresas lá donu cd-,

liadas, ainda quando tais lucros não fossem distribuídos, pois, p~

la lei americana, a sistemática do di rer Inentc do imposto só se

aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros pai
ses ,

o Projeto da Comissão de Sistematização, no que diz

respei to à deflnição de empresa nacional, segue um caminho oposto

ao que se observa hoje no mundo Ao negar a empresas organizadas

no país a ccndaçãc de nacionais brasileiras, se o seu controle

acionário pertencer a residentes ou domi c.i Laados no exterior. o
Projeto diminui as conexões do Estado brasileiro com essas em
presas. aumentando assim as conexões delas com o país onde estão

domiciliadas suas matrizes Na medida em que essas subsidiárias

perdem a nacionalidade bras i s Ie í ra , os países de dcmí e Ij i o das ma

trizes podem passar a exercer sobre elas determinada influência

econômica, que a nacionalidade brasileira obstaculizava

Como diz o Professor UHBERTO lEANZA, da Universidade

Naval de Nápoles, a nacionalidade das sociedades indica tão-somente

a existência de uma conexão entre a sociedade e determinado ordena

to juridico, de que deriva a sujeição de ta rs entes ao direito mat~

rial que nele vigora(Novissimo Digesto Italiano, verbete Società

Straniera) Em outras palavras, sociedade nacional é sociedade regi

da pelo direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regi_
da pelo direi to estrangeiro

Ao definir empresa nacional como a pessoa juridica

sob controle de pessoas fIsicas domiciliadas no País, etc.,

Projeto, coneeqênteaente , renuncia ao poder de regular, de acordo

com a lei brasileira, a existência eo funcionamento das sociedades

que, embora constituídas no Brasil e com sede no território brasi

leiro, estejam sob o controle de capital est ranqe i ro De acordo

com tal orientação, uma sociedade anônima, por exemplo, organiza

da de acordo com a ·lel _br.asileira, com sede no Brasil, não mais s.!:,

r ã regida pela Lea brasileira, se o controle decisório de tal so

ciedade estiver em mãos de pessoas domi cã.Li adas no exterior. Fica

se, porém, sem saber qual será o dí re i to a ela aplicável, para re

ger as relações entre os acionistas e destes para com a sociedade

ou para regular o seu funcionamento, como, por exemplo, no que diz

respeito à crpem aação e publicação das demonstrações financei

ras, realização de assembléias, direitos dos acionistas minoritá

rios bras í Ie i rcs , etc.

A tendência dominante hoje no campo internacional

está em os Estados conferirem uma abrangência mai ar aos conceitos

de residência, domicílio e nacionalidade das pessoas juridlcas, com

o objetivo de aumentarem seus vínculos com situações extraterrito

riais sobre as quais possam exercer o seu poder

De fato, grande número de questões que têm surgido

ultimamente na área de relações econômicas, fiscais e financeiras

internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o

alcance extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que

suas normas jurídicas venham atinglI pessoas, fatos e negócios fo

ra de suas fronteiras.

rr;;~"---:J

fl,;j~ve;J

rr"~';~---:J
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A alteração visa a emprestar igualdade de tr.!

tamento na organização dos 'rr rbunaí s de Contas dos Estados, do

Distrito Federal e dos aomcrorce ,

"h) os Conselheiros dos Tribunais de Contas

dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios"

E de todo Intereseante que se dêem aos Tribunais e Juizes Ma
r!t1ftlos, na nova Constituição, o lugar que eles merecem ter,porque o;
assuntos referentes à ~avegação têm a relevância que lhes estamos dan
do. Por isto, estamos sugerindo sua inclusão na organização do Pode;
Judiciário I deixando para a legislação crdínér í e , ao depois I os porm.!
nores sobre tão relevante assunto.

A medrda se exige para que sejam adequados

foro e julgamento a que ficarem sujeitos os Conselheiros dos

'Tribunais de Co'ntas espect racaucs , de modo a se manter coere!!,

te o princípio de equiparação em relação aos Desembargadores

dos Tribunais de Justiça.

Inclua-se no art. 205, item I, dispositivo com a

seguinte redação.

Cs Tribunais Marítimos vêm prestando serviços relevantes à n!,
veqação" nacional há mais de 50 anos. Aliás I entre os poucos outros ~

xlstentes no mundo. os nossos têm se destacado no correr do tempo eI'.!,
ad~ inicialmente o Tribunal Harítimo pelo Decreto n2 20.829 de 21 de
dezembro de 1931, foi depois vinculado ao Hlnisterio da Harinha,
1954.

(l P' ENARIC

EMENDA lP08963-8
(l Cnnst !tu' Dle GANDI JAMIL

(l PLENARIO

EMENDA lP08962-0
(l Constituinte GANDI JAMIL

EMENDA lP08964-6
tJcoost ft!ll ote GANDI JAMIl

r;r---------mre''''''''',,''-----------,

Elimine-se o § 42 do artigo 49, acrescentando-se o Item VI ao

art. 57, com a seguinte redação:

"VI _ estabeiecer os requisitos mínimos de população, elei t2

res , aspectos sõcã o-eccnõeucos e neceas.rdedes recrcoeie,
e a forma de consulta prévia às populações diretamente lnt~

ressadas para a criação de novos MunIcípios, bem COl"O sua
divisão en Distritos".

JUSTIFICAÇIl:C

Uma das prerrogativas mais autênticas desta nsseabféa a Naci2

nal Constituinte e a de poder restabelecer, em toda a sua plenitude,

o federallsno brasileiro, tão protundawent;e oes r.rquraoo nos últ1li'os

anos.

Uma das Maneiras de fazê-lo é devolver aos Estados a inici.!

tiva de gerir autonomamente as matér ras de seu peculiar interesse de

natureza estm tamente reqronaj , especialmente aquelas afetas à sua

organização político-administratlva, sen qualquer mqer ênc i e por pa.!:

te da União

Com a aprovação da presente Emenda, caberá aos Estados, pr!

vativamente, legislar sobre a criação de novos HurtLc Ip i ns e sua dlV!

são en Distritos.

Concluindo, entendemos inadequada a defrrtí ção de e.!!!

presa nacional, como consta do Projeto Inadequada e ccnt r áraa

aos mais legítimos interesses nacionais, porque limita o exercí
cio da soberaru a da Nação bras i Je í r-a Demais, tal definição 'é es

tranha ao texto de uma Constituição, não encontrando paralelo na

lei fundamental de outros paises A persistir o prcpôs a tc de inse

ria na Magna Carta o conceito de empresa nacional, a ümca der.iru.çãc

aceitável é aquela adotada na leI das sociedades anônimas, sufrag!

da pela doutrina internacional, ou seja, a que considera socieda

des br as i Ie i res as organizadas en ccnrcmu.dade com a Lea do Bra s Ll

e que têm no Pais a sede de sua aonmt stração

EMENDA lP08966-2
t'l Constituinte FRANCISCO DORNELLES

Supuma-se, no Projeto de Constituição elaborado p~

la Comissão de Sistenatização, ora em exame pelo Plenário, o art

336, o parágrafo único do art 337, o art. 437 e o art. 488

JUSTIFICAÇR.O

JUSTIFICAÇ1tO

O projete de Constituição erigiu, como um dos seus princ:ípios bas!
lares, a Livre iniciativa, conforme se verifica do art. 300 Entretanto, centram
toriamente, o meSMO Projeto, no art 17, Item IV, letra "O", estabelece, entre os
dareftos e liberdades ccjetavos Irwfojévere , a sdndrcalazaçêo, determma-do que,
nas entidades de orrenteçãc, de formação prohssional, cultural, recreativa e de a~
aistêncía eocaat , dirigldas aos trabalhadores, seja assegurada a oartacipacãc tri
partite do governo, dos traberreoaree e dos empregadores.

Ora, atuam no setor algJmas entida:les privadas, noreaoe-ente , aSENAC,
o SENAI, o SESC e o SESI, com relevantes serviços prestados a classe dos c011"e:c1á
rios e dos rroostrdérms , nos casocs do ensino pruf'LsamnalIzante e da asststêr-cia
social, sem qualQ'.;er .mtervençãn estatal na sua direção. r-.ã:;l parece, assim, conve
niente constar da Constituição I.tll dispositivo, consagrando, obrigatoria e oesneces
seraenente , ur.a ãrrtervençãn estatal en atividades que, normalmente, pode"! ser, corr,o
hoje Já o são.oesenvcivieee a contento pela iniciativa pmvana,

A dispOS1Ção criaria UI'1a rigIdez prescmofvel , tornando obrigatória
a presença, na organização de ermoeoes tais, não s6 dos trabalhadores, os grandes
interessados no seu êxito, mas te-cée do Estado e dos empregadores

Parece mnto mais adequado e prudente deixar que, SODre a matéria,
disponha, se recessérac, a legislação infraconstitucional, conforme autoElza o art.
303. O Estado deve permitir o livre desenvolvimento das atividades econor"icas,exe!.
cendo funções de controle, rrscarrzaçãc, mcentrvo e pjanejerentc, de natureza ltrp~

retava para o setor publico e trdicetrva para o setor privado

Nesse contexto,não cabe ao Estado interferir em nrqaru.zaçãc livrewe,!l
te instituída para prcrrssronerrzar os trabalhadores e prestar-lhes essrstêocae so
cial Caso o Estado deseje part.ícrpar dessas atfviôaoes, que o faça diretasente,

I

Por seus próprios õrqãcs , sem intervir nas orçerdaecões formadas Hvreeente pela
própria connuoece, salvo se necessérao e com apoio em lei, para exercer, no inte
resse público, o seu poder excãusiverente regulador

Essas, as razões da emenda scpressrve ora proposta •

JUSTIFICA,AO

Supr.ima-ae o art. 414 do Projeto de constituiç~o elaborado pela Co
nüssão de 5istematizaçi:lo, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Nacional Co~
tituinte

o art 414 do Projeto de Constituição assegJra a nãO-lncidência de
tributos sobre as entidades sel'l fins lucrativos, dedicadas à defesa dos recursos ri!
turais e do melO ambiente.

Ora, essa situação nl:ioocorre com as entidades de fins não lucrati
vos, dedicadas à defesa dos recursos naturais e do melO amblente, ...ão obstante a i!!!.
portãncia dessas atlvidades Emtais casos, SOl"'ente haveria limitação constitucio-

pç~"""~

5J'~'flllPLENÁRIO
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EMENDA lP08969-7 ,~,, ------,
tJconstitu~nte FRANCISCO DORNELLES

Oscasos de iflUnldade itr.positiva representam desdobramento de princí
plOS fundamentais da socledade brasileira. E o caso da lmumdade da União, dos Es
tados e dos H.micípios, CUJa mposição irnplit:aria a'lleaça à autonO,la Cjue caracteri
za essas criaturas constitucionais, é o caso da llNJ"'ldade dos tell'.plos ce qoJalQJer
culto, que sutmetidos à cobrança de lmpostOS, podena colocar em cheque a lloerdade
rellglosa, e o caso da imunidade dos llvros e jornals, CUJa ll'1jJosição poderia afe
tar a lIberdac'e de lmprensa Então, a illurlldade de 11".pOStos representa a fOIToã de
tornar expliCIto que determinados fatos, bens ou pessoas entã'), por sua própnCl na
tureza, a salvo da cobrança de impostos em..consequ§"lCla de princípio funda"\ental da
constltUlção

Os dispositivos acana tratam as ccnt r.ibuí ções

ciais como rece i tas do Estado Entretanto, um dos pontos fundame.!!.

tais na distinção ex.i s t ente entre contribuições sociais e tubutos

reside exatenente no fato de pertencer ao Estado a rece i t a prove

niente destes, diferentemente das ccnt.r iburções soc í e rs , cujos re

cursos traduzem plreltos da classe trabalhãdna Ora, na medida em

que o Estado se arvora proprietário do produto das ccntratanções so

ciais, os recursos correspondentes perdem a natureza específica de
benefícios sociais da classe trabalhadora, para representaren Cai
xa do Tesouro, destinados a um fundo especiflco,com o flM de aten

der despesas públicas genéncas, de toda a população, no campo da

Saúde Pública, da AssistênCla Soclal e da PreVIdência Social Sub

verte, assim, todo o slstema tributário, pois, excluídas como dele

estão, as contribuições sociais, fica o cidadão desprotegido das g!

rantias que cercam a cobrança dos tributos em relação a uma contrl

buição que, agora, passa a ter tambem essa natureza, desaparece ,
ademais, todo sentIdo da discrimInação de rendas, porque, via con

tribuições sociais, a UnIão passa a poder interferir em campo de

competência privatlva dos Estados e dos MunIcípIOS.

Cumpre notar, ao lado desse VíC10 de base, a exces- 

siva abrangência das disposições comentadas, igualando todas as CO!!

tribuições sociais, ao incorporar os recursos correspondentes à r~

celta do Estado, inclusive no ca,?o de cont.ribuições administradas

no interesse dos trabalhadores, por entidades de natureza privada,

nomeadamente o SESC. o SENAC, o SESI e o SENAI.

A definIção de ç:l'lpresa nacional contida no art. 301

do Projeto pretende defender o interesse nacional Entretanto,

invés de defendê_lo, milita contra ele, na medida em que abre mão

de parcela da soberania, remetendo ao dlre~to estrangeiro o regiMe
jurídico de sociedades constituídas no Brasil e que aqui têm
sede.

JUSTIFICAÇAo

Constituinte FAA"lCISCO DORl\'ELlES

D art. 301 dispõe

uArt. 301 Será considerada empresa naClonal a pes-
soa jurídica con~tituída e COM sede no País, cUJo contro
le decisório e de capital esteja, em caráter pernanente,
exclusivo e incondicional, sob a titulandade dlIeta ou
indireta de pessoas físicas domlclliadas no País, ou por
entidades de direito públlco lnterno"

r,r----------""""""""',----;-------------,
,~Fr

Suprima_se o art 301 do Projeto de Constituição ela
borado pela coní ssãc de Sistematização. -
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PLENARIO

insti-
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Dê-se ao art. 381 a seRuinte redação.

"Art~ 381 - o Poder Público não subvencionará
tuições de educação com :fins lucrativos."

tiva, ccnsatiradca, no art. 257, §§ 1" e 211, do próprio projeto. Com
efeito, em geral. os beneficiados pela redução da carga tributária

são aqueles que possuem disponibilidade financeira para atender

os objetivos desejados com a aeençãc ou o incentivo fiscal. .Então,

a carga tributária passa a cair exatamente quando a capacidade ec.Q.
nõnrca do contribuinte aumenta

EUENDA AO PROJI:TO DA COItISSÃO DE SISTI:nA~IZAçÃO

I:ltI:flDA AO PROJI:TO DA COl1ISSÃO DI: SIS'l'EliATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Por outro lado, a imunidade imposi tiva somente se

justi fica quando corresponde à garantia de um princípio fundamen

tal da Constituição. Assim a Imvmdace da União, Estados e Municí
pios, para assegurar a autonomia desses enees j a imunidade dos te,!!
plos de Qualquer culto, para eva t ar restrições à liberdade religi,E.

saj a imunidade dos livros, jornais e peródicos, para resguardar

a liberdade de imprensa.

No case de entidades dedicadas à defesa de recursos

ne tuxaí s e do meio ambiente (art. 414). são elas, de ordinário, pQ

blicas e, por isso I protegidas pela imunidade recíproca - imun.!.
dade da União, dos Estados e dos Municípios Nos demais casos, é re
comendável deixar à entidade c'ompetente para instituir o imposto~
afastá-lo, ou não, mediante regra legal isentiva

A 1"in de tornar mais abrangente a competência do Senado
da nepública. a emenda propõe suprinir a pa:avra "internas" que
qualifica "operações" no texto enendado • Se é certo que as 'opera
ções interestaduais Tealizadas com petrólec, conbustiveis dele de
rivados e energia elétrica estão. pelo pro=eto, rnunee ec tributo
e~tadual (art. 272, § 11, 11, ~), tanbém é certo que. COM a inclu
sao dos minerais no § 7', iten lI, deve ser codificada a redação do
dispositivo, conforne proposto.

Além disso, o dispositivo, corao está redigido, poderia
ensejar dúvidas quanto à competência do Senado para fixar as all
quotas do iMposto, quando se trate de produto ioportado. como no
caso do petróleo, ou seja, as aliquotas do imposto interno, atual
ICU, que os Estados nornal~ente cobram sobre as nercadorias ir:lpor
tadas. A supressão da palavra "internas", ccnrorme a emenda, afas
taria qualquer dúvida de interpretação.

Dê-se ao iten II do § 7g do art. 272 a seguinte redação:

"11 - as al!quotas aplicáveis às operações realizadas cQn
energia elétrica, petróleo, COMbUstíveis eez.e derivados e ninerais."

A inportância Macroeconômica dos ::inerais justi!'ica a
sua inclusão entre os produtos sujei tos a a:fquota lini tada pelo
Senado da República, cano é o caso do petré:eo, conbustlveis dele
derivados e enerp,ia elétrica. flão é por curs-e razão que esses pro.
dutos estão hoje sujei tos a um imposto únic:, de ccr-peeêncre fede
ral.
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Por fim, a enenda pr-ocur-a dar redaçãõ nais concisa ao
texto, substituindo a expressão "petróleo, inclusive combustíveis
liquidos e gasosos dele derivados", por outra, mais singela.

Na SUbcomissão de Tributos. aliás, tornou-se vitoriosa a
tese segundo a qual o Senado, corno órgão re:::-esentativo da Fede-
s-eeêe , deveria t\ispor de competência ar.pla 'j:ara linitar as ali-
quotas do inposto estadual, -euceasor- do im;::sto único, sobre as
operações relacionadas com a circulação de bens minerais, tanto as
internas. cone as interestaduais, as de ex;:rtação e as de inpor
tação O objetivo da emenda é. pois, s-eeeacefecer- o que ficara de
cidido naquela subcceueeêc ,
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Caso se deseje criar contribuição social sobre Mp,ª,

tese de incidência própria de imposto federal, basta a elevação da
alíquota do tributo correspondente ao fato desejado, com dest Ina-,
çêc dos recur-sos gerados por essa elevação para o Fundo de Seguri

dade Social, conforme é previsto no art )37, l.!!~ do Projeto

Finalmente, na medida em que as contribuições so

ciais passam a constituir receita de Estado para atender gasto so
cial deste. e não mais direito social vinculado ao trabalhador, illl
põe-se incluir, no art. 257, além dos impostos, das taxas e da;'

contribuições de melhoria, também as contribuições sociais. como
uma quarta espécie de tributo, que, na rcrmulaçãc do Projeto de
ücnat í tuí çêc , passam a ser efetivamente.

o art. 335, pore, faxa as fontes de flnançiamento da seçu
ridade Social. Estabelece o art '33 que a Seguridade Soe i a I COm

preende um conjunto integrado de ações, voltado para assegurar Os
direitos sociais relativos à saúde, previdência e assistência so
cial Com os recursos provenientes das contribuições scc i e í e e de

origem t.r í.but ãr ra , é ccns t i tufdo um fundo, admirust.raoc pela União,
destinado a custear as despesas públicas, refat ives àqueles se te

res (arts. )37 à 339).

IV - corrtr Ibuí.ção sobre o patrimônio liquido das pessoas
físicas,

n6sti~0;,contribuição sobre a exploração de concursos de pr0.9.

VI - adicional spbre os prêmios de seguros privados

§ 22 A lei poderá instltuir outras contribuições desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social n

Nesse contexto, ou se restabelece no texto do Proje

to a função das contribuições soci-ais ou se cerca a sua cobranç~
das mesmas garantias outorgadas aos cidadãos e das mesmas res trL,
ções inerentes a discriminações de rendas entre a União, os Estados

e os Municípios, conferidas aos tributos. De fato, se assim não se
proceder, rompe-se a estrutura do sistema tributário bras í Ie i ro ,

desaparecendo toda sua rigidez. mecanismo destinado a proteger o
cidadão e assegurar campos privativos de competência para os entes

públicos, pois, com o nome de contribuições sociais, se passa a

cobrar, sem qualquer continência, um verdadeiro tributo

Assim, a presente Emenda propõe a eliminação,no art.

))5, § 10, da contribuição sobre o faturamento e sobre o lucro, par

que são hipóteses de incidência. respectivamente, do imposto est-;

dual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobr-e

prestações de serviços (art. 272, item IlI, do Projeto), e do impo.§.

to federal sobre a renda (art. 270, item IIl) No mesmo art )35,
prcpõe-ae a supressão da contribuição incidente sobre a renda da

atividade agrícola, porque campo de incidência do imposto sobre a
renda, da contribuição sobre o patrimônio líquido das, pessoas fí_

sicas, porque campo de incidência dos impostos sobre a prcpr í eda.,

de, de competência dos Estados e dos Municípios (arts. 272. !.. e
IV, e 27), I t do pr~jeto), e, no mais, campo de competência res r.,
dual da uru.ão e dos Estados; supresaão , ainda, da contribuição so

bre os prêmios de seguros privados, porque campo de competência da
união por meio do imposto sobre operações "í.nence i r as (artigo 270,
V). A Illodihcação introduzida no § 22 do art 335, que autoriza

a instituição de outras ccnt'r Iburções sociais destinadas a qar an
tir ou expandir a Seguridade Social, tem por objetivo a observãn
cia das mesmas restrições para a criação de impostos na ccmoetên
cf e residual da união e dos Estados l.ei complementar para sua

instituição, proibição de sua incidência sobre hipóteses próprias
de imposto da competência pr í.vat rva e vedação de contribuição com

incidência em cascata.

Como se vê, as contribuições sociais deidlm de ser
um direito social dos trabalhadores, para se transformarem em re

cursos mobilizados pela União para atender gastos sociais em bene rf
cio da população do País. Não se trata mais de formar um patrimô:
nio para o trabalhador; de lhe assegurar uma garantia pelo tempo

de servâçcj de auxlhá-lo e a sua família nas despesas de educa

ção e maternidade, trata-se, sim, de atender qualquer do povo em suas

necessidades de educação , saúde e previdê!!Eia social.

Isso signi fica apagar a distinçlío até então exãs ten;
te entre contribuição social e tributo, o primeiro como um direi_

to do trabalhador o segundo como uma forma de atender a despesa
pública genérica
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Além do mais, o texto concede 1nJn1dade de tributos, o Que 1El
pllca abranger além dos reocstoe, as taxas Essas, por sua natureza contrapres
tecional de l.SIIa atividade estatal, não deveria:n ser, por isso neseo, abrangida-;
pela imunidade.

nal ao poder de tributar se exercidas pela União, pelos Estados ou pelos Municip10S
e respectivas autarquias. Nomais a dispensa do nmoetc cabe à lei da pessoa jurí
dica de direito público competente para instltuir o nmoato

Além do mais, o texto fala emnão-incidência de tributos, o que Im_
plica abranger ilílPOstos e também taxas Essas, por sua natureza cOf'otraprestacl.tll'isl
de una atividade estatal, não são, por isso mesmo, abrangidas pela imunidade, que
somente se estende a impostos.

Tais as razões que justificam a emenda scoresstve 01'8 proposta

A ill'lJl'\idade de impostos tem por objetivo resguardar prind
pios funda-nantaf s contidos na Constituição e que pcoerren se tornar in6quos pe

la inc1e1ên:=ia fiscal. ExeqJlo disso é a 1rrunidade da União, dos Estados e dos

lolmicípios, dos templos de qualquer culto, dos livros e jornais, que visam a a~

segurar, respectivamente, a autcocnía das pessoas jurídicas de d~reHo público,
a liberdade religiosa e a liberdade de Increosa

No que tange à progressividade do imposto, cabe ao

Município, segundo os interesses locais e as pecul1aridades de seu

território, determinar se o imposto territorial urbano deve ou não
ser progressivo, bem como fixar a forma de sua proqressívtceoe, Não
se pode esquecer que as questões urbanas dos Municípios brasileJ.

rcs são di reeeoeteccs ao extremo.

Ora, essa sí.tuaçêc não ocqrre cem as entidades de fins não lu

crativos previstas no art. 370, não obstante sua Importância social e a necessã

dade de serem incentivadas pelo Estado. Trata-se, sim, de caso de isenção -;
ser concedida por intermédio de lei da entidade ccmetente para instituir o am
posto.

"Arto 370. Nenhum tnbuto incidIrá sobre as entidades sem
fins lucrativos dedicadas à pesquisa ou ao ensJ.no,habllita=ão reabilita
ção e tratamento de pessoas portadoras de deficiência". ... I -

o art. 2H, item I, do Projeto já atribui aos Muni
cípios 8 competência para instituir impostos sobre a propriedade

predial e territorial urbana.

üíspõe o art. 370 do Projeto:

JUSTIFICACAO

"0 imposto de que trata o ite!\" 1 será lltogtessilfo no
tempo quando incidir sobre área urbana não edificada e não uH
lizada, de forma que se assegure o cumprimento da função so':"
cial da propriedade".

na Que:

o art. 2H, § 12 do proJeto de Constituição determ.!.

JUSTIFICACAO

Suprima~se o art. )70 do Projeto de Constituição elaborado pe
la Comissão de Sistematização. -

suprima-se o § 1'1 do art. 273 do Projeto de Consti
tuição elaborado pela comtesão de Sistematização
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JUSTIFICAÇÃO

Como está redigido, o art. 381 inpediria que :fundações
sem finalidade lucrativa pudessen receber subvenções de Poder Pú
blico, ura vez que restringe o auxílio financeiro a "esc::llas con
:fessionais. filantrópicas ou conuni tárias".

I - suprimam-se

a) as expressões li faturamento e sobre o lucro",
item I do § 10 do art. 335j

b) os itens IIl, IV e VI, no § 112 do art. 335,

II - dê-se ao § 2~ do art. 335 a seguinte redação:

,,§ 212 A lei poderá instituir outras contribuições desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade 50':"
cial, respeitadas as restrições contidas no artigo 261 desta
Consti tuição. n j

III - inclua-se, no art. 257, mais um item com a seguinte
redação

"IV ~ contribuições de que tratam os arts 263 e 335
desta Constituição"

m- TUTOIJ~lf"'C.~lo

Suprimam-se, no projeto de Constituição, elaborado
pela Comissão de Sistematização:

I - as seguintes expressões

a) "fiscais", em seu art 304, § 2o,
b) "fiscais e outros", em seu art 393;
c) "fiscais", em seu art. 394, parágrafo únicoj
d) "fiscaisll, em seu art. 421, § 32;

II - o art. 414

JUSTIFICl1.Ç~O

Não se justi!'ica a restrição, porque insti tuiçôes sem
:fins lucrativos, como as fundações, prestan serviços corunitários
na área da educação pública fnão confundir com o ensine estatal),
merecendc. pois, o apoio governanental. ainda mais num px.l:s once,
como é notório, há carência de boas escolas.

A redação proposta, ademais, está em sinetria com o dis
posto no art. 349, § 19. que diz:

"§ 12 t vedada a destinação de recursos públicos para
investimento en instituições privadas de saúde com fins lucrati
vos."

Ora, não há razão para tratar desigualmente a saúde e a
educação. ambas de vital inportância para a conunldade.

o dispositivo em foco d.tspêle que

JUSTIFICACA,O

'ClTC"~1T'rt~.çlc' --,

Suprima-se a letra "e" do item I do art 12 do Pro

jeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização.

L';~~'~
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Tratam as diposições acima de incentivos fiscais e

de imunidade impositiva.

Os incentivos fiscais, na vigente Constituiç~o, têm
sido concedidos abundantemente pela União, interferindo na competê!!.

eia de Estados e Munidpios. F\ orientação que presidiu os traba

lhos da Constituinte foi no sentido de que o poder de isentar esta
contido no poder de tributar. Logo, cabe à pessoa jurídica de di_

reito públ1co competente para a tributação, examinar as hip6teses

de isenções e incent1.vos fiscais, limitando sua concessão aos ca
sos imprescindíveis e a fastando-a quando a conjuntura não mais re_
comende o tratamento favorecido. ~ que, em geral, esse tratamento
conflita com os princípios de justiça soc-ial e capacidade contrib.,!;!

o art ))5 do Projeto de Constituição dispõe.

"Art. 335. A Seguridade Social será financiada compulso
riamente por toda a sociedade, de forma direta e indireta, me
diante as contribuições sociais, bem como recursos provenien7
tes da receita tributária da União, na forma da lei.

§ 12 As contribuições sociais a (jue se refere o c~
deste artigo são as seguintes: -

1 - contribuição dos empregadoresl incidente sobre a fo
lha de salários, faturamento e sobre oSluçroj

II - contribuição dos trabalhadores;
111 - contribuição incidente sobre a renda da atividade

agdcol a,

JUSTIFlCAÇAO
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supriman-se os arts 337, 338, 339 e 487.

Art. - A AIl'.azônia é considerada região especial, dentro

do território nacional. Sua constituição física,

historicamente formada, em terreno peculiar, terá trat.artento part!

cular para conservar e aproveitar suas riquezas e garantir o equi

líbrio ecológico.

Art. - Fica criado o Conselho de Defesa e de Desenvolv!

menec da Amazônia, para planificar e orientar o

desenvolvimento da região ArlazônlcaJ

§ 19 - a Conselho de Defesa e de Desenvolvimento da Am~

zônia será assim composto:

r - Cinco representantes do Governo Federal, cu

jos nomes serão aprovados pelo Congresso Na

cional:

11 - um representante de cada UI'I dos Estados que

formam a regiãõ, por indicação das respecti

vas Assembléias Legislativas.

111 - Cinco representantes de instituições cientI

ficas reconhecidas

§ 29 - Caberá ao Conselho de Defesa e de Oesenvolvdmen
to da Amazônia elaborar as políticas de desenvol

vimento da região Amazônica, que serão submeti 

das ao Congresso Nacional, e fiscaliz~r_sua exe
cução s

§ 39 - caberá ao conselho estabelecer as áreas da Amaz.§.

nia destinadas ã Reforma Agrária e as condições

de utilização da terra, observando o disposto no

artigo. _ •• J

§ 49 - Caberá ao Conselho a definição de pol1tica para

a preservação das espécies anímaí.s nativas.

Art. - As terras de várzeas da região Amazônica serão l2.
teadas e distribuidas a pequenos e JUédios agri-

cultores;
Art. - A floresta, a fauna, os rios e os lagos da .Ama:!§..

nia serão rigorosamente preservados;

Art. - A utili2ação dos recursos renováveis da Amazônia

só ocorrerá após criterioso estudo cientifico;

Art. - será incentivado o desenvolvimento econômico da

Amazônia cOJU base na industrialização da matéria-

Incluam-se no Capítulo VI. TItulo IX os seguintes arti-

gos:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VI, Titulo IX 'I~O .«.l~o a.w,€o,'JU.(i;: I,
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DISPOSITIVO EMENDADO Art. 310

;mgILQ.C?!n~

A gravidade que assume a atual dívida externa brasileira

e as graves denúncias que pesam sobre este processo de endividamen

to, exigem ~e Assemblé:l.a Nacional Constituinte adote posição sobe

rana que safvagfarde os legJ.timos interesses da nação.

Dê-se ao Art. 310 a seguinte redação:

MArt. 310 - Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o pro

cessamento, a :l.Jnportação e exportação, o

transporte I'Iarítiroo ou por condutos e a

distribuição do petrõleo e seus deriva 

dos e do gás natural:

11 - a pesquisa, a lavra, e o enriquecimento de

minérios radioativos e materiais férteis

e físseis, sua industrialização e comer

cialização,

lI! - a exploração e aproveitamento dos poten

ciais de energia hidráulica, a geração e

distribuição de energia elétrica, salvo

as de potência reduzida7

IV - o comércio exterior C1e armamentos e com

ponentes bélicos 7

V - os Correios, Telégrafos e as Telecomunic~

ções;

VI - outros estabelecidos em lei.

§ 19 - O monopólio descrito no inciso! deste artigo, i,!!

/ clui os riscos e resultados decorrentes das ativi

dades .lli m~dionêdasj, ficando vedado à união conceder qualquer t!

pc de participação, em espécie, em Jazidas de petrõleo ou de gáz n.!,

tural.
§ 29 - A união poderá ceder aos EstacJos e MunicIpios

direito de realizar os serviços de canalização e

distribUição de gás natural, para uso domestico.

EMENDA lP08980-8 ,~,, _
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Por esses motivos, é totalmente ca spenséve I a manu
tenção do referido dispositivo. A um ão ja se-apropria departe do
lucro obtido nas atividades por intermédio do imposto de renda. Se

entende insuficiente essa apropriação, basta elevar a aliquota do
imposto, sendo relevante ressaltar a dificuldade para definir "ex
cesso de lucro", conceito extrenamente complexo e variável em fun
ção do tipo da atividade, da maior ou menor tecnologia enpreçeda ,

do tempo de maturação do empreendimento, da sazonahdade da ativi
dade etc

"o excesso de lucro nas atividades ecooêmtcas e fl..
nanceiras será oefinido por lei e obrigatonamente aplicado no
prriqrana nacional de erradicação da crobreza''

Esses artip;os tratam do Fundo Naclonal de Seguridade So
cial, a que eeven ser vinculadas, corrrorrte o Projeto, todas as con
tribuições sociais.

são disposições que sobrecarregan o texto constitucional,
sem nenhuma veneegen de ordem técnico-legislativa. O Projeto só trem
a ganhar, em ternos de concisão jur!dica. deixando essa matéria para
a legislação ordinária.

o sãs tena Tributário Nacional def~nido no Projeto

atribui à União ccnpe têncí.a para ms t r tu!r rmccs tc sobre a r enqa e
proventos de Qualquer natureza {e r t , 270, item IlI) O campo de 10

c í oênc ra desse imposto abrange o lucro das at ívadedes econômicas A
errcccte do imposto de renda incidente sobre o lucro é deflo_da em
lei. Que poderá fixá-la segundo os cr.i tér rcs Que julgar mais jus

tos. O produto da arrecadação do imposto de tenda, como o dos ou
tros impostos, pode ser aplicado emqualquer despesa pública e, por maiores
raaões , num programa de erradicação da pobreza.

Alén disso. do ponto de vista prático, a destinação de to
das as contribuições sociais para o raencãonado Fundo implicará a
extinção dos Inst! tutos de Previdência e Assistência cue Estados e
l1unicipios l'Iantên em beneficio de seus servidores Não parece de bom
alvi tre transferir para a União serviços que os Estados e llun1clpios
já prestam. Onde fica o princ!pio da descentralização, apregoado por
tantas vozes nos trabalhos constituintes?

=- TI ..O/.l\l..." •• ~l..
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A Alnazônia brasileira, que ocupa 60% do território naci,2

nal, tem sido relegada nos planos governamentais e devastada por u

ma ocupação desordenada e predatória. Não há estudos cientificos

criteriosos que formem base para a ut:ilização dos recursos naturais
daquela regiãp. Apesar dessa deficiência no campo cientlfico,porém,

alguns afpectos da região são evãôenees r
,T. ','", I'f-o..- r

8 - A presença do capital estrangeiro na região, que de

têm vastas extensões de terras e incontáveis conces:

sões para a exploração de recursos naturais, é outro fator que cor

robora para o desenfreado processo de devastação. Projetos lunãti 

cos, como é o caso do "ari,devem ficar: apenas no rol de lições que

devemos aprender. De agora em diante, deve ser vedada a presença e.!
trangeira na região.

~ - O solo da Amazônia, salvo eJQ alguns raros bolsões,é

de péssima qualidade. Sua exuberante floresta é fr.!:!.

to de fina camada de húmus, formada pela milenar deposição de :mat§.
ria orgânica das próprias árvores:

2 - O que se observa hoje, entretanto, é a devastação Ja
discriminada da floresta, com a abertura de enormes

clareiras, comprOllletendo irremediavelmente a ecologia e o porvir das
gerações futuras.Em algumas áreas, como no Maranhão, o sul do Pará,

norte do Mato Grosso e todo o Estado de Rondônia, a marcante devas

tação já revela seu dramático efeito. A erosão, que ganha dimensões.

amedrontadoras, já se faz presente em !lIuitas partes da Amazônia, ~

boxe seja apenas um dos efeitos da ôevaeeaçâcs

3 - Se, por um lado, o solo de terra firme é muito po-

bre, o das várzeas é riqulssimo e abundante. Estima

se que 12 milhões de hectares de várzeas seriam. economicamente uti

lizáveis na Amazônia, caso houvesse uma adequada polItica de fomen

to por parte do Governo;

« - O subsolo amazônico guarda enormes reservas minerais,

algumas de valor estratégico, que vem sendo saquea 

das e levadas para o exterior, em grande parte clandestinamente. A

exploração desses recursos é desordenada, predatória, eera que haja

wna pol1tica traçada para o~~r, com o obJetivo de defender os in.

teresses nacionais e daquela regiãoJ

5 - Os aglomerados indí.genas, outrora ncaercscs , vêm se,!!

dQ celeremente dizimados. Tribos inteiras, como

dos Kren-a-Kore, contactada pela priJneira vez há menos de 15 anos ç

já não eJtistem mais, como efeito da ação criminosa dos"civilizados·

6 - Apesar da pesca pr~datór1a, a Amazônia ainda detêm

alto potenCial pesqueiro. O aproveitamento desse potencial também

padece de uma polItica racional, que leve em conta as pecularieda 

des regionais. Algumas espécies., como é o caso do peixe-boi, estio
em franco processo de ex:tinçã07

pr:l.Jna local.

7 - O modelo de desenvolvimento aplicado na. região a vo-

cação e as reais potencialidades da região. a exem

plo mais tIpico disso é o processo de industrialização do Amazonas,

baseado na produção de bens de consW1lO destinados ao mercado do Cen

tro-Sul. Essa indústria recebe todo o apoio governaJ:1ental,o que nã-;;

ocorre cOJU aqueles empreend1lllentos que se destinar.! ao processamento

de lllatérias-primas locais;

CONS'1'ITtJnl'1'E ALOO 1üUW1'ES E OtJ'.rRQS

Acrescenta-se onde.:,FOuber no Titulo x,
Das Disposições Transitórias

Art. - Ficam anulados os atuais contratos de risco, co,!!

txatos que concedam, sob qualquer pretex.to, pBf.

t1.cipação, em espécie ou valor, em jazidas de petrõleo ou de gás n.ã
tural.

Necessário não s6 garantir o atual monopólio do petróleo

como expandI-lo, alargando-o para a área de distribuição de deriva

dos, que permanece hoje, sern mota.vc nenhum sendo operado por multi

nacionais.
Fixar no texto constitucional os monopÕlios estatais e

~istentes, salvaguardando eeees conquistas da nossa soberania econ§

mica.
As responsabilidades do Brasil nas relações entre as n.!.

ções, ao lado da luta pela autod~terminaçãodos povos e pela prese!.

vação da paz, exige que tão delicada atividade como é o comércio e~

terior de armamentos seja monopólio do Estado e esteja a serviço da

polItica nacional no relacionamento com os outros povos.

Dispõe, sobre a situação dos atuais contratos de risco,

em vigor, definitivamente proibidos por diSpositivo de> anteprojeto.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TItulo X

t necessário expl].c3.ta:t no texto constitucional o prJ.ncíp3.o da

unaôeôe de just].ç~ federalJ.zada para acabar c~pressão e a :l.nflu

êncJ.a das ol:l.garqul.as regl.ona3.s sobre a )iustJ.ça. ao mesmo tempo em

que eV:l.ta os confl:l.tos de competênc:l.a.

JUSTIFICAÇXO

Art. _ O Poder Judiciár:l.o rege-se pelo prillCípl.O da unadade

de Justiça federalizada.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO El'IENDADO: CapítUlo IV, Seção I, Título V

.1 D;O 1"-cl<~" _Ú.«l!"""'<;ÕlLl~
Inclua-se no Capítulo IV, seção I, Título V do ProJeto de Con~

tl.tu1çâo o seguinte art].go·

EMENDA lP08982-4
I:J

EMENDA lP08981-6
(:J CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E aMBOS

f!J PLENAAIO
= uuO/<tVt",.... çb

fÇ"~'~';=J

fT7i"~fiJJ

CONSTITUINTE fI1\ROLDO LIMA E OUTROS

PLENAAIO

EMENDA. MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. art. 458

JUSTIFICAÇXO

Dê-se ao art. 458 do ProJeto de constl.tul.ção a segul.nte eeee-

Acrescente-se onde couber o TItulo X

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. - Fica suspenso, por pra20 indeterminado, o pagamen

to do principal e dos respectivos juros e taxas

da divida externa.
§ 19 - será realizado, através de eOJllissão do COngresso

Nacional, onde terão assento membros de todos os

partidos coro representação parlamentar, rigorosa auditoria sobre a

divida externa e as condições em que foi contraIda.

§" 29 - Só será considerado emprestilllo devido aquelas op!.

rações que tenham representado efetiva entrada de

divisas no PaIs.
§ 3Çt - Com base nas conclusões da comissão de auditoria,

o COngresso Nacional deliberará sobre as. medidas

pertinentes ao tratmPe?to da divida externa.

li Art. 458 - será reall.zada eleição direta para Presidente

da Repúbl:l.Ca, cento e vmee dias após a promulgação desta Con.§.

tl.tUl.ção.

§ dnico - O mandato do atual Presl.dente da Repúbll.ca tiernu.ne

rlÍ sessenta eaee após a eaeacêc preva.aea no caput deste artl.go, com

a posse tio eenaaeaec eaeaee",

o regl.me de transl.ção polítl.ca :l.nstl.tu.l.do no país com a elel.

ção da chapa Tancredo Neves-José Sarney se esgota com a promulgação

da nova constl.tul.ção. Este era o desejo e o cceprcmaeeo assumade .E.u

b11camente pelos ceaeeeeee da chamada Nova República. A retomada do

d1rel.to de eleger dl.retamente o próx~mo Presidente da RepúblJ,ca é
uma aspl.ração de todo o povo brasl.le:l.ro e ccneaõeremca que l.SSO d~

ve ccorrex no prazo máxl.tllo de 120 daes após a promulgação da nova

Constitu3.ção. quando se encerra objet:l.vamente o período da trans].

ção. Só um Presl.dente eaeaec d:l.retamente pelo povo terá a legJ.tl.m].

dade necessárJ.o para conscjadex o regl.me democrát].co e enfrentar a

grave c,r:l.se econÔml.ca vãvaee pelo país.

EMENDA ADITIVA

DISpOSITIVO EMENDADO: TItulo X

r.r --,-__ .~lalfllO/...... lIlII/.. ".O .. ulll ..,

EMENDA lP0897ll-6
I!J
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PLENARros 'LIN.b,o'~ONllll./IUIOOW.. IÍCl

rei,:o público, ou ~presas 001'1 participaçao de capitais do Estado,

serao aforadas no Distrito Federal.

Os dispositivos regulam a questão da divida exeema-cc

locando limites e responsabilidades ccmuneas com o Congresso Nacie,
n aL,

",.. YUTO/.lUnlfre.;lo

EMENDA lP08992·1 '"~'""""c-;om;,",,,,--------,(!l CONSo;rITUINTE EDUARDO BONFIM J ~d~lr~

[!J 15!";'7m

Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade pr!
veea e estatal, que deve s~X' levada em consideração quando da fo\,,

mulação dos principios gerais da ordem econôn:dca.

'UfO/.nnr",o~~o --:-__,..-_-----,

EMENDA ADITIVA ' {/Jo ~tt1e.,MVO - i>.tI'S,to.}r'eoâ:s ~~ ..
DISPOSITIVO EMENDADO' Capitulo IV. seção I. ~i:tul'o V

EMENDA lP08988·3 '~',.--"-nn>;;",,,,"------'tJ CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS I rêd"'~B:=J

['J PLEN~'"O I b/'sflZ]

Estes são apenas alguns dos fatores que nos levam a apre

sentar as propostas de textos constitucionais sobre a questão da A:

mazõniao; g7av~daae do problema é tal, que se faz necessária urna

ação ma! eqêrgica. propomos f;lue I) inicio dessa mudança de Procedi
mento em relação ao processo de ocupação da A:mazôp.ia parte da defi

nição, pela constituição que estamos elaborando, de princípios n{ti
dos, baseados na sua caracterização como "região especial".

Toda a política para a região deve ser precedida de cri

terioso estudo cient1fico.A elaboração dessas pollticas deve ser a

tribuição do Conselho de Defesa e de Desenvolvimento da Arnazõnia ,

fol:Iltado de maneiQa democrática e representativa e dot;ado de poderes

condizentes com a ch:'amática situação da região. A preservação da A

mazônia só será consegu;i.da se o processo de ocupação for controlado

e ocorra, a partir de agora, de 1llaneira- rac,!onalo

EMENDA lP08984·1
fOI CONSTITUINTE ALOO AR~NTES E OUTROS

['l PLEN~RIO
=- fuTO/.un"'olC10

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: 10C1.50 I, alínea a, art. 211

Incluam-se. onde ccuner-, no Capítulo IV, Seção I. Tí~ulo V do

ProJeto de Constitu1.ção os seguancee art1.gos:

Art. - O Poder JUdicl.árl.o é exercaôc pelos Tr1bunal.s Judl.C1al.

e Juízes que devem ger1.r a JustJ.ça em nome (30 povo.

Art - Cabe ao Poder JudJ.c1árJ.o a defesa dos d1rel.tos dos Ol.

eeeêce, 'a resolw;ão dos confl1.to$. de aweeeeeses púb1l..COS e pl:1.vados

e a repressão à vaeaeçâc da lega11dade aeecceéeaee •

JUSTIFICJ\Ç1\O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOS1.TIVO EMENDADO: 10C1S0 is:z, aee , lSS

Dê-se ao ancãsc 111 do art. 188 do ProJeto de Const1tuJ.çâo a

segu1nte redação:

III - Os Juízes dos Xr.LbunaJ.s jud::LC1a::LS terão mandato temporá

r10. com dl.reJ.to à reconduçiio. e serão eaeaeee pela c'ategorl.a dos

juízes de cereecra e por advogados, na forma que a aea est.abelecer.

JUSXrFIcAçJf.O

Dê-se à alínea a, 1nC1S0 I, do art. 211 do Projeto de Consti

tuição a segu1nte redação:

" a) causas arJ..qJ..nadas de discriminação. t.l.tulaçào e posse

de terras, ::mclul.ndo as devolutas do Munl.cfpl.o. do Estado e da

Un.l.ão; "

Os d1SpOS1tJ.VOS que pretendemos J.nclu1r no texto ecns tntucc.o

nej, no CallJ.tu10 eeaeta.vc ac Poder JudJ.cJ.árl.o va.aam exp11c1tar os co

ceaece fundament.aa.s , de natureza democrát1ca. que devem reger a Ju.§.

t1ça bras11e1ra.

Essa emenda objetiva expll.c1tar no texto eenseãeucacnea regras

ma1S democrátl.cas de acesso aos quadros de juízes. através da elE!'1

çàa dJ.reta pela categor.l.a dos Juízes e dos advogados.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMeNDADO: Art. 381

Dê-se ao Art. 381 a seguinte redação:

Art. 381 - As veznas públicas serão destinadas exclus!

vamente às escolas públicas, criadas .e man

tidas pelo GoveE,no Federal, pelos Estados t Distrito Federal, e M!:!
nicí.pios.

Todos os recursos do poder público devem ser destina 

dos exclusivamente ao ensino público e gratuito e ii manutenção das

escolas púbHcas4

"Art. 318 - Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor

direta ou indiretamente, de imóvel rural de

área continua ou descontínua, que ultrapasse as seguintes dimensões:

I - quinhentos hectares nos Estados de Minas Ge

rais, Espí.rito Santo, Rio de Janeiro,são Poli!!

1.0, paraná. Santa catarina e Rio Grande do Sul,
11 - um mil hectares nos Estac1o;; do Maranhão,cea-

rá, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pê!.

nambucc , Alagoas, sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bra

silia, salvo as r~giões de carência de eeeeee 0\1 a popUlação neces

sitada, onde prevalecerá a ãrea máxima de quinhentos hectares,

III - um mil e quinhentos hectares nos Est.ados do

Amazonas, pará, Rondônia. Acre, Mato Grosso

e nos Te-rritórios de- Roraima e. ~apã..

§ 19- A área definida neste artigo será considera

da pelo ccmunec de imóveis rurais de um me.§.

mo propr1etário no Pais.
§ 29- O iltl5vel que ultrapassar estas áreas má:...imas

I:
terãA o excedente desapropriado, de forma

progress!Ja,! e ninterru...{~
'" ",-,y' .

l!yg~!E~d!~

E OmBOS

ção:

EMENDA MJPIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318 e seus parágrafos

O Art. 318 e seus parágrafos passa a ter a seguinte red,!

r.r===- nINlfllo/COWlSlioJIIIICllllllio

EMENDA lP08994·8 '"_-====-------'---,f1 COIlSTITUIHTE MoOO AIWi'XES E OOTllOS I f§'d~"o=J

I f\õTiim

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 303 e seus § 1 2

o Estado deve jogar um papel pJ:"epondeJ:'ante na at1v::Ldade ecc
nôm~ca. prJ.m:J.palmente em rat'l.os ~ssencJ.a~s da eccncraae , A fort"lUlg

ção coneade no pr-c jet.c de const1tuíção. ao contrár1o. procura l~mJ.

tal' ao máx1.mo esse papel e essa J.ntervenção, com o que não concor

damos A formulação que propomos vaee COrr1g1r essa defl.cl.êncJ.a. e

garant1r a ptl.rt~c1pação estatel na econom1a.

EMENDA IDDIFICATIVA

DISPO~I1'lVO UIENDAuO: Art. 30.!

lUfo/.ulTrf~lçiD--......:=----------___,

JUSTIFICAÇXO

Dê-se ao caput, do ere , 303 (lo ProJeto de Const1tu~ção a s..i

guinte redação

" Art. 303 - E: permJ.tl.da a intervenção do Estado no domínJ.o

ecenêeuec e o monopô Lao do Estado em ramos es.sencaea.a da eccnonu.e"

e supr.ima-ae o seu § 12.

YllTooun'.'c.oio---------------,

Dê-se ao art. 302 a seguinte redação:
llIu:t. 302 - Os investimentos de capital estrangeiro s~

rão disciplinados em lei especrn.ca":

§ 19 - O montante das 'remeasas de lucros para o exêe

rior nunca será superior, anualmente, a 10% (dez

por cento) de valor real do capital estrangeiro investido.

§ 29 - A lei regulará os meios e formas de nacionaliz.!

ção de empresas estrangeiras nocivas ou inconv~

nãences ao desenvolvimento econômico do Pais".

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regula

rá os investitu.entos estrangeiros, lil'litando de forma precisa a re

messa de lucros e evitando a crescente sangria, .de ncssas riquezas.

EMENDA lP08990·5 .." •.--::-:==- -.,tJ CONSTITUINTE AJ,.DO ARANTES E OUTROS I rr;cd·~Y;'~

['J PLENÁRIO I rr+JpAtl

'Ud",/c.oWlSlio/l"COII'"llo

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § Oni:::o, art. 317

A formulação que pretendemos suprimJ.r do texto constit.ucJ.onal

pod~ se const.l.ttu.r numa forma de burla nos processos referentes àsa

questões J.ndígenas pela JustJ.ça ]l.grárJ.a.

JUSTIFICAÇAo

ALDO ARAN'l'RS g OD"l'ROS

'Lld_,O/CoW'UiMIUlCUlldo- ,

pLENARIo

tes condições:

a) - é racionalmente aproveitada;

_b) - observa as disposiçoes legais que regulam as relê

çoes de trabalho e de produgão e não motiva confl!

tos pela posse e domrnio;

c) - conservar o meio ambient e e os recursos naturais.

dl - respeitados os direitos das populações indigc.nas

que vivem nas !,uas imediações.
e) - respeita ~ b.ndte de ãreas rnáYimas da propr:ledade

terri torial rural.

SuprJ.ma-se a expressão ", •• fJ.cando excluídos os dl.ssídJ.os

trabll.lh1.stas. salvo quando envolverem questões agrícolas;". cons

tante da alínea c, ãnca.sc I. do eee , 211 do Projeto de ConstJ.tuJ.

çiio.

Dê-se ao parágrafo Onico do art. 317 a seguinte redaçao:

parágrafo Onico: "A funçao social ocorre quando o ime.

vel cumpr-e simultaneamente as segui!!

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' l.nC1S0 I. at Inee c. <irt. 211

JUSTIFICAÇi\O

Para que a Justl.ça Agrãrl.a possa cumpr::Lr ezeuavamence com os

eeus objet::Lvos e tJ:'ansformar-se num 1nstrumento eeeeavc para so.1u

cacnex os confl1.tos fundiár.1os no BrasJ.l é neceSSár10l.nclu1r entre

as sues atr1bul.ções. de forma explíc1ta. as causas orl.gl.nadas da po

se de terras.

r.r- Tl:r1ll/~1">U;10

EMENDA lP08985·9
l: CONSTITUINTE ALDO ARANTES E OUTROS

fl PLEN~RIO

m-----------""'m""",,"------------,

Os limites fixados para área máxima define~ mehho: o obJ~
tivo de liquidar com o latifúndio no campo, ao Jnesmo tempo que comp!!

tibili"l.a o volume de terras a arre.cadar com a deta.anda de be.neficiá 

rios atualmente existente.

E OUTROS·

EMENDA ADITIVA
DISPQSITIVO EMENDADO: Titulo VIII, capí.tulo I

EMENDA lP08991·3 ..".----:::c::-;;--==-:--,- [J CONSTITUI~TE ALDO ARANTES I pPC'·d~o~~

['J I tJ17?>JlB
A existência de confl to pela posse da terl:a configura

claramente a insuficiência d., cumprimento ca obrigaçao soclal por

parte da propriedade. A prot.eção aos diJ::'ei tos das populações indí

genas, tãtl agredidos nas regiões de fronteir<i agricola, deve ser

parte constante da obrigação social da propriedade.

Dê-se ao Art. 320 a seguinte redação

"Art. 320 - A alienação ou concessão, a qualquer ti.tulo

de terras públicas federais, estaduais

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAbO Art. 320

EMENDA
f:J

Art. - A contr<itaçâo ou aval de empréstimos estrangei 

ros pela União, Estados e Municipios e suas em

presas estatais está sUJetto ã autori~ação do congresso Nacional

Art. - g vedado o aval do Estado brasileiro a qualquer

empréstimo a empresa privada.

AJ::t. - As q~estoes :relativas a etupréstimos externos,as

sumidos (lU garantidos por pessoa juridica de dl.-

Acrescente-se onde couber no TítUlo VIII, capitulo I:

Art. - O Brasil nao contrairá empréstimos usuários

que posscUl\ corop1:ometer sua independência ou sob~

rania.

,L~".l_'o/oDlIlIl10/IUlCnll'n;,O

PLENWO

Dê-l>e ac inciso lI-do Art. 300 a seguinte :tedação:

"11 - a propriedade privada ou estatal";

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 300~ inciso II

EMENDA lP08987·5 '"".-=c-==:-o-........;;;;;;;;""....------, r-r.;;;......,;;--]l: CONSTITDl:NTE ALDO ARANTES E OUTroS J êPC do n.;

~ J~P~
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ltIuniclpais, feitas a uma só pessoa fisica ou jurldica, ainda que:por

interposta pessoa, não poderá exceder a área de 500 hectares, exce

tuados os casos de cooperativas de produção originárias do processo

de reforma agrária.

A Eroenda coíbe a concessão I por parte da união, de gral!

des áreas de terras, prática incompat!vel com a democratização do ~

cesso ã propriedade da terra.

,u.h,"Uo~l'tlO/I~'eo.,tl'~

P_O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 301, § 19

Dê-se ao art. 301 e seu parágrafo primeiro

"Art .. 301 - t considerada empresa nacional, para todos

os fins de direito, aquela CUJO capitalJ:=e!.

tença a brasileiros e que, constituIda com sede no Pais, nele te

nha o centro de suas decisões e controle do processo tecnolõgico".

§ 19 - Haverá reserva de mercado a empresas nac:ionais

em setores estrategicos da economia, tais como

informática bio-tecnologia, mecânica de precisão, quimica fina

outros definidos em lei.

EMENDA SUBSTITOTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 154 e § 29 do Art. 151

Substitua-se a expressão "cinco anos" contida no art.

154 e no § 29 do Art. 157 por "quatro anos".

~ da tradição republicana que o mandato presidencial

se j a de 4 anos e não de 5 anos ccrec propõe o relator.

EMENDA MODIFICATIVA ...

DISPOSITIVO EHENDAOO" reciso IIr, art 111

o inciso 111 do Art. 111 do Projeto passa a ter a se 

guinte redação.

Inciso 111 - Que se ausentar a mais de oito sessões DE
dlnãrias em UJ!I :mês, salvo doença comprova

da, licença ou missão autorizada pelo Plenárion

A conceituação torna mais precisa a forma da empresa ~

cional, evitando manobras e Subterfúgios legais visem burlar, por

parte das multinacionais a proteção das empresas genuinamente na

cionais, bem como explicita o conceito de reserva de mercado em se

tores estratégicos EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. 12 do art 32

Dê-se ao § 12 do art. 32 do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção a sesuan

te redação:

"§ 12 - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atrJ.buJ.ções".

JUSTIFICAÇXO

Num reg:t.me ezetavamenee eeeeeéeeacc não deve haver a fJ.gura

da delegação de poderes. Daí a nossa euenea ,

'~"'U,"'CC ..'..~o/l,",.e..ltllo
pLENA!uo

E 0t1I'OO5

EMENDA IDDIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 96

f necessário que se crie nOrIDBS Constitucionais para

moralizar a atividade parlamentar e resgatar o respeito da opinioo

pública pelo Congresso Nacional. Assim, o mecanismo pelo qual o

Deputado ausente a mais de 8 (oito) sessões ordinárias mensais pe!:,

de o seu mandato tem o caráter moralizador.

.......l.oIO/CO...Itta1luMa.....1o.'--------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 165

TU'.,.ult"oclÇla- --,

Substitua-se a expressão" ••• a bancada ou bancadas majorJ.tá

r:t.as". constante do caput do art. 165 do ProJeto de Constitu:t.ção,

pela- expressão " ••• as bancadas dos part1dos representados no Con

gresso Nac10nal".

ElI'IENDA lP0900G-7 ,"n,,~c-==------,tJ CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS J (ITPCd~,;a:J

(!l PLENAAIO I fitTIi?H

O artigo 96 do projeto passa a ter a seguinte redação:

"Art.. 96 - O Poder Legislativo é exercido pelo congre~

so Nacional, CID regiltle unicameral, nos ter-

Se se quer instituir no Brasil um novo sistema de go

verno, de co-responsabilidade efetiva entre o Executivo e o Legis

lativo, é necessário que o Poder Legislativo passe a ser exercido

de forma unicameral pelo Congresso Nacional, extinguindo-se o sen~

do, como Casa revisora e com poderes especiais. Essa ê uma propos

ta para aperfeiçoar a aeeccraeãa,

mos da lei".

"Art. - Estão excluídos de desapropriação por interesse

Boclal, para fins de reforma agrária, os imóveis pessoalmente explg,

rados pelo proprietário com dimensão que não ultrapasse a 50'0 hec:t!
res na Região Norte e 200 hectares para o restante do PaIs.

90
'

CONSTJ:TUIN'l'E ALDO ARANl'ES E Ot1l'ROS

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME:NDADO.Capitulo 11, T!tulo v:tII

., ~. Po<!<'iIí"',,- t1f..iooe"-,<t",,,t,<W~ • d'~l:1t"~ e . "
Inclua-se no capitulo II, TItulo VIII, o seguinte arllr

~ 1.no/.~I1"oc..çl0' --'

JUSTIFICAÇXO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 167 e seu parágrafo Ú1l1.Co

'ud./U..'UÜ/llaCI...Ule-------,

Plemír:t.o

Em todos os regJ.tnes parlamentarJ.stas, a escolha do Pr11De:t.ro

M:l.n:t.stro é fe:t.ta após consultas a todos os part:t.dos representados

no- Parlamento e não apenas ao part:t.do major:t.tário. Essa é uma pr,i

eaee maJ.3 democriitJ.ca e. que leva ao dJ.álogo e à negociaçao políti

ca, evaeenee , as sam, as sucessavea ez-ases ,

~D~NS~~~7~~UARDir"BONFIH E OUTROS

r

EMENDA IDDIFJ:CATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 29 do Art.. 97

tll,ef.un,'oc.çle

O parágrafo 29 do Art. 97 passa a ter a seguinte redação-:

§- 29 - .. o número de Deputados por Estado, Território e

Distrito 'Federal. será est.abelecido pela Justi

ça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente ã população,

com reajustes necessários para que nenhum Estado ou Distrito Fede

ral tenha menos de oito Deputados nem mais de 90, pelo critério pr,2

porcional.

EMENDA lP09002-4 '~"'''=''==------l [;]P;;"C'd"o""B"--'t? CONS'n'ltml'l'E BDIlARDO BON!'IH E Otn'ROS t c.:. =-----J

o objetivo da reforma agrária é dotar de terra

trabalhadores rurais. e liquidar com a grande propriedade do campo ,

sendo :1mprescindIvel garant.ir o direito de propriedade ao pequeno e

médio proprietãrio, transformando-os, assim, em aliados e não em i

nimigos do progresso nacional.

'~I"I.oo/•• "'tl1o/l..u",ttlo

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso rv, ru=t. 117

SuprilOa-se o inciso IV do Art. 117

A alteração dos lilnites mnmos e máximos de Deputados

por unidade da Federação tem como objetivo corrigir as distorções

verificadas durante o regime Jnilitar e aumentar a representativi

dad~ dos Estados mais populosos do Pais.

SuprJ.rna-se do ProJeto de ConstJ.tu:t.ção o art. 167 e seu Pará

grafo tlnacc ,

JUSTIFICAÇXO

Em um regime efetivamente democr~tico não deve haver d~

legação de poderes. AssilO, propomos a supressão desses dispositi 

vos referentes ãs delegações de poderes.

Não faz nenhum seneaec o Senado ter a prerrogativa de poder

rever moção reporbatór:t.a ou de censura aprovada pela Câmara dos

Deputados Essa prerrogat:t.va reforça a J.déJ.a de Camara revJ.sora

ampr eaae ao Senado Federal e que • na nossa opJ.nJ.ão, cont.rexaa

as tradJ.ções democrátJ.cas. Como defendemos, aneausxve, o unaceme

ralJ.smo. com a extl.nção do Senado, propomos a supressão do artl.go

em pauta.
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TItulo X

E OUTROS raeiua-se anee couber: TItulo X (D~~1'to.....u1o'ü

JUSTIFICAÇAo

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO § únJ.co, art. 169

llltO/~ult"n:l.Çla

n ...OUO/co.. ltolo/_CaIllN1o--- ,

PLENMIO

Supn.ma-se o Parágrafo tfnaco do art. 169 do ProJeto de Con..§.
tJ.tuJ.ção.

o dJ.sposto nesse paiagrafo representa uma cent.at.ava de limJ.

tar a ação do Congresso xecaoneü sobre o Governo. ecneadeeeecs que

essa IJ.mJ.tação e exeeeeavemenee xeatr rt.ava e obJetJ.va. na verdade.

difJ.culter a ação do Congresso como órgão f:t.scalJ.zador do governo.

Por a.eac , propomos a sua supressão.

o dinheiro público' e o patrimônio do Estado são bens de

propriedade coletiva. Eles pertencem ao povo e a sua gestão e adrol

nistração deve ser rigorosamente controlada. Além disso, o enriqu~

cimento individual através da prática de atos ilIcitos e aesãvce ã

soberania nacional não pode, em hipótese alguma, ser admitida. Ne.§.

se sentido, propomos a inclusão na nova constituição de um dispos!.

tivo que puna, severamente, com o confisco de bens, além de, outras

penalidades criminais, as pessoas que tenham enriquecido ilicita 

mente, dilapidado o dinheiro público ou lesado o patrimônio do Es

tado.

Art. - Serão confiscados os bens de pessoas que, compr,2

vadamente, tenham adquirido fortuna por meios !
lícitos, dilapidado o dinheiro público ou lesado o patrimônio do

Estado, independente de outras sanções penais.

Esta Emenda visa compatibilizar o texto constitucio

nal ao regime unicameral, ampliando as vagas do Congresso Nacio

nal para dar-lhe maior representatividade.

O Art4 97 do Projeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 91 - O congresso Nacional, unicameral, compõe-

se de até 600 Deputados eleitos,dentre os

cidadãos maiores de 18 anod, no exercicio de seus direitos poll

ticos, em cada Estado, Território, exceto Fernando de Noronha, e

Distrito Federal, por voto direto, secreto e proporcional."

'ltlluOO/co.... oIo/ttrlco"'"ia
PLEN1imo

EMENDA OODIFICATlVA

DJ:SPOSJ:TIVOEl-reNDADO: Art. 91

~ lc ..o/.un"IC.çlo
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO art. 176

Dê-se ao art 176 do Projeto de Constl.tul.ção a segu1nte reda-

ção:

Art. 176 - O PrJ.me:Lro-Ml.nl.stro é o chefe do Governo

JUSTIFICACXO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: CpI tulo UI, TI talo IX

'Oa..~ ..~
Inclua-se no CapItulo III,' TItulo IX o seguinte artigo.

Art. - As organizações representativas de professores ,

"de estudantes universitários e secundaristas, de

funcionários da universidade e da comunidade cient!fica texão re

presentantes no Conselho Federal e nos conselhos 'Estaduais de Edu

cação.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO anca.se 111, art. 99

Inclua-se no fJ.nal do texto do .1nCJ.50 111 do art. 99 do

Projeto de Const.1tuJ.çào a expressão" e aprovação dos nomes J.ndICA

dos para ocupar os postos de ofJ.cJ.a.1s-genera1s das Forças Armadas".

JUSTIFICAÇXO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 494

TllTellltl'''o:.çlo------------,

O fortalec.1mento do Congresso NacJ.,pnal deve ser obtido de

daveesas manea.rea , Uma delas é amplJ.ar os seus poderes, J.ncluJ.ndo en.

~ tre eles. o de aprovar os nomes andaceôos pelo PresJ.dente da Repúbl.!.

ca para ocupar os postos de ofJ.cJ.aJ.s-qene>ra.1s das Forças Armadas. CO

:1SS0, ao mesmo tempo em que se fortalece o Congresso NacJ.onal, colo

ca-se as Forças Armadas sobre um ma10r controle da socaedede cavaa ,

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS .1nC150S V,VI,VII,VIII e IX do art 162

CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS

A inclusão desse artigo visa assegurar no texto consti

tucional a participação de professores, alunos e funcionários nos

Conselhos de Educaçãõ, como forma de democratizar esses organismos.

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

o Ob)et1vo dessa emenda é, em pr;ulIe1t'o lugar, exp11c1tar no

texto ccnsta.tucacnaã que o PrJ.mel.t'o-M:Ul1stro é o Chefe do Governo,

regra geral nos reg1.mes parlamentarJ.stas. Além da s so , supr1.m::l,mos

li. obr1.gaton.edade de que o Pr1.me1ro-M1n1.stro se je escoâhadc apenas

entre os membros do Congresso xeeacnat , por coneaôerex que .1SS0 r~

presenta uma l.1m.1tação.1n)ust.1f.1cada e um exceasavc espír.1to de co!:

po. EX.1stem personal.1dades no conjunto da eocaedeõe bras.1le.1ra que,

mesmo sem serem parlamentares, têm cond.1ções de exercer o cargo

de Pr.1me:Lro-M.1n.1stro. Essa l.1m.1tação não se Just.1f:Lca.

Iil PLE.....IO I Iil"1!T;m

EMENDA lP09010·5 --"".,.."."""----'1 mp'C"'O"B'~l:J CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS . c..-=. a _J

m- TI~TD/.lJl1"'c._.;iD __,

EMENDA 50BS!'Ill.'DTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO § éna cc , art 121

Subst.1tua-se a expressão" ••• tres sécaecs por cento" cons

tante do § énacc do art. 121 do Projeto de const.1tu.1ção, pela eã

pressão ". um décimo por cento" e supr1ma-se a expressão " •••

com não menos de um eéeaec por cento dos efea.coxes de cada um d~

ree", constante do mesmo da.epoaa-t avo ,

Dê-se aos J.nc.1SOS V, VII e IX do art. 162 do ProJeto de Cong

tJ.tuJ.ção a eequarrte redação e suprJ.mam-se os 1nC1S0S VI e VIII do

mesmo artJ.go

" V - os líderes dos partJ.dos representados no Congresso Na

caonea ,

VII- o preeaeenee do Supremo TrJ.bunal Federal;

Dê-se ao Art. 494 a seguinte redação:

"Art. 494 - As atuais concessões de lavra de minério,.!

tualmente em operação comercial,detidas por

empresas não nacionais expirarão no prazo de 2 (dois) anos i as de

mais concessões dessas empresas, inativadas ou operando em escala

não comercial, bem como as concessões de pesquisa mineral, expira

rão de imediato.

JUSTIFICAÇ';O

Essa emenda cb j et.a.va fac.1l.1tar a anacaet.ava popular leg.1sla

t.1vA, reeuaanac as exaçênca.es mín.1mas para a sua apresentação.

EMENDA lP09011-3
(!J CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS

('J PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO art. 181 e ancase XXVII do art 158

SuprJ.ma-se o art. 181 do ProJeto de Const.1taJ.ção e o .1nC.1S0

XXVII do, art 15S.

JUSTIFICAÇXO

ccnsaeexemcs eesneceeeéeae constar do texto ccnet.a.cucaonea
um art.1go com essa formulação Além eaeee , na nossa op.1nJ.ão, as

eeunaêes do Conselho de MJ.nJ.stros devem ser praor i tee-aement;e pr~

sJ.d.1das pelo Pr1meJ.ro-M.1nJ.stro que é, de fato, o Che;fe do Governo

Mesmo quando o Pres.1dente da Repúbl.1ca a elas es t aver presente.

IX - nove cJ.dadãos bras11e1ros natos, meaores de trJ.nta e

canco anos, sendo doa.s anôacedos pelo pz-eaa.dent.e da RepúblJ.ca. qUE

tro eaeaccs pelo Congresso xecaene i , um representante escolhJ.do p~

lo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do BrasJ.l, um represen

tante dos trabalhadores urbanos e um representantes dos trabalhad.Q

res ruraa.s , eaeaece dJ.retamente pelas entudeües r-epz-eeentie t ave s des

se s ea teqceaas , na forma que a le.1 determJ.nar, para um mandato de

três anos, vedada a recondução".

JUSTIFICAÇJi.O

A emenda obJetJ.va corrJ.g.1r algumas d1storções na ccmpceaçâc

do Conselho da RepúblJ.ca para J.ncluJ.r os lideres de todos os pa!:,

eaees representados no Congresso Nec aone â , .um reprft,.sentant-e J.nd1cª
do pelo Conselho Federal da OAB, representantes dos trabalhadores

urbanos e ruraa.s , eaeaecs democratJ.camente pelas entJ.dades represen.

eeeaves ãeeeee caceqoea.ae e, ao mesmo tempo, substJ.tuJ.r a par_tJ.cJ.p-ª.

ção do MJ.n1stro da JustJ.ça pela do presJ.dente do STF e ret1rar a

part.1c.1paçao de um mJ.nJ.stro mJ.IJ.tar. Julgamos que o representante

do governo nesse Conselho deve ser o PrJ.meJ.ro-M.1n.1stro, não se JUS

t.1f.1cando a aecrueâc de outros sumeeres , como um repreeeneenee dos

m11J.tares e o MJ.nJ.stro da JustJ.çà. O Poder J'udJ.cJ.árJ.o deve estar

representado pelo presJ.dente do STF.

Dá destinação as empresas estrangeiras atingidas por

dispositivo do ~projeto que veda a estas a atividade mineradora.

",--- 'IITD/.UIT",C~10_---------_,

EMENDA M:lDIFICATIVA

DISPOSITIVO ENENDADO: Art. 63

O Art. 63 passa a ter a seguinte redação:

Art. 63 - "Respeitada a proporcionalidade com a popula-

ção do MunicIpio, o número de vereadores será

no mí.nirno 11 e no máximo de 33 nos municIpios de até WD milhão de

habitantes; ~ no .mInimo de '35 e máxiIDo de 61 nos municIpios acima

de 1 milhão de J)abitantes".

~nn~~

o obJetivo dessa emenda ê garantir que as grandes cida

des, com milhões de habitantes, ampliem o número de integrantes 

das suas Câmaras de Vereadores, para awnentar o ní.vel de represen

tatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mrni :

mos e raâxímcs para a sua composição de forma proporcional ãs popu
Laçêee , -

",-- TII'D/.lJ.T"IC.;i. --,

.~I""""'/C,,,,".1a/I""'a.'IÜD -, EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: anci so XVI, art. 158
",- TUlO/.lJl1"'c.-.;iD __,

EMENDA SOBS'l'IIrDTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ancase 111, art 158

8ü'bst.1trca~l!Ie'eoelpressão " ••• pelo Senado da RepúblJ.ca", cons

tante do a.nca.eo 111 do art 158 do Projeto de constJ.tuJ.ção, pela

expressão " ••• pelo Congresso xeeaenea-",

Inclua-se no fJ.nal do texto do J.nC1SO XVI do art. 158 do Pr.Q

jeto de ConstJ.tuJ.ção, a expressão " ••• , após a aprovação dos nomes

pelo Congresso NaCJ.onal".

JUSTIFICAÇXO

E OUTROS

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: aã Inea a, a.nca.ac I, art. 27

Dê-se à alínea a, anci so I, art. 27 a sequarrte redação

" a) o sufrágJ.o é umveeeea , e o voto, J.gual, d.1reto, secreto

e proporcJ.onal para a câmara dos Deputados, AssembléJ.as LegJ.slat.1

vas e Câmaras de Vereadores}'.

.roSTIFICAÇXO

Essa emenda ob]etJ.va consagrar no texto constJ.tuC10nal o prJ.!l

cipJ.o do voto proporcJ.onal para as eleJ.ções para a câmara Federal,

as Assemblé1as LegJ.slat.1vas e as Câmaras de Vereadores, que julgamo

ser maJ.s democrát1co e representativo

Como forma de fortalecer os poderes do Congresso NacaonaL,

Julgamos ser convemerrte que o Congresso passe, também, a aprovar

os nomes aneaeeeee pelo PresJ.dente da RepúblJ.ca para ocupar os po~

tos de ofJ.cJ.aJ.s-geners1s das Forças Armadas Essa é uma medaõe de

mocrátJ.ca, que fortalece o Congresso e coloca as Forças Armadas

sob o controle d1reto da soc.1edade bras.11e.1ra, eV.1tando que elas

se transformem num super-poder paralelo.

PLENARIO

Num reg.1me parlamentarJ.sta, como o que se pretende .1nstJ.tuJ.:t

no Bras~l, é prec.1SO fortalecer o Congresso NacJ.onal Portanto, não

faz sent.1do dar-se poderes exclus.1vos ao Senado Federal que, no nos

so entend.1mento, deve, J.nclus.1ve, ser extJ.nto. Dai a emenda propos

ta

JUSTIFICAÇXO

EMENDA lP09013-0 "~'=::::-;....""","",---__,
l!J ,CONSTITUINTE EDUARDO BONFIME OUTROS ) (=TPCd~BD~

f!J I fWhõl'!m
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. art. 199

Dê-se ao art 199 do Projeto de Const.1tuJ.ção a seguJ.nte reda-

ção:

Art. 199 - O sJ.stema cartorárJ.o ofJ.cJ.al e públ.1cO compreende

as servent~as Jud.1c.1aJ.s e extrajud.1C1aJ.s.

§ ~nJ.co - Todos os atos cartorárJ.os relatJ.vos aos dJ.reJ.tos J.n

dJ.vJ.duaJ.s, polítJ.cos e coletJ.vos serão gratuJ.tos.

JUSTIFICAÇXO

É necessárJ.o promover a ofJ.cJ.alJ.zação Ido SJ.stema cartorárJ.o,

como forma de baratear os custos jud.1CJ.6J.s e torná-los maJ.s 6ces

sí.ve.1s ao conJunto do povo brasJ.elJ.ro

T• .,D'....."OC._.;1D

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO .1OCJ.so XIII, art. 158

SubstJ.tua-se a expressão" ••• ad referendum do Congresso Na

c10nal", constante d'o J.ncJ.so XIII do art. 158 do ProJeto de Cons

tJ.tuJ.ção, pela expressão" após a aprovação pelo Congresso NacJ.o
nal".

JUSTIFICAÇXO

Julgamos maJ.s aproprJ.ado que a celebração de tratados, con

venções. empréstJ.mos e obrJ.gações externas f.1rmados pelo Pres1den

te da RepúblJ.ca só o seJam após a aprovaçao dos mesmos pelo Con

gresso NacJ.onal e não apenas" ad referendum" do Congresso, como

forma de eV.1tar que seus efe1tos comecem a sUrtJ.r antes da manJ.fe~

tação of1cJ.al do Congresso.

E Ot1I'ROS

=- n.TD/lltl'''OC&Ç1D

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO § 3!!, art 229

SuprJ.ma-se o § 3!! do art. 229 do Projeto de constJ.tu1ção

JUSTIFICAÇXO l

Não faz sent1do a crJ.ação de Just.1ças MJ.IJ.tares EstaduaJ.s.

Defendemos o prJ.ncípJ.o da federal.1zação da JUBtJ.ça e. portanto,

a crJ.ação de JustJ.ças estaduaJ.s vaJ. contra esse prJ.ncípJ.o.
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"Art. - Os atuais ministérios da Marinha, do Exército

e da Aeronãutica são substittlldos pelo Minist!

rio da Defesa, cujo titular poderá ser civil ou militar".

"Art. - t extinto o cargo de Ministro para o Chefe do

Estado-Maior das !'Orças ArInaClas e para o che

fe do Gabinete Iolilitar da Presidência da RepUblica."

A presença de seis ministros militares é inco.'Ilpat1ve),

com o regime democrático que se pretende instalar no País e expres

são da influência e da intervenção dos militares na vida polltica ~

cional. Para minimizar essa influência, democratizar as Forçar Arf'\j!

das e evitar a sua intervenção em assuntos que nao lhes dizem

peito propomos, fa::endo coro com amplos setores da sociedade civil,

a criação do Ministério da Defesa com a extinçáo ãos .ministérios .mi

litares e a perda do status de ministro para os chefes do EMFA e do

Gabinete Militar da Presidência.

fUtO'I,U"ll'&;i.
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EMENDA lP09027-0
tJ COH~ ~LDO LIMA E OO'l'BOS

f'l

dessa Unidade da 'Federação, mora fora dos seus limites.

Especialr.1ente no liEite sul do DF, onde situa-se o muni

cipio goiano de Luziãnia, fo:t:am construIdos inúmeros núcleos habi:

tacionais, COJOO o Novo Garoa, pedregal, céu Azul, Valparalzo, Cida

de Ocidental e outros. Esses núcleos habitacionais e~istem em fun

ção d.o DF. são verdadeiras cidades-dormitórios, que abrigam uma ~
pulação cuja atividade econômica é desenvolvida WIlbilicalmente co;

o DF. Mas isso não ocorre apenas com os novos conglomerados turba

nos, criados por conta da necessidade de ampliar as possibi1id~des

de moradia para uma população crescente.

Cidades mais antigas, seculares, como é o caso de Lu

ziãnia e Formosa, para citar dois exemplos, também vivem muito mais

atreladas ao DF do que ao Estado de Goiás - exceto em perIodos e

leitorais. Nessas ocasiões, Os votos ali existentes (Lu:dània é, ho

je , o terceiro maior colégio eleitoral de Goiás) são disputados ccn

promessas que nunca são cumpridas.

Em qualquer um,! das cidades circunvizinhas ao DF,os~

cipais serviços pUblicos são mantidos pelo Governo do DF, os tele

fones são da Telebrasília, o saneamento básico é bancado pelo GDF

e aseãm por diante. Na hora do recolhimento de impostos, especial

mente o ICM, porém, os tributos vão para Goiás.cria-se, assim, uma

si tuaçáo deveras confusa, que a todos prejudica.

Embora assumindo a implantayão de parte do equipamento

comunitário dessas aglomerações urbanas, o GDF o faz de forma defi

ciente, precária até. No campo dos serviços pUblicos, entáo,a que;

tão ganha dimensões dramáticas. ~ o caso da segurança pÚblica, po;
eXemplo

,~..i"O'ÇOMII'lII/II1&CO"blo_.,..- ---,

ceneaaeeemee ser mal.S correta que o d1re1to de propor ação de

anconetatucacnaã adede seja dada a todas as entadeêes sanâacaas de

caráter necacne i e não apenas às Confederações sanô rce i.s t uma

forIra de ernpj.aer a representat1.v1.dade desse dJ.re3.to

.JUSTIFICAÇXO

1efl"'F"''''lA ,

Dê-se ao 1.n0150 X do art. 203 do Projeto de Const1.tu1ção a

segu:r.nte redação:

" X - as ennadedes B2ndl.cal.B de caráter oo3020no31".

t.t1ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. 1n0150 X. art. 203
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 19, Art. 49

EMENDA MJDIFICATIVA

DISPOSITO EMEhDADO· Art. 242

~MENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· art. 247

O art. 247 do projeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 247 - As Forças Anlladas destinarn-se ã defesa mil.!,

tar da pátria contra a agressão externa e a

assegurar a integridade do Território Nacional"

Parágrafo 1)nico - A segurança pUblica é de responsabil.!,

dade dos órgãos policiais competentes
sendo vedado às Forças Annadas desempenhar funções de polícia."

"§ 19 - Brastl1a é a capital da República".

dação·

o § 19 do Art. "49 do Projeto passa a ter a seguinte r!!

JOSTI1"ICAÇÃO

Suprima-se o Art. 236 e seus parágrafos

o Art. 242 passa a ter a seguinte redação.

"AaI:. 242 - As imunidades dos membros do Congresso Naci2

nal subsistirão durante· o Estado de SItio,f!

cando garantida a difusão de pronuncia."tentos de parlamentares efet.!,

vados em suas respectivas Casas Legislativas.

A figura do "Estado de Defesa" proposta pelo relator n,!

da mais é do que urna :mera adaptação do Estado e das Medidas de E

mergência, ansurumencos arbitrários e autoritários incluídos na co~

tituição Brasileira durante o regime militar Sua neoutençêc , ain

da que sob outra forma, e inadmi.ssível no regir::e der.:ocrático que

pretendemos construir. POr isso prcpo-os a sua supressão.

Num regime democrático, mesmo durante o Estado de sítio,

as imunidades dos membros do congresso Nacional devem ser preserva

das. Não Justifica o contrã...i.o.

Er1E·..DA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 236 e parágrafos

A redefinição do papel constitucional das Forças Arma 

das é de fundamental importância para a construção e consolidação do

.t:egiI"le ôe-ccrêtdcc em nosso PaIs A história republicana brasileira

tem sido marcada pela intervenção militar na vida polItica. Para e

vitar que isso continue a se repetir é preciso limitar o papel con§.

ti tucional das Forças Armadas ã defesa da pátria contra as agres

eêes exeernes , vedando-lhes o dire~to de intervir na vida politica

E! de exercer o papel de policia.

EMENDA lP09030-0tJ CONSTrTumTEc1BAROLDO LDm. E Ot1l'ROS
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TItulo :x

tigos:

O Estado de Goiás, até pela distância que essas aglome

rações estão da Capital, pouca atenção dedica a essas áreas. Com J.~

sc , criou-se a chamada terra de ninguém, onde os crimes são cometi

dos sem nenhuma punição e onde a própria policia do DF, conhecida

nacionalmente pela sua truculência, costuma despeJar os cadáveres

frutos de ações do Esquadrão da Morte local.

A sofrida população do DF acaba arcando com a manuten 

ção dos servaçce que embora de maneira precária, são prestados aos

seus vi.zinhos. Ainda mais: é do orçamento do GOl' que saem os recuE.
sos para manter os sofisticados equipamentos urbanos necessários ã

bcepeâaçera, em Brasilia, do Governo Federal. E nenhum õrgão pUbli

co paga o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ,por exempâo ,

Não há dúv~das de que essa situação precisa mJ.dar.E nâc

mudará com a simples eleição direta do governador e de um Poder L!:

gislativo local, embora esse Já sea a 11."1] avanço em relação ã situa

ção calamitosa em que o DF se encontra. A questão precisa ser re

solvida tendo em conta a realidade concreta que vive o DF. Tendo em

conta que o DF não apenas aquele retângulo que se vê nos r-apas do

Brasil. O DF estrapolou as linhas geor.:étricas que, quando ela

criação, sonhava-se como ideal.

A cr~ação do Estado de Brasília nos parece. ser a r-anea>

ra realista de resolver o problema do DF. CO-:lO em outros países do

mundo, o Distrito Federal passaria a se restringir a uma área de

1.100 km, que equivale ao Plano Piloto, com a Lquraa fOlga. O DF se

ria UI!! Município Neutro, que escolheria seu prefeJ.to e vereadores,

r-aa não ficaria subordinado ao governo do Estado cuf e criação est~

r-oa propondo.
As cidades-satélites e as âcceâ.adades do"er;-torno passa-

riam a ter a condição de municípJ.OS, quando assim se Justificasse,

elegendo seus Prefeitos, Câmaras de Vereadores e participando na ~

leição da Assembléia Legislativa do I:stado, dos seus representan 

tes no Congresso Nacional e do seu Governador. O novo Estado pass5!,

ria a ter urca vida econênuca própria, não mais dependendo por exe!!!

pão , do imposto sobre importações do trigo, que até hOJe contribui

COJIl 12% do orçareento do DF. Se mantida a situação do Jeito em que
está, será dramático para o DF o dia em que o Brasil conseguir sua

auto-suficiência na produção de trigo.

A proposta de criação do Estado de BrasIl1a não é pois,

um produto de aascuesêee de gabinetes t urra proposta retirada de

uma detida e cr í tiem.osa análise da situação do DF e das local ida 

des do chamado entorno. A criação desse novo Estado, ternos certeza,

atenderá plenamente aos anseios e necessidades dessa população de

samparada que vive nessa região.

Incluam-se nas disposições transitórias os seguintes li!

As atuais condições sociais do campo tornarl ir'Iperativo

a redução do prazo de ocupação pacifica da terra e da simplifica 

ção do processo de regularização de tItulo, af1r:l de assegurar o a

cesso do trabalhador ã terra.

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EJo1E'NDADO 321

Dê-se ao Art. 321 a seguinte redação:

"Art. 321 - Todo aquele que, não sendo proprietário ru-

ral, possuir como sua, por 3(três) anos i

ninterruptas, sem JUsto tItulo e com boa fé, área rural púb1ica,paE.

ticular ou devoluta, continua, não excedente a 100 hectares e a ho,l:!

ver tornado produtiva com seu trabalha e nela tiver Eua morada per
rcanente, adquirir-lhe-á o dOIlllnio lneaiante sentença declaratória,qllo8

servirã de tItulo para o registro imobiliário.
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Art. - A população do Estado de Bra$Íha elegerá,oos te,;:

mos da lei, governador, vice-governador,mernbros

da AsseItlbléia Legislativa, prefeitos, rnenbros da cá ..rara âe Vereado

res, e parlamentares federais.

§ 19 - O Distrito Federal terá prefeito, meMros da câ

mara de Vereadores e Deputados Federais eleitos

pela sua população".

Art. - A população do Estado de Bras!lia definirá, atr!,

vés de plebiscito, a localização da sede do go-

Inclua-se no Tí.tulo X os seguintes artigos:

"Art. - Fica criado o Estado de BrasIlia, que compreend~

rã o Distrito federal, como municlpio neutro, as

cidades-satélites e os municlpios circunvizinhos.

§ 19 - O Distrito Federal abrangerá o -menc Piloto, numa

extensão de 1.100 quilômetros quadrados.

§ 29 - Os munic!pios circunvizinhos farão parte do Est~

do de Brasília desde concordes, através de ple-

A proposta de criação do Estado de Brasília e a transformação do

atual Plano Piloto no Distrito Federal, corno nunicípio neutro,tem

cone ob)etivo buscar uma solução definitiva para os problemas po

lí.ticos, econêraicoe e sociais da população do Distrito r'eder-aã e

do nunicipio de seu entorno

A q i,estão do DistrJ.to Federal vera sendo tratada com ~

caso pelos governos que têm-se sucedido, por nomeação na sua adI:l;:.

nistração e pelo Governo Federal Brasília é un:a cidade concebida

de acordo com uma concepção rccsema , que encantou o mundo e que é

exemplo para projeecs urbanísticos. Esse fator, porém esconde os

problemas de uma ccr-unfôade que não vive de ro:nantismos, de palá

cios e rnonureenccs ,

A concepção urbanlstica de Lúcio Costa, merecedora de

louvores e de aplausos, surgiu a partir de algumas defJ.m.ções, de

um perfil traçado para a nova capital do Brasil, quando foi toma

da a decisão de constuí-la. O plano urbanfat.aco foi concebido com

base na prevãsêc de que a/nova capital teria, no 2.000 ur-a
população de 500 mil habitantes. No entanto, o DF já ostenta hOJe

população de 1,6 milhão de habitantes, dentro de seus limites.

O problerea assume proporções gigantescas, a ponto ' de

se ter uma representação do DF no Congresso Nacional, CO"l oito ti.§:.

putados federais e t:res senadores, eleitos em 15 de novembro pa,!

sado. Essa medida já foi um :reconhec!:mento da necessidade que o

DF enfrenta a falta de canais de comunicação com o Estado. O cre!,

cmento do Df e a forea de administrá-lo utili::ada até agora rev~

lam uma defasagem gritante diante da realidade que se vive.

A partir da própria Cidade Livre, hoje Núcleo Bandei 

rante, Já ficou caracterizada a impossibilidade de se conter a n2,

va capital dentro das previsões urbanísticas que se previa a Ci

dade Livre era para ser extinta na época da inauguração de Brasí

lia, mas não foi. Muito pelo contrário. Aqueles pioneiros que alí

se haviam instalado mantiveraI:l ali um núcleo habitacional sólido,

condizente com a realidade em que viviam, embora fora dos planos.

A Cidade-satélite de Taguatinga também nasceu assim.

Nasceu da necessidade de trabalhadores que, construindo uma nova

e bela cidade, dela se vian aliJados. ã Esceyão de Brazlândi;;l

Planal tina, localidade Já existente quando da construção da
capital, as derrais cidades-satélites surgiram por forças de

realidade que exigia a abertura de novos espaços.

Vale lerr.brar que o DF, quando sua criação fdi aprovada

pelo Congresso Nacional, acabou ficando CO"'l u.na dimensão bem inf!!.

rior aos 14.000 Kf'\ que se previa. Acabou ficando com uma área de,

exatamente, 7.782,80 Km. HOJe, o que a realidade revela é que boa

arte ela opu1ação do DFL-assif'\ caracterizada por viver eJ1!...!~ ão

verno estadual".

Art. - Lei complementar definirá, no praac de seis me-

S ses , a partu: da publicação desta disposição tra:!
siwria da Const1.tui yào, as condiçees de .impla.'1tai;ão do Estado de Brasilia,inc1,l:!

sive a dotação da recursos da lhião para tal fim, e os necenísecs ôe relaCl.~

to do Distrito Federal a::rno novo Estado".

"Art _.- As pr~eiras eleições para governador, vice-gE!,

vernaãcr , Assembléia Legislativa, prefeitos e

Câmaras de Vereadores, inclusive do Distrito Federal, serão real!

sadee no dia 15 de novembro de 1988, tornando posse os eleitos em

19 de janeiro de 1989 para ura mandato coincidente com o atual man

dato dos governadores, Vice-governadores, deputados estaduais.pr~

feitos e vereadores".

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Titulo X
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EMENDA lP09040·7
l: CONSTITU1:NTE BAJlQLDO LZW:~Ti OUTROS

A Capital da República é a cidade de Brasilia localiza

da na unidade administ.:rat.iva que é o Distrito l'ederal.Essa é -
formulação que julgamos ser mais precisa.
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DA lP09041·5
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PL.ENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Suprima-se a alínea f. inciso VII do Art 12

EMENDA SUPRESSIVA

DSIPQSITIVO EMENDADO: aJ!nea f. Jnc.í sc Vll, ar t 12.

Inclua-se no Título X ~ ~~í4c..."o:~,cn..r/(

Art. - O Estado fica obrigado a divulc:{ar todas as info~

mações e documentos relativos ã operações poli

ciais e militares, de caráter repressivo contra movimentos pollti

coa e populares, ocorridas entre março de 1964 e março de 1985, no

prazo máx1l'llo de 90 dias.

Art. - :E: obrigatória a divulgação de todo o documento 2
ficial sobre as atividades de polItica interna,

externa e de operações militares, ainda que contendo segredos de

Estado. após quinze anos de su~ edição.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITO EMENDADO: Titulo X

Nenhwoa atividade dos governos, ainda que de caráter mi

litar, devem ser mantidas em sigilos por mais de 15 encs-zsee é c
prazo máximo que, em ~osso entender, deve manter-se em sigilo qual

quer atividade de Estado, seja esta no campo da polltica interna.

da polltica externa ou de operações militares

Nos Estados unã.ãcs , por exemplo, todos os documentos do

rumoroso caso watergate já foram tornados públicos, para citar ape

nas um exemplo. Nenhuma 4emocracia convive com a sonegação de in :

fortnações ê. população, qU9" compreende as razões de Estado que este

jam em consonância com seus interesses.A transparência dos atos do

Estado ê fator fundamental para o exercdcí.c da democracia ..
No Brasil essa questão sempre :foi trãta~da com descaso p!.

los governanteS. Desde o golpe de 1964, foi vedado aos pesquisado 

ees nacionais o acesso ê documentação oficial, enquanto aos estran

geiros, os chamados "brazilianistas" eram abertos os arquivos. Essa

distorção gritante no tratamento de "segredos" de Estado- deve ser ~

liminada da nossa vida.
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: A%t. 213, incisos III e IV

EMENDA SUPllESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Allnea .! inciso rr , § 11 e inciso V, § 12 do

Art. 272

EMENDA SUPlmSSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 254 e seus parágrafos

Inclua-se no Art. 273, os seguintes incisas:

Inciso 1:11 - Vendas a. varejo de mercadorias, inclusive

de corobustiveis líquidos ou gasosos

Inciso IV - Sobre serviços- de qualquer natureza

o imposto sobre serviços representa significativa par'"

cela da atual receita do MunicIpio. além do que a isenção de tri

butação sobre a prestação de serviços colocaria esta atividade em

situação de priVilégio fiscal frente ãs demais operações econômi

cas.

A fOII1lulação contida nesse artigo transforma as forças

policiais e o COrpo de Bombeiros em forças auxiliares e reservasdJ

Exército. consideramos que tal formulaçao e antidemocrâtica e deve

ser suprimida.

Suprima-se o art. 254 do proJeto, e seus parágrafos.
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EMENDA fi:lDIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: A%t. 248

O art. 248 do projeto passa a ter a seguinte redação·

-Art. 248 - O serviço militar poderá ser realizado em

quartéis ou nos Tiros de Guerra, sendo 'que

a lei poderá estabelecer a prestação, em tempo de paz, de serviços

civis de interesse nacional, como alternativa ao serviço lllilitar,e~

eeneãve às mulheres que assim o desejarem".

o serviço Nacional de Informações tem atuado como um s!!.
per poder polItico e policial no pais. Isso não pode continuar oco!,

rendo num regime democrático. O SNI extende seus tentáculos sobre te.
da a sociedade, policiando, vigiando e controlando os cidadãos. A

sua extinção é uma exigência da sociedade para pôr um fim ao milit,!

r1s1Oo ainda existente no PaIs.

Inc~ua-se'nas disposições tia~sitórias o seguinte art.!

90J.,.J...~
"Art • ... t extinto .d Serviço Nacional de Inforroalfoes.

parágrafo UniCD ... A doeumentaçao e os cadastros de in
fODllações serao transferidos ao Mini~

têrio da Justiça, garantido, aos interessados, o acesso li consulta

sempre que solicitado".

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X
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EMENDA lP09031·8 ''' ..====:-;;-=:;::;;-----;tJ CQNS'fI'nJIN'rE BAllOLDO LIMA E OUTros

A possibilidade de prel>taçáo do serviço lIlilitar nos Ti

ros de Guerra deve ser prevista no texto constitucional para ofere

cer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir o ser

viço militar sem " necessidade de se afastarem de suas obrigaçoes.~

lém disso, é preciso garantir alternativas civis para o serviço mi

litar, em tempo de paa , extensivas ãs mulheres que o des ejazern ,

Suprima-se a ll1{nea A do inciso II do § 11 do Art. 272

e o inciso V do § 12 do Art. 272

A incidência de imposto de circulação sobre bens expor

tados, além de reforçare.fll as receitas dos Estados, contempla com

tratamento equânime os consumidores. tanto nacionais como estran 

geiros, sobre os quais recaem, realmente, o ônus do tributo.

JUSTIF"ICAÇAO

o dispositivo é inteiramente supérfluo num texto ccnetL,
tuc.1onal

EMENDA lP09042·3 m ..---------,J ~.d..n.B".~
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alInea o, inciso IV. ar t 12

El-IENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· art. 249

Suprima-se o art. 249 do Projeto.

EMENDA SUPRtSSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Inciso III, Art. 240 e § Onico

Suprima-se o inciso tIl do I.rt~ 240 e seu § Onico

Suprima-se a expressão "e exclui das as que Incf tem itl violên

cia e defendam discriminações de qualquer espécie" • constante no

final da alfnea d , inciso IV. art. 1)

e inconcebIvel, num regime efetivamente democrático,que

as transgressões disciplinares previstas na legislação especIfica

das Forças Armadas não sejam objeto do direito do "habeas-corpus".

Esse direito deve ser garantido irrestritamente a todos os cida

dãos.

JUSTlflCAÇAD

A expressão é desnecessária e sujeita as mais diversas in

terpretaçi5es que podem cercear o exercido da democracia

fÇ~:;'=:J

rSi"~~M

E OurROS

...."....'cu...1D/......lIlulo' -,

PLENJtRIO

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

EMENDA lP09043·1
[!J

A medida coercitiva prevista nesse inciso é absolutame,a

te antidemocrãtica. e arbitrária me.SIllO para uma situação de Estado

de SItio. Ela não estava prevista na constituição de 1946, tendo

sido introduzida na Carta apenas durante o reginle militar. Sua ma

nutenção não se coaduna com o regime democrático que se pretende

construir em nosso Pais.

EMENDA lP09039·3 .....,---------,j fõÇ;'do"''''U;--=-]l!J COIISnTtJDrI'B BMIOLDO LDII\ E OOTBJS _ c:.::. :"'--J

['JPC"d';,"ii?J

t';J';i!ilJPLENAm:o

EMENDA lP09034·2
I:J COHSTI~BAlCLIX) LDm E OD'l'lOS

EMENDA Z,XJDIFlCATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO· art. 253

o art. 253 do Projeto passa a ter a seguinte redaçao:

"Art. 253 - compete ã policia !"ederal:

I ... Executar os serviços de poltcia mar! tima, aérea

de fronteira;

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o

crime organizado cuja prática tenha repercussão in

terestadual;

111 - controle e doctunentação de estrangeiros e exped.í.çeo

de passaportes,

IV - exercer a PolIcia Judiciária da União

Essa emenda visa precisar as at~ibuiçoes da policia Fe

deral, retirando-lhe o direito de agir contlia os charoados crimes po

lIticos e exercer a censura, atribuiçoes in~Olllpatlveis com o Estad~
democrático.

r,r----------~...l\lf ....$T"~t.;b----------__,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO El-IENDADO: Título X

I~e no TItulo xID....... ~u:;" .....IA.e~~,~

.Art. - Todos os decxetos reservados ou secretos edit.!

dos sob a vigência da Constituição de 24 de j!

neiro de 1967 serão imediatamente publicadQ,s.

Durante os governos ml.licares que se sucederam no Bra 

sil, não foram poucas as ocasiões em que o mecanismo autoritârio ,

anti-democrático e inaceitável do decreto secreto fo.i utilizado.As

forças democráticas que agora se ocupem de elaborar uma nova Cons

tituição devem empenhar-se para que esses decretos seü em tornados

públicos, de imediato.

Os decretos secretos devem ser abolidos nas atividades

do Estado era nosso PaIs.

EMENDA SUPRFSSIVA

DlSroSlTIVOS EHENDADOS ancase XIV, alinea o: ancaao XXIlI, art. S4

e al:í:nea'Jr~ 3.nc3.SO XXIII, art. 54

Supr3.mam-se a expressão I••••bem como a Políc3.a C:lv3.1, a PolíC3.1J

MJ.l3.tar e o Corpo de ncmbea.rcs MJ.I3.tar do na s t r atc Federal e dos Ter

rJ.tór3.os", constante do 3.nc3.SO XIV do art 54 e as alíneas o e r do

3.nc3.SO XXIII do art. 54 do Projeto de Constl.tu3.ção

JUSTIFICAÇ~O

As supressões propostas ob j et.a.vam em pr3.me3.ro .lugar retJ.rar

da unaêc os poderes sobre as Poll.cl.as Cl.vJ.l, thlJ.tar e Corpo de

aombe a.ros do na surato Federal e dos terr3.tórJ.os que devem ae r- de

s-eapcnseba.La.dede exc tueave dos execut.avoe esceõuec.s , Além d a.s sc ,

propomos a supressão das alineas que dão a UnJ.ão poderes sobre a

crqemaecêc JudJ.cJ.árJ.a do üa s t.r a.to Federal e, maas do que aaso , o

dl.reJ.to excausavc de leg3.slar sobre as cond1.ções de convocação e 100

b1.13.zação das Polic3.as MJ.IJ.tares e do Corpor de acabe i ros Na v.er

dade, esses ôaapcs at aves 3.ntens3.f3.cam o controle da Unia o sobre as

forças polJ.cJ.aJ.s e se ccnst.aeuem num mecanasmc de aprofundamento

do poder m3.11tar no país.
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JUSTIFICAÇXO

p;ç.~~....:J
('Çj';;;ffil

Inclua-se no CapItulo lI, TItulo VIII

Não eonsaderamos correto que os trabalhadores contrrabuem COM

parte de seus salárJ.os para a constJ.tuJ.ção do Fundo do Seguro-Des~m

prego. Essa deve ser uma obrJ.gação das emprel5as e da umêo, Os tra

balhadores devem, 1.550 sim, partJ.cJ.par da gestão trJ.partJ.te desse

Fundo. AfJ.nal, não são os trabalhadores os eespensévea.e pelo desem.

prego e a contrJ.buJ.ção desse Fundo deve ser da responsabJ.lJ.dade ex

czusave dos agentes SOCJ.B;J.S que ccncrabuem para sJ.tuações de desem
prego. Ou se ja , os empregadores e a üru.âo ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: capItUlo II TItulo VIII

JUSTIFICAÇli.O

....Art. - PesSOas flsicas estrangeiras e pessoas jurldi

cas cujo capital não pertençam exclusivamente

a brasileiros não poderão possuir terras no paIs cujo somatório

ainda que por interposta pessoa seja superior a 100 hectares.

parágrafo Onico - Serão desapropriadas imediatamente e

sem idenização as áreas excedentes de
imôveis rurais de estrangeiros: n

r;r---------_TUTO/IIIII'>'l«t;lo -.

EMENDA lP09053·9 '"__-r-t- --,

l!J COJ!IS'1Tl'UDI' ALDO JUWl'rES E OtJTK)S

.,.,- .u..."''''/U.... llo/._.....1e -,

•• ldlllO/t~M'111./IUlC~"'..1e .,1 fui~;JnJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 87 , inciso I

.. c I para as de c1assJ.stas, por colégJ.o eleJ.toral J.ntegrado

por representantes das entJ.dades eandacaas de trabalhadores ou das

petrronea.e , conforme o caso".

Acrescente-se ao inciso I do Art. 87 a expressão:" •••ou

de médico".

r;r yUT~/."I1"'C.~I.

o processo de escolha dos Juízes caeeeasees deve ser amplJ.ado

e não fJ.car restr1to à opJ.nJ.ão das dJ.retorJ.as das Confederações, ór

gãos euperacees de representação mas que aJ.nda representam a cÚpula
sJ.ndJ.cal brasJ.leJ.ra, na maJ.or parte das vezes totalmente afastados

das bases de suas eeeeqeea.as , Por 1.550 defendemos que a escolha

dos juizes caaseasees ae j a feJ.ta com a partJ.cJ.pação do ccnjurrte das

eneaaeeee sandacaa.e , Embora esse processo seja maa,s trabalhoso,

dÚvJ.da ele é maJ.s representatJ.vo e democrátJ.co

JUSTIFICAÇXO

EMENDA lP09049·1 '"~'==--=-==O::----'J r-T;;;;PC"~''''---'BtJ CORSTITUIlnE EDHILSOH VMaEH'1'XH E O'D'l'ROS _ c.:: : J

E OUTItOSCONSTITUINTE HAROLDO LIMA

Dê-se ao § 151 do art. 70 do ProJeto de Const1.tuição a eesuan

te redação.

" § 12 - A função execut:z.va no -Terr:z.tór:Lo será exerc1da por

Governador TerrJ.tor1s1 eaeaee pelo voto aavee, d1re1.to e secreto".

e supr:Lma-se o seu § 2!!

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO § 12 e § 2!! do art. 70

No mcnentc em que o pais cenunhe para a eonsoLadaçâo do reg1.

me eemccréeacc, não faz serrti.âc a manutenção de governadores bJ.ô

nacce , Dep01.5 de promulgada a ccnecaruaçêc , todos os cargos execu

t:LVOS devem ser preenchl.dos através do voto l1.vre, d1.re1.to e secre

to do povo bras1.1eJ..ro, a COMeçar pelo PresJ.dente da Repúbh..ce , Por

tantO, não é correto eeneer--ee os governadores tern.torJ.aJ.s como os

énaces "bJ.ônJ.cos" em atJ.vJ.dade no país.

m- tUle/.UlTlf'CA;h --,

PLEN.(RIO

EMENDA··lP09044·0

I.'l

t: PLENA.RIO

EMENDA lP09045·8 .~. ---,
ECONSTITUINTE HAROLDO LIMA E OUTROS

Substitua-se a e1pressão "9/101 constante no inciso XIV

artigo 13, por "2/3".

A profissão de médico per.roite que o profissional possa

exercer dois cargos, tanto quanto os professores. Esse direito Já
lhe é assegurado hoje na legislação ordinária.

~_--_------yUTo/.un"'u.cl.------------,

1.'l3~~';,';~

&k~Ml

EMEnDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: anc i sc II, art. 211

t injustificável que pessoas flsicas e jurldicas estrB!!.

qeiras possuam grandes extensões de terras no PaIs. Essa limitação

que propomos depende a soberania nacional e garante o acesso ã teE

ra aos pequenos proprietários estrangeiros em Sua grande maioria!

migrantes.

PLENAAIO

.Lllllale/tOiltfl1e/.__U1e _,

EMENDA lP09054·7 .~. --,
I:J CONSTITUINTE ALDO ARANTES E OUTROS

piê";;;'ii"""J

®~~;U

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: IncisO XIV, art. 13

EMENDA lP09050-4
tJ CONST:lTunrI'E Emm:.sON ~Dl E OU'nlOS

riT===-__ ·Lld.,.'C~M'lIiol.UlCOM'II1e _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 470. § tlnacc

JUSTIFICJ\ÇXO

" J\rt. 470 - ~o prazo de um ano, a contaJda data de promulga

ção desta ConstJ.tuJ.ção, o Congresso NaCJ.onal,1c om o aux:flJ.o do Tr,!.

bunal de Contas da umêc , promoverá eudauorua das operações fJ.nan

cear-as .reef.iaadas em moeda estrangeJ.ra, pela admJ.nJ.straçào dJ.reta e

J.ndJ.reta.

parágrafo tlnacc - Havendo J.rregularJ.dades, o CongressO NacJ.onal

encamJ.nhará o processo ao MJ.nJ.stérJ.o PúblJ.co Federal que proporá,p&.

rante o Supremo TrJ.bunal"Federal, no prazo de sessenta da.e s , a ação

cabível, com pedadc , J.nclusJ.ve, de declaração de nulJ.dade dos atos
pratJ.cados" •

Dê-se ao art. 470 e seu parágrafo dm.cc do ProJeto de const.a-.
tUJ.ção, a segu1.nte redação:

Inclua-se no J.ncJ.so 11 do art. 211 do Projetode constJ.tuJ.çâo

A meausêc do prJ.ncípJ.o da oralJ.dade nos processos perante

a JustJ.ça AgrárJ.a é básJ.co para se obter uma Just.1.ça ráp1.da, ágJ.l

e efetJ.vamente eeacea,

o fortalecJ.rnento do Conqresso NacJ.onal passa pela ampl1.ação dos

seus poderes. NeSSE> s ent.a.do , a f:LscalJ.zação prevasue neste art1.go d,g

ve ser reeaaaeea d1.retamente pelo Congresso xecacnea , com o auxílJ.o

do trJ.bunal de Contas da u:l1.ão que é, na verdade, um órgão aux1.lJ.ar
do Poder LegJ.slatJ.vo

Esse é U!O princIpio j ã estabelecido há muitos anos no
Brasil e não considermnos oportuno ampliar essa restrição COJnO pr,2
põe o relator.

a e.cpressão e oralJ.dade".

JUSTIFICAÇ1i.O

r;r unOllUlyIPlCacio -.

EMENDA lP09055·5tI CONST.ITUINTE ALDO ARANTES E OUTROS

••&IÚMeICOlllllloJ._.... nia---- -,

JUSTIFICAÇXO

XXIII - legislar sobre

s _ normas gerais sobre produç:l:o e consumo, bem como propaganda c,2,

merc1aL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea d, ancaac I, art. 211

SuprJ.ma-se a expressão ti •••para ulóveis de até três módulos

rura:t.s" constante da alinea d, ancaee I do art. 211 do Projeto de

Const1.tuJ.ção.

JUSTIFICATIVA

Não se justifJ.ca a 11mitação em fJté 3 módulos ruraJ.s para as
questões re1.ativas ao àesapossa~ento e à desaproprJ.açâo por utJ.li

dade públJ.ca J.mpostas na formulação contJ.da no ProJeto de ConstJ.

t.uJ.ção. ConsJ.deramos que J.5S0 lJ.mJ.ta a ação da JustJ..ça Agrária e
não contrJ.bue para uma efet1va reforma agrária em nosso país.

Enienda~

Dispositivo Emendado: artigo 54 inciso XXIII item s

Inclua_se no:

Artigo 54 - Comp.ete à União

o anteprojeto da Subcomissllo da UnHl:o,

Distrito Federal e Territórios consagrou a competência da União Pl!
ra legislar sobre .!!.produç§o ~~~~ propaganda~

• 'Também o An-teprojeto (nllo aprovado) da

Comlss!!io da Família, da Educaç!1o, Cultura e Esportes, da Ciência e

da Tecnologia e da ComunicaçDo traz ao seu final a "Proposta ~ z.:...
dando a União a competência para legislar sobre" Cultura, comunl

caçl!o social r propaganda.! publicidade em todas as suas formas ••• u

Ullla das características fundamentais do

Estado Feder~ é a de que as atribuiçl:les da UnUlo e das unidades

fedendn s§o fixadas na Constltulç:l:oy por Illeio de ulla distribuI

r.r---------_ U l<TCl/ l\lly" OC&t40 -.

,rr. l'UdMelC-*"I._."'le

EMENDA lP09056-3 --,
l!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU DE TOlEOO J tJ;;;~::°;J

] rr;;i;;-;;J
r.r TUnt/Nnl.ICt.;h

tT!ê'~;'u

rç;'~iMJ

fIY~~';;~

rç;~illJ
'1.&1IialaI_.~ux.--- .,

CONS'l':I.TUXN'1'E EDHILSON Vl\LENT:I.H E OO"l'OOS

PLEN#:RIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 32, art. 338

Dê-se ao § 3~ do art. 338 do Projeto de ConstituJ.ção a seguJ.!l

te redação:

" § 3!! - O seguro-deseIllprego será f.1.nancJ.ado por contribl.lJ.çõe

da empresa e da UnJ.ão, que cQnstituJ.rão o Fundo de Garant1fJ do Segu

rO-Deaeaprego,' lob adlDJ.niltreçio das ..preel!ls, dos elllpreg8dos ti da

Uniio".

EMENDA ADITIVA

DISP05I~~~.,~";E:~~: 'l'!;/Ul O~,~~p~;~~= Id....fax;·f 98--. K!A?
x , CAp_"IJM 7/"1:'11 it1 fV-.....'-A.~-k c'J'1U R.1..f.11 ' L~''''t",/4.

O art. 98 do projeto de Constituiçao passa a ter a se
guinte redação: "O operariado e o campesinato trabalhador, setores

maJoritários no conjunto da Naçâo, serão representados no Congres

so Nacional por uma bancada apartidã:ria, eleita por voto secreto

e universal, à base de l(wo) operár~e l(um) camponês por cada E~
tado e pelo Distrito Federal, conforme a lei dispuser.

§ 19 - As entidades sindicais, urh.anas e rurais, inéU

carão ao grande eleitorado cinco candidatos, escolhidos em assem 

bléias gerais -ou congressos dessas entidades, em cada Estado
Distrito Federal.

§ 29 - O nome maiS votado dos operários e camponeses

nas eleições para o congresso Nacional, em cada Estado e no Distr!

to Federal, será eleito para constituir a bancada apartidária. Os

suplentes obedecerão a ordem decrescente de votação.

§ 39 - Os candidatos escolhidos pelas entidades sindi

cais serao por estas registrados na Justiça EleitoraL

os operários e camponeses são a maioria da populaçiio
brasileira. No entanto, não são devidamente representados no Con

gresso Nacional. Ou o são em número inexpressIvo. Essa anornali;

precisa ferI corrigida se quisermos ter um Congresso efetivamente

representativo do co~junt;o da sociedade brasileira. Para. tal .fJ.m
propomos a instituição de urna representação operário-camponesa que

se constituiria numa bancada apçtidãria.

pT:RNlmo

riT----__ ·LI ... """t~..'II1e/....O.,.. lo .,

EMENDA lP09051-2
L:

EMENDA lP09052-1 ._--------,
\:? CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM E OUTROS

r;r----- nno/.....y"coçle

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 22, art. 212

JUSTIFICAÇ1i.o

suprema-se o art. 481 do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção.

"-1u-J_uiaJ -,- -,

JUSTIFICAÇXO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. art.• 481

Os nomes dos Juizes da JUstJ.ça do Trabalho devem ser eleitos

dJ.retamente pelos dJ.versos segmentos envolvJ.dos. Ass1m defendemos

o fJ.m das lJ.stas t.ríplJ.ces, que acabam crJ.ando uma casta de pr1.vi

leg1ados e de juízes comprometJ;dos cOm o Poder Executivo. O Pres1.

ndente da Repúb11ca deve nomear o nome eleJ.to dJ.retalllente pelas c,ª
tegorJ.as. 'E.uma forma mais democrát1.t:a.

EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 22, alínea 1;, art. 212

yu""'un"coç1o ~-----,

Dê-se ao § 22 do art. 212 do Projeto de ConstJ.tu.1.çâo a segUJ.!l
te redação:

ti ; 22 - Para a nomeação, o TrJ.bunal encamJ.nhará ao PresJ.de.!l

te da RepúblJ.ca o nome resultante das eleJ.ções realizadas:

ccneaôeremce que a rnatér~a tratada neste artJ.go é aneeerrte

à legJ.slação or<hmirJ.a e, nes~e sentJ.do. desnecesslÍr.1.o ser incl,!!J.

da no texto ccneta.uucacnaã ,

'U ....../"""It1tJ - -,

.LlIllaIe/U.. ,1110/....0...1t1a-------.,

Dê-se iI alínea c, parágrafo 2!! do art. 212 do Projeto de
Const1tuJ.ção a 15eguJ.nte redação:

EMENDA lP09048-2t: CONSTITUINTE EDMILSON VAL'f:NT'-,-H-:E=-=OUT=OO"S:-------.
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\

çãc de competência ( cf. Dalmo de Abreu Dallari, "Teorfa Geral do
Estadoll , pág. 225).

Desta forma,' tendo em vista as normas há
sicas const1 tucionais que consagram ~Pio da igualdade pera;

r
te a lei e as que dão competência à UnHio para legislar .sob prod.!!

çrio ti cqnsumo, Impele-se seja também deferida a União a competência
para legislar sobre normas gerais a respeito da propaganda come,!
cial, como medida de coerência e de justiça.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus §§ 19, 29 e 39.

Substituam-se o Artigo 427 e seus parágrafos

19. 29 e 39 pelo de red,ação seguinte:

"Art. 427 - 1\ pesquisa, a lavra ou exploração

de minérios e o epecvea.eanenee dos potencia

is de energia hidráulica em terras ~ndígenas

somente poderão ser desenvolvades conforme

disciplinas definidas pela União,nos termos

da lei".

JUSTIFICACÃO

.~ul""'lc... ''':lo/IUICO...IS:lo ,

f' ENlI:RTO

IYO MAINARDIDep

Essa emenda tem como obJetl.vo assegurar 8 livre e plena orga

nl.zaçâo partl.dán..a no pa:ls, condl.ção eeeeneaea para ã~manutenção de

um regl.me ereeaveeenee democrátl.~o. ceneaeeeeeee que, embora com a
J..ntrodução de algumas lJ.ml.tações que devem ser cumpxadaa pelos par

tl.dos, para assegurar-lhes a condl.ção de agremiações de âmbl.to nacio

nal, a formulação que apresentamos garanta a plena lJ.berdade de or

ganJ..zaçào part1.dárJ..a, contrJ..bue para o fortalecJ.mento dos partJ.dos
polítl.COS e, ao mesmo tempo, evaee a proll.feraçao de legendas de alu

guel.

A proposta vlabiliza o acesso à propriedade rural aos pequenos,

orém experientes agricultores, da maneira mais tranquila, ou seja, p.!

o financiamento da aquisição, por intermédio de órgãos oficiais de fB-

ento. A providência é Justa no sentido emque movimenta financiamentos para bens

im6veis afetados à Produção agropecuária, promovendoa distribuiçãode terras rurais

JUSTIrICATIVA

JUSTIFIC1\ÇXO

7 ,u""f.u.",,,,.çlo "i~jlJll.

_ Inclua-se, no texto do projeto de constitu~~ da Orde

Econômica~~c;píMoJ 11, 1;1~~ I ~~

Art •••• A lei disporá sobre a justa distribuiçllo da propriedade

rural. Fica assegurado ao agricultor, de comprovada prática rural e que

não seja proprietário de terras, o direito ao crédito fundiário pãra

adquirir área rural não superior a dois módulos, mediante financiamen_

to de agência Oficial, na forma da lei

§ 1" A terra adquirida mediante crédito fundiário fica afetada

economicamente à agricultura e será indisponível pelo prazo de dêz

anos a contar da quitação do financiamento, ressalvado a sucessão .!!!QE=.

tis~.

52" - terão preferência ao crédito fundiário os agricultores que

sejam errendatários, meeiros, parceiros ou em situações assemelhadas,

bem assim as aquisições de terras púbHcas e cs dcat í.nccas à reforma
agrária

§ 3" - O crédito fundiário pode ser utilizado, nas mesmas condi

ões , para o financiamento da construção da moradia do agricultor, de~

e que localizada em terras rurais de que seja proprietário, adquirida

u não na forma do~ deste artigo.

o 'papel estratégl.co que assume o ProJeto Grande Carajás para
com o futuro, exa.qe que se reestude suas pr-aoz-a.ôades , garantl.ndo à
socaedeôe formas demccxéuacea de partl.cl.pação e assegurando que a

exploração dessas raqueaes mane're aa fl.quem excauai.vement,e em mãos

de empresas necacnea.s ,

PLENlRIo

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigos 306 e seus parágrafos, 307,308 e parA

grafo e 309.

Substitua-se os artigos, 306,307,308,309 e parágrafos ~
lo seguinte·

Art • .J:'2'" - O aproveitamento dos potenciais de energia,r~

nováveis e nao-renovãveis, e dos recursos hI

dricos aao monopéilio da Uniao, a pesquisa, a exploração e o aprove!
tamento de jazidas e minas dependem de autorização e assinatura de

contrato de lavra com o Governo Federal, na forma da lei, exclusiv.!

mente a brasileiros e a empresas nacionais.

EMENDA ADITIVA • .....,. t,.
DI~POSITIVO EMENDADO: Título X (D.JJ.)F~ IIV~ 0"'lA0..0 _

JUSTIFICAÇXO

Inclua-se no Título X do ProJeto de Constl.tul.ção, o sequant.e

artl.go

" Art. - r'acem anuladas as concessões de pesquaae e lavra de

manér-aos na área do Projeto Grande cere jée , detJ.das por empresas com

partl.cl.pação de capl.tal eeueençeaec ,

Paráagrafo unacc - O Congresso xacaonaã crl.ará cceuesãe aspecae

com a partl.cl.pação de entadeüee representatl.V8S do setor m;s.neral,

que, num prazo de IBD (cento e Ol.tenta) õaae redefJ..nl.rá o ProJeCo

Grande Carajás",

'~I~_lllaI...._Mlo

"' UIT.f.UIT"'.AÇ:l. ---,

r;r----------lIl<1Of.III1l.ll'A;lo -,

EMENDA lP09062·8
['J

EY'~;'~

Fi"~7ã1J

'~IÚ""'IUII'IIIaI.""COII'''Ia -,

r.r--- ••I".l"'O'~... '.ll.'.UI<•• 'lIlo __,

EMENDA lP09058·0
tJ CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS

f'l PLENARIO

EMENDA lP09057·1
I: Constituinte Jorge Vianna

As disposições contidas no Artl.go 427 e seus

parágrafos ccnsta.tiuem l.ntolerável invasão do campo reservado ã le 

gislação ordinária, até mesmo em razão de garantias essenciais es

tabelecidas no ProJeto de Constitul.ção. Com efeito, o Artigo 54,

ãncaso XXIII, letras! e l, defere à competência privativa da uru.âc
legl.slar sobre terras indígenas, inclusive garantl.a de seus dl.rei 
tos, lavras, j az a.dae e quaasquer recursos maner-aas Tal C01"\O es eãc ,

o Art 427 e seus §& revogam essa da.spoec.çâo , na meda da em que des

cen à hierarquia inferior do ordenamento Jurídl.co para cb.scip1J.nar a

matêr-ae , Just-i1"ica-se, assim, a apresentação da presente emenda,

o que se faz cc-n fulcro no Art. 23, § 29, do Regimento Interno da

Constituinte.

.JUSTIFICAÇAo

Art •••• A lei garantirá a aposentadoria do trabalhador ru

ral nunca inferior a ~ (um) salário mínimo, equiparando-o ao trabi
lhador urbano';

fT;~'~;"~

lliJ';7;;;J
IVO MAINARDI

A atual legls1aç~o que trata do trabalhador r,!:!.

ral - Lei Complementar n" U, de 2S de maio de 1971, que institui
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras provi

dênc1as, dispõe. no seu artigo 4" que a aposentadoria por velhice

corresponderá a uma prestação mensal equivalente ... SOll' do salário

mínimo de maior valor no Pais, e será devida ao trabalhador rural

que tiver completado 65 anos de idade
Temos de reconhecer que é uma medida injusta, de

pouco alcance social,. tratando-se __ na verdade, de verdadeira esm.Q.

la, quando equipara proventos de adulto a salário de menor.

Por todas essas razões de equidade e justiça, é

Que apresento a referida emenda.

PLENARIO

Inclua-se1 onde couber j+J).:u..tolX '~F~:rr :

""'"" .~U•• './~eN'..:loflul'o""do

r;r '.1llI/.U .. "tC.ç:lO

EMENDA lP09065·2
!!J

§ 69 - Nos contratos de lavra a lei estabelecerá meca

nismos contratuais mInimos que salvaguardem

interesses nacionais e sociais.

Estabelece-se em lugar da concessão o instrumento mais

moderno do contrato de lavra, mais eficiente e mais flexIvel. Trans

fo~a-..e em inden!zação ao proprietário do solo minerado a partic!

pação no resultado da lavra, pois não sendo este proprietãrLo do

subsolo nao pode usufruir deste qualquer vantagem.

§ 19 - Nao dependerá de autorizaçao ou concessão o apr2

vei temento de potencial de energia renovável ou

não-renovável de capacidade reduzida e a captação de água em peque

no volume, na forma da lei.

§ 29 - No aproveitamento dos seus recursos hIdricos a !!
nião será obrigada a compatibilizar as oportunidades de mültipla u

tilização desses recursos.

§ 39 - A exploraçao de jazidas e minas de grande porte

ou de minérios estratégicos, conforme definido Em

lei, dependerá de aprovaçao do Congresso Nacional.

§ 49 - A lei definirá a forma de idenização devida ao

j ~ropriet~io do solo, vedada a participação nos

resultad0;vti3 {avr,y.. J' L--
§ 59 - A lavra de bens mí.neraí.s será objeto de contrato,

por tempo detenninado. nunca supericr a vinte e

cinco anos assinado entre a união e o minerador, conforme dispuser
a lei.

EMENDA lP09063·6
l: CONSTITUINTE LIDICE DA MATX E Ot1l'ROS

Dê-se ao i lI! do eee , 200 do Projeto de const:l.tul.ção, a segul..!l
te redação

" § 12 - Após audl.êncl.a pÚb1J.CB e aprovação pelo Congresso N-ª.

eaenea com o voto da mal.orJ..a absoluta de seus .,embros, 05 Minl.stros

serão nomeados pelo Pres,Ujente d'; Repúbl':-ca, sendo·

JUSTIFICAÇXO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO § l~. art. 200

Supriml.r a expressão" ••• nraneanem pelo terr~tórl.o neca.cnaâ";

constante do a.nca.s o XXVI do art 158 do Projeto de Constl.tul.çâo.

r;r----------'IITOI.unlf'cA;lo -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· anci.so XXVI, art. 158

JUSTIFICAÇAo

,
Não jUlgamos ccnvenaent.e que o texto const i.tucaoneü perma.te

o trânsito de forças estrangel.ras pelo terrl.tórl.o neeaceea , de fOI

ma tão ampla e l.rrestrl.ta como a contJ..da no ProJeto de Constl.tul.

çêc , EVl.tar a presença de tropas eat.eenqea.eae no terrl.tórl.o bras~

ãe arc é, também, uma forma de defender a ecberenae necroneã

EMENDA lP09059·8
l:J CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM E OUTROS

tJ PLENM.IO

Não faz sent:l.do, num regl.me parlamentarl.sta, como o que se

pretende J..nstl.tUl.r no país, dar-se poderes especl.al.s ao Senado da

RepúblJ.ca. Por l.8S0, propomos que o poder deaprovar os nomes l.ncl1.ca

dos para Ml.n_istros do SUpremo TrJ.bunal Federal seJa do Conqresso Na
cl.onal.

r;r----------'.. "'flU'fl"CAç10 -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: arts. 29 e seus parágrafos e art. 30

'U........ fC..... IIaI...ca.. »lo ,

r;r----------lIl<1O/.Ull1...AÇIo-=~=C7-----__,

Inclua-se no p.rojeto de const1tUiç~t~.Bas disposições

gerais e transitórias, o seguinte dispositivo)~ ~

r;r---------- ...""......"'.----------__,
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: l.nciso V, art. 12 e § 52, art 416

Inclua-se uma alínea e no J.ncJ.so V do art. 12 do Projeto de
Const:Ltuição, com a segul.nte redação:

" e- a 1el. não ll.mitará O número de dl.Ssoluções da socl.edade
conjugal", e suprl.ma-se o § 52 do art. 416.

JUS'l'IFICAÇXO

Não concordamos com a J..nclusão no texto constl.tucl.onal de dl..!!

p08l.t:l.VOS que ll.ml.tem o número de dl.SSolUçõeh da socl.edade conju

gal. Depol.s da adoção do dl.vórcl.o, a manutenção dessa ll.ml.tação é

absolutamente extemporânea. Embora defendamo~ a defesa da famíll.a,

consJ.deramos que a unl.ão estável de duas pessoas, através do amor,

deve ser preservada e não pode ser controlada oU limJ.tada por de

creto.

Dê-se aos artJ.gos 29 e seus parágrafos e 3D, a segul.nte reda-

ção.

.. Art. 29 - t 11.vre a cr1.ação de partl.dos polítl.cos, respel.ta
dos os segul.ntes prl.ncípl.os

I - o funcl.onamento- dos partl.dos polítl.COS depende

de prév1.o registro de seu Programa e Estatutos perante a Justl.ça

EleJ.toral,

11- os partl.dos polítl.COS não poderão ser dJ.ssolvJ.do

compulsorJ..amente, nem mesmo por decJ..são judl.cl.al, uma vez reconhec.!.

da I:l vall.dade de seu regl.stro;

111- é assegurado a todo partl.do polítl.CO o dJ.reJ..to

del.nicl.atl.va em matérl.a const:t.tucl.onal e le"l.slatl.va,

IV- sejam consl.derados de âmbl.to nacl.onal.

§ 19: - são consl.derados part~dos de âmbl.to nacl.onal, e como

tal gozando do prJ.vJ..légl.o de acesso à propaganda elel.toral gratu~

ta e aos recursos do fundo partl.dárJ.o, os que estl.verem organ~zados

em pelo menos a metade das unl.dades da Federação ou que tenham repr

sentação no Congresso Nacl.onal; .

§ 29: - Os partl.dos políticos terão acesso aos meios de comunl.C
ção socl.al conforme a lel..

Art. 3D - A fusão e l.ncorporação dos partl.dos serão dl.scJ.pll.

nadas em lel., assegurada a autonoml.a dos estatutos para dl.sporem

quanto a regras próprias de organJ..2açâo. func1.onamento e consulta

prévl.é} aos Ifl.lJ.ados s0"9re decl.sÕes part~f3.a.s". (\ ~

Art. • •• t: decretada moratória por cinco anos, a contar da pr~

mulgação desta Constituição, e dispensados a correção monet!

x:la, os jurps e outros encargos, para as dIvidas contraídas,
até esta data, para financiamentos de investimentos ou custeio
agropecuário, aos proprietários, possuidores ou titulares d.Q.

domínio útil de áreas rurais, continuas ou não, de até tres

mó.dulos.

Parágrafo Único - Ficam suspensos os processos judiciais p.!
ra cobrança dessas dívidas e todos os atos

executivos, não correndo a prescrição naquele prazou•

JUSTIfICATIVA

Recentemente, o Brasil, premido pela crise cambiãl, imp5s aos

seus credores estrangeiros, instituições financeiras privadas, mor.!,'

tórla unilateral.

O fato deu-se em razão da difícil situação econ5mico-financei
ra que a nação atravessa, cujas características, causas e efeitos sio

por demais polêmicas, embora constituam-se de notório conhecimento.

• O setor agropecuário nacional atravessa crise das mais terr!

veis em toda a história do país.~ O produtor rural, apesar do fenõm!.
no inflacionário ser uma constante, foi surpreendido com a de,scontr.Q.
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CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pense-ente,
a arte e o saber; dentro desse criUrio é assegurada a ministração da teona
criacionista, nas matérias afins, emtodos os níveis de escolaridade.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAO

Na alínea "d" do inciso 1Ji. do art 12, in-
clua-se, entre os vocábulos "degradar" e "por palavra"
Quinte frase.

Emque pese o desenvolvimento do conhecimento científico, de nossos dias,

a fcreacêo moral e ética da sociedade crIstã je-ets pode deixar o princípio s.§.
lutar e digno de aceitação, da teoria crracionísta da espécie hunana.

Se é arillitida a livre exposição da teoria evolucionista, nas escolas _
fato até hoje, não cceorcveoc pela cíêrcta - por que não permitir que, paraI.!!

lamente, os estudantes conheçam também os princípios cristãos de toda a cri.§.
ção, por Seu SUpremo Criador, Deus?

A conscientização de que o homem é un ser dotado de capacidade revelad.2.
ra ele sua existência específica, e partilhador de características divínas, dã,2.
lhe una integridade e tIO equilíbrio moral, fisico e espiritual diferente da
ccocertueçãc evolucionista Não somos s6 matéria

Assim, nos seus estudos, os jovens poderão confrontar as duas teorias e
tirar SlJ8S próprias conclusões, de modo mais salutar e responsAvel

.u.al~~I.. ' .."'õ;;a-----------,

O objetivo da presente emenda é explicitar a
pundçãc pela discriminaçlio na forma de sub estimação , es terec.,

tipia ou degradaçrlo contra a mulher, que ocupa Substancial e~

paço e tempo nos meios de cccoruceçac, valendo notar a exis

tência de publicações, cujo objeto são mulheres - subestimi!,
das, estereotipadas, degradadas.

Art.12 ~ ..

11L. ,
d) ••• pessoas por rçzlio de sexo, ou por perte,!l

cer a qualquer grupo étcnico, roeial ou de cor, •••

EMENDA lP09074-1
(l CONSTITUINTE EDUARDO BONF'"; E OUTROS

tGõs·..·~
fl;!'~;;;;J

MAURO SAHPJ\.IO

HACRO SA:WAIO

CONSTITUINTE MYR!AH PORTELLA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 12, lII, "e"

Acreccer-t-e-eso nas disp?siçõc.s transitarias o segloinlc
cort~Çjf.l

r-cs-es cent.a-ee ao ar•• 2'0. CP ">oJeto de Cop,·.it"'Cão, I
o sE?[.Itl.nte: St> I

" g.Jr1' - NdO ultrapa$Sal ri. de 2{l~ dos f,aldrl.os c b"l..vento"l

dos servidorc,::. a cabran...n. do rr-pcsec soore a r'2:,21

da e outrcs t cc ..enco«", I
Jl1STIrI("~: ....& I

No caso especIfico c1e salár1o'= e preventos dos '-oE.rvidorerl
p~1J!.ico!., há U1'l exagerado _apetite z.l.nce::l, que se aqr-ev-a eric z, ano.

D<.li porque pretenâeJl'l:ls .. sue liMi ta~ão a vinte por cento I

de incl.,iênc1<: 501:re eeLâz-a.os e rc-cvcnece dos ecrvreoree , Se a r-enda' I
broto for aoxescí.da de outros suevanento- financeiros, apenas sobre
esta parte inc,tdir1a major progrc~z1\'~d<.de. I

pr

s-- ---."....,........".....".,.
l- PLJ::r~Ji,RIO

Ficco (.':!:etivadc o servidor pí-:blico de Adrainistração Diret."l ou
Indire-ca êo õcver-no reê:eral, I:stê'.dual e f.$unicipal que no aec da
pronulgação a ...eea corstltuição venha exercendo cargo ou fun~ão de

na'tureze pezt-ranenbe e que conte ou venha a contar mais de dcas anos
co serviço público. I

.:rUf.TIFIc..h,r;r~

A presente emenda visa regularizar d situação de milhares ~e

servidOres públicos no dnb~to fedelal, estadual e municipal.

EMENDA lP09069-5r==

EMENDA lP09068-7r=

EMENDA lP09070-9
(l

r
um,,,,,,,,..,,.

1, i:i::'TWJI;",,) D1. t'.'lflCo.,If:SfO DOS OIP':"I'l'OS DOS TRABj\Ln;.n:J~s r ['1 r;'\'Ir-~l

P.ES PODLIOJS.

~'''i~\l);,

PLENARIO

IX
Inclua-se, no texto do projeto de Constituição,

Ordem Social, o seguinte artigo) rn-..h.- ~'\..
Art •••• I:: assegurado aos trabalhadores rurais o mesmo regi

me trabalhista, previdenciário, assistencial e de epcsentaocr ra dos

demais trabalhadores, inclusive quanto ao processo, competência ju
dicial e prazo prescricional cuja contagem inicia-se a partir da l~

sêc ao direito subjetivo.

Lada aceleração, a caminho de uma hiperrinflação. PiOI, ainda, anu!!.
eia-se uma crise de mercado.

A primeira pergunta que surge para o cidadão, em face dessa

proposta, é o que justifica tal providência para o setor eçropecuar rc
A resposta deve ser direta: a atividade econômica da agropecuárl~

altamente deficitar!a, os seus custos e insumos são altos, o traba
lho' da terra é árduo. Se os preços dos produtos rurais fossem fJ.xadO;
dentro da lógica matematica da apuração dos seus custos reais,inclus..!.

ve -contabilizando-se o investimento da terra, adquirida ou arrendada,
cerca de noventa por cento da população brasileira, em cálculos ot,!
ní st.es , não teria capac.l:dade financeira para comprar sequer os alimen
tos béarccs , como o feijão, o arroz e a farinha. -

Essa s í tueçãc de ccmpcsIçãc custos reais altos, não é partic.!:!.
lar do Brasil. Essa situação de composição custos reais altos, não é
particular do Brasil E'T' outros pait:e~ o problema agráric da produção

também é igual

A questão é solucionada mediante inúmeras formas de incentivos
e de subsídios

Esse sistema de intervenção do Estado se justifica em razão da

natureza social da destinação do produto da agropecuária, ou seja, o
abastecimento alimentar da população

Assim, o quadro econômico e financeiro, altamente desfavorável

80 agricultor, e a afetação social da produção rural,justiflc:am a pr.Q.
vidência

Comtemplam-se apenas os pequenos produtores, quais sejam, os
proprietários, possuidores ou titulares do domínio útil de áreas r~

rais limitadas ao máximo de três módulos, continuas ou não.

Sem dúvida alguma, são os pequenos produtores os mais afetados
e os mais sofridos diante dessa crise que atravessa o setor

Se o Brasil, em ato de demonstração corajosa de soberania n,!
cional impõs, unilateralmente, moratória aos poderosos credores inte!
nacionais, é justo que, reconhecendo a crise interna, conceda morat§.
ria aos pequenos produtores rurais, seus patrióticos súditos.

ccmmeaenta-se a medida, com a dispensa de correção monetária,
juros e outros encargos, em race do abusivo e insuportável agravamen
to desses ônus. ' 

Evidentemente, suspensa a exigibilidade das dívidas,suspendem_
se os respect í vos processos judiciais de cobrança. Da mesma forma, por
direito, não pode correr o prazo prescricional.

EMENDA lP09067-9
(l

JUSTlFlCATlVA
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 455

A Õ1tual Constituição, no artigo 165, lista uma série de direi

tos que assegura aos trabalhadores. Todavia, quando o legislador ex~

cutou os programas sociais declarados nesta Constituição deu trata _
mento mais intenso e preferencial aos trabalhadores urbanos, ou se _
ja, áqueles da indústria e do comércio. Assim. apenas par exemplifi
ficar essa discriminação, que contraria o pr6prio texto da Consti :

tuí ção ( o principio da Iscnoeua insculpido no artigo 153, § 1", e

O seu corolário, de proibição de distinção entre o trabalho manual,

técnico ou cientIfico ou entre os profissionais respectivos, previs
to no artigo 165, item XVI! ), ao trabalhador rural não se reccnbe
ce o direito li aposentadoria por tempo de serviço ou a aposentada:

ria' à mulher trabalhadora, que contar com trinta anos de serviço,
com salário integral, ou mesmo o direito ao seguro desemprego, re _
centemente regulado. A hsta de discriminações é longa e não cabe

nesta breve justifi-cativa, a não ser de forma exemplificativa. Ade

mais, os fatos são not6rios e dispensam maiores demonstrações.

Outro ponto que merece explicação é a ques tãc dos prazos pre~

cricionais. O sistema utilizado para o direito do trabalhador rural
contado a partir da rescisão do contrato, permite que sejam discuti
das controvérsias pretéritas, sem quaisquer limites de período. As _
sim, difere"temente em r e Laçãn ao direito do trabalho comum, onde o

prazo prescricional, bienal, é ccntedo do momento em que nasce a Ie
são ao direito subjetivo, dentro da fórmula certa e justa da AcUo

~, o direito do trabalho rural dá tratamento para a prescri
çãc de forma a separar os conceitos de ação, como precensãe , e c

seu conteúdo material. Assim, O prazo para provocar a prestação ju

risdicional é de dois anos, contados da rescisão do contrato. poré;

não há limite material para a pretensão O correto é estabelecer_se
um limite para o conteúdo material da pretensão, dentro do próprio

fiM a que se destina o instituto da prescri!jl!iD, qual seja. o de pr.2,
mover a paz e a segurança nas relaçêies eM sociedade - o direito pro
tege os interesses das pessoas, dando-lhes acesso ao Poder Judiclá:

rio para dirimirem as controvérsias; fixa, todavia, um prazo certo
para promoverem a demanda Com 1SS0, evita-se que a soc.íedade fique
em constante instabilidade, ao sabor de interesses privados de dar
solução ou não às pendengas. O direito é garantido, mediante o ace~

50 ao JUdiciário, porém a provocação do Judiciário pelo exercício do
direito de ação, deve se dar em determinado prazo, em homenagem aos

interesses coleti .... os da comunidade, de ordem pública, de paz e segg
rança.

Não é o que acontece com o direito do trabalho rural Ali as
C1uestões pendem de solução judicial por prazo incerto I
fi consequência é a instabi1idade nas relações de emprego" d lmedo

constante, a insegurança. O proprietário rural reluta em dar empr~

90 sob a ameação dessa insegurança que representa a indeterminaçl:lo
do pra:ro prescricional. Perdem com isso o emprego rurai, que di fi
cilmente encontra emprego, e ri pr6pria ativ1dade econômica, que d!
minui constantemente com a falta de trabalhadores. Dai, outra con

sequência, o hodb rural desses trabalhadores, que diante da falta

de oferta de emprego, dirigem às cidades grandes em busca de melh.Q.

res condições de vida.

Suprima-se da al!nea "e" do inciso lI! do a1't. 12, o
período .. com a única exceção dos que têm a sua origem na gest,!

çzo, no parto e no aleitamento."

JUSTIFICATIVA

Parto e aleitamento são diferenciação orgânica, fisiol..é.
gic8, natural entre homem e mulher.

Essa diferenciação não decorre de nenbam imperativo I!.
gal humano e vem desde a criação.

Depois de tanto tempo, é perfeitamente dispensável eo!

sa normatizaçlio constitucional.

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

PLENARIO

EMENDA ADITIVA
PARTE EMENDADA: PREAMBULO

Inclua-se entre os vocábulos "raça" e licor" a

palavra "sexo"

JUSTIFICATIVA

Assegurando o Projeto de Constituição, iguald,!

de- de direitos para homem e mulher, não é justo que, entre os

propósitos dos representantes do povo brasileiro, fique
expressão, aquele fundamento indispensável à construção de

um grave Pais

EMENDA lP09072-5 "~"-------'I r<r~::"~tJ CONSTITUINTE Eliel Rodrigues . c...J-,'UO_J

LENARIO
r.r__~ 'EUal~UITI"e.;l. -,

EJ.EmA KIOIF1:CATIVA

Dispositivo Emendado Art 372

1 Dê-se ao inciso lI, do Art )72, do Projeto de Constituição, a seguinte r.!
dação.

Art 372 - ...

I - ...

Supr1ma-se a expressão" •••respe~tados os d~re~tos de seus

eevaas t1tulares", constante do art. 455 do ProJeto de Const~tul.

ção:

JUSTIFICAÇXO

Não faz sentido a manutenção dos d~re~tos dos atua~s t1tula

res das eervenuaes do foro jUd1c1al que serão estat1zada5. Se 15S0
'prevalecer pouco ou nada adiantara a estatJ.zação que deve ser plena,

aeeeçueanee-se d1re1to a l.ndenl.zação aos euuea.s t1tulares.

EII1Êl'IDA lP09075-0 '="--~------'I (õJ;";;;;",,----=1tJ COBS'1':IT1JD'1'E LlolCE D& w..D. E OUTROS . c::. =----J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X

Inclua-se no TItulo X, d~Disposições Transitórias o s~

guinte artigo:
Art. - Os Partidos Politicos com representação na Assem

bléia Nac!~al Constituinte terão, automatic8rne.n.

te, seus registros definitivos conferidos pelo Tribunal Superior E

leitoral, independentemente de quaisquer exigências previstas em

lei"

Os representantes eleitos para a Assemblel.a Nacional ~

tituinte por partidos pollticos habilitados para o pleito de 15 de

novembro criam o fato Jur!dico incontestável do reconhecimento of.!
cia1 da organização partidária que os elegeu. Este reconhecimento
pela. Constituinte, que é um poder soberano, tem validade permanente.

Esse ê o sentido de nossa proposta.

~ .uta'.ul.. r .....;lo

Art é garantida emtodos os casos a equivalência salarial para aluguéis re-

sidenciais e prestações da aquisição da casa própria
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Justi ficaçilo I! o que propomos com a Emenda, tendo em vista, também. o fato notório de JUSTIFICAÇÃO

estaAs relações dos salários com o direito de morar, seja por aluguel, s~

ja pela compra de tm teto é providência que assegura a esse direito o caráter s,S!.

~e o trabalho no meio rural tem a integração das pessoas m.rito mais cedo, em te,!.

mos de idade, do que nas cidades" PaI: isto mesmo, é natural o direito de un trat,!

Dentre as várias fornulaljiões apresentadas sobre

questão, nossa EDenda é un meio-terno entre as opiniões que

cnccen quanto à presença das Forças Armadas nas questões internas.

eial que deve ter. mento diferenciado para efeito de aposentadoria

lUTOf~unlflC&"h ~

pr-;~~;=:J

fui'~'6LEl

DEPUTADO ROSPIDI: N!:TTD

Plenário

'.IUIUO'CO.luhllU$CO.,ISIo ,

iEMENDA lP090B5·7
fi, ....IIO/eO..II'10f.lIICn'"111 ,

TUTOf~VIT"'c.çlo "<1

Art.. O Estado reconhecerá os direitos ao uso da propriedade e aos benefícios

da Reforma AgrárIa, comprioridade, à IllJlher-chefe de família, seja viúva, separ~

Art • O Estado não autorizará irrportação de tecnologia, se houver similar no País Art. • •• Toda a inportação- de matéria-prima para a Indús

tria Farmacêutica será controlada pelo Estado.

da ou mãe 50}teira Justlficac~o
JUSTIFICACÃO

JUSTIFlCAC,o;o

A ecner, em nossos carrpos, é l.J1lB realidade social da maior força. O r~

conhecimentodeste valor e dos direitos pOI: ele gerados parece-nos lfll)eratfvo de

A defesa da tecnologia nacional, dando aos nossos técnicos e cientistas a

certeza de apoio e proteção ao extraordinário trabalho que realizem é essencial aos

nnos do nosso desenvolvimento

Nossas imP9rtações padeceJ:1 da prática do superfaturameil

to. O problema é mais sensIvel na indústria farnacêutica, quase to

da rnultinacional, pelo que os custos dos medicanentos são altaJ:len~e

superiores ã capacidade de compra da população.

O controle do Estado minimizará este aspecto, rroralizan-

justiça do o setor.

,uMÍllIlI/c~"'td".",c~"'ulo -,

EMENDA lP0907B·4
fJ Deputado "OSPIDE""no

f!J PLEMARIO r.r----------fl..O/~VST"'ca;h

DEPUTADO ROSPID~ NETTO

Plenário

r;r------"~,,~,,.....=====--=~trcrue-se pnde couber, ""-U> 7{--fu..fuJ 'J.f; ~JL'

r.r----------1eIfD/~IT" ..a;Ie __.

(lJll) 1 ano, ap6s o término da rrcerce-eeterorueoe, salvo por motivo de falta grave,

Art A lflJlher gestante terá direito à estabilidade no errpregopelo período de

Art.. A Reforma Agrária será viabilizada mediante a Ircorqcraçêo do princípio

cevroerente apurada e reconhecida judicialmente
de QUe a propriedade da terra deve subordinar-se o seu uso ao interesse social, em

segundo plano ao produtivo acmit1ndo-se a desaproprIação COOl títulos da Oívida Pú-

Art•••• 1:: competência privativa dos Municípios insti-

tuir, co:'! seus fatos geradores, impostos sobre;

JusUficação
nnce, com base no valor venal do solo, asseçrreoc o acesso ao uso da terra a quem

a) Bens Imóveis, uecencs e rurais (as propriedades, as

transmissões e as e:ltplorações destas):

o respeito ~ maternidade, com vistas ao trabalho da gestante como fator

positivos na renda familiar deve ser normalizado.

Nossa proposição visa ao essencial de sua garantia no trabalho, para que

nb:osofra, pelo fato de ser mãe, una demissão imotivada •

nela trabalha

Justi ficação

Nossa Emenda é, sobretudo, normativa. ücer dar sentido ao entendimento

do valor social da terra, ao lado da facilitação do processo de sua desapropria-

b) VeIculos automotores (a propriedade e a transmissão

destes) e

c) Licenças para o exerctcio de atividaães (industriais,

ecraercaeas , prestadoras de serviço e quaisquer outras) desenvolvidas

no território do 1'lunictpio.

JUSTIFICACXO

tJ PLENARIO

Visa a Enenda ao fortalecimento do MunlcIpio e atende

às peculiaddadõs que lhe são próprias, alêm de fixar urna única in

cidência tributária sobre as- reais determinantes da Receita Pública.

çãc, sem, no entanto, a prática de injustiças, qie se voltem, de qualquer modo

contra a 1eg1Umidade do direito da propriedade'-"!!J~~~~ -,I rr~""~
,~ullUOfeo"'sdo/'VI'O.'''Io--------'1 f=IõU'~m?J

EMENDA lP09079·2
tJ Deputado ROsPIC€ !'.ETTD

lr''f\'I/,v'TI''~ACIo

~;;~··-I

fD7i"~iã!J

DEPUTADO ROSPIDE NETTO

EMENDA lP090B7·3
fl

Plenárior.r----------TlITOflUSTlflCJ{lo-------------,

EMENDA lP09083·1
['J Oeputado "OSPIDE""TTO

['J PLEMARI O

tegrando-se como trabalhadora assalariada, com todos os direitos trabalhistas

Art ,. A empregada doméstica tem reconhecida sua qualificação profissional. In-

r.r-- nnOfJVn"'cAçh -'- ---,

Justi flcação

A ~regada doméstica é LJ1la trabalhadora na exata expressão do termo

Art. •• A ccmetêrcía para apreciar acidentes de trabalho é privativa de just1~

ça do trabalho

INCLUA-SE ONDE COUBER .u.:'7Ã?t.1o ü!j ~/~~
1II .e: ]il' I

o reconhecimento desta qualidade se impõe, junto com as conseoeentes

dex.:ivações dos direitos que integ\am esse reconhecimento Justi flcação

Art •••• E considerada Matéria de competêTJcia dos Es

tados e Nunicipios a legislação regulanentadora da loteria estadual

e Jogo de nãaercs (loto).

Os acidentes de trabalho estão intimamente vinculados às relações de em-
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP090BO·6
(!J Deputado ROSPIDE NETTO

Tlltof'U'f1....çl0

tnctua-ee.cnce couber; (,(..O '/-4A.RoJI; &fI...J.xwiL

prego. A matéria discutida nas ações correspondentes identifica-se, na maioria das

vezes, coma que se examina nas reclamações

A Justiça especializada, por isto mesmo, melhor poderá apreciá-las

não se pode admitir a interferência do Poder Público

Federal - como presenter.lente ocorre - em esfera de exclusiva

responsável conpetência dos Estados.

servirá a Enenc.a, taI:l1léIJ., para terninar com a cobran

ça absurda da "Taxa Lotérica", que drena eaccz-sos estaduais para os

cofres federais.

r;r----------TUTOf'UIT'.,CAClo- ~

Art. • •• As Forças Armadas destinam-se ã defesa externa

da Pátria e só intervirão internanente para garantir os poderes de

mocraticanente consta tuidos e a lei, nediante ecevcceçãe do Presi

dente da Re?1Wlica, previamente autorizado por 2/3 do Congresso na

cional.

'~.IIÍ"'OfCO..'I'10fIVICO.'..1ll ,

Art • O exerejcíc e a "representação legal da família serão exercidos pelo pai ou

Inclua-51 onde couber!.",....o f ll:r.te...... Ti) Df't...... cc 0

' ..rouul11110A;lo ---,

pela mãe, com direitos iguais

IEMENDA lP090BB·l
['J Deputado ROSPIDE "'no

p R.EMARlO

r;;~;"-J

(Iõ7J~o'07J
'.r.n'OfeO..II'lllfIUlOIIII'Ulll -,

DEPUTADO ROS?IDE: UETTD

Plenário

EMENDA lP09084·9
['J

O trabalho em nosso cerco é mais sacrificante ,do que no meio urbano e,no

Justificacão

realidade

trabalhistas assegurados ao trabalhador urbano, com a aposentadoria integral para

a m.rlher aos 50(cinquenta) anos de idade e para o homem aos 55(cinquenta e cinco)

entanto, em termos de seguridaele social ainda não tem total reconhecimento oeste

Art. I::reconhecido ao trabalhador rural, de eroos os sexos, os mesmos direitos

anos de idade
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Just1ficaç'ão

o atual estagio da clvl1!zaç~ enseja, na SUa prática, o reccréecíeentc,

COOIO valores iguais, do bceem e da IIlJlher. na vida a dois

Nada mais justo, portanto, que a representação e o exercício legal da f.!

D?':PUTAOO ROSPIDE Il?:TTO

PlenárIo

r.r----------nno'm"'..."----------___,

mília sejam deferidos a eeoca, com rãrettcs iguais.
Art~ .... O Imposto Territorial Rural teu sua arrecadação

e uso deferiç,os CIO Munic!pio era CUJa área é gerado, mantendo-se,

?Orê::\, a fixação .ôe seu valor na eazeea fe'eral.

Art~ ••• Todo cidadão QUE! nllo sendo proprietário urbano neIll rural detiver a pcsse

não contestada de terras públicas ou privadas por )(três) anos, lltl§ o limite de

r;,----- luTO'''''''',Iou;lo -,

-Art. .. ... o Estado promoverá a t:lunicipallzaçÃo da assis

tência mêdico-hospit~lar, de forMa a torná-la acessIvel .ã população

lnterlorillna.

D&PaTADO ROSP:IDE NETTO

oÀIstificaçIl:o

bidas quai[JJer ações reivindicatórias ou possess6rias sobre o meStnO imóvel.

300 m2(trezentos metros quadrados) utilizando-as para sua l'NJradt-a. e de sua famUia,

adq.Jirirá seu dom.l:n!o, independente Cfe justo titulo e boa fé.

Parágrafo •••• -O direito de usueapUio urbano 050 será reconhecido as eesea re~

rente 11I815 de una vez.

Parágrafo•••• Ao ser proposta açl!o de usucapi~o urbano, ficar§o suspensas e prol-

JUST.IFlCACÁo

A descentralizayÃo da mãquina .fiscal da Uniá", ec lado

da neeessiuade \.>~ mant.e~s os municlpios com recursos capazes de

potcncializá-los pela provisio de meios financeiros ã realização

do bcr:: CODUD dã e esta Emenda seu verdadeiro significado e efetivo

propóslto.

l.ntenâcPOs ser "importante, poréc., não ãesvincular o 'IT-R

do corpo dos õeaat.s triuutos J pelo qae mantecos a f:u:ação do sec

valor na esfera federal.

rr;;,;~~

fõ!i~â7!?J
PI..II&.-IC...I1oI._o.....

.Plenário

EMENDA lP09089·0
I"

JUSTIFlCACXf)

A -descentralizaçio dos serviços de saúde é matéria da

tlilior importância, no contexto do atendimento devido às populações

do meio rural, por uma qualidade de vida melhor.

EMENDA lP09094-6
tJ DE?UrADO ROSPIDI: J.ÊTTO

Plenãr!o

r;,-----------Tr~To/."""lU;b

r:i;,'·'=:J
tçi.~Vj

Mais e mais se crIstallza na concI!ncIa nacIonal a necessidade de daI.

mos l.JfI tratamento social ao solo urbano

~ o QUeproporros'coe a presente emenda, estabelecendO Ull caminho para
o usucepíêc, emcondições de dar Condições à justiça que se procura iostru-

mentaliza emfavor das populações carentes, reccroecercc-Ihes o direito de

morar.

Art. • •• Em convênio obrigatótio • com o Estado e a

DE:.PU'I'AOQ ROSPIDE UETTO

Plenário
IUTO/"""T"~o.çlO- -,

União, os nunicipios manterão casas para pessoas idosas, Se õeseeça

xaõee e sen meios de vaveeea ccn dignidade.

Parágrafo ••• - Nestas casas os idosos desanparados,

alén do teto e do leito, terão assistência alitlentar e de saúde e

INCLUA...SE ,OnDE COUBLRI .u..o f:/1;':A..1o lliiL )~'iü..enI:

Art•••• As atividades de mapeamento básico, prospecção

e pesquisa de recursos minerais, do solo e do subsolo,

monopólio da União.

JUSTIFICAÇÃO

Modernar.lente, esta ê a prática mais aconselhãvel pela

e>.periência, sobretudo das nações mais desenvolvidas. De outra for

raa estaremos submetidos a uaa exploração seI:! qualquer sent.ido para

O nosso desenvolvimento, abecâueanence anárquica e proeeaenôc inte

resses que não são os da I~ação.

Plenário

r;,--- lUn/'ulT'roc...io

lazer.

JUS'rIFICACÃO

A situação dos idosos, no Brasil, é, a cada dia, mais

desal~ntadora, se SODre eles recai o abandono dos fa%iUliares e não

eê-n eeacs próprias de sobrevivência.

A l.menda quer enceraanhaz a solução do proDlena sacia:'

grave, dando aos t:lUnictpios a resp~:msaoilidade gerencial de recursos

estaduais, federais e próprios, no sentido desse atendimento hw:ano

aos idosos.

lnT~,."IT"l;l;io_----_--________,

Art. •• O Estado concederá a t!tulo de uso da propriedade, na distribuição de

terra, quando da Reforma Agrária, nominalmente ao casal, não irrportando seu est-ª

EMENDA lP09098·9
I" Deputado ROseIOE tuTO

f:J PLENARIO

Art. •• ~ reconhecido às donas-de-casa o direito de contribuição para a segurida~

de Social para fins de aposentadoria e assistência à saúde.

O trabalho da 1W1her no lar reclama lJI'a valorização consciente e o ass,!

guramento de que sua importância para a estabilidade familiar é reconhecida e am-.

parada PerMitir-lhe a contribuição no CBIlpO da SegurIdade Sodal é de inteira J!.J~

t tiça , visando à aposentadoria e asaíatêrcfa à saúde.

tuto conjugal legal, COlI\O forma de garantir-se a eiwe \lblidade da terra por paI.

te de toca a fam!lia.

Art. • •• A Federação brasileira contará COtl 3 (três) en

tes pOl!ticas: União, Estados-ne"lbros e IlunicIpios.

JUSTIFICAÇKo
A organização familiar, no meio rural brasileiro é a sustentação mais

A Emenda quer formalizar a existéncia da Federação, com

o sentido de dar corpo jurIdico às relações. de poder e, ecnseqüen

cemenee , abrir caminho a un: remcrcneaenec harmônico.

fume da continuidade do trabalho e da produção primaria.

SUa proteção, asseçoreroc-lhe o uso continuado da terra é funda'nen_

r;,-----------lIU;ll~IT"'~~iO- ___,

Suprima_se o Artigo 360 e seu parágra fo único do capitulo
lI, Seção r r , da ~rojeto da Nova Constltuiçi;o.

tal para im processamento correto da Reforma Agrária

JUSTIFICAcno

r.r-- lun/~"n'''e...io ___,

O Dispositivo cuja supressão é proposta fixa liMite de part.!:.

clpação dos órgãos e empresas estatais no custeIo dos planos de

previdência elas entidades fechadas, p-or eles patrocinadas, est,!.
befecenoc a paridade na contribuiçl!o de empregados e empregado
z-es , estendendo a regra à previdência parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento ex trapola os pri!!

cípios que ceven informar o texto constitucional, já se encon

tra ela disciplinada tanto Dela lei 6.535. de 15.07 ..-7-7y e

requí.ementc , Decreto na 81.240 de 20 01.78, quanto oelo üecr-e
to nQ 94.646 de 14.07.B7.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o

texto atinge mstLturções de indiscutíveis prop6sitos sociais ,

que integralizam benef.l:cios securitários, contemplam grandes

massas desprotegidas, gerl::lm poupanças, abrem frentes de emprego

e dinamizam O desenvolvimento econômico e sociaL

Não é demafs lembrar que na manutenção da previdência comple

menta r Privada. hoje já com mais de 6 milhões de trabalhadores -;

dependentes associados, n'ilo é equí.tat tvc limit.á-Ia apenas e de

rcrma diferencial para aqueles ligados ao Setor PÚ

blico O EsUdo e suas empresas possuem a mesma necessidade de
de retenção de mDo de obra -especializada -que o Setor Privado ,

o que justifica a flexibilidade na concessão de benefícios. C,!.

berá a legislação ordinária a regul8ll1entação da matéria.

Art • O Estado garantirá aos enoos matriculados emescolas por ele mantidas

I I
assistência médica, odontológica e pSicológica.

remos, assim, lJIl8 das causas mais presentes nos altos ínclices de evasão escolar.

do para una sociedade mais saudável, de corpo e de esp.l:rito. inclUSive, debel,!.

A saúde é problema fundamenta~ para a população brasileira.

............comuna base n:rme nos primei'rGs aecs de vida, estereecs contribuin_

EMENDA 1P09096·2
)!l Depvtado RDseI", >ETTD

I" 'LEMARlO

marge::l

rY'~~;'~

tEi~~7ii7J

DEPUTADO ROSPIDE l~ETTO

JUSTIFICACÃO

despesas de transporte para o nercado mai~ próximo e de

de lucro não inferior a 3o, (trinta por !cento).
I '

Nossa Emenda quer ser espécie de embrião para. uma polí.

tica agr!cola moderna e Justa, CODO se :r'f12uer, com a naior urgê"1

cãe , para d1.nanizarmos a produção primária nacional, qualitativa

e 12uantitativa:::lente.

Art. • •• A fixação do preço mnil:\o dos produt.os agrope

cuários tocará por base a custo real da produção, acrescido das

Plenário

EMENDA lP09092·0
l!J
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er;:""~

l:I90~ifltl

DOS TRIBUNAIS E JUtzos 00 TRABALHO

Sala da,s neun~ões, em tjctjr}-

Art. - A todos os menores se reconhece o dlre~ to a u

ma educação fundamental e a uma macaacâc prof~sslonal. para aufe:

r rren os bene Hcacs da atav rdade eccnôeuca , fundada no trabalho dlj

no e Lav-re

"er-ra normas refataves ao d rrea.tc de f,!

Subscnta por 515.820 eIea tor-es e apresentada por três
errtadedes as scca.atavas , a presente emenda pretende mc íua r , no fu
turo texto cons t i tuc acna L, precerecs r etue rvcs ao da rea tc à v~da,ã

organuação Eam Laa r e ã proteção da cruanca,

Ccmpe t rndc a este Coleg~ado, nesta fase dos trabalhos,

ana Ias ar a proposta apenas em seus aspectos formaas e ccns rderandc
que esta, segundo ~nformações da secrecar ra , atende às exagênc ras
prevas tas no ar t , 24 do Regrmerrt o Interno para sua regular tramita_

câo , meu parecer ê no aent adc de que a Comrssâc se mam Ees t.e pelo

recebmentc da Emenda Popular nc PE-000011_3. reservada a ap rec.ra _
ção de mér atc para I a ccas rêc prépr-aa ,

A elaboração da nova Const~tu~ção ê momento pr~v~leg.!.

ado para se consegua'r avanços s i gm ãacetavcs em drrecâc a uma se
~ caedade partncapatava , responsável e Lavr-e em suas conda.çêes de a!!,

to-organ~z.ação e que supere todos os t apos de nargmata.aecâc , 50_

caedade que assegure a pcs rcâc da famíl1,a como coaum.dade cr-gâmca

de vada social e g~ranta o respea to pelos da r ea tos e da.gnrdade de

todos

:e pr-ec i.so que esse reconhec rmentc seja traduudo
promoção de ccndacôes concretas para r-ea Laaa r e reavandacar da

're r tcs fundamerrta as , entre os qua as se enunca.a , da.r e i t;o â vada e a

padrão d r gnc de exrseêncra , ã saúde, lazer, educação, ã Lrbe rdade

rej i gicsa , ao trabalho e ã remuneração, da re r to ã prcpr redade , su,k

met rda ã função sccaaa , da rea to de 1,1' e va r , da r-ea t c à segurança. e
à part acxpa çêc na vada polít~ca. (Baseado nos Documentos da erm'B.
nçs 49 a 53).

JUSTIFICATIVA

míl~a".

NILDO PRESOTIO e outros- (515.820 subsc.ntores)

ENTIDADES RESPONSft:VEIS

- CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB)

- ASSOCIACÃO DE EDUCACÃO CATOLICA DO BRASIL (AEC/BR)
- CARITAS BRASILEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR NC? PE-11, de 1987

AUTOR
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EMENDA lP09107·1
I: OEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO
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Embore o bexto pccpostc tivesse cone objet!.

vo ma.!.cr c: p=oessicna!izaç~o do secvâccr púbEco, concretizando
antiga aspiração da classe e tornando o secvfçc púbEcc rpspe~t.:.

do, responsável e atucnte , não ga:::õnte seu ol-jet.!.vo. Pcz isso ht.:
neccesfdede de que sccente os ca:::gcs de d~=.!gentes ou euecrãdacee
máximas de cada ó=gão ou en~~dade possan ser excetuados na reg=a

geral estabelecida.

JUSTIFICACkO

O inciso V do Artigo 86 do Projeto de Const~

tuição passa a ter a seguinte redação:

Art. 86 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

V _ Os cargos era ccmí.ssãc ou funçõe'~ de ccn-,

fiençe serão exercidos p:::i"2.t~vanentc por servtdoces ocupantes de
cecqc de cecreãre tiécotca cu p:::of~ssiom::': do nesnc érgão ou ent ã-,

"<'de, exceto os cargos de d.!.:rigcntes nãxâmos ,

~ U 5 T I F r C A ç n O

o que aqui propomos. em matérIa de f1xaç~o do prazo de

duração do mandato dos membros da Mesa da Câmara Federal e do

Senado da República. é. alem de Inovador r morallzador
Um ano de mandato e maIs do que suficiente e, inclusive,

mais democrático.
Proibir a reeleição dos membros da Mesa ainda que para

outro cargo, é outra medida de real importâncIa, que certamen

te evitará a perpetuação de representantes do povo no exercí

cio das vantagens do Legislativo, em detrimento de outros com
legítima pretensão de ocupar lugares na direçi:lo dos trabalhos

legislativos

No art 111, -Inc.í ec lU. onde se diz' "terça parte". di
ga-se: "quarta parte".

A Constituição de 1946, ao tratar dessa Questão relati

va à perda do mandato do Deputado por relapsia no ccmparecmen
to às sessões. estabelecia, no § 1Q do art. 48. que tal se daria

no caso de ausências não autorizadas por mais de seis meses con

secutivos.

A Constituição atual fixa que a perda do mandato se da
rá quando houver ausências inj\lstlflcada~cancema terça par

te das sessões ordinárias.
~. certamente, um texto mais rigoroso que. entretanto,

não tem servido para alcançar o objetivo collmado, 'que é o do

comparecimento dos parlamentares.

Propomos, portanto, um meio termo entre o excessivo li
berallsmo de 1946 e o rigor do texto de 1969

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP09104·7
f' Constituinte FLORICENa PAI,"O

fl PLENARIO

EMENDA MOO:F!CATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO86, :::NC'::SO V
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EMENDA lP09105·5
tJ Constitmnte FLORICENO PAIxno
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EMENDA Ao:::r:VA VJj[.
Acrescente-se, onde couber. no Titul.)~ Capitu

lo II _ Da Política Agrícola,~e da Reforma Agrária.

Art. F'icam assegurados, às entidades assistenciais,
todos os direitos e obrigações atribuídos em

lei.

Onde couber. no Título IX. Capítulo r r , Seção III 
«ae-aecee-soeãeê'' 1>0.. tf.<;$1sb7u~e., ~fe-f!..

A Legião Brasileira de Assistência, a FUNA8EM. e ou

tras entidades assistenciais ou congêneres devem continuar au
ferindo as vantagens Que lhes foram atribuídas em lei.

A constituição Federal deverá assegurar esse direito,
pois é um dever de toda a sociedade auxiliar a essas entidades

e. se possível. dilatar essa colaboração.

JUSTlfICACIl:O

Art. Aos beneficiarias de pensão, por rafec rnento ,
qualquer que tenha sido o evento causador do õbi to , assegura
se a manutenção da totalidade dos proventos, vencmentcs ou re

muneração, gratif1cações e vantagens pessoais a que fazia jus

o servidor falecido

Art. _ Poderão ser desapropriadas, na forma da Ler ,
a) áreas rurais com mais de quinhentos hectares com
preenenocs em mais de dez qu~lônlet:1.os dos eixos das

rodovias e ferrovias federais;
b) as terras com mais de trinta hectares beneficiados
ou recuperados por investimento exclusivo da União en
obras de irrigação e drenagem ou açudagem,

Parágrafo único - A desapropriação a Que se refere es
te artigo se fará mediante pagamento de justa indeniza

ção em títulos especiais da dívida pública, com cláu
sula de atualização negociáveis ou r-ea jus t áve Ls no pra
zo de vinte anos, em parcelas anuais iguais e sucessi
vas, assegura#a sua ace r tacãc a qualquer tempo como

melo de pagamento de tributos federais.

Onde couber, no Título IX, Capítulo r r , Seção II 

"Da Previdência Social"

A~ redação anter-Ior flcou pouco abrangente para um as

sunto de alto interesse para os bene r rcf ãr i cs de pensão de.rxa

da pelo servidor público
E indispensável que a Constituição fixe norma def'In.í-.

tiva que evite Interpretação restritiva dessa concessão

JUSTIFICACAO

f'l PLENARID-

EMENDA lP09102·1
tJ Constituinte FLORICENO PAIXJIO
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EMENDA lP09100·4 ."'"= --,
l:J Constituinte FlORICEND PAIXAO

EMENDA AD:T:VJi.

EMENDA lP09101·2 ""ro.= ,
(:J Constituinte nORICENO PAIXJlO

JUS T I F I C A ç -A O

As desapropriações para fins de reforma agrária devem

atingir os latifúndios nas margens das estradas para escoamento

dos produtos agi-ícolas e assistência socIal e técnica mais ade

quada aos produtores.

EMENDA lP09106·3
tJ. NILDO PRESOTTO E OUTROS

Art. 212 - São órgãos da Justiça do Trabalho:

_ Tribunal Superior do Trabalho

II - Tribunais Regionais do Trabalho

!II - Juntas de Conclliação e Julgamento

Onde couber, no Titulo"V.Capitulo I. Seção I _ 11 00
Congresso Nacional".

parágrafo único - Será de um ano o mandato dos membros

da ,Mesa da Câmara Federal e do Senado da República, nela proi

bida nova participação na mesma legislatura, no mesmo ou em oI:!
tro cargo.

Em verdade, como acentua Osny pereira, como essas ter

ras "se encontram reservadas para loteamentos e uso recreativo
dos setores abastados, os governos passam. então, à desapropria

ç~o de latifúndios baratos, de terras ruins e longínquas, sujei
tas a endemias, onde o camponês não poderá vender o que produziu
cecc o custo proibitivo do transporte. nem mesmo at reeneee-ae ,
poIs atacados por febres e outros males endêmicos, torna-se in

válido e isolado na floresta hostil. Recebe o lote e foge pouco
depois".

EMENDA lP09103·9
l!J Constituinte FLORICENO ~~~'I-X-'-O----------,

&: 12 _ O Tribunal s~perior do Trabalho compor-se-á de vinte e cinco tU

nistros, sendo:

a)- quinze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da Re

pública, sendo nove dentre JuIzes de carreira da magistratura .0 Tra 

befbc , trê~ dentre advogados no efetivo exercícIo da profissão, e três

dentre membros do Ministério Público i

b)- dez classistas e temporárIos, com todas as garantias da ma

gistratura exceto a vitallciedade, em representação paritária de empre

gados e-empregadores, nomeados pelo Presidente da república.

&: 212 _ Os Tribunai~ Regionais do Trabalho serão compostos de magistra

dos nomeados pelo Presidente da República. sendo dois terços de JuIzes

togados vitalícios e um terço de juízes classistas temporários. Dentre
os juizes togados observar-se-á a proporcionalidade estabel;cida na

alínea" ali, do &; 1'1 , do art. 212.

&: 3'1 _ As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compnstas por um

juiz do trabalho, que as presidIrá, e por dois juIzeS classistas I

temporários I representantes dos empregados e dos empregadores, res

pectivamente.

&: 42 _ Para as nomeações dos mInistros do Tribunal Superior do Tra

balho, o TrIbunal encaminhará ao PresIdente da República listas Tr1,

pllces resultantes de eleições a serem realizadas:

Inclue. onde couber, ar t r gos ao CapítUlo VII (Da Famí

11a, do Menor e do Idoso), Título IX (Da Ordem sccaat) , do ProJet~

de Const~tu~ção da Com~ssão de SlStemahz.ação, com a seguinte reda
~: -

Art. - O Estado deve oferecer amparo social e preVl_
denc~áno aos casa~s mesmo que v~vall em un~ão não regular~zada le

galmente, desde que estável, bem como proteção aos seus f~lhos

Art. - A cr~ança goz.ará de proteção espec~al e ser
lhe-ão proporc~onadas Oportun~dades e fac~hdades, por le~, a hm

de lhe facultar o desenvolv~mento fís~co, mental, moral, eS1n1'1tu

aI e socul, de forma sadia e em cond~çêes de liberdade e d1.gn~da

de.

_"Art. - A lel, deve garant~r a preservação da v~da de
cada pessoa, desde a concepção e em todas as fases de sua ex~stên_

c~a, não se adm~t~ndo a prât~ca do aborto deliberjldo. da eutanãs~a

e da tortUra.

Art. - A famil~a. const~tuída pelo matrimõn~o ~ndis

solúvel. tem o d~re~to às garant~as do Estado Dara a sua estab~l1_

dade, e condições para o desempenho de suas fu~ções. especialmente

no que se refere à gestação, nasc~mento, saúde, alimentação, hab~

tação e educação dos f11hos.

EMENDA N0
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CAPITULO IV ;

DO JUOICIARI"

.~U.h.l.'to~.I..C/I" •••M'.... ,

PLENARIO

.,JUST!F"ICATIVA

" E6tab"t.idade, ILupeitado o d.c.ltpo6to »'0 cce» II de6.:te

Mugo".

JUSTIFICAÇÃO

Tod06 .6ão .t.gutU..s peltttllte 4 ie..(., e ê ..(..Ho. íundaruwt(l!
mente. QIU. qu.e.ltenI06 gG.l\.G.nt,(,,'t. com a. plt.e41!.\tte emenda..

Art '" - a Conselho super-ter da Magistratura, com sede na Capital

Federal e jurisdIção em todo o terrltorio nac.1cnal, é com

posto por onze membros, eleitos para um Período de qlJatr~
anos.

§ IV - Os membros do Conselho Superior da Magistratura são
e1e1 tos pelo Congresso Nacional, Sendo que:

a) - dois deverão ser Uinistros da Suprema Trlbl..nal
Federal;

b) - três serão Ministros do Superior 'r r abuna L de
Justiça,

c) - três serão escolhidos dentre urna llsta séxtu
pla organizada pela Ordem dos Fldvogados do ara
s í í , com moral ilibada e com mais de qudnze

anos de exercício da prof1ssão, e

d) - três serão Desembargadores de r e ibunats de Jus
tiça dos Estados, -

§ 2V - Pelo voto da mai c r La absoluta de Seus membros,o Con
gresso Nacional poderá des t i tu.l r integrantes do co;
selho Superior da Magistratura

~ § 3l;! _ O Presidente do Conselho será eleito, dentre
membros, para um períOdO de dois anos.

Art - Ao Conselho Superior da Maglstratura cabe conhecer de recla

mações contra membros da magistratura nacional de qualque;
instância, como também revel" processos anteriores contra na

gistrados, cujas decisões tenham sido de desagrado d$; soci;
dade -

§ 12 - O Conselho poderá determinar a disponibilidade de

magistrados, como també'll. condená-los
§ 22 - Todas as votações, durante as SeSsões do Conselho ,

serão secretas

§ )9 _ Aos magistrados acusados, caberá ampla defesa,

S 42 - As decisões do Conselho Superior da f.lagistratura são
irrecorríveis

Uéto tem .6enUdo gl1/l.a.n,t..c.1I. ao 6l!.'tIJ..(.do't pti:bl.üo eHab..(.l-e.

dede no e.mplte.go -6omente a.pÔ.b do.t.6 a.no~ de. '/:'vl.\l-tç-o, I!.nQuil.\\to o n~:
tigo J3 dJ PJt0Jeto ILlW.eltva. ao& dem4..(.,s t'l.abalfta.iclte.,s b'!.lt~.(.lc:.(...cs '

"ga.lta.nt.ia. do dVtlUto ao .tlta.ba.lho med-tallte 'tetaçã:o de cmp'l.cgo c s tg,

vei".

EMENDAS ADITIVAS AO PROJETO DE CONST ITUIC1io

r Vê- ee o "9a,.'< ae do,no ac «em X. do o". as, do "E-
Jeto de Conl>:ti.tu.l..çào'

f!!F"l''''=]

'--'=="- --....Ji CW;;E"J

EMENDA lP09111·0 ..... -,
tJ Con6.t..c..tu.tntc. FURTAva LEITE

f=1 PLENÁRIO

Con6:tltulnte FURTAva LEITE

En.te.ndem04 que o pJtílZO de 20 a:n04 11M.a OUe o GovM.no .<.It

den.(.ze 0.6 pILoplt.t.etã1U.o.!. de te/aao!. dellltpltcplt.i«da,s e mu.ittl longe ;

não a..tende aos .c.nte.Ite.6lteo!. da.qttcle.s que pILctende.llI í«c.t.lt.ttl'l. o ptOce.5

.60 de de...s4potOplt"4ÇtIO. Não ll.e6.ta. dii.v"daJ que a c. o p4gan1ento da,s bl!.n-=
6e-ltOlt'('d4 e da .c.nden.izaçli'o 501t 3U,tO o mtU.6 Itáp..(.dc pos61vci ..(.<BO o!.ô

Wa 6a.c.t.lLt4Jt. o 4nda.mento da. ILe.6oltlllQ. a.,gll.áltla no Pat,s. Se o d.iILc«o

de pO.6~e 6e a.dqU-Ule apôll clltcO a.noo!., na.da ma..c.lt JU6tO que. o ,gOVClLno I
t4lllbi:m .(,ndenlzalL (1 quem de diJte.u:o no mUmo plta.zo.

nos e duas reçonduções ~O primeir a e a n

V - Fina.lmente, a Emenda proposta reduz de 7 ( sete), para 1
4 ( quatro ), o número de artigos de que se compõem o projeto, na pa!,

te referente a " Tribunais e Juízos do Trabalho", sem modi flcações

profundas de mérito • principalmente objetiva aperfeiçoar a técnica

legislativa

PLENÁRIO

quando a boa exper;ência acumulada no mandato deve se r melhor aprovei

tade , Apenas uma recondução objetiva na soma de dois mandatos, aLcan.,

çar o mesmo tempo aproximado da atividade que seria um mandato de 3 a-

que o mandato deva ser um pouco maior , pois ao cabo de três anos,

" A ..(.nde.n.izaç.ã:o dao!. .:teototao!. .(.mpItOdu.t,,(,Vílo!. .5 eltã paga. em

.tZtuloo!. da av.ida.. agJt41U.a, ccer c.liiullula de exata c.oltlte

ção monUM..(.a, Jteo!.gatdve.w e.m no mâl:-Lmo C.(.I1CO «110.5, e;;:;

pa.l'Lceld.5 anUlL..(.6. ,(,gua.i4 e. llt(cell.5A,.va:.5, ac.lte.!lc.,(,áa,s á04

jul'LO.6 lega".!.. A .tltduu.zaç.ã:o da..!. benSe.i:.:tc .....<.íl& ,sc.'I.á ,sem

pite ó«ta pltev.(.ttmeltte em d.(.»,hUItO" •

lU - suprimir o artigo 213 do projeto, que estabelece que I

JUSTIFICAÇÃO

Vê:-.6(!' a. .6e.gu..(.I1.:te. Jtedaç.«o ao pa.1t4gltaóo to , do a.Jl.z, 318,
do Pltoje.to de. Cono!..t.du.i:ç.ão:

" haverá em cada Estado pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho ,

que será instalado na forma da lei"•• O " caput" do art. 213 ( já

renumerado) da Emenda, e'lid-cntemente assegura a criaç~Q de tribunais

regionais do trabalho nos Estados onde o número de reclamações traba 

histas justJ.fique a sua criação ( já é assim pela Constituição atual)

Há Estados em que existe atualmente em runcãcnenent;c apenas uma Jun

ta de Concillação e Julgamento. Por outro lado, pre tence-ee a crreçãc

de novos Estados na Federação A obrigação constitucional de se criar

pelo mencs um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado, sem

ressalva, inviabiliza de plano, o preceito constitucional proposto

IV - Modificar o tempo de mandato dos juízes classistas, dos

atuais três anos e onde são permitidas duas reconduções, para cinco /

anos, limitado, por outro lado a apenas uma recondução • ~ntendemos I

r,r---------- ,u'o'.ul"'''~~i.

EMENDA lP09109·8
(I
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suplentes e mandatos de cinco anos, permitida uma recondução e ecosen-

tadoria regulada em lei.

Art 215 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os di,!

sidios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, as

ações de acidentes do trabalho e as questões entre trabalhadores avu.!.

sos e as empresas tomadoras de seus serviços e as causas decorrentes /

das relações trabalhistas dos servidores cornos Municípios, os Estadot.,

o Distrito Federal, os Territórios e a União, inclusive as aut.arquras

Ilunicioais, estaduais e federais.

§lQ _ Havendo Impasse nos dssldlos coletivos, as partes poderão eleger

8 Justiça do Trabalho como árbitro •

S 211 _ Recusando-se o empregador à negociação ou arbitragem, é facul

tado ao Sindicato de trabalhadores ajuizar processo de dissídio cole

tivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições ,

respeitas as dispos~ções convencionais mínimas de proteção ao trabalh

i JIl _ /1. lei especificará as hlp6teses em que os dissídios coletivos

esgotadas as possibilidades de sua solução por negociação, serão sub·

.etldos à apreciação da Justiça do Trabalho, ficando de logo estabel~

cido que as decisões desta poderão estabelecer novas normas e condi 

çl5es de trabalhO e que delas só caberá recurso de embargos para o me..:!,

ao órgão prolator da sentença.

a) ... para as vagas destinadas à magistratura do Trabalho, pe.,

los membros do próprio Tribunal.

b) .. para as de advogado e de membro do Ministério PúbhcolP~

lo Conselhop Federal da ordem dos Advogados do Brasil e por um col,!

910 eleitoral ccnat í tuí.do por Procuradores da Justiça do Trabalho •

respectivamente.

c)- para as de classistas I por colégio eleitoral integrado /

pelas diretorias das confederações nac.í onaf.s de trabalhadores ou da

patronais, conforme o caso.

l.: 50 - Os magIstrados membros dos Tribunais do Trabalho serão:

a)- os juízes de cer-re.tra , escolhidbs por prcncçêo de J,J!zes d

Trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadanente,

b)- ás advogados, eleitos pelo Conselho Secional da ürden do

Advogados do Bras!! da respectiva regiãoj

c) os membros do Ministério Público, eleitos dentre os procur

dores do trabalho da respectiva região,

d)- os classistas, eleitos por um colégio eleitoral constituid

pelas diretorias das federações resnect.tves , com base territorial

região.

&: 62 _ Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento ,

eleitos pelo voto direto dos associados do sindicato, com sede nos Ju

zos sobre os quais as Juntas exerceu sua competência territorial,

rão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.

Art. 2H - A lei disporá sobre a constituição, investidura, juris

dição, competência: garantias e condições de exercício dos órgãos e /

membros das Juntas· de Conciliação e Julgamento, assegurada a paridade

de representação de empregados e empregadores

PARI:tGRAFO tlNICO .. A lei, nas Comarcas onde não houver criado Juntas de

Conciliação e Julgamento, poderã atribuir 8 sua competência aos Juízes

de Direito:

Art. 214 - O Tribunal Superior do Trabalho expedirá Instrução Nar

.ativa disciplinando o processo eleitoral para todos os casos em que I

os Jubes da Justiça do Trabalho forem eleitos.

PARAGRAFO tlNICO - Os juízes classitas, em todas as instâncias, terão /

Há um grande descrédito, atlJalmente no Brasil, pelo Poder
Judiciário

JUSnrtCAC;AQ

A E_enda proposta tem os seguintes objetivos:

1 _ Aumentar .Q número de Ministros do ~ribunal superior -do I

Trabalho, de 17 para 25. adotando como nossa, a prposta do Exmo. Sr.

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicada em artigo assl-
I

nado na edi"ção de 22.07.87, do -Correio BraziUense, de que, ampUan-d

-se significativamente a competêncla da Justiça do Trabalho, torna-se
evidente que o número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho I

deverâ ser talllbéll ampliado.

Mantemos no entanto a Proporcionalidade de um qúinto para os I

representantes dos advogado e do Ministério Público e Ulll terço para os

representantes classistas, respeitando a linha da Constituição atual e

do projeto da COlllissão de Sistematização. Ao contrário, a proposta .!.

tual t3e S. Exa. o presidente da T5T, fixa a composição em 17 togados e

vltallcios e 6 classistas e temporários.

II - COlllpatibilizar os dispositivos que tratam dos Tribunais

Regionais do Trabalho com os que dispõem sobre o Tribunall Superior do

Trabalho, manter as indicações dos representantes classistas dJs Tri 

bunais Regionais por um colégio eleitoral constituldo apenas de dire-
• I .

torias de federações, excluindo os sindicatos, uma vez que, pela enqu.!.

dramento sindical, as federações são constituídas por sindicatos fili,!

dos, carecendo de suporte juddico a dupla representatividade no colé

gio eleitoral: a federação e seus sindicatos flÍiados A esses últimos

já está dada a competência de indicar os classistas para as Juntas de

Conciliação e Julgamento ( parágrafo sexto do art. 212 ).

JUSTIFICACXO

Hão e: JUlltO deixa1U!lo~ l!./If 6.ltUI1ç.li'0 d.i5Ze.a .t~tJt..(.tu..(.ÇÕl!..t.

como o SEUAI.-e o -SESI, JlUt. 40 longo de lIlaú de 40 anC6 p'l.l!.stam C.OM

e,6.c.:eiênc.ut aelLv,i,ço.t. de. 6oltmaç«o plt03.c.U.,ional e. de. auúti'nt.t.a. ~oel

at a. ..tOd04 htdu.t...tJL.ioiotioa do Paz.".~ A _eon.tJt..i.bu.içno dlt-$ ..(.l.d«~ t\.ta~ ~
U.644 .tlt.6tUu"çõe.& ê vitl1t pa.lLa. que. uma. 911.ande. pa'l.c~l.d do,s Vtllba; _

Lha.do1l.Ur b'LaJ.Ltt.ilt04 lt~O 6.tque.m dunmpa.'l.a.lÍob. Nilo pcrlemc~ 1'C,'l.llll.t.t.1t.

,que r0.6 Ju.eufL.6o.!. atua.lmelJtc. de4tiltltdo6 --'to SEUAI l! SESI ~ejanl .(-Itco't

polta.do.t. 40 Funeio Uacion4l.. de. Segult.(.dade Soc..(.ul, mu-álllldc ttlll/t 'I.C9'11!

qur. ui: lt90lta 4Ô -be.l1e~.c.c,(,ou... o .tlt4ba.llla.dolL b'l.l16iteilto.

r------_.~tU.../CU''' •• ,'UIC...II..

Ae.Jl.ucente.-ltt.. (l~ ~lndt tU. .i.tem XVII. do a.U 13, do Plt.,2,
jt.to de Colt.&.tLtulç,li'o, o 6t.Su.t.nte.:

n e. o U1plll!ga.do e...s.:ta oblLiga.do 11 a:tendeJt oi cOl1vocttção".

JUSTIFICAÇÃO

Conóoltme o te.xto do lte6eIL.i:do .i.tem, tt galLant.ia ouanto 110

.6uv.iço ut:ltaOItUnãlL.i:o pa.lta. 06 tltaba.illadolLe.5 .5ã.o ple.na6, mM duxa.'

i:oi:abtrrwtt. du co&e.Jt.to aqu.e..eu que mcu..ta.s vc.zeJi neee6.6..(. tltm de algu _

ma.& nOIta.6 a. 1!la..t.6 de. ;tl\.a.&CLlno de 6el.l. '5U\lc.{.el't«lI.ie, a qu.1!. qu.el\.cm('~ ê.
g4JI.a.nUlt que em cao!.06 de emeltgê:ne.ia. ou de mo,t,(,vo de. íOll.ça ma.(o'l.

empotegado nio p066a..6e. ILe,Ctt4l1Jl. a. pILUta.1t td.(.Ji 6e,ILV..(.Ço6.

Alguns alegam a morosidade - algullas deliberadas _ do Po
der e uma boa parte acusa os magistrados de julgarem de acordo com as
convenlêne,las políticas OIJ de acordo com a .projeçi:lo social ou econõmi

c; de quem está sendo julgado. Há inclusive uma parte da população qu~
acusa uma parcela de magistrados de corrupçlJo, alegandO que -aceitam
vantagens diversas', ·que são uma fOI:ma indireta de corrupçlJo.

E. recen'te pesquisa realizada em Brasília e nos Estados de
S~o Paulo e do Rio de Janeiro, J8X das populaçaes dessas regiaes não

confiam na justiça br~s!leira o que nos parece alarmante, porquanto

que, se nesse!;; centros, que sitio os mais desenvolvidos do pais, temos
esse resultado. o -qué apresentará o restante do Brasil, em que lnexis
tell órg1:l0s fortes da imprensa escrita, falada e televisada, orgãos e';
ses que têm condições de denunciar as lrregularIdades do Poder Judlcl~
rio? • -

"Há pois necessidade dos integrantes do Poder JudiciárIo se
rem llIais fiscalizados e dev idamente penalizados. conforme ocorre
vários países do lIlundo.

~ A recente lrresponsabllldade de um magistrado, que ocasionou

os graves acontecimentos no Rio de Janeiro, demonstram a necessidade
de serem _imputadas penalidades aos magistrados.

EMENDA lP09113·6
(J DEPUTADO ARNALDO "ARIlNS

.U....""'/c•• ,ltlcIlUIC9... ,I... ' ~

PLENAfUO

m----------_1'(EfGr4<llf<'IC:~Ç~, __,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE CONSTITUrCAD

O artigo 249 passa a ter a segu~nte redação:

Art. 249 - Não caberão recursos aos ó:gãos do Poder Judiciária, nas

punições aplicadas em decorrência de transgressões disc!
plinares m1li tares
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Art. 13 - •••••••

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIC,tIO

I _ garantia do direito ao trabalho, conforme previsto em
lei; .

<Suprimir as alíneas ,!, !2., E.. e 1 ) EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO

u~·~;..~
fIõj;;:;'7fii]

'.OTO""'T"...~Ia_---------__,

Sistematização. não me parece logico adotarmos a idade CJe 18 anos em

nossa ccns tc cufção , quanoo se prevê 35 anos como o mfrumc para os S~

nadores.

PLENtiRIO

EMENDA lP09119-S
(I DEPUTADO ARNALDO HARTINS

r=;:~';'~

f?õfi;'m
TUTa'~un" ... ~l.a

EMENDA lP09117-9 .... --,
~AOO ARNALDO MARTINS

JUSTIFICAÇAO

Julgamo, que não devemo, no, ,estringi' a "habeas ccrpusv , d!Ol

-e-dc case artigo ser mai~ ebeençente , porquanto que nos parece que as!

punições disciplinares militares não devem ser apreciadas, em hipotese

alguma, pelos diversos órgãos do Poder Judiciário

As Forças Armadas possuem em seus regulamentos o.íspcs í t rvcs '

tais que permitem aos militares pedirem reconsideração de decisões, cf!.

mo também representarem ou se queixarem de seus superiores que tenham

agido com arbitrariedade

EMENDA lP09114-4
f: DEPUTADO ARNALDO H'RTINS

PLEN,l!;RIO

u~·~~"~

IJfr!';;-ji?3J

XII - salário-família, no máximo de cinco. aos dependentes'
dos trabalhadores que percebem até quatro salários mi
nimos, na base de percentual variável de vinte por

cento a cinco por cento do salário míruao , a partir do

menor ao maior salário aqui compreendido, respectiva

mente;

O artigo 358 passa a ter a seguinte redação

Art 358 - E vedada a acumulação de aposentâdorias, ressalvado o
disposto no artigo 87 e nos casos do beneficiário pa!.

ticipar, através de contribuições, de planos de previ
cêncte supletiva.

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO

~~_J.L-(~ Disposições Transitórias, ()'1.-I.de.. Lt:l'"t-cb.v..

XV _ duração do trabalho não superior a quarenta e quatro

horas semanais e a oito horas diárias, com intervalo'
para repouso e a Lamerrtaçãnj

JUSTIFICATIVA

Art. • - Os membros do Ministério Público que tenham exercido, ante

riormente à data da promulgação desta constituição, qual

quer cargo eletivo na esfera municipal, estadual ou federal,

ficam isentos da vedação contida na letra.2., inC1SO I!, do
artigo J.90.

JUSTIFICAÇAO

o artigo 234 do Projeto assegura aos eeebrcs do l.Ii"'i$tédo P':=11-

XVII _ remuneração em dobro, nos casos de serviço extraordi

nário e havendo acordo emcreqadc-emp réçeoor r

XVIII _ gozo de trinta dias de férias anuais remuneradas,

XXI! - direito ao trabalho em ambiente com controle adequado

de riscos;

Suprimir o inciso XXIX

JUSTIFICACAD

Existem várias classes profissionais, que possuem previdência s,!!
pledva.

Como exemplo podemos citar os bancários do Banco do Brasil que

descontam mensalmente em seus vencimentos, quantias que lhes permitam

ter uma aposentadoria mais tranqUila.

Com a redação atual do artigo 358, fica vedada acumular-se mais

de uma aposentadoria, mesmo que se tenha contribuído para que se faça

jus à mesma

suprfme-ne O parágrafo único do artigo

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO

Não é justo dar-se às empresas mais este encargo: arcar também com
o ônus do pagamento de um seguro complementar.

JUSTIFICATIVA

o artigo 359 passa .g ter a seguinte redação

Art 359 - E facultado aos segurados cujos rendimentos de trabalh

ultrapassarem o limite máximo do salário de contribui

ção fixado em lei, manter. através de contribuições adi

cionais à previdência social, planos de seguro coletiv
de caráter complementar.

r.r----------..ITO'.UITl"•• çla ---,

dores de empresas privadas em funcIonários públlcos,em que

a produção é colocada em caráter secundáno,

XII - há necessidade de ser limitado o número de dependentes pa

ra efeito de salário família, com cmcc dependentes. um tr.!
balhador que percebe o salário mínimo já dobra o saláno i

temos que pensar tembén nas empresas, como também nos tra

balhadores com muitos dependentes, que deixarão de canse 

guir emprego i

XV - a redução de 48 para 40 horas semanais, e muito grande, se

ria o caso de 44 horas, que correspondente a 8 horas de
21 à 611 feira e 4 horas no eébedoj

XVII - muitos empregados desejam sempre ter horas extras a Fim de
melhorar o seu salário, o texto do Projeto proibe o acordo
empregado - empregador,

XVIII - com férias remuneradas, os t raba lbadqres passam a perceber

14 salários no anoi as empresas não têm condições;

XXII - o texto do Projeto é muito "duro", quando começa a alínea
. com a palavra ti recusa ao trabalho",

Temos que admitir que a Constituição é para o povo nras i re í ec ,

considerando como tal, todos os segmentos da sociedade

O paternalismo do Projeto é muito grande em relação ao traba -
lhador e praticamente acaba com as empresas.

Isto é ut.opa a I para não dizermos demagogia

Vejamos os incisos aI terados:

I - a permanência da redação atual, em lugar de favorecer o

trabalhador. vai lhe prejudicar, tendo em vista que os em-.

pregados tentarão emúde , considerar todas as demissões c,2.

mo justa. causa, seria t2"'t:éfl" :::: t.rcncrcc-cçzc do troboll"-E.

PLENtiRIO

JUSTIF'ICACAQ

co os mesmos direitos e garantias previstos para os magistrados. Entr~

tanto, de uma maneira bastante justa e sábia, t ambé'n prevê que os mes

mos tenham iguais~ vedações previstas para os magistrados.

Trata-~e de uma inovação, tanto dos direi tos. como dos deveres
Como existem muitos parlamentares pertencentes aos Ministerios PQ

blicos estaduais e Federal, seria conveniente que nas "Disposições Tran

sitórias" lhes fosse permitido continuar dedicando-se a militância po

lítico - partidária, posto que não havia essa vedação na Constituição

atualmente em vigor

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO

t<!-!uQo !LL;> &fn'-kd-O jff;> <nMfL «",-te",

Art.. _ Os órgãos de segurança pública serão organizados em ca r ,

reira, devendo os seus membros serem concursados e habi
litados, atraves de cursos, para o desempenho de suas a

tividades profissionais.

r.r TnTa'.uST"'~.~;:a

EMENDA lP0911S-2
(:J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

[!J

Há necessidade de moralização dos órgãos de segurança P.!l
blica, o que poderemos obter através da seleção e formação p r-cf'Ls s Lc-,

na! de seus eeebrcs

XXIX - sugere-se a supressão, tendo em vista que e o caso de apo

sentadoria e não de manutenção do empregado pela empresa PLENARIO

EMENDA MODIFICATÍVA AO PROJETO DE CON$TITUICliO

EMENDA lP09116-1
[!J DEPUTADO ARNALDO HARTINS

PLENtiRIO

u~·~~..~
f1Oli;;UiJ

PLENtiRIO

r.r----------.UTl'Jt<' T1' lC lC4- - - - - - - - - - -,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIC~O

o artigo 360 passa a ter a seguinte redeçãc-

Ar! 360 - ~ vedada a participação dos 6rg:l:os e empresas estatais

no custeio de planos de previdência privada.

Parágrafo único _ •••• • •••••••••• • •••••••••••••••••

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIC;l;O

{t artigo 95 e seus parágrafos, pas-sam a ter as seguintes redações

Art 95 _ As patentes e as~graduaçaes, com as prerrogativas, dIrel

tos e deveres a ela~ inerentes. são asseguradas, em toda

a plenitude. aos oficiais e graduados da ativa, da rese.!

'Ia ou eeroreadcs , das forças armadas. pcj Ic tas mIlitares
e corpos de bombeIros dos Estados. dos Terrilérl.os e' do

DIstrito Federal, sencc-thes privativos os t!tulos. pos

tos. graduações e uniformes mIlitare$.
S lo z Os uniformes se r ãc usados na for~ que a lei et s

puser ...

S ~; - O mUitar da ativa que aceitar cargo público cf-

S 30 _ A lei disporá sobre os cargos ou funções pública!:>
temporárias que os mUitares da ativa cccerãc ce

seepenhar , pelo prazo máximo de dois ancs s see que

sejam tansFeridos para a inatividade.

§ 4; _ Os mUitares, enquanto .em efetivo servIço, não p,2.

derão estar filiados a Partidos Políticos e ,cons~

qüenteeente , candidatar-se_a cargo eletivo

SuprIma-se o artigo 250 do Projeto.

JUSTIFICAC~O

O Projeto é discriminat6rio, porquanto que somente prevê nre r ro ;
gativas e dir~ltos para os oficiais. Por que excluirmos os graduados

(subteoeotes , Sargentos e Cabos) ? -

O Projeto permite o aFastamento normal dos mIlitares para o de

sempenho de funções ou cargos de natureza civil. A lei deverá dispor
sobre esses cargos e funções, a fim de que os mesmos tenham correlação

com as atividades militares

Quanto ao artigo 250, ele poderá ser incluído como parágrafo do
artigo 95 e complementado, diminuindo a atuação n.l Lí t ar na política e

leitoral do país.

Art. ')7 - A Câllara dos ueputaccs -ccnpõe-se de representantes do po

vc , cm razão de um .deputado para cada 200.000 habitantes

eu para fração super ror a 100.000, eleitos dentre cida _

dãos Illaiores de vinte e. um anos e no exercício dos direi

tos poHticos.. pelo sistema dIstrital misto. voto majori
tário.e proporcional, .direto e secreto, em cada Estado t

Território e no Distrito Federal. "a forma que a lei es
.tabelecer

JUSIIFICACAO

Fixar-se o número de Deputados em uma ConstiuIção, é termos_ ce!.

teza de que, daqui a alguns anos, teremos que emendá-la.

Como exemplo. podemos citar três Constituições~

- A da Espanha rixa, em seu artigo 68: "O Congresso ccupõe- se
de 'um mínimo de trezentos e um máxil'lO de quatrocentos üeputa-

dos, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ",

- A da Repúbllca Federal da Alemanha. no artigo 39 que trata do
Parlamento Federal. não fixa o número.

- A da Itálla, fixa em seu artigo 56 que há um Deputado para c,!

da 80.000 habitantes ou para fração superior a 40.000.

- A da França, em seu artigo 24 que trata do assunto. não é fi

xado o número de Deputados.

Quanto à idade, julgamos também que a mínima não ceve ser 18

anos.
A Constituição da Itália fixa, no artigo 24. em 25 anos a rda

de mínIma para o Oeputado A da França e da Espanha. omitem Ja na

da República Federal da Alemanha, em seu artigo 3B. que trata do Pa!.

lamento Federal. encontramos: ,,~ eleitor quem tiver completado 18

anos de idade, é elegivel quem tiver atingido a idade estabelecida'

para a maioridade". Tal redação demonstra que a idade prev rs ta para

o Deputado, nãc é de 18 anos
Se em países que estão em estágios culturais superiores ao Br.!

s11 exige-se idade superior à prevista no Anteprojeto da Comissão de

JUSTIFICACAO

Quando se preconiza fIloraHdade. nos gastos públicos e auste

I'idade no exercíc~io das funções-públicas.. é fundamental ser alterada a
redação original do artigo ~60.

EMENDA lP09122-S
tJ DEPUTADO ARNALDO MARTINS ~T" .
r.r-===-- ......_'...,u1.a'.... COlltuOo ,

r.r----------..ltT.,.... ,fT....,~;:. __,

EMENDA AOITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇ~O

Disposições Transitórias, rrtl.de. tNto.,.eU't.,·

Art •••• - Os atuais integrantes da Polícia Rodoviária Federal são ir!.
clu!dos no quadro em extinção do Ministério dos Transpor _

tes, devendo os seus membros serem empregados nos locais

em que estejam sendo construídas ou recuperadas estradas
federais.
Parágrafo único - Os integrantes do quadro em extinção re

ferido no "caput" deste artigo, farão jus a.todas as

promoções e aumentos salariais, como se as atribui 

ções normais do órgão não houvessem sido extintas por

esta Constituição

JUSTIFICAÇ~O

o artigo 254 do Projeto prevê que é atribuição das Policias Mi
litares, exercer o poder de polícia de manutenção da ordem pública

inclusive nas rodovIas e ferrovias Federais.
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EME~mA MODIrICATIVA E SUPRESSIVA.AO PROJETO DE CONSTITUrcAO

JUSTlfICACAO

çr;~';~~

) rm;;VVJ

ça , a titulo, simplesmente, de complementação do sistema oficial, c i r.,

cunscreve-se a poucas e bem nrqan r zada s enpresas e ao rol de pessoas

de ganho mais elevado que podem assumir o encargo de ccnt r i bua r para

essas ent Idades ,
Como se vê, os sistemas oFiciais de previdência, a Lén de se mos _

trarem ineptos para a consecução dos transcendentais objetivos a que
se propõem, ainda Lnv Lab r Lazan a exploração, pelo setor cr rvadcvcesses

serviços, vez que. através da flliação obrigatória, imposta por le.l,pr.!
t Icenent e assunem o monopóho do setor.

No caso específico da previdência sccaar , cujos cargos gerenciais

são providos através de indicações políticas, a experiência de longos

anos já nos dencns t rcu que precisa ser, urgentemente, privatizada, sob
pena de não conseguirmos propiciar ao povo brasileiro um s f s t ena de
seguridade social que, em qualquer parte do nundo civilizado e coo s r.,

dera do básico e indispensável à prestação de serviços de saúde e .8 g.2
rantia de proventos e pensões condignos acs-vefhos , doentes, vauvas e

desamparados de toda sorte

O ideal seria pnvatizar inteiramente a prevtdênc ra soc rat Err
tretanto nos restnngimos somente aos se rv rço s de saúde, tendo em )Ji~

ta que no nosso País, que ostenta o título nundial de "campeão da co!.

rupçãc", estaríamos correndo sérios riscos, p01S sendo bene r íc ros a

serem pagos no futuro, temos dúvidas se os ccmp ronu s sos sera em honr-a

dos.

lhões de cruzados e que destinava ao WPS, para peqenento de bene r ícr

os, 151 trilhõesj ao INAMPS, para assistência oédí.cc-ttospt t.e.t ar , 55,2

tnlhõesj ao lAPAS. para aosunt st raçãc financeira, 7.5 trilhões, à

LBA, para programas assistenciais, 3 trilhões; e à FUNABEM, para assi~

tência a menores carentes, 800 bilhões. Não obstante à grandiosidade

desses números, a prevrdêncfa jamais conseguiu atender à massa segura

da em suas ma í s e tenentares necessidades

Enquanto 15S0 ocorre, o s Is t.ene privado de p rev í dênc ra , em te mcs

PLENitRro

EMENDA lP09130-Gr OEPUTAOO ARNALDO MARTINS

L;~~~~

M~qM

PlENARIO

A redação original dos artigos, constante do Projeto, restringe'

a possibilidade de desenvolvimento futuro de certas áreas do país e

até mesmo do país como um todo

Precisamos ser realistas e não inserir na constIturção certos pr~

ceitos utópicos que ver í r.icareecs , no futuro, se ren mexequrve í s e,

ccnsequentemenre, muito em breve, teremos que proceder emendas à Cons

tituição

TlIT.'lU'T.,.c&;io

EMEf'.lDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONsrITUIC;lO

Suprimam-se os artigos 425, 426 e 427.

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAD

O artigo "424 passa a ter a seguinte redação:

4.2'1
Art !J>1 - São reconhecidos aos índios sua organização SOC1al

seus usos, costumes, línguas, crenças, t remcões
seus direitos sobre as terras que ocupam, conforme d~

limitações orevas tas em leis

§ 12 - ••••••••

§ 22 ~ •• •••••• • •••••••••••

§ 39 _ •••••••

JUSTIFICATIVA

~_-'---''-'----'---'''-'--_-:---:: ..JI rr!~~~"~
,UoIOlD/CCM',sID/.lIICC.'.SIa -'---_') tW/êQJJ

PLENARIO

EMENDA lP09128-4
(!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

(!J

'~.".lO/cc,,"sI."~'CD""". '

EMENDA lP09127-G
I:J OEPUTAOO ARNALDO MARTINS

rr!~DB'~

M~'m

PLEN,ll,RIO

Com a prescrição em tela, fica a Polícia Rodoviária federal semI
atribuição

Há pois necessidade de que, nas "Disposições Transitórias", se

ja dada a destinação, bem como a proteção, aos seus integrantes

E inteiramente utópIco julgar-se que com a estatizacão da saú 
de, teremos os problemas do setor solucionados

E um grande engano. Os problemas serão ben maiores

Julgo que não devemos constar na Constituição, os conceitos con
tidos nos artigos que sugiro que sejam suprimidos.

Suprimir os artigos 344, 345, 346, 347 e 353

Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dl~

posto em lei

EMENDA lP09123-3
[!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

tJ

PLENARIO
'U.'.lOrcOM",I~/'""~OM'SI"

EMENDA lP09124-1
[!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

EMENDA HODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO DE CDNSTITUICAO

o art. 68 passa a ter a seguinte redação:

Art 68 - Como órgão subsidiário de consultoria e de controle da

atividade municipal, a Lei Orgânica poderá criar u

Conselho de Ouvidores, constituído de representan~es '

da comunidade, em especial de entidades eccnõeucas , pro
fissionais e culturais, que exercerão suas a t Lvrdade s
gratuitamente e da forma que a lei regulamentar

Sejam suprimidos os parágrafos III (incisos I, 11 e 111), 2!il e 39

e artigo 475 passa a ter a seguinte redação:

Art. 475 - E mantida a anistia aos servidores públicos ciV1S e m.!,

litares, conforme o previsto no artigo 49 e seus pará

grafos, da Emenda Constitucional n2 26, de 27 de nove!!!.
bro de 1985.

Parágrafo único - Para efeito de promoções, deverão ser

aplicadas as disposições contidas no Estatuto dos

Militares e no Estatuto dos Funcionarios Publicas
Civis da União, em vigor na data da promulgação da

Emenda Constitucional referida no "capu t" deste ar
tigo

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇ.tm

o artigo 14 passa a ter a seguinte redação:

Art. 14 _ São assegurados à categoria dos trabalhadores tfonl!~sti _

cos , além de outros que visem a melhoria de sua condi 

çãu social, os drrea tcs previstos nas alíneas IV, VI t

IX, X, XVI, XVIII, XXIII, XXVI e XXIX do artigo 13, ben

como a integração à previdência social e aVlSO p rév i o

ou equivalente em dinheiro, no caso de demissão.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA JUSTIFICACAO

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAQ

r:r- TufDo~nl'uç;;~ __,

Suprimam-se os artigos 438 e 439, seus parágrafos e incisos, do

Projeto.

Da forma como se encontra o artigo 68 do Projeto, é o caso de
ser feita a seguinte pergunta Para que servirá a Câmara de Vereadores

Julgo que a manutenção, na forma original. do re rer Idc artigo, é

um desprestígio para o legislativo municipal.

L;~;~~

tJOI!ÕYmJPLENI1RIO

nlENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUrCAO

Art 97 - A Câmara Federal ••••••••

•• ••• dentre cidadãos maiores de vrnte e UI'1 anos

EMENDA lP09131-4r OEPUTAOO ARNALOO MARTINS

supr ímínos do texto do Projeto, o benefício ccnt roo na a l I 

nea XII. tendo em vista que a concessão de sa.l ât-ao famíl ia r r a preju

dicar o pr6prio trabalhador domestico, que não conseguira emprego, c.,ê.

so tenha dependente

A reintegração de cav í s e militares no serviço et rvo , conforme
consta no Projeto. é Lnexeqüd ve L, porquanto que tal fato, além de 'ge

rar problemas internos de aceitação no âmbito das respectivas repart r
ções ou corporações, causaria também problemas gerados pela oesatuat í-,

aeçãc de chefes deapr-epa r-adns para as funções.

E também absurda a hipotese do pagamento de atrasados Além de
ser injusto com os que durante todos esses anos estão trabalhando ncr ;

malmente, como também o Estado teria grande dificuldade de efetuar es
ses paqanentcs

Julgo entretanto que é converu.ente ce í ea re-cs e sc r r t o , que

anistia é mantida. E mcfus íve uma garantia para os dois lados

Acrescentamos o parágrafo único, tendo em vasta o Poder Execu

tivo, atraves de Decretos, estar burlando o previsto na Emenda Const.!,
tucional, não concedendo as promoções p r-eva s t.a s no § 312 da Emenda e

não eeçumôc as disposiçi'~"'> ccnt roas nos Estatutos dos Militares

dos Civis

ff7~~~'~

&i;;'illiJ

EMENDA lP09125-0
f!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Suprima-se no Projeto o artigo 429 e seus incisos I e 11.

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUICJIQ

o artigo 440 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País

Através dessa comissão, serão procedidos todos os estudos necess!

rlos Pl:U.'Ci a craaçãu dos /lOVOS estados, que não se r es t r Lnq r r-ân somen-I
te aos aspectos políticos, como se verifica' atualmente por ocasião da

elaboração de uma Constituição.

JUSTIFICATIVA

A ccnst.Lturçêc da Itália Fixa. no artigo 24, ser de 25 anos a id.,ê.

de mínima para o Deputado.
As na França e oa Espanha, deu tem a ioade

Na ücnat í turçêo da República Federal da Alemanha, em seu artigo

38, encontramos· "I:: eleitor quem tiver completado 18 anos de idade, e

elegivel quem tiver atlngldo a idade estabelecida para a maioridade".

Tal reoaçêcvdeecns tr a que a idade prevista para o Deputado, não e de

18 anos.
Há ainda o f:to de que o'brasileiro vem a prestar o serv i çc mili

tar obrigatorio, com a idade de 18 anos

Finalmente cooeecs argumentar que. se em países que estão em est.,ê.
gios culturais bem superiores ao nosso é exigida idade superior à pr~

vista no Projeto de Constituição, não me parece logico adotarmos a

idade mínima de 18 anos para os nossos Deputados, cr Inc rpefmenre qua!!

, do se prevê 35 anos como o mínimo para os Senadores e também pelo re-

I
to de que , caso venhamos a ter 1mplantado o regime parIaeentar i s ta ,
mais responsabilidades serão exigidas dos Deputados. necessi tando de
cidadãos com mais maturidade.

rrY~~;~

eroy;'Om
'~loI.,o/cOM .. 'laI'""eD.".io ..,

PLENARIO

guro social que 05 eeçurecos têm dt reI tc e que
são encargos da União.

§ 3" _ A lei regulamentará as normas para a adoção da

previdência privada prevista neste artigo.

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIc;m

I"~~ ea.f/~ ]I) &<J,:h:r .]L, ,,-,,<1< .o-.'~L
Art •••• _ Os cidadãos que contribuem para a pr ev.í dênc.ia social

poderão optar pela prevfcênc i a pr iveda , no que concerne

aos serviços hospitalares e eédrccs , de natureza preve,!!

t Ive , curativa e de reabilitação.
§ 12 _ A opção referida no presente artigo dar-se-á ãtr,!

vês de escolha voluntária do trabalhador. Felta
ao seu sindicato ou associação de classe

§ 2" - Somente a contribuição do segurado à pr ev í dêncaa
social. é que será utilizada para os serviços m~

dicas - hospitalares. ficando a parte relativa

ao empregador destinada aos cenaí s planos do se-

..,,------------"""'"""''',',-----------,

EMENDA lP09129·2r OEPUTAOO ARNALDO MARTINS

p:r;~~~"~

lilQfi;;'R!WPLENARIO

EMENDA lP0912G-8
I!J DEPUTADO ARNALOO MARTINS

PLENARID

JUSTIFICATIVA

Nilo nos parece ser o caso de serem apreciados os ,atos praj Icedcs p~

10 comando revOluCionário de 31 de março de 1964. ,

NAo será através de atos de revanchismos e de frevolvimJnto do passa
ee, que iremos construir uma SOciedade brasileira despida Idel ódios -

voltada para o desenvolvimento do país.

Nilo será através de posições extremadas, q~e ire~os reconstruir es-I
te pais e somente r havendo concessões mútuas r da direita e da esquer

da, 6 que poderemos chegar a uma Constituição duradoura e que atenda

• cOllUnidade brasileira, de uma forma global.

JUSTIFICACl=iO

Apesar de ostentarem orçamentos gigantescos, fontes de custeio

praticamente inesgotáveis e um monopólio que transforma todos os empr~

gados. funcionários públicos e trabalhadores autônomos em segurados com
pulsórios, os sistemas oficiais de previdência social, seja o Federal,
sejam os estaduais e municipais, demonstram total incapacidade para
manterem programas de serviços ass í s tencaars e de prestações de benef.!.

cios dentro de níveis que possam ser considerados toleráveis I
Exemplo clássico de conjugação de gigantismo orçamentário com

ineficiência administrativa e corrupção é o Sistema Nacional de Previ
d~nc1a e Assistência Social (SINPAS), que recolhia, em 1986, 228 tri-

EMENDA lP09132-2
l'"' DEPUTAOO ARNALOO MARTINS

r
..,,--.,- 1UtD/'~t.. "u;ID

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO

Art. 86 - ••••• ••••••••• • •••••••••••

xt _ possibilidade de mudar de carreira, se aprovado em con

curso especíFico ou tenha adquirido, através de curso,
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luu1""..,,'c.çh ---,

JUSTIFICACRO

85 habilltaç.ões necessárias e exigidas para o desempe

nho de atividades de outra profi.ss-ão.
- proibição de trabalho ematividades insalubres ou perigosas, sal

vo lei ou convenção coletiva que, além dos controles tecnológicos viSando a el ímí

nação ou controle dos riscos profissionais, através de medidas de Engenharia de

Segurança e de Medicina oo Trabalho, promova aredução da jornada e un adicional d

reecoeração Irctdente 'Sobre o salário contratual;

JUSTIFICATIVA

EMEND!I~.

~ EflnmADO Art. 13. tncrsc VI.

o ccotrcre dos riscos profissionais c obtido pela implantaçi:lo de

medidas preventivas da Engenharia de Segurança do Trabalho

Acrescente-se ao lnC1SO VI do art. 13 do ProJeto de ccnstrtutçzo, o seguInte

Dê-se ao inciso XXI a seguinte redaçIl:o:

r;r----------lul01~~n"O:lII:lo------- ,

EMENDA lP09140·3
t' Deputado Antonle cerjcs Mendes Thame

Nada mais justo que o ressarcimento dos prejuízos causados aosaposen

tados, peja União, que tíeveré alocar à Previdência os recursos necessários.

b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores, empro

jetos nebebescosj

o pagamento deve ser feit-o pela União, Já QUe,nestes ,jlti
mos.anos, constatou-se'

a) falta de 'CltI'IPrimento.pela Uoião,da sua obrrçecêc de con
buir para a Previdência Na Iea que errou a PrevidêncIa scerat , ficou estmula
do que .seu financiamento seria dividido em três partes iguals entre assaterra
dos, enpreg<:l~<Js e Caverna. O Governo nunca chl'!goua cUI'Drfr integrallr.l'nte a 

sua parte. /11165, mesmo a COllstituiç~o atualmente em vigor prescreve a 0-

brigatoriedaoe da contr1bJiç~o da União para a Previdência Social i

c) enxugamento de eventuais" superavits li da Prevroêrcia, pela ll'Udan

ça das regras. Assim. por exemplo, até 1982 a Pr-evidência receota 1JlIl percentu
-al sobre o valor de cada litro de gasohna ou diesel vendido Naquele ano. foi

abolida a regra, com promessa ( não ~rida ) de ressarcimento da diferença
peja uuêo.

EMENDA lP09131-3cr Deputado Antonio Carlos MendesThame

pr-;;~~';'~

flõI/;;i;pJ

Enc.ontramos no serviço público inúmeros servidores Que, mes,
mo após cursarem faculdades, continuam em cargos subalternos.

Não se procura Incentivar aqueles que pr-Ocuram estudar fora

da hora de experf Lerrte , a fim de galgarem status super teres

PrincIpalmente com os professores, comete-se essa discrimin~ j
cão, em que os servidores concluem o cur so de maglsténo e não ccnse
guem passar para essa carreira, permanecendo como agente administrat..! '
vc ou outra categoria funcional.

"PlENARIO

EMENDA lP09133·]" ..... --,
l:J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

EMENDA MODIfICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICs:lO
"Art'• 13 - • '4"'4'" ••••••••• 4~'4' '4' ••••••••••_ •••••••••••

Art. 88 - ••• 4 ••• 4 •••••• 44.' ••••••••••••••••
IV w ••••••••••• 4 •••••• ressatveães as e~~çties legais"

b) - "Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, Emenda Modificativa
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAD

Para aposentar compulsoriamente o servidor, creio Que não

deve haver diferença de idade entre o homem e a mulher

A lei Ordlnátla Já prevê hoje a posslbihdade de recuçêo de setér-tc com cor

respondente redução d~ Jornada de trabalho IIá que se fazer, portanto, as

ressetves , já que eurtes vezes tal medida se faz necessérre do ponto de V1S
ta eccnõencc da empresa, que opta por este expediente na tentet.rva de não

provocar demssões em massa

F7;~""~

[%-;';::;01

Emenda Modificativa

EMENDA lP09141·1
tJ Deputado Antonio Carlos Mend;;r';hame

c) um quinto, dentre Membros do Minlstério Público Federal ou E<;ta
dual e do Olstrito Federal e advogados

JUSTIF'ICATIVA

§ 19 - üs Hlnistros, mdrcadcs em raste orgdnizada pulo PlópriO

Tribunal , serão nceeaccs pelo Presidente da República, apos aprovada a escolha

pelo Senado reoerat , salvo quanto a magistrados, dentre brasileiros, maiores de

35 anos, commais de dez anos de etetavo exercício do cargo e da pratica forense,
de nt)tável saber jur.ídico e reputaçtlo :l.libada, se-co,

a) dois qulntc , dentre Juízes da Justiça Federal,

b) dois quintos, dentre Juízes da Justiça Estadual ou do nistrtto

Artigo 204

reoeret ,

r=";~"~

CS=;';7;JFlenário

EMENDA lP09134·9
f'l Cum«dndo Milhomem Neto

Emenda ao e rc jetc de Constituição da ccm esãc de Sistematização

o inciso III do art 373 passa a ter a seguinte redação

o ensino ore-escct er obrigatório e gratuito dos 4 aos 6 anos

de idade e escolas mat e r-na i s gratuitas de O a 3 anos de Ldade ç de

matrícula facultativa.

Just i r í caçãc

A emenda y í aa garantir a obrigatoriedade e a gratuidade ao aten

dimento pré escolar e ao atendimento gratuito e obrigatório a dema~

da por escolas maternais

o Projeto de Constituição houve por bem em determinar que" lP'1 quin
to dos lugares dos Tnbunals Estaduais e do Tribunal do Distrito rederal será com

posto, alternadamente, de membros do Ministério Público e de eovcqaocs'' (cf art
189)

Semelhantemente, um qomtc dos lugares do Supt"rlor TrIbunal de Just.!,
ce deverá ser destinado a advogados e aos eercrcs do Ministério Público, recrvtan
do-se, para as demais vagas, Juízes da Justiça Federal e da E~ladual, todos índí-,

I
cados pelo proprio Tribunal

Por outro lado, comoos Juízes de carreira são selecionados por

concursos públicos, de títulos e provas, não se justif1ca a aprovação de sua es
colha pelo Senado Federal

Demais, os Juízes ja Inteqra-n o Jud1clário. - aliás, a própria

constttuição os caracteriza como" orgão It - do Poder Judiclário, distingulndo
se, deslarte, dos tenores do Ministério Púhl rco ( integrantes do Poder Executi _

vc ) e dos advogados, que, à evidência,não dispõe da capacidade .juorcente

Dispositivo Emendado:

Artig~ 13 inciso XXIX

Dê-se ao artigo em epígrafe a seguinte redação'

XXIX - garantia de permanência no emprego dos trabalhadores ectoeota
dos no trabalho ou portadores de doenças profissionais, em fL..'nção compatível
seu estado físico , sem prejuízo da remuneração antes peicebtoa

JUSTIFICATIVA

A inclusão da expressão em funciJo cOll"patível com seu estado físico é
fundamental para explicitar coma na prática, deva ser exigido o cumprimento da nor-
ma •

.~r...'01CoW"'.Io11""çU'.I.Io _,

Flenário
r;r----------nn01'ut1,"•• ç.O --,

EMENDA lP09138·1
Con~t:Ltll).nte Antom..cear-tos 1''''nCes Tht!.tle ~~;;;j,~

COl;'SftiJ

EMENDA lP09142·0
fi Deputado Antonio carros "endos Thame F7;~"OO~

~;â:illJ

Emenda ao s r c jetc de Constituição da ccm s sêc de Sistematização

No inciso V do art 372, subst r tui r a expressão s adrões adeauados
de remuneração pela expressão s í sc sat e r raí s ro r í s s í cnar '

Redijc._se o § 42 do ar-t • .Il9 , do PFlCJSTO

DE CC~ 3TJ:TTJIÇ1i:0, nc, forme see.unte:

"Art. 49•••••••••••••••••' ••••••••••••••••

Emenda Aditiva

Justificação

A emenda ví sa substituir expressão pouco precIsa 11 padrões ece
ceados de remuneração" pela que e reivindicada pelos professores

de todo o Brasil, conforme resolução do Congresso Nac i ona I da CFB 
Confederação de s r o te s sore s do Brasil, ou seja" s I so Salarial s r o

fissional"

§ 42. Cabe à AS3et:ibJéia leE:J.5htJ.va de

cesc Estado cr-aec-, :l.nc'r.L,orar, fundir e de amec.br'az

municíp:LOS, ap&"I fi m-_m.fe'3-t:.:.çõ, fav-.rJvel, e.a plellJ.§.

caeo , das po.?ulaç-;es in' ereeeeacs , cceervc ece 05 r~

q,'US.:l.tClS pa-evaeuos em lei cc- pIe -errte r- e,ttl-dual."

Artigo • Os benertcícs de prestação continuada já concedidos

pela Previdência Social ,na data de prOO'ulgaçâodesta Constituiç~c.terac seus
valores revistos, para assegurar a 150f'O!'lia entre o regime de aposentadoria an
terior e o previsto nesta Constituição -

JUSTIFICATIVA

EMEND/\ ADITIVA

Incluo-se nas DIsposições TransitoJ;ias I (ji.....d.t. v...... h·d,

Art. A UnU\O pagara ti. partir do quarto lõlés após a prom.l1g<lçào d~sta Cons
Utuiçào, parceladamente E;iII 36 meses, com a de~ida correçdo.monelaria, as

diferenças devidas nos be"lefícios de prestação continuüoa já pagos ~cm a eb

servância da sistemática de cálculo pre\'i~ta nesta Constituição

IJrpõe-se c.Y"'p.'";:.tJ.bl.]1zar o 5 aa do art. L9

com o princílno ãeüerc.tavc eco Ih i do pe~o ProJeto.

A fixaçi:o dos requ:l.'3J.tc.s neceaedrccs para

a criaç5:o, incorp('r'..L,;âo, fusã.o e desmet'br'hento demunicíP10S 1 _ tod:..

f10 lU6es, r;""o ~~{~e aer incU:llb~ncia to !'::Jder IefflBJ~'lav6 fedeT<.Ll, .....1
to COrtO se ervolv~ CClJ'l' l:l.aGunto do pec ,Ji~r inLeleSqeS C<.l.S lUll.n.. .,Jea

~C'dPTl.t:l.w.s •• D:~, ~(. ir ostl... ~e3tEl. ~I'~nd••, quP Vl.)1l c trc.ns:rcrí-lr..

Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias con

cedidas entre 1979 e 1984, foram tceeoos como base os saléraos mínimos anterio

res ao da época dos reajustes. Alem disso, a ststenãttce de reajustes neste pe
ríodo baseou-se no salario referência.

Estes dois critérios resultaram em aposentadorias cujos vete
res reais foram dimlOUlndo ano a ano.

Cunpre-nos nesta Constituinte resgatar os direitos oestes tra
balhadores brasileiros que contTlbuiram norl'lalmente durante sua vida profis!õIo_
nal para a Previdência e esperam, com toda justiça, tl correta contrapartida

Mendes Thame

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao dispositivo em epígrafe a seguinte redaçlio'

A programaçl!lo do Fundo NacJonal de seguridade

Social serl1 feita de forma integrada com a partici-

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado, artigo 3;38

Dispositivo Emendado:

Art 13 inciso XXI

Emenda Aditiva",----m......""""·--lNos cálculos dos reajustes das valor.::?~ das ilpos~ntadorias

concedidas f'ntre 1979 e 1984, foram tomados como base os salár10s-mIn!ll'os

anteriores ao da época d~s reajustes, em flagrante prejuízo para os inativo~

Alémdisso, a sistemática de reaJustes com base eu} salário

referência tem sidoiOlüriavelmente desfavorável aos inativos.
Nas Disposições Transitarias cla nova Constituição, pode

esta soberana Assemble!a corrigir esta distorção:- triste retrato do 8riJsl!

atual - salvaguardando direitos de milhões de brasileiros.
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JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Inciso XXV do artigo 13 do Projeto de tcnst.ttutçêc.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADO Art 13. 1nC150 XXV
ês tes entidades são o SESC. o SEUAC, o SESi e o SENA1, exi s renres há mais de

1&0 anos, sempre ell' benefíCIOS do trabalhador e sua fa'llílHI, e da ecle t rvr écdc ,

também. prol'lOVcndo a rormação e a espeCialização profiSSional (. o be'n ustar

SOCial

esc\uslva do Slsten-a de Sequr rdade SOCIal, vedando que sobre ela Intlda

qualquer outra cont r-Ibuiçâc , ta l cor-c a que cus teta lIS entidades de oflC'ntllç5o,

formação profiSSional. cultural, rccrearsva e de t1SSlstêncfil SOCial, onde é
asscgur<ldil a partlc1pllção cos trilbalh,'ldores, dos empregadcores e do ücvcrnc

Com a supressão, as entIdades- referidas na letra "o" do InCISO IV do artigo 17

têm sua existênCia atual garantida, ben CO'110 gar,Jntlda estã a part,clpação

tripartite nas If'esmas

'U~i.'O/.O""$lo/lul ....,•• I. _

f? PLEI/lmO

EMENDA lP09148-9 .....-------J WPf":L""- J
~tüdo Antonio Carlos Mendes lhama . c.... _

Por ceuseãc certamente involuntária. foi omi-

tida a participação dos 6rgãos responsáveis pela

área do~

paçãc dos 6rgãos responsáveis pelas áreas de saúde,

de previdência social, de assistência social e 22.
~o I que terão assegurada sua autcnoní e na ges

tão dos recursos

JUSTIFICATIVA

ur.tO/,uo.. ".t.Çlo_

Err.enda BodirJcativa

A norma do referido tnc isc p-c rbe a locação e sublocação de mãe-de-obr-a e a

contratação de trabalhadores avulsos ou tempor-ér-tos para a execução de tra
balho de natureza permanente ou sazonal

A amplltude da redação do dtspcartrvc trará sérros prejufzos não só ês cmpr,!
sas como aos pr6prios trabalhadores.

EMENDA lP09152-7
t' D'put'do Antonio carros vences 'rbane

f'J PLEnMIO

Dispositivo Emendado. Art. 347

Incisos IV, VI. VII e VIII

Sempre houve trabalhadores avulsos que prestam servtços a drverses empies as ,

servtçcs esses que, en vir-tude de sua pericdrcrcerte, não CO'lipOI tam a contra

tação de um empregado para executa-los.
EmendaModificativa

tê-se a seguinte redaç~o aos incisos em epígr<lfe.

IV - participar da fiscalização da proocçãc.cc-ercrertznçãc etc.
VI - particIpar do controle do emprego de técnicas e de métodos,

etc..
VII - particJ.par do controle da qualidade elo melo amlJlente, inclusi

ve o de trabalho,

VIII - parfiCipar do controle das atividades pÚblicas e privadas

Por outro lado, os serviços de natureza sazonal, por serem pertõcrccs , não
comportam também a ccntr-ateçêo de trabalhadores permanentes

Ademais, tr-ata-sede matéria de êebrtc de. lel crdmérre que, não tendo a rr
gidez de preceito ccnstttuctcnet, poder~ regulá-la adequadamente

DIspositivo Emendado

Art 201, I

b) nos crames COOkJns e de respc-satuj ídaoe, os ee-cros do SuperlOr

TrJbunaJ de Justiça, dos Tribunais Super.lores e 05 do 7r.lbunal de Contas da União

e.cs Chefes de Hissão Diplomatica de caráter permanente;

JUSTIFICATIVA

.:KJSTlfICATIVA

flPLENAAIO

-_1•• to/."'''r'.~i.o' _

EmendaSuPressiva

Nãose ccrcreenoe a inclusão dos desembargadores dos TribJnais de

Justiça elosEstados e do üistrftc federal na alínea to b " do Ircrso I oc arUgo

201.

Estando Imedrataaente superior, ccecete ao Superior Tnlr$lal de Jus

tiça processar e julgar, originariamente, os menores dos Tnbunais de Justiça dos

Estados e do Distrito federal

Artigo 235

Excluir o § 1P

'C'T~Il"S",.~<çi.o' ~

EmendaAditiva

Dispositivo Emenda0: Art. J3J

Dê-se ao dispositivo em epígrafe a seguinte redação'

- A seguridade social cceoreeroe um- conjunto integrado de ações,
voltado para assegurar os direitos sociais relativos ao trabalho,ã seõoe.pre
vidência e assistência social.

JUSTIFICATIVA

.1lSTIF'ICATIVA

No exercício da função jurisdicional, Q ,}..Jízdeve, necessa

riamente, encontrar-se emsituação de independência, não 50 emrazão dos demais

órgãos judiciários, mas tarrbiGm dIante dos órgàos do Poder Legislativo e do Execu
tivo.

Entretanto. para que possa exercer as 5U<1Speculiares funções, com
independência, o Estado confere aos Juízes garantias constttcctcoars, invioláveis

por leis ordinarias, assam expressas: vrtalrcreoeoe, inannvibllidade e rrrecut.Itn
lidade de veocíneotos C ct, art. 190).

Essas garantias de independência dos Juízes não devem ser üenerc
Lfzadas às demais funções do Estado que não sejam as judlciantes

Nessa ccnroraíoaoe, não se justifica a subsistência do § 19 do art
235,

Mendes Thame

."....."",.,,,.".,,..,,..-----~

EmendaSupressiva

Art 338 § 2 c

SUprima-se o artigo 338 § 2 ~

JUSilnCATIVA

o aslunto deve ser enatfsaoc de rores Jntegracla em legislação es

pecífica a ser debatida pelas áreas envolvidas.Além disso, Inchn um percentual
casuístico sem fundamentação teórica ou eI1'9írico que o embase.

Por involuntária ceíssão, o texto negligencioJ os direitos so

ciais relativos ao. trabalho. EMENDA lP09150-1 '"...,----·---~I r;rpF'L'''''·~tJ Deputado Antonio certos ~:cndes rne-e _ C _J

PlENARIO

r.r----------".." .......".------------,
EmendaJustificativa l.to.l..j-.eÃ4".....

1/ ""'...., a J,., 1.,." Iv:r: ,h M~ ;M'S !'o.".,
Artigo 205 ~ f,,, " ~(r ~ b "".G<::,:.

Suprima-se o art. 360 e seu parágrafo único da

seção II capítulo 11 do projeto da CO'1stltuln

te.

JUSTIFICJHIVA

a) os neebros dos Tribunais Regionais recerms, dos trmc-ets
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e os me-ores do Ministéno PÚ

blico da Lnião que oficiem perante rrrbcnats, o otspcstttvc cuja supressão é proposta fixa l1m1te de pert icíp..ção
dos órgãos e esoreses estatais no custeio dos planos de prevtoêncra das eot ioeoes
recreeee, por eles patrccmadea, estabelecendo a paridade na cont r Ibufçêo de e-n 
preçeocs e empregadores, estendendo a regra à prevroêrcta cerre-e-ter

Além de conetrnnr r-atérfa cujo trateeentc extrepots aos pr Irtcfpms

Que oevea Informar o texto consUtuc1onal, ja se encontra ela dlsclpllnaja tanto

pela ter 6 435, de 15 7.77, e seu reQ1!lam!:nto, Decreto n9 81.240 de 20 01 78 QU!3"l

to pelo Decreto nll 93 597, de 21 11 86, em vias de ser alterado por rrucrat iva do
próprio Poder Executivo visando a aoerreiçcar os dispositivos nele cr ieccs

Acrescente-se, a der'13JS, que da maneira corro foi redíç.do, o texto

atinge instituição de morscut.ívets proooosttos sociais, que integrdllz<:.'"l be-crf
cios securatérios , cO'itemplan çre-oes massas cesproteçrcas, çeran pc.oe-ces , abre,

frentes de emprego e dmamizam o desenvolvlmento econoouco e soclal

Não e demaIS lel'lbrar que na ma'1uetru;aõ da previd~ncla cO;"l;JleTent<Jr

pnvada, hoje já com mais de- seis mIlhões de trabalhadores e de dependel"ltes asso

ciados, não e equitativo llmltá-la apenas e de forma dIferencial para êlqueles li9,!

dos ao Setor Publico O Estado e suas el"presas possuem a me5ll".a necessid;::dc dt retE~

ção de mão-de_ obra especiahzada que o Setor Privado, o que justlflca a flexibili
dade na ccncesstlo de benericios

JUSTIF'lCATIVA

rr='PFL'-J

tJiWoi""7«ll
••• ,o/.un"'•• IOO

Suprlnam-se do projeto de constitUição

a) O artigo 336

b) O parágrafo único do artigo 337

c) O artigo lj87

d) O artigo 488

ArtIgo 336, parágrafo único do artigo 337, artigo lj87 e ljS8

Co:na excrusãc dos desenbargadares dos Trlb.:n31S de JustIça

dos rstcecs e do üistratc Federal da elfnea OI b li do inciso I do artigo

20), a ccrcetêrcre originária para processa-los e julga-los, nos crmes

comuns T: de respcnsetnt ioece, passa-se ao superror Tribunal de Ju~tiça,si

tuauc em instância Imedfatamente superior.

~SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EKEII.DII.DOS

f:J PlENfiRIO

EMENDA lP09151-9 .."., _
(l Deputado Antonio Carlos Mendes 'rhene

Emendasupresslva

JUSTIrICJ\TIVA

"Art. 13 - .

Dê-se ao 1nC1S0 XIX do ar-t 13 do Projeto de ccnstuctcac, a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEtlDADO' Art 13, inciso XIX

Deve o texto conatrtuctonal assegurar o pr-tncfprc bésico, cabendo a lér ordtné
ria estabelecer as condições necessér-res em que ser~ concedtda 1I.s empregadas,

prevendo, inclusive, os casos de aborto, hOJe obJeto de controvérsias por falta
de regulamenhçlio.

XIX - licença remunerada 11. gestante, antes e depois do parto, nos termos da ler",

r.r lU'o/J~.,"':.I..O' _

Art, 201
JUSTIfiCATIVA

Excluir o lnciso IV

JUSTIFICATIVA

Reduzida que fOl. a competência do Supremo Tribunal Federal à

proteção da Cosntituiç~o Federal, não se justifica 'a slõbsistênc1a do inciso

IV do artigo 201, r;esmo porque, desnecessariõ'l'.ente, estar-se-iacriandomals

lJlla instancia recursal, desde que o artigo 205, inciso lI!, allibui ao supe

rior Tribunal de Justiça cOíllPCtência para tal julgamento,

As disposições contidas nos dispOSitivos emendados chocam-se frontillr1\lnte COM

a do arllgo 17. Inciso IV, letril "o" do proJeto. que determina que nas entidades

de orlentaç5'o, de formação profissional, culturõll. recreativa e de i1sslstcncla

social, dIrigidas aos trabalhadores, é assegurada a partlclpação tnpartlte de

Governo, trabalhadores e empregadores

( norma con~tituclonal permanente e garantidora de dlrertos e Ilberdades

Invioláveis A~ela não poderá se opor outra, que a contrarie. Ora, o artigo

336. contraria tal deternJMção. ao dispor que a folha de sõllános é base

EmendaModificativa
Dispositivo Emendado

Artigo 200, § 12 inciso lU

Dê ao artigo 200, § IP, a seguinte redaç~o.

lI! - cinco, dentre juízes de carreira, indlcados, em lista

tríplice, organizada para cada vaga, pelo próprio Tribunal.
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JUSTIFICATIVA

"Art 149· Apllcam-se aos Tribunais de Contas dos astecc, , ~__ Jni

ctotos, do Oistrito Federal e aos Conselhos de Contas dos Municiplos, em suo;

respectivas Jurtsdfções, as disposições referentes ao Tribunal de COntas da

União, ccnrertroc-se aos Conselheiros os mesmos orreítcs, vencreentos, vente
gens, prerrogativas, garantias e impedimentos dos neseeberqeoores do Trih~
nal de Justiça do Estado" -

A proposta em tela objetiva urürormaer , em todo Pais, a jurisdl
çãc, a competência e as atribuições das Cortes de Contas dos Estados, dos

Municipios e do Distrito Federal, ísoeotnoc Que cada unidade federativa trate

a matéria de forma diversa na adaptação das Cartas Estaduais

A equiparação proposta no texto constitucional federal guarda con
sonêncía com o que ocorre, atualmente, entre os Ministros do Tribunal de co-;;
tas da União e os Ministros do Tribunal Federal de Recursos e, no anteproJ;
to da futura Constituição, entre aqueles e os Ministros do Superior Tribunal
tle Justiça

[:J -'p;L'--~

[D õ1;~;;7giJ

O anteprojeto da scbcc-ussêc da união, Dastr-rto Federal e Terrltó 
rios consagrou a ccecete-cre da u-uãc para leQlslar sobre a produção e coosoec ~

sua propagJnda coa-erciaJ
rerccn o AnteprojCto ( não aprovado) da coeíssêc da remü ia, da Edu

cação, Cultura e Esportes, da Ciência e da recnotoçra e da Comumcação t18Z ao
seu fmal a" Proposta ns 5 ". dando a Umão a ccepetêncfa para legislar sobre
" Cultura, comunIcüçao eccret , pro~w99nda e IXJbllcldade em todas as suas formas .u

Una das cerccterrst íces funda'lenUIlS do Estado Federal e a de que
as etrabuíções da Umão e das u-uoades federadas são fixadas na ccnst rtvíçêc, por
meio de una distribuição de COMpetência (cf Dalmode Abreu Dallan, "recria Ge
ral do Estado ", pág 225)

Desta forma, tendo em VIsta as normas basicas constitucionais que~
saoran o princípio da igualdade perante a Ier e as que dão co-cctêncaa à União
polia leglslar sob produção e consumo, Impõe-se seja tambem duf'eruda a Uniao a co,!!!
têrcín para ieçrstar sobre normas qarars à respeito da propaganda corercaat , como
medida de ccerêrcia e de justrçe

EMENDA lP09159·4 '"'''~__cr Oepytad'1 Antonio Carlos MendesThame

[J_.pi.8WüO--- .LU1"'.,••~1..1./S"•••w,.... ------:=J

I ~;:~::i~~:~'~~,:: -ArtigO"~:"::::::'~Xlll item s

rrctua-se na.
Artigo 54 - Compete à União

XxIIl - legislar sobre
s _ normas qerars sobre produção e consumo, bem CO'OO sua propaganda corerctar

Justificativa

.uw""/G'~"""'~"'w,"",, _

o Projeto de ConstItuição pretendeu reduzir a cceotetê-cts
do SupremoTribunal Federal às questões conatatucrcnets , a exemplo do que
corre na França

Mas, para o exercício da jurBdIção constitucional, alem da

sensibilidade polItica,há necessidade de conhecimentos especializados

I! oportuno, senão mríl spensave.l , que, na ccrccetçêc do Tri

bunal, seja-r aproveitados, também, juízes de carrerra, qce.eo longo de sua

extstê-icta, conseguiram amealhar experiências vividas no seu suster de Jul

gador, aplicando a lei aos casos concretos na restauração da oroee, do e ~ ...
qull!brio e da paz sociais

üeeaís, tal acesso, que cooatrtur verdadeira e eerecíca pro
moção, despertara interesse na consecução do cargo de maior reievê-cre, e,

ao mesmo tempo, desestimulará o juíz a postular a precoce eccseotaoor,e

Não é justo, pois, que os juízes profissionais sejam colocados

à margem da constituição do sopre-c Tribunal Federal

Propõe-se , assim, em face' do drscostc no meteo lU do § lº

do artigo 200, que cinco (5) Ministros sejam cmoocs da magistratura de car
retre, indicados pelo prõprio Tribunal

________.....�.u."f' ••;•• _

EI~ENDA ADITIVA

para ecrescenrar co artigo 17- Inciso 111- letra "a" (capitu
lo lU ) do Projeto, a expressão "assegurado aos Jcce rs de

culto e sues liturgias particulares a p rct eçac , na forma da

lei."

Artigo 17.-.

III- A Prnf i s são de Culto

a) - Os da re Lt os de reunrac e associação es t ão
compreendidos na liberdade religiosa, cuja profissão por

pr eçações , rituais e cerimoniais públicos é 1J.vre, assegu-

rado aos locais de cul to e suas 11 turgias particulares
prcteção, na forma da lei,

JUSTIF ICATIVA

A liberdade Religiosa esta aeaeçur-aoa no t ext.o
d:l Projeto e a Emenda proposta não a I tera a substância da

redação anterior, entretanto, da uma configuração ampla

conceito de liberdade Religiosa nele fazendo menç ãc aos lo

cais onde esta Jtbe roace mais se projeta

_______ .....,.u."....~.. -__
Dê-se ao art 120 a redação seguinte

"Art 120 - A iniciativa das leis complementares e ordin~

rias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara r eoere r Otl dn
Senado da República, ao Presidente da República, Tribunais

Superiores e acs Partidos Políticos 11

JUSTIFICAC1l.0

O acréscimo referente aos partidos políticns é necess~

rio para compallbillzar o texto com o preceito inserto no lnc!
<;0 V do art.29 Ao dispor sobre os partidos políticos o Projeto

lhes assegura o direito de iniciativa em matéria constitucional
e legislativa No entanto, tal direito está omí t rdo no art 120

EMENDA lP09161·6tJ CONSTITUIN," JA"IL-HAO~~~-----------,r ';;~/~:' -)
t:---;,~~I-O-··t ....,./c.W... i./I .......'••l.------ -j l:;f-;~~~

r.r----------1UI.,.UIl"".;i.------ ---,

Emenda (aditIva)

acrescente-se ao "caput;" do Art 475, apos a palavra "administrativos",
a expressão, 'por declaração de tncepacícede«

JUSTIFICACAoJ

Muitos ex-militares, comprovadamente envolvidos em atos polIt'co$

no passado, foram declarados incapazes física ou mentalmente, quando possuiam

boas condições de saúde, e as pcssuen até hoje, cebendo-Ihes portanto repar.!

0"0

________I..I./""."".,.;lD------ .~ __ ~ _

Emenda (substi tutha)

Dê-se ao er t 248 <I seguinte redação'

MARCIA KUBITSCHEK lei.

§ 2" - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos 00

serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitas, porén ,

a outros enr-a rqns , de natureza civil, Que a lei lhes at r tbuí.r "

"Art 248 - O serviço mllltar.é obrigat6rio, na forma da

JUSTIFICAClI.O

§ 1v - A lei poderá estabelecer. como alternativa, em

tempo de paz , a prestação de serviço civil de Interesse oa pá

tria.

JUSTIFICAClI.O

"Parágrafo - Até 60 (sessenta) dias epos a promulgação desta

Constituição, a atual Comissão de Sistematização se converterá
em Comissão Coordenadora das propostas de regulamentação con~

titucional "

Emenda (aditiva)

Acrescente-se ao art 442 um parágrafo com a seguinte redação

"Art. 336 - Fa ca excluída a mc í dêncaa sobre a folha de :><I.L..tTlOS

de qualquer t r abucc ou conurrburçêc públlca que não tenha por de.§.

tJ.naçáo'a Se gur-ada de Scca a L",

U&1.Nun"'c.ç;:. -,

EMENDA lP09157·8
l!J
l!J PLENARIO

r;r .u....." ... '••Z.,....C... ' ••••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

'.11",u..., ...çÃo

Suprima_se o texto do § 3" do art.29.

Emenda (supressiva)

Emenda (substitutiva)

JUSTIFICACl\O

"Art.238 - O decreto de estado de sitio Ino ír-aré Sua dura

ção, as normas necessárias à execução, as garantias constItllci~

na ts cujo exercício ficará suspenso, o executor; das medidas espe
cíflcas e as áreas por elas ah r anq i da s " -

Com a dev ida vênia, a redação da emenda é me1hor que
do Projeto.

nê-ee ao art 238 a seguinte redação

o importante é que o jovem preste o serviço ml t í t ar maJs

conveniente aos interesses do Pais. Essa prestação deve Fazer
parte da formação de sua consclência como cidadão A regra, em
princIpio, seria o serviço mí í t tar , podendo a lei fixar aI te.!,
nativas úteJs e patrióticas para serem adotadas nos tempos de
po,

~--- ••t".... /C."...;:"""IC...,..i.

EMENDA lP09166·7
lTI~;NSTITU1NTE JAMIL HADDA~'··

JUSTIFICACi\o

If preciso deixar claro na Constituição que a escolha dos
epresentantes será feita pela categoria respectiva A redação

atual parece-me, com a devida vênia.equivoca, podendo dar 1l1gar
à interpretação de que a escolha será feita conjuntamente por tra
balhadores e empregadores. -

O Projeto prevê a elaboração das leis complementares e de

outras, correlatas, até o final da presente legislatura Assim,

parece-me apropriado, cuidando logo do termo, cometer-se

atual Comissão de Sistematização, a que terá melhor visão de
conjunto da obra, a missão de coordenar as propostas regulame,!!

tadoras
A iniciativa tem por escopo Que a futura Constituição não se

converta, como a atual, em um cemitério de propostas vãs,

falta de regulamentação que possibilite a efetividade do- dire.!,

to Conhece esta Casa desde o regime ccns t i tuc Ionaj de 1946 - p.!!

ra não ir muito longe - Quantas garantias e quanto,; direitos De!.
manecem ne t Ivmcr tos , nos corpos das diversas Constituições, à
espera de legislação complementar que tardou ou não veio

Emenda (aditiva)

ncrescente-se ao texto da Let ra «n» do Inciso IV do art ,1;
a palavra «respect rvamente«

~-RI-O---·u•••,.,<o~...i.,.Uo<...,••1.o------

EMENDA lP09162-4
t: CONST ITUINTE JAMIL HADD;~··

EMENDA lP09163·2
f" CONSTITUINIE JA"IL HAODAD

f" PLENARIO

~~D~":J

flõ7J'c07]

A Seguridade social é a de caráter oficial, compulsórla, consis

tente na ~tuação governamental nos setores da saúde, da previdê.!J.

cia e da assistência soelal. O Capítulo em que se insere o arti
go em referência contempla, em dispositivos esparsos, a ativida_

de privada complementar nas mencionadas áreas

A presente emenda v isa precisar, no d1.spositi vo introdutório do

Capítulo. o alcance exato da designação Seguridade Social,com o
que se preservará a identidade da Previdência Complementar, cuja

manutenção é imperativa, tendo em vista a abrangêncIa realmente

significativa de pessoas f!sicas e jurídicas nela envolvidas, os

direitos adquiridos já constituidos, a atuação que vem desenvol

vendo e sua extrema relevância sob o ângulo econômico e social.

Art. 533 - Adite-se um parágrafo único ao artigo 333. assim redi

gido:
"Parágrafo único; A Seguridade Social, que tem caráter públ1co ,

não impede a atividade de natur-eaa complementar, nos termos da

lei. de entidades privadas nos setores a que se refere o presente

artigo"

A redaçao ora proposta, com o ada t.amcn tc da quaÚf1cação da nat,!:!.

reza das ccnuraburçõcs em tela - natureza públIca - busca dar o

p rcc i so alcance do daspcs a tavc , o qual se refere ã Se gu r-adadc

socrnt , que ostenta ~caráter públlco e computsõr rc ,

Não deve anter fc r i r , portanto, com a even t ua I utlli~açno, da fo
lha de salân.os como base de anca dênc ra das pc r t.a c apaçêcs , \-olu!!

tãr~as, da prcvrdêucaa Complementar ou de outra índole.

'~l....OO"."'••;:.,.""~...1I.1.o -,

EMENDA lP09158·6
tJ MARCIA KUBITSCHEK
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JUSTIF"ICACAo JUSTIFICACAo "Art.59•••

~ inacdtável a solução contida nesse texto do projeto.
Vivemos novos tempos Não podemos pensar mais em termos de

supressão de representeçêc partidária legitimamente obtida. Aqui

não se cassa o representante, mas cassa-se ti partido Eliminar.!:,
1lI0S o cerceamento !

A extensão da vedação tem a sua raaão de ser. A lei CO!!!

plementar eat.â, via de regra, intimamente ligada à Constitui
çãc , Que, não raro, dela depende para ter um preceito seu i
pl1cado.

§ 29" _ A r-emuner açãc dos Deputados Estaduais sera fixada

no fim de cada legislatura, para a aequ í nt e , observado o 1imite

do que perceberem, a mesmo titulo, os Deputados Federais

JUSTIr I CAçA0

EMENDA MODIFICATIVA

Emenda ao srcjetc de constltul,;ão da Comissão de srste-attaecsc

JUSTIFICAÇi\O

"Art 66.. • •.

ti. redação do Projeto é omissa. É prec i so oí epor elar!
mente Que a fixação se faz numa legislatura, em seu I'LnaL, para

a seguinte

Essa disciplina deve ser confiada aos munrctp í os 1r!
t a-se , inegavelmente, de assunto que exige tratamento dlfercflcl~

do conforme o local O sistema a tvaf não tem dado certo.

Emenda (aditiva)

l=lenário

V _ a disciplina dos atuçué rs reardenc í a i s e não - reSIde!!.

ciais na sua área"

Acrescente-se ao art 66 um Inc í so com a seqví nt e redaç ão

EMENDA lP09í78-1
[:J Oeput'do ""'ercindo "ilhame. Neto

",-----------"".""""...,.------------,

~!1DA-.1!'-º~77-L.",.. J 1'1 ..."." ]
tI CONSTITUINTE JAHIL Hj1A!J100!!JA!!JO'---__________ (ysn/nJ__

lIJ' -;'~~~-I\~~---- "U.~'./~O .....l~"V·~·~,.. ••- --- - -- I l: 07 ;; L~J

[TI-;~~~~J:J

Cr;;;;78~J

.LI~•• 'O'CO.,.,.Io,.U•• ~.,";:O _

,u......'co~'SlI.,IUI.O~'...I0 _,

Emenda (substitutiVa)

JUSTIFICACi\O

Emenda (aditiva)

Inclua-se, no Capitulo VI (Titulo IX), denominado "00 ucí c

AMbiente", um dispos1tivo com a seguinte redação

SUbstitua-se, no art.458, a expressão "qctnae de março de 1990" pela

expressão "15 de março de 1989"

P.proposta fixa o mandato do atual Presidente da RepubUca em qU!

tro anos, torrando por base o compromisso da Allança Oemocratica, dos seus

candidatos (rancreoc Neves e Jose Sarney), das rorças populares, que,

ruas, en movimento historico (vniretas JáU),propiciara'll o fim de um triste

perfcdo de vinte anos Compromisso é para ser honrado I

"Art. _ Não cabe a argUição de direito adquirido contra

o interesse anb.lenta.l ;"

P PLENnRIO
"' ....O"U.."IC.; •• -

EMENDA lP09173-0
I'l CONSTITUINTE J~"IL HADDAD

EMENDA lP09172-1
I'l CONSTITUINTE JA"IL HADDAD

Deputado MAUR!CIO CAMPOS

PLENARIO

dUSTlfICAC1\O

1) Com ti advento do Código de águas, em 1934, a Uni50 passou a ser a
detentora das concessões para ti aproveitamento da energia hi dr éu
lica, em substituição aos municípios, e isto por força da propr í e
característica dos rios e das bacias hidrográficas, en sua gra...de
maioria interestaduais ou com influências em mais de um Estadc

2) Não faz nenhum sentido os Estados Leq l s Ia r eo sobre águas e servi
ços públlcos de energia eje t.r í ca, cuja padronização deve abr arçer

todo o território bres i Ie i ro Trata-se de materia jurIo.ica otije to
de legislação codificada (CodigO-d.~y_as), que, por isto, ceve
obedecer a comando legislativo único Acfeliiãrs,-o s i s t ema t r ttn.t ã

rio nacional, no qual se insere o imposto único sobre ene r ç i a el~
trlca, cont eept a verbas especificas para expansão e merncrenercc
desse serviço.

3) A polHica nacional de suprimento de energia elétrica é coor-de ...a
da peja ELETROERAS, empresa controlada pela União e respcosever
pela realização de estudos, projetos e supervisão da operação de
usinas e linhas de transmlssão, para diminuir os riscos de racio
namento de energia elétrica.

5'1 ){lL
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGOyJ~W:;ISOjí' ITEM b

.xl\- 54
o ítem D. inciso Jd do Artigo r do 8-A-t-eprojeto passa

a ter
5
i} seguinte redação

Art.~- •• 0.· .••••

..1!L{f: Õ~ ~~;~iç~s'PGbli~os de energia elétrica, qualquer que se
ja a fonte pr Ieér í.a de energia.

".,- ....o/ ......'•• ;.o ----,

EMENDA lP09169-1
I:J

EMENDA lP09168-3
r Deputado "AUR!CIO CAMPOS

r PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

nrt , As ercresas estatais de s t i na r ãc anualmente nunca ee-ios Que 1%
dos seus recursos de investimentos para o ensino eacec rat de oes s oas
portadoras de cer Ic rêoc í as ,

§ úrucc - Serão criados mcent i vcs flscais em favor de pes
soas fislcas e jurídicas Que des t rnar em recursos para as. fjnalH1a

des previstas no cacut deste artigo.

á emenda V1Sa garantir recursos necesaãr s cs à eovcaçêc especial

de deficIentes.

Justi r Icação

JUSTIFICACjW

A defesa do meio ambiente prec r sa ser E'mpreendlda com

maior seriedade. Atentados contra o meio ambiente pelo simples fato

de já haverem sido praticados não podem ficar 11'lUneS à ação do E§.

tado Por 1SS0. justifica-se a exceoctooat rdade da disposição pr2.

posta.

redação 308'

p,r~ - :p~~~~ii::e~t~ ~~~r;o~~~cI~i~r~~se~~~~~:ls 'h~~~á~~~~a~
dependem de autorização ou concessão federal, na forma
da lei, dadas exclusivamente a brasileiros residentes
no País ou a Sociedades estabelecidas no Brasil, regl
das pelas leis brasileiras e cuja maioria de cect taf
votante seja efetivamente de brasileiros residentes no
País.
Parágrafo üntcos Sempre que a empresa privada nacrcnar
solicitar, a União lhe dará prioridade para a explora
ção de potenciais de energia tudrãui aca , cabendo às ou
tras concessionárias de servrçcs públicos de energia
elétrica, em igualdade de ccoençeee de suprimento, ao
quirir as sobras de energia assim gerada.

il08
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~

308
O artigo)J"-tí do aeeeoroje to passa a ter a seguinte

JUS1IFICAÇJl,O

o texto ora proposto constitui inovação que se faz necessária e
está em consonância com o princípio do fortalecimento da eecresa
privada nacional. a elas competindo, preferencialmente, com o- es
tImulo do Estado, organizar e explorar as atividades eccnõmcas
A norma constante desta emenda consagra a prioridade para as em
I*esas privadas nacionais explorarem potenciais de energia hidrau
l1ca e, via de ccnseqüêncfa, reduz os ônus do Governo para a gera
çDo de energia elétrica Eventuais sobras de energia assim produ":
zida; serão adquiridas pelas concessionárias estatais, dIminuindo
para estas o comprometimento de maiores Inversões e gastos.

Emenda (supressiva)

"Suprima-se o texto do~ do art. 239. OI

JUSfIFlcnci\o

l=lenáT'io

r.r----------'ul~/....n"Il:.~.o

Emenda ao l=rojeto de Constituição da Comissão de s í s t eee t r aec êc

".,- 'nn/..,I1"ll:l~h

t rata-se de um artigo ocrcsc, perrurro no contexto do. Pr!!

juto, O~ nentuma utilidade- possui. Q parâqrarc ün.lco , 10m

outra redação, deve ar.íee-se ao art.23B. J\ ConslJ.lujçn'o,
maior da-s leis, deve ser exeepfc de técnica legislativa.

~-º!d~~75-lL..... .
CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

Inclua-se onde couber~..J'.o n<,en..f,U.1L

as Conselhos "edera I e Estadual de Educação terão seus neeb rus

eleitos por ocasião das eleições para o Congresso Nacional e as A!

se/llble:tas t.eqi eãat ivaa,

lei Municipal criará o Conselho MuniCipal de Educação do oual par

t Ic roar ãc educadores, pais de alunos e alunos, o Qual adaptara o

sistema de ensino às condições locais

EMEDA MODIFICATIVA JUstl f Ic ação

É re Iv ínuí caçêc antiga da comunIdade educacional a oeeocret s aaçâc
da composição dos Conselhos qe Educação e a oer tf c rcacãc de eocca
dores, allmos e cef e na elaboração das normas a se r en adotadas pela
escola

e... p;;~';; -)

11,~-;·.;;7.-',]
_-,..,-__ .......'0/< .....10/1"'<0.'..10 _

NDA lP09180-2
J CONSTITUINTE CARLOS 1'1OSC~~~·-·---------~

Ao dispor sobre as Forças Armadas, não há como coql tar dp

descabimento de habeas corpus O assunto deve ser t r a t aeíc
sede nr-ép r La ,

Emenda (supreas íve)

JUSTIFICACi\O

Sup r Ima-cae o te),to cc art.249

Z'3
OISPOSITVO EMENDADO: ARTIGO)'O. INCISO V, § 42

A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo
eleitoral democrático A proibição dessas doações enseje expedr
entes indiretos de obtenção de recursos não ccntabfLí e ancs ,

JUSilFlCP,CIl.C

:1.9
Art. J" - .

V - ••••••••••••••

§ 40 - E facultado aos partidos pol1tlcos receberem quaisquer
contribuições ou doações de pessoas físicas Ou jurídi
cas, desde que declaradas e contabllizadas pelas partes.
Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a União re~

sarclrâ os p-artldos polItlcos pe Ias despesas com suas
campanhas eleitorais e atividades permanentes

EI-1ENDA MODIFICATIVA '3S't {.""......
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 3"6'6 E PARA(;RAfO to

'~lTo/'UIT"';;.O

Emenda (aditiva)

Acrescente-se ao § 10 do art.236 a seguinte expressão.

n nem votada lei complementar". r
_____________ ''''ftN'''''IC'~;:'__~__

Emenda (substitutiva)

Dê-se ao § 22 dCl art.59 a redação seguinte

['1 PSÕ>/U

(Jo7;'~i/~

u~~

a Artigo 360 e seu parágrafo -.l-"" 00 t::=:::t=i"proJeto,

passam a ter a seguinte redação:

Art. 360 - ~ permitida a doação de orgãos e te

c rdcs de doadores vivos, maiores e capazes, e de doadores morlos,não

havendo di,SPOS1Ção contrârra do "de cujus" em vIüa e nem da raní j Ia •

Parágrafo III - t: vedado qualquer tipo de ccne r-.
crai í aacêc de orgãos e tecidos humanos
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XXIII - leglslar sobre.

farta documentação existente nos arquivos do Museu Ultr!

marino de Lisboa, na Torre do Tombo, ccnprcves' que o territ6rio

da Paraíba ocupou, desde as Capitanias até o Império e início do
período republicano, área superior a 70 mil K" Atlas e Cartas

Geográficas elaboradas a partir do século XVIII, den t r e estas as

de Candido Mendes e Homem de Melo, mostram o território paraibano

de forma alongada em toda extensão, sem as reentrâncias existe.,!!

tes que formam uma cintura no centro do retângulo, hoje

Visando reparar esta injustiça cometida contra a Paraíba

e representando a vontade da maioria dos paraibanos e de milhares

de hatn tantes das áreas ocupadas pelos Estados vizinhos cujas I!

gações culturais e familiares com o nosso as taco são conhecidas ,

estamos aproveitando a oportunidade que a nova Constituição ofer~

ce para corrigir essa distorção.

REAGINDO AO IHOBILlSIIO

Não é nosso objetivo acender a ira dos nordestinos

luta fratricida e muito menos atiçar o regionalismo exacerbado e.!!,

tre irmãos de origem comum, ligados em toda ár-ea por laços de fr.,!

terna amizade, vinculas familiares e pelos mesmos problemas que
há séculos determinam o nosso abandone por parte do Poder cen-

tral, contra a expectativa de toda c;tnunidade nordestina

Pretendemos reabrir o/JebaJ/e em torno da questão dos 11
mites e díva sas não apenas para o restabelecimento de uma verdade

histórica, mas principalmente para chamar a atenção dos habita.!!,

tes desta região para as suas di ficuldades e a necessidade de uma

tomada de posição contra o imobilismo que nos atinge a todos, que

nos tem conduzido a um País dentro do outro, a um Brasil difere!!

te, mais pobre e carente. mui to mais abandonado

Vendo as disparidades regionais que nos e ras t an a cada

ano de outros centros do País e observando a má vontade dos dir.!,

gentes de promoverem o crescimento integrado de todo o Brasil,se.,!!

timos a necessidade de reagir diante dessa discriminação. Por i~

so mesmo es taecs propondo a cada nordestino a busca de seus direi
tos, a luta em favor de suas reivindicações e um posicionamento

que nos leve a não senta r vergonha de sermos nordestinos.

Situando-se na parte mais avançada do continente americ,!

no a Paraíba dele ocupa área bastante reduzida, que cor responde a

apenas 0,66 do território brasileiro e 3,6 do nordestino, const!

tuí.ndc-ee num dos menores Estados federativos, superior apenas
aos de Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Espírito Santo Seu te!,

rit6rio Hnu t a-ue ao norte com o Rio Grande do Norte, a leste com

o Oceano Atlântico, a oeste com o Ceará e ao sul com Pernambuco.

Surgindo das terras da antiga Capitania de Itamaracá do.,!

da ti Pedro Lopes de Sousa em , 534 pelo rei O João Ú, a Para!

ba, com o nome de São Vicente ou São Vicenso já fi~urava no mapa

de Alberto Cantina elaborado em 15~2 enviado à Côrte de Lisboa.
A fundaçl10 dêl Paraíba ocorreu'Ju 1. ,mas antes dos portugueses
hospedou os franceses durante uit anos, em perfeita convivên _.

a m en.ttos ~

zeta, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, O,!!
ro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do

Sabugí, São José do Serid6, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos

aat í s tas , do Rio Grande do Norte, com área de 6 290 K' e popul,!

ção estimada em 116 601j e Afogados da Ingazeha, Brejinho, Ca!,

na.Iba , flores, Iguarae-i, Ingazeira, I tapetim, Santa rercarnna
São José do Egito, Solidão, Tabira e jupace tama , com área de

5 132 K' e POPU1<lÇdO estimada em 19/7J97 habitantes, de Pernamb.!:!,

co. I 1/
JUSTlflCAÇ1tQ :

ROBERTO BRANT

"Art 54 _ Compete à União

Plenário

a) direito c1vil, comercial,econõmico, penal,
agrário, e í e í tcrai , maritlmo, aerooac tucc ,

espacial, processual e do trabalho e no!.

mas gera.ls de direito financeiro, trlbut!
rio, urbanístico e das execuções penalS,

Suprima-se o artigo 360 e seu paragrafo único
do Capítulo lI, seção lI, ao AAt-eprojeto da Nova Constl tuí cãc

O disposItivo cuja supressão é prcpcstar i xe Lfru t.e

de participaçdo dos orqãos e empresas estatais no CU5tC10 dos pIE!.

nos de previdência das entLdades fechadas, por eles patrocinadas,

estabelecendo a per Idade na conlriltuiçdo ele empregados e emp i Lg~

dores, estendendo a regra a peev i oêncra parlamenlar.
Além de constltuir matéria cujo tralamento e.ct r apg

la os pr mc íp ros que devem informar o texto consll tuc rcne t , já se

encontra ela disetplinadd tanto pela Lei 6.435, de 15 07 77, e seu

regulamento, Decrelo ns 81 240 de 20 01 78, quanto pelo Decreto

nll 94 648 de 14 07 87.

nci cscentc-se , ademais, que da maneira corro foi r!

digido, o texto atinge mst rturções de ânda scut IveLs pr opcs í tos

sociais, que arrt eqrnLí z am benefIc rcs secur i tar ros , cun t.empl am gr<l.!l
des massas desp r ot.eq í des , geram poupanças, abrem frentes de empr~

go e dmarai z am o desenvotvmentc eccnõnucc e social

Não e demai s Lenb r ar que na manutenção da previdê,!}.

cia comorenente r privada, hoje ja core ma.is de 6 milhões de tralJ~

lhadores e depe-sdentes esscc Iaoos , não é eout tat rvo Lfnu t â-dn êlP~

nas e de rcrna di rerenc i at para aqueles hg<ldos ao Setor Público
O Estado e suas enpr es as pos sucm a mesma necessidade de ret.eoçêc

de mão de obra espcctar raa.ta que o se ter Privado, o que jus t i r i ce

a flexibilldade na concessão de benefIc i.cs Cabera a legislação
ordinaria a regulamentação da matéria

Não tem sentado a alocação do Artigo da lei Agrícola em O_5DE.
sição rransttõrra, p01S a proposta ten umsentido permanente para estetní.íaer E"l

derírutavo as soluções do meio rural brasileiro, dando condições e segurança pa_

ra a confiança daqueles que no campo produz para alimentação do povo brasr.learu'

execeoeote para as exportações nacaonaas

~[l"!llÁRB!Il.QO _

EMENDA lP09184-5
f'I ROBORI0 ORANT

EMENDA lP09185-3
f'I

~" ",..""""",,,. ---,

___________ nuo'.vu",~.çlo----- ---,

EMENDA AOITIV~i).lJ~
Acrescentar ao'éãPítuRt{d"a Reforma Agrána, Pol.Itaca Agrícola e Fundraria

Onde couber - A política furdíér ia será objete de Ler Complementar, ccrrpatlb.L.
aanoo

a - carga trabutaraa para desistlmulo à terra nua e ociosa,
b - apoio e assentamento atreves de cotoruzeçêo,
c - incremento a credito fund1âno,
d - extinção de foco de tensão sccret por desapropriação.

Parágrafo Il-ucc - No assentanento na região eeeaõruca, 20% da area oest mar-se-t
a cul tura permanente, com rrcent.ivn da urnão

Nas disposições transitórias acrescentar o 5e-1
guinte artigo

Art •• - A remoção de orgãos e tecidos de ca-

dáveres se dará após constatação da morte cerebral, observados
cr í ter Ios estabelecidcs pelo Conselho Federal de Nedl c rna ,

Os transplantes signiFicam um avanço ccns rdera

vel da medicina moderna e um bene f Ic i o lnestimavel a milhares de pe.ê.

soas Que se mantêm vivas graças a este procedimento

A polítlca nmorarra, um dos subtítulos deste capítulo, nerece cesto
que especial Sua Ircteseoteçãc deve ser feita por Ler coeoteeentar, versancc ~

bre carga tributária crescente para oesastamilar terras ociosas, cujos orccrie
tános não tenham interesse nem âruec para torna-la produtlva

A cctcruzeçêc CCll"O hnha auxi Iaar para Reforma Agrada, cc-qre'jeaa
cem o uso do crédrto fundiarao são mstnmentos para acesso de raaü ias rur<:.~ _
terra, seja por intermedio de Irucratava pruvada ou assentamento vra tsuão

No paragrafo único, propõe que 20%da area culmvaoa pelo cores • _
região amazônico seja ocupada com cultura permanente, ja cevreereore comec, 1 :

adaptada a reçrêc, comouna das formas de fixação das famílias assentadas I '; •••

área Quanto a extinção de foco de tensão social, a política fundtan3 deve . ~

absoluta pnondade para desaprapnação da area, elJ.mlnando asstm, prcolcrr.':ls r.':~

ra os posseiros que nela habltam e os supostos propnetanos

J Uls T I F I C A T I V A

o progresso observado pela eecnc rna não t em si

do, no entanto, acompanhado pela legislação A Inadequação d;JS 1815

ou mesno sua ausência, tem dificultado a remoção de órgãos de cadav.!:.
res

Esta situação é a grande responsável ce í e eXJ.5
tênc í e de milhares de pacientes que se mantêm em filas aguardando a

doação de órgãos Alguns sobrevivem graças a eé toocs ar t Lt Jc f aa s e~

ext r emaaent.e penosos e,outros não.

Por força ainda desta Ieç í s Lação , a remoçao de

órgãos de cadáveres ou de pacientes cuje morte cerebral seja c1entl

ficamente constatada,e sempre prejudicada Ocorre por 1SSO, com

maior frequência, a remoção de órgãos de pessoas vivas, o que não e

o ideal, pois penaliza o doador, Levando-o a r1SCOS de morbidade e
até mortalidade

A morte cerebral teraa seus critérios definido
pelo Conselho federal de Medicina, o que elimina na qualquer risco

porventura existente para o doador.

A inserção desta materia no texto ccne t t tcc i o;
nar , tal C0l'10 se apresenta, ven de encontro a uma real necessidade,

em termos definitivos, da sociedade brasileira

~----------",.."""",..,,.-----------

Dos 74 .mil K'2 que lhe conferia a Carta Geral de 1873, a
Paraíba teve sua superflcie reduzida para 56 mil K' Possui, ho

je, duas profundas reentrâncias q~ermam uma cintura ao meio d;
alongado retângulo, reduzindo .?Cst arte de 443 K para 253 K a

largura da faixa Isso ocorrei pe . a~ananclosa de alguns PE,
líticos que. no passado, procuraram através de atos servis aos dI
rigentes da época, subtrair da Paraíba áreas que posteriormente
seriam somadas às vizinhas Provincias.

O hIstoriador Horáci~ de Almeida, no seu livro "História

da Paraíba", um dos mais completos documentos sobre o passado,dc,!

de o descobrimento, assinala que "A divisa com o Rio Grande do

Norte partia da foz do Guajú, entre os atuais f.lunicípios de Mat,!
raca e Pedro Velho, e rumava numa linha quase reta para oeste, em
direção à serra de Cuité". E, com segurança, complementa: "Da!

prosseguia na mesma tángente até alcançar as serras dos Martins e
Luis Gomes, em cujo anfiteatro nasce o Apodi".

Com autoridade Horácio de Almeida dizia "inferir_se de,!

sa linha divisória que toda a Ribeira do Seridó já pertenceu à p!

raíba. abrangendo, inclusive, os Municípios de Serra Negra, Cal
có, parelhas, Jardim do Serid6. J~ardim de Piranhas e Carnaúba dos
DêlntêlS. ~

O JiJaior avanço do Rio Grande do Norte sobre as frontel

ras da Paraíba ocorreu pela açao do senador Padre Guerra, que
através da lei nQ 16, de 18 de março de 1635, eman<Jda da antiga

Assembléia Provincial do Rio Grande do Norte, estabeleceu novas

p......"'I<~w.....I.".<....'S1'O

?L6I\)Á'''.'Q

A importância da problemát ...ca econômica no mundo m~

derno tem levado os Constituintes dos diversos países a trata-la
com tal ênfase que lhe dedicaram todo um título denomicado " DA
ORDEM ECONÓI-nCA E SOCIAL", enquanto que a doutrina a tem tratado

sob a denominação de "Consbluição EconÔlTdca"
Esta problemática envolvendo os' mais dlversos aspe.!:.

tos da vida econômIca dos países se inseria no âmbito de disClpli

nas jur!dicaz trad.lcionais~ porém, não chegara a merecer, até a 2"

Guerra Mundial, o tratamento devido sob o aspecto específlco da

política econômlt:à
Pesta rorma, restava toda uma área de arbítrio a e~

te respeito, contrar1ando os princípios fundamentais do Estado O~

ITl0crátlco de -(lireito. correspondendo precisamente ao concello de~

te último é que se desnvolve o Olrelto Econômico como disciplina
autônoma, cienti ficamente elaborada e plenamente acabada, aphca,!}.

do-se à regulamentàção da politlca econômica.

Como tal, as Constituições mais modernas o têm co!!."
sagrado As Constituições brasileiras, entretanto, ainda não a af..!.

cial1zaram, tal como se lorna indispensável em nosso pnIs para que

goze do mesmo conhecimento das demais, razão pela qual apresent,!
mos a emendêl.

Art. 439. ~ •

I .

II

111
IV§,.

§2'

§3'

§4'
§52 _ ficam reincorporadas ao territóuo da Paraíba as

áreas atualmente ocupadas pelos Estados do Rio Grande do Norte e
Pernambuco que no Império pertenceram li Província paraibana, co.!!!

Pfeendcndo os Municípios de ~cari, Calt6, Carnaúba dos Dantas,Cr.!:!,

JOAo DA !-IATA

JUSTIFICAC.l\.Q

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO PARA ADEQUAÇll.O 00 TEXTO NO ART. 439.

Inclua-se no Art 439 do Projeto do Relator Bernardo Cabral,

o seguinte pa~grafo
---·1

I
I

'LCW••IO'~~W"'.lo"""<~W'"'.lo, _

PLENÁf<IO

EJ.EtnA tmlFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Arhgo 496

Art. 303 - •••••• • ••• ••• •• •••••• •• • •••
§31l - ••• ••••• • •••••••••• , •••••••••• ••••• •••• • • I

•••• , salvo aquelas de .lnteresse no eatrpO social, educacional, pesquisa il

extensdo roral.

EtellA ADITIVA
DISPOSITIVO 8:Et>.DADD - Artigo 303, parágrafo 311

Inclua-se do Art 303, §31l, a seguinte redação

JUSTIFICflCÃO

seria um retrocesso na ad'llinistração pública, sobretudo na eficac18 ::!l

atuação das Empresas Públlcas, Sociedades de Economia Mista e fundações Publ~c:s

que prestam servlços sobretudo nas áreas social, educacional, pesqUlsa, asslst,õ,C'

cia técnica e extensão rural, aquelas de obrigação quase exclUSIva do Governe. :
Este parágrafo tornarIa inviável, como por exemplo às fundaçEies Url'~

sidades, Errpresa Oficial de Pesquisa ou de Assistência Técnlca e Extensão qur,;l,

q;e possuemcomo obrigação principal o atendlmento a setores do melO rural Q,-c "

não corcorrem com a iniciativa privada. Outras instituições da adminlstraç::m i",..!~

reta seriam profundamente atingIdas, inviabillzando suas ações. pelos "bencfíCl'

privilégIos, ou subvenções não extensíveis. paritariamente, do setor pnvêldc." I
Emquase todos os casos, o setor privado atua em faixa dHerente do'1I,_.

la que é a principal finalidade do setor público. I

Transpor o artlgo 49p, que é a proposIção de lel .:)=.;.

cola do País, para o corpo do trecho Constltuc_.-;::l '

no capítulo referente a Pol!tica Agrícola , Peror'l",c

Agrária e fundiaria. I
JUSt$"'YICACAo

Nada j\JS'tiflca este Artig~. Uío il!pG~é.nte da Política Ilgr'::c.2, ,

la, coadjuvante da Reforma Agrária, fora do capítulo màlsaproprIado. i

~ TCXI0'.V'I,,~.çlo

('J PLENÁRlO
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.4rca em Km'

596

1.328

24G

28G

2GO

'46

394

520

198

52.

139

411

2>9

186

"8
__7~_.

• 6 :790

.4rea em Km"

392

92

50)

1 011

650

235
21G

278

905

140

330

~
5.132

TOTAL

População

•• 28.2113

6.651

27 458

23 198

12 070

4.917

16 381

10 882

27 077

••• 6 68D

.•. 22379.

.~.

191.097 TOTAL

67.794 Km' (atualmente, 56372 Km')

199 (atualmente 171)

312 (atualmente, 249)

3,5 milhões (atualmente, J,2 mllhües)

1,6 mIlhão (atualmcnte, 1,4 milhão)

População:

Acari • •• ••.• •• 11 076 •.•.••••

Caicó 43 040 ••••••

Carnaúba dos Dantas 5 858 •

Cruzeta •• 7 046 •• ••• •• •

Equador .•.•••••. 5.:721 •••••••••••

rpuef re ••• .••••• 1.556.

Jardim de Piranhas. 8.770.

Jardim do 5eddó ••• 11 295

Ouro Branco •.. •••• 4 :716
Parelhas •. . . .•.• 15 571
Santana do Seridõ •. 2 505

São rernando • 2.954 ••

São João do Sabugi. 4 717

São José do Seridó J JH .
Serra Negra do No:rte. 8 071

Tlmbaúba dos Bal1stas~ .

116.601

PeDIMOS O SEU APOIO

Afogados ela Ingazeira

Un.jinho
Carnaíba

rlores

Iguarací

lngazeira

ltapetim

Santa TereZinha

Sõo José do Egi to

Solidão

Tab.ira •
Tuparetal'la

1\ populaçlio esbmada dos Municípios atualltllmte perl(.l"Icc~

tes ao Estado da Pernambuco, segundQ projcção ofcrecida para 1985

pelo Instituto Dr;slleiro de Geografia e EstaUst.ica, 6 a segui~
te,

,No momento Cln que anunciamos a Jdéia dc lutar pela reun..!.

ficação das terras da Paraíba, redivididas em favor dos Estados

vizinhos, não esperávamos contar com a solidarled.Hle que nos foi

dispen5adn, nos últimos dias Paraibanos de todas os classes e de

todos os níveiS, entre intelectuaiS, histor,iadon.s, populares de

todos 05 quadrantcs do territóriO manifestaram seu apoio à nossa

iniciativa. Quando iniciamos o trabalho pensavamos, como Ul'l Quh:E.

tc, lutar sozinho diantc de u'TIa p~lh'Je docul'lcnLos, mapas e 11

vros antigos, sem os mcios ne~ssá'l".lYs e suficientcs que gnrnntii

sel'l o sucesso dessc objetivol Ago ']I.~ já contanos com O

apoio integral da população e temos a certeza de que as terras

pleiteadas já nos pertenceral'l no passado, esperamos contJ.nuar r~

ccbendo a solidadedade dos paraibanos, na certeza dc Que estl'nos

lutando por uma causa justa, para que possamos multo em breve re~

ver os territórios indevidamente ocupados.

POPULAÇXO ESTIf1AOA

A população est Imaca dos Municípios atualmente pcrtence~

tes ao Eslüdo do Rio Grande do Norte, s~gundo dados oferecidos p~

lo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 15'85, ê a

seguinte:

UH NOVO ESTAOO

Com a adoção das medidas pr etenmcas a Paraíba 'Voltaria

a ocupar na região o seu verdadeiro território, aumentando af nda

o número de habitantes e, consequentcmcnte, de eleitores. Quanto

à econceu e , as áreas Que já nos per teoce rao têm cons í ce r evej PE.

t encLaI econômico Enquanto a parte superior, do Rio Grande do

Norte. apr-esenta grande quantidade de minérios, a parte inferior,

de Pernambuco, é uma das mais produtivas na ãr e a agrícola, en r-a
aãc do excelente c Hma serrano Eis as novas características da
Paraíba·

.4rea:

Municípios

Distritos:

População

Eleitores·

Poderão ser reintegrados ao t er r I tório paraíbano os Mun,!.

cfpios de Itapebm, Brejinho, São José do Egito, Santa teres rnne ,

Tuparetama, Ingazeira, Flores, Afogados da r oqnae ara , Lqua r-ac r ,

Solidão, Tabira e Carnaíba. Ainda, 05 uís t r i t.cs de Piedade, São
Vicente, Cangalha, Tigre, Rí achãc , Bonfim, Grossos, êtundo NO\ o ,

São Izidro, Santa Rita, Jabitacã, r rajat , Santa Rosa, São françi~

co, Extremo, Quixaba, Barreiro, fátima, r enôrIa , São João dos L.e.,!

tes, Nunes, Tapera, Ibiritings, Pelo Si!;11J, Riacho do He i o , Sant~

"" repuro -n~~'i

~:~,..1~1~

o AVI\NÇO DE PERNmlBUCO

Desejamos, ta'\l.bém, reancxar o Vale do Pajeú à Paraíba

eliminando a garganta inferior que cor responde ao evaoç . de Pc!.

nambuco no ter r r tõr Io paraibano A rrcnt ea ra entre os dOIS Est~

dos obedeceria a s equant e linha Partindo da serra do Iragur,çü

contornando o MunicípiO de flores na linha da ser r a dos Arrcmbsc!!.

res e Serra Vermelhaj prosseguindo peIes serras do Pedro, atr.l.\C!

seda e Jabitacá, na divisor ia ao sul dos I'\un,icípios Carnaíba
Iguarac!.

Ç-:;;ta área compreende os Mun.icípios de Jardim de Pir.!

nhªs, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do S~

bUji, São Fernando, Caicó. São José do Seridó, Duro Branco, !pue..!.

ra, Cruj!:eta, Jardim do Sendó, Acari, Carnaúba dos Dantas, Pare

~hªs, Santana do Seridó e Equador SOl'la ainda os distritos de c!
jazeir.a, LÇlgoinha, Rodeado., Lajinha, Caboclo, Domingos, Saco S!;

co, Amparo, Poços, Vapor, Bonsucesso, Cachos. Mangabei ra, Sol!

d~o, Pedra do Sino, Gois, Juá, Timbaúba, Retiro, Aroeira,UUlraitã,
VI:raçao, Manho;;o, Talhada, Carnaubinha, Currais, Nova Sorte, 6,2

la, a~l.tra da Craibeira, Riac:hão, Várzea, Palma, Quixabeirinha

P1).U d'arçQ, PHombeira e Jasmm

,
vuLTA o VELlIO peRFIL

Representando o interesse da maioria dos paraibanos e

dos habitantes cujos ancestrais pertenceram ao nosso Estado e Que

hoje, por força da divisão imposta, estão localizados nas áreas

do litígio, nos espaços ocupados pelo Rio Grande do Norte e Pe.!

nambuco, pretendemos incluir no novo t e s t.o constitucional em el~

bcraçãc na Assembléia Nacional Constituinte, dispositivo capaz de

permitir não apenas a 'Iolta a Par e íba das partes desgarradas, c,2,

mo também garantir aos Estados com demanda fronteiriça o direito

de reivindicarem seus direitos, após a edição da nova Carta

Em relação a parte que toca -.ao Rio Grande do Norte, pr!

tendemos reivindicar a área que já nos pertenceu, entre os Munie.f

pios de Belem de BrejO do Cruz e frei Martinho.

O limite ao Norte do territ6rio Paraibano, entre a cint,!!
ra superior do mapa e o avanço do território do Rio Grande do No.!.

te, tem início a partir do afluentc à esquerda do rio Piranhas ,

Que marca a divisa do município de Jardim de Piranhas, seguindo

se pelo riacho Santan.. , acompanhando a linha divisória do munic.f

pio de 5lio Fernando; tomando o caminho da Serra Queimada, na I..!.

nha divisória do munJ.cí.plo de São José do Seridó, acompanhando o

riacho Cajazeiras, na divisória do município de fruzeta, seguindo

pelo riacho Jucurut! na divisória do I~unicíp.io de Acari, cortando

o açude Gen Dutra ao meio e segUind00~ direção à Serra do Ch.,!
peu, na Paraíba, complementando a )/nl observada por acidentes

naturais /1 ~
OS NOVOS MUNICípIOS

OS LIMITES NO SÉCULO XVIII

As cartas geográficas foram sendo aperfeiçoadas e as que

apresentaram maior nitidez de detalhes foram as do senador Cdnd,!.

do Mendes e do barão Homem de Melo Nestes mapas os contornos das

três prcvIncaas do Nordeste oriental, eernambuco , Pura Iba e RiO

Grande do Norte, estão delineados diferentemente dos que são tioje

mostrados A Paraíba, por exemplo, tinha a forma alongada entre o

leste e oeste, sem as reentrências que deforman hojc aquele traç,!

do linear

Baseados nos documentos que ct rcut arae entre o Govern~

dor_Geral, Governadores de prcv í nc I as c a côr te de Lisboa, os cas.

tógrafos da época r-ea í í z a ram minuciosos mapas a partir do século

XVIII. registrando nos mínimoS detalhes os ccntornos das locdlid~

des existentes em todo o terrltorio b ras r IeLrc

Nos mapas encontrados no atlas da lithograph.ia do Inst!

tuto Philomathic, do Rio de Janeiro, pode-se observar o verdade!

rc traçado dos limites entre as três erovtnc i es . Isto, em 1868.
l:....-- v rt-~

'"i-.::'- .'~~~~..! 11,_, _.J;~_~1~ =-~_ t u.
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i:' E a~oaçãO se divide pela parte

do naec nte m o sertão do carar-í , cuja

divis 1 lhe ~ra chamada Borborema
e da parte do poente com o sertão do Jagu~

ribe e vila do Icó, e tem de distância de

uma a outra extrema pouco mais ou

cinquenta léguasj ficando-lhe no meio, com

pouca di rerença a di ta Povoação, de que se

trata, por detrás da qual da parte do poe~

te corr~ o rio chamado Piancó, que tem seu

nascimento na mesma serra da Borborema e

em distância de mela légua abaixo da Povo~

ção se une com o rio Piranhas, o qual ta,!!!

bém nasce da serra da Borborema e corre
buscando quase o nascente e faz barra

mar. donde lhe chama Açu, distrito d~ Rio

Grande, cidade do Natal. cuja capitania se

divide do distrito desta povoação em

fazenda de gados a beira do dito rio Pir~

nhas, chamada Jucurutu, da qual a esta P,2,

voação distam vinte e cinco léguas e da

mesma Povoação buscando sul pelo rio Pia!!

có acima até o sertão do pajeu, nessa mes

ma ribeira em distância de trinta légua;·

extrema o distrito desta mcsma PO'loaçâo •

capitania da cidade da Paraíba, com a cap..!.
tania de Pernambuco Na compreens;;io dcste

distrito clr.em vários riachos, abundantes

de águjlpe inverno, a saber rio do Pe!

xe, E/pin ra~Qi, Seridó e riacho
dos Porcos, Que são os principais, e no!:

nhum deste é navegável, porque pelo verão

secam tanto, Que só conservam poços em a1.

guns lugares e em outros apenas água de c~

cimba Nenhum destes riacl10s tem nascime!:!,.
to porque só se fertilJ.zall1 para correr com

águas de chuvas e correndo vão todos desa

guar no rio acima dito Piranhas"

Há, na Torre do Tombo, em Lisboa, o original de um doc,!!

mento revelador das fronteiras entre paraíba. Rio crence do Norte

e Pernambuco. Trata-se da "Relação da Povoação do Piancá e Seus

Distritos, Extremas e Compreensão" Este manuscrito original foi

copiado pelo historiógrafo IrIneu Pinto, por incumbência do Instl

tuto Histórico e Geográfico Paraibano e transcrita por Veiga J.,!!.

nior e Wilson Seixas O documento, que elimina qualquer dúvida em

relação aos limites fronteiriços entre os três Estados, apoiado

em mapa elaborado com precfsãc pelo historiador Wilson Seixas
tem o seguinte texto.

Relatou o acordo que prom~ com os índios Corernas e o
bom sucesso na celebração de p'/z c os temíveis repuras , empre!

tadas que possibilitaram a ft#daç ~al õe Piancó e o fim
das investidas dos índios contra as fazendas O sertão sob as o.!.

dens de Teodósio já havia sido ocupado anteriormente pela Casa da

Torre, uma instituiçlio feudal com sede às margens do Rio São fra~

cisco, que expandira a área até os limites mais extremos entre

Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará Teodósio preservou, ap!:.

nas. estas áreas, incrementando nos lugares mais distantes a i~

dústria pastoril e a lavoura.

Segundo os documentos da época, a primeira localidade do

serUo da Paraíba a ser elevado a categoria de pcvceçãc foi Bom

Sucesso de Piancó, cuja jurisdição abrangia a bacia do Piranhas e

limites que se estendiam entre Cariris-Velho, Vila do Icó, Sertão

do Jaguaribe. sertâc do pajeú (hoje área invadida por Pernambuco)

até a fazenda Jucurutú (área invadida pelo Rio Grande do Norte)

o historiador Wilson Seixas Leerbr a que Borges de aar r cs

conta no seu livro "Bandeirantes e Sertanistas Ba.l.anos", que

morte de Constantino de 011veira t.eco , em 1694, deixou vago o car.

go de capitão-mor das fronteiras da Paraíba, levando o Governador

Geral D João de Lencastro a indicar para este posto o irmão do

extinto, t ecuõarc de Oliveira Ledo, reconhecido sertanista, po.!.

que "convinha ao serviço de Sua Majestade a permanência dos mor~

dores de toda a área compreendida entre as fronteiras das Pir~

nhas, Karir!s e Pãencôs''

'reodõe.íc foi empossado no mesmo ano, perante o Govern3!.

dor da Paraíba, Manoel Soares de Albergaria Três anos depois r~

cebeu do Governador a ordem para comandar uma expedição a fim de

percorrer toda a área pertencente à Paraíba Em 1696 Teod6sio r,!

gressou à Capital depois de percorrer perto de 100 léguas entre o

11 toral, o planalto da acrborema e os sertões, dando conta de sua

missão

demarcações da área, ingressando em terras paraibanas, "contra a
nulidade de muitos perarbancsv , como vtu IrIneu Joffily dlante da

passividade dos políticos da éPoca

mCom base na razoável b bU 9 afia geográfica existente
hoje no jnrs eu UltramarIno de tbO ~utos Historico e GcQ.
gráfico da Pare íba , Rio G.aflde do Norte e Pernambuco, bibliotecas

Mapoteca do Itamsraty e acervo particular de diversos historiadQ.

res será possIvej o Ieventenento de cartas geográficas, atlas, c~

pias de cocunentcs e missivas das autoridades da época, sobre

questões que podem elucidar o lltigio dos limites.
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO C/!Ef\o'DADO - Art1go 321

Acrescenta-se ao arbgo 371 do projeto o segJlnte Paragrnfo Un1co

o artigo 189 do projeto, passa ter a seçomte redação

~/''''!:L!_,

1
, I

Art 189 - Un qomto dos lugares dos Tribunais tsteooars e do Dislrito rcc ....,} -
Terntórios será composto, el ternadasente , de eenbrcs do !Jln- ..t -r- ,
Públlco e de advogados, de notorio saber jurídico c replot:::;~,J 11 :.

com mais de dez anos de carrerra ou de excerrêrcre crorrssrcr." no'
eretavc exercfcrc da prorrssãc, morceoos em lista sExtupla r-rI

gãos de representação das respectivas classes

E/I,ENOA MODIFICATIVA
OISPOSITIVO E'lEl\OJ\DO - Artigo 189

parágrafo tlnico - A Lei conced~ra cond1ções para escntular e reglstrilr II'"Ô 
ve1S com limite menor do lI'odJlo mímmo.. respell..rdo a quall

dade do solo e 1ntens1dade da at1v1dade plodullva

o processo de coloOlzaçdo em área de lo.111nada de cultura Cúnl <lHo p~

drão de fertllld::lde, deu-sEl por aqUISIção de pequ€....a área, conSlderaJa fal1I11ar

o Artigo if27 e scus §&, por suas invocaçõeos

J.ntolerave1nente anal! ticas, não se confornan C01~ a hicrar'.lol.ã cons
tJ.tucIonal, sendo de ndtureza rcgulüncnl.ar, port.ant.o, de conoetén 
cia da legJ.slação Orc.indrld. Tal se con~igura, lncluSlVC., oorauc.
o própn,o ProJcto de ConstJ.tulção, pclra eV11.ar C'.lia dc.gr.,ê .... ;.:io -da

mandamento constItUCIonal, àeferIu a Cu"rantia funcil""lcntal C:C' ~lue

caberã ã Unúio conpc!tên'=la l.lrlv<ttJ.va ",<,ra legl~l<lr sob"c pr....;ulücCi~'i

indígenas, inclusl. vc em relação "os sous dl.re1 to~, Jaz] CdS, 1dv;as,
recursos ml.nerai~ etc., con(orMe dlsco'llo no l~ll 54, inciso \\111,

letras!- e !. E assim a preseJ!nle encnda !Mra clinjndr c<is,c al.tastar
damento, o que se faz com apOlO no l.rt 23, § 2"', do Reglnonto In -
terno da Constl tUIntc

.JllSTIF1CACÃO

5º). . • "pelo seu portador"••••• '"

no ocrnur em prazo razcave.l a eníssãc de posse na area oesaorcoraeca oclr _f'._

ão, sem contudo rer.ir O mrtn to de defesa daqueles que julga'll InJ..JsLl;ado,;, ::r-'

tantos flCOS exemplos vem acontecendo por tocas as reqrões brasa Ierra

EMCNOA SuPRESSIVA

OISPOSITIVO EJ.:'::NDADO· Artlgo 318, parágrafo 59

P PLEUAAW

Sup!lll'a-sc d3 projeto, artigo 318, §5Q , a express50

JUSTIFICACi'iO

Essa proposta VIsa valor.rzar o eretivc exercício da eovccacir I

tecer os rrrbonais com advcqatfus de alto preparo e experiência crcrms,c. ,;::
pediodo dessa forma, aquele que após ccocnnr o curso superior e nuncc ( er '

a profissão, consegue a sua indicação para algum Tnbunal tão somente r,-l , "1"'.

zaoe elou bomentrosamento que possua
Para conseguirmos atingir as metas precouaeoas , com urra SOCIC'~'l'~(: t

fortalecida e os Poderes harmôruccs entre 51 mister se faz o rortalccrr ..I'~:'. :: !

tocabl1idade e dignidade do Poder fudícrarro, evitanclo o clicnlellsmo If\'r-.S_

sível na magistratura. I
Comessa proposta creres na eficaz contribuição para a edIflc.-u;";~' '

do Poder Judlc1ár1o na Nova Carta. I

Il-IENt!A SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO r;'IENDADO' Art~go 427 c sou s §§ 19, 29 e ac

Substi euen-ee o Art.1go 427 c <iDUS g 19, 20

c 39 pelo de rcdaçdo seguinte.

"Art.. 427 - A pesquisa, a lavra ou a e xp l.o 

ração de nunôr í cs c o a,.>rovcj ..encn to aos

potenciait" de ene r-ç r a h:!.õrã..11ICã c. cc r rus
ocupadaa pelos í.,êios só paJcrâl'.l sur CIC<iC!i

vidas conforne ea.eeceãcõcs fh.dà<lE oeLa

UOIãl'.l, rnediant.c legislaçno orainfi::"J a",

A aceltação d:;! título d.:r div1da agrfina deve ser as~egur.ticl<J para pi:!

gamento de qualquer tnbuto federal cu obriga;õe~ para cc.'!' .tiU.,lão, é:rc"~~ do '
desaproprIado, não podereo ser em hlPótese algúl:'!, assegul<lc':l J:2g,-.renlo ~C'o:,sC's'

tributos por parte de terceiros, com c Utulo da díVIda ag~ ..:-h, e\cnlt..a!rrntl '
em seu poder

Essa express~o errtlorü curta, caso seja conser'fadiJ no trcc"o co."!'>Ulu

clona!, pode prejud1car o processo d~ RefoI'r«l ílçn'rn (, a c.co 1::'la d'l."",;'0. r~
la "sangna" da arreçad<:i';dO de vaflas fontes de lnbulos reé-rJ.s -

~o---- ...... "'''.'''...."''.. ''' ..------~

P PLENJiIlID

EMENDA lP09195-1 _,"",
tJ Constituinte Gonzaga Patriota

EMENDA lP09197-7
P CONSTIlU"'TE JG'AS rI",,,no

EMENDA lP09196·9
.[J CONSTITUIr~TC JONAS PIt-KIRO

rr;E'NfIRIO

EMENDA lP09194·2
I? CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO

[=i-~;~""

~~.'
'~(N..t"CON"'.O"U.'QN""O' _

PlENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~lENOADD - Arbgo 277

DISPOSITIVO EMENDADO. Art1go 319, parágrafo único _ passa a ter a seç.llntc :-e

dação

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13, ítem XXV

Dá-se a seguinte redação

Art 13 - • ••
XXN - Proibição das abvidades de lntermediação remunerada de mão-de-o~:-: ."-.

nente, temporana ou sazonal, amda que mediante locação, salvo n'::5 c 
de prestação serV1ços técn1COs elou especiallzados.

MNDA ADITIVA

JUSTIF'lCACÃO

É consenso entre a ma10na dos constltuintes que, por afl1gl:- - •• -~
de trabalhadores braslleuos brasl1euos, a exploração da mão-de_cora c::- ..
cada (os chamdos bmas-fnas) deve ser obJeto oe espec1al atençaw J:or c.:-:o;
realizadores da nova ConshtUlção Entretanto, a redação 1nSe~ld:l no /ll"'::-- •
da Subcomissão dos Due1tos dos Trabalhadores e Serv1dores Publicas, c... - ", ~.

vo básico é o de c01bu tal prat1ca entre nós, f 01 formulada ce r"3reIrs·.- •
da vez que pode ser entendIda como regra prOlb1t1va do funC10narrento oe _••. _
já consolidadas em nosso slstema econõl'llCO e ate lI'esmo em nível ..nterna: ': .
tais como consultoras de engenhana, assessona de projetos, lirr.peza, a '::·S::
vação de ed1fíc10S, etc

Desta forma, a redação sugerida com a presente, além de ter -;$'.-. _
ção específica para os trabalhadores rura1S, tem a 1ntel1gência ce pres-:-:- M

se importante segmento do s.etor empresanal. afastando de plano cu'usc. : r
das de mterpretação Vale reglstrar, tambem, que a ativ1dade ecc...5,l1IG:' .: ~.

de deriva o trabalho e consequentemente, o emprego, ndO sendo razoavel '-:.'
emnorma de cunho genenco, as condições possíve1s de contratação de rr ._': •
fazendo com que as empresas se adaptem aos direitos dos trabalhac3res

A abv1dade econômica empresanal, por sua própna naturez:J • -.-
ca e inesgotável, enquanto que a contratação de IToão-cle-obra, sa1\o nos c:: . _
trabalhadores ruralS sem qualificaçiio prohss10nal, e únIca e exc1usIvc:-:'l:. :.M
rivada do fenômenoempresanal, devendo a este se moldar

O desapropriado deverá ter o dltelto de ampla defesa, ent:et:.:
to a decisão do cabimento da desapropriação deve ter um desfecho medIato, r-=:-"

não prejudicar o processo de f?eforma Agraria Daí a necess1dade do Peder Jt,..:::~c_=.

JUSTIFICAÇÃO

As alíneas~, ,!?, .2., do ítem I, do Artigo 277, terão a seçuinre reoeccc

'~I.'_fCoN"'.O'"U.'QN'''.O ~ ~

a) vinte e UI'1 inteiros e cmcc décn-os por cento ao fundo de Part1c,:,~:;

ção dos Estados e do ürstr.tto Federal,

b) vmte e dois Interros e cinco oécincs por cento ao Funde ce ParL=.
pação dos lJ'lJnicíp10S,

c) três por cento para aplicação nas Peqiões Norte, Nordeste e centre _

Oeste, através suas ínsbtuições orrctais de fomento,

,JJSTIfICAC.líO

Ao se tratar de Perome Agrária ou desenvolvimento de tma regi30, ::
processo de colonização tem se mostrado ertciente, sobretudo na reqrãc ar'ízé~.:.

ca, e de modo geral com pouca inversão de recurso por parte da Uniil:o

Neste caso para flxação das famílias no mero rural, as cul tures pe:

manentes são essenciars POlS as famílias Inlcaalmente permanecemna crocrreoa
de pela expectativa do início de produção e, posteriormente, na fase da colllJ.=.

ta de forma duradoura e sempre lucrahva
Somente as culturas anuais não raxam o homem do meio rural, cera ..:.

fluênc1a no desgaste do solo e do cansaço das famílias É ~mportante e nec(!!ls_

rio una slmb10se entre as culturas anua1S e permanentes.

parágrafo Unico: o processo Jud1c1al terá Ull8 vistc:-Ma

prévJ.a, de [lto sumaríSSImo, onde se deC1dlrô o C"=::_ 
mento de desapropnação e o arbitrall'ento de cepos...t.: •

prév10, não podendo exceder a 45 dIas após o ato desa
propnatóno

JUSTIF'ICACi'tD

El-EM:lA ADIlIVA

DISPOSITIVO EM:MJADO Artigo 323

Não se Jushf1ca marqmal.azar a Reg1ão Centro-Oeste centre ac ...."

las que exaqem uma contrcbuiçãc marcr da União para seu processo de sustent.:;E;
e desenvolvimento econômico

Não incluir o Centro-Oeste, f?eg1ão carente de recursos reoerms
e a única capaz de responder de imediato o epcro rinencerro, é una drscr-Imír ~ _

çãc odiosa que não pod~ prevalecer na Lei Ha10r Há de se amat.Ir que a Peg._:::l'

Centro-Oeste, embora carente, é a que melhor e 1mediata resposta da aos orcc;e
mas naC10na1S

Inclua-se no artigo J2J do projeto, o seguinte Parágrafo tlnlco

Art 319 - •••• • •••

Art ·323 - •••••••••••••••••••••••••;.
Parágarfo tlrucc - A l.kuão reconhece a utilidade da Colonização privada cc.,:) , '

coadjuvante do processo de Perorma agraria e, neste caso, nos lotes de a5S(','":;

mento, 20% (vinte por cento) da área culbvada serão utiI1zados com culturas'

permanentes, adaptadas à região.

P PLENJiIllO

EMENDA lP09190-0
I" CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO

EMENDA lP09193-4
I? CONSTITUINTE J()NAS PltHI"D

EMENDA lP09191-8
I" CONSTITUImE JDNAS PltHIRO

p:r;;;~""-'-'

fTõ}!~~~

fTY~~~':J

fÇi~~7ã7l

Art 491 - .

EMEI'DA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO - Artigo 491, acrescenta-se o Parágrafo Unico

Preliminarmente, pretende-se eliminar a exigencla de com
provaçllo prévia da falta grave capaz de pôr termo ao contrato de trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA ,2/.1

Dispositivo Emendado. Art m, Item I, Alínea "COI

Suprima-se a alínea "C"t do ítem I, do art. 211, que ora tem a r~

daçl!o seguinte.

"Art. 211 •• •••• ••••••••••••••••• ••••••••• • • •• • ••••
1 - compete à Justiça Agrária processar e Julgar •

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos

dIssídios trabalhIstas. salvo quando envolverem questões agrícolas,

Justi fi cação •

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIF'ICACi'tO

Já é por demais conhec1do os limites de terras 1ndígenas no país. '

Por outro lado a extensão das Reservas conhecidas são suficientes para a sot:-e

vivência da população indígena atual e sua preservaç(ão futura n

A convivênc1a entre essa população e os propnetános de terras c::1I

tIguas às f?eservas, vem causando sobressalto e desavença

Para tranquilldade entre as partes, há necessidade de deflnir esses'

limites, conforme previsto no art 491, ressalvando ser desnecessária a ampl-a
ção das Rservas, geralmente estimulada por agentes estranhos às comun:!.dades _.,

dígenas ll'as provocadora de constante atrito

Dê-se ao 10C150 12. do Projeto de tonst rturção, do Rela
tor da comssac de Ststenatrzeçêo, a segulnte r-edação

"12 - garantia do du-ei tc ao trabalho medrente reteçêo

de emprego estável, re-nalveocs

a) Contrato a termo,
b) Ocorrência de falta grave.

c) Prazos def tmdos em contrato de exper-rênc te , atendidas as pecul terrdedes do
trebelho a ser executedc,

d) Sucervemêncre de fato econômico mtrenspcnfve'l, técnico ou de tntcr tdmo da

empresa. sujeito a conorcveçêc JudlClal;

e) PrÉV10 pagamento de mdemreçao proporcional e prcqressive tendo como base o

saldo do Fundo de serentie de Tempo de Serviço na data da cenrssêo sem Justa
causa, na forma da Ie-r,

o emprego esUvel é parte Integrante do patr-reõrno do

trabalhador e da sua famn,a, de sorte que as regras SOClalS devem estabelecer

rígido controle sobre as pcssttn tídeces de resctsêc do contrato. A melhor forma
de evitar-se o rcrounentc sem justa causa desse vinculo é a cnerecêc progressiva
ao empregador, que tanto mais pagará ao empregado demltldo quanto matcr for seu

tempo de trabalho na empresa

Paragráfo Umco - Apos a promulgação da ConshtUlção, não se fará rrais expan:;ã:::'

de f?eserva Indígena no país

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO ARTIGO 13. It-lCJSO ta

Com esta medida, é evidente, não se está tirando do em

pregado o du-ettc de apelo ao Judiclário, semp;;p"'que entender ar-brtr-ér-re a at rtu
de do empregador. Pretende-se, somenteAll ipr o processo de contrataçllo de
novos empregados e. em ccnsequêncre, evitar a estagnaçllo da et tvtdece produtiva

Establlldade no emprego sem ti cnntr-apar-ttda de garantla
dos neg6cios é umaequação Insolúvel As eventuais tnstebr ttoedes da eccnom e,

fatalmente, comprometerllo a produtividade, a errcrêncre e a ccncet.í ttvreece,

transformando a cr-teçãc de emprego numverdeoerrc fantasma a assombrar o empreen
dedor

nuOIJu.."'o.lia, _

A emenda ora proposta decorre do fato Já provado em nos

sa história de ser InVIável qualquer sistema que.. aparentando proteger ou garan
tir o emprego, acabe por criar uma ngldez do mercado de trabalho que pr-ejudique ,

e afronte a l rberdade de contratar, transformando-se na verdade numobstáculo à
criaç!o de empregos. -

Com a supressão pretendida, evita-se a contradição existente, pas

sando a vigorar apenas o Hem XI, do art 209} do mesmo .Anteprojeto:

"Art. 209 _ Aos juízes federais compete processar e julgar

XI - dIsputas sobre os dIrei tos indígenas "
Prevalece, assim, apenas est.a última redação, que é mais abrange.!!

te' ela alcança "disputas sobre os direitos indígenas", ainda que reI,!

Uvas às terras indígenas.

[!J PLENARIO

EMENDA lP09188-8
(l ADEMIR ANDRADE

r;r ,u'~,.u.r"lC.çJio, ____,

EMENDA lP09189-6
I" CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO
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JUSTIFICACA:O

"Art _ O Brasil não participará de forças inter·nacionais

de caráter intervencionista "

A Constituição deve de í xar claro que o Brasil não partic.!,

pará de Forças intervencionlstas de caráter internacional Tr.!

ta-se de princIpio que merece figurar no texto da Lei Maior
Esta é a forma adequada de materializar a vocação pacifi.§.

ta do nosso povo à qual deve permanecer fiel nossa paU tica e~

terna O dispositivo proposto visa a impedir que sf tuações PE,

lIticas excepcionais ensejem aventuras que tanto discrepam do

nosso passado histórico Que a intervenção na República Domin.!,

cana jamais se repi ta I

s í enâr tc

É de suma importância o dispositivo do

211 artigo 66, para que esteja vazado

texto constitucional como simples parágr!

fo. Acresça-se a esse fato a redação mais

clara proposta.

.Lu._'.nM1u i4" u.Oe. ' .11o- - - - - __-,

JUSTIFICATIVA

Emenda ao Projete de Constituição da Comissão de ststenatfzaçãc

Inclua-se onde couber i/tú.Jl»1ff; tÁf'ti:iL'\ '!J!Jj ~~]i:

Art _ A Umão, os Estados e os Municípios criarão cargos e realizarão concur

sos para seus respectivos provimentos em todos os casos emQUe houver servidores
QUe contem com pelo menos en ano de exercício continuo.

§1 _ Os atuars servidores Que contarem com mars de 10 anos de exercfdic con

tados en ores corridos, serão equiparados aos funcionários para erertc de esta

bilidade e aposentadoria.

§2 - Estão excluídos os casos de cargos exercidos emconrtarça,

m- fU10/.U."',•• ;I. -,

FY'~~~' ::::J
W1;.'@J

,_-,- .Lld.'.'C•• 'ltln/.u•• n.... io -,

EMENDA ADITIVA

p:r;lená.rio

EMENDA lP09202-7 ..<0. ,
~conslituinte WILSQN ~IARTINS

Essas áreas roran aos poucos sendo ceseetaocs dando corcrçõee a H'l_
trodução de eéquínas a tração animal, uea ler.nolo']i<l um pouco mars avançada do

que o início, e com ISSO, toda a famílIa Im se cngdjando no crccessn prccct.rvc
Pela legislaçdo atual está ororbíoc ce le:;3hzaç'â'J as éreas menores que o ncdalc '
estebctecaoc por regidO É injusto tal croceotccruc legal, core entrercs oe rsnf

lias vivem en crcrmeoeoes menores, SEn acesso aos documentos ccrtorrats , roniln

do-as de ecjbcr dC5errpenho por não eprovertareruo dos benertcros govcrnd'"\>~ntals ,

lal comocréntc rural

Realmente, em alguns casos é írwrévet , poren na t'laiona deles, me.§.

mo cem pequena arca, uma fü'llília pode scbreviver ocsce que lhe dê una coeso ccon,2
mica rentável e apropnada., a crj.tér ro do orcortctartc, levando-se em conta sua

apttoac, dlSPQOlbllidJdc de recursos, rercacc, rorra-estrutcra eXlstente e oosst
bilidade técnica

Essas são as razões basilares de nossa cropcst«, que vtsa ccrr rçrr
una injustiça cQ.'!1 os pequenos produtores, ecoccrorecote aqueles que não 1'lC1(jt'll íc

qal Izar a sua nrccrfcoeo- ,sobre Irrcvcl herdado

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EI1ENDADO' Art 65, § único

Flenário

Justi "Iceçãc

O acesso à condição de professor titular deve Se dar exclusiva-

mente por concurso de provas e títulos conforme reivindicação do

conjunto dos ororesscres universitários

Segundo a Andes _ Associação Nacional dos Oocentes do Ensino S~

par í or , a manutenção do artlgo atende apenas ao corporativismo de
parcela dos docentes universitários em oposição a uma política Uni

versitária democrática.

.)Jstificação:

São hoje centenas de milhares os servidores contratados como se fossem ten
ccrârtcs e Que se enco.nt'ram em suas rescecttves funções há anos, algo.Jlis Já pr~

xirnos da aposentadoria.

Na entanto, não tendo QualQUergarantia de estabilldade, estão estes servid~

res sujeitos a eventual lll.Jdança de política administrativa Que os ponha repentl

nenente na condição de desempregados Agrava esta situação o fato de Que não e~

tamos apenas perante atos çovernenenters do passado e SlM, pera.nte o-a política

do presente, geradora de srtuações Que trarão idêntico problema no futuro.
Dal a recessicace da correção, hoje, do crobre-a crônico, concedendo a est~

bilidade aos QUe já contam com mais de dez anos de exercício, como é reívindic~

do por teces os trabalhadores, e tarrbem da prática de contratação irregular de

servidores.

Emenda ao l=rojeto de Constituição da Comissão de SiteMatização

supressão do artigo 479.

EP~~';'~

fÇ/;~ffil

o uso adequado do solo urbano deve ser

matéria de competência dos Municipios

e não concorrente conforme previsto no

projeto.

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 66

Inclua-se após o vccéburo remuneração o

seguinte texto: dos agentes políticos referidos no "caput" s,!

rá. fixado na Constituição de cada Estado federado.

Incluir no artigo 66, o inciso V com a

seguinte redação: promover adequado ordenamento terri torial,

mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e ocu

peçjic de. imóvel com destinação urber-a

EMENDA lP09203-5
ê' ConstItuinte WILSON "ARTINs

m---------__ uot.,.ut""~.çi. ____,

lodo esforço de lrrp]anta;ã'J de una seren-a aqrârc a -o a-es n , 50 t,g
rã sucesso se houver recurso cc-crosetroc e ccstr-eoc atreves co orç,1r.~nlll da
união, F1xddo via constrtorçzc

E necessarao portento que haja oetermnsçãc pul It rca na-a COrtU'.J~Jo

da vlabilidade ca neror.....a, r,grana

uãc baste o esforço de desapropriação de terra, se oac encontrar r~

curso para assentamento dos trabalhadores rurars ,

EMEN'J .... f'lOn!VA

DISPOSITIVO ErZf\Droo - Artlgo 277, Inctso I

Art. 432 - • •• •• • •••••• '" •••• •
•••• • ••• salvo eooeres C(Jll drreatc adqulrldo na data da pro:"'.Jlqn

ção desta ConstitUlção

b -

I - . cínquenta Por cento da seguinte (orna'

Art. 277 - A uuao cntrcçere

Er-Et'DA ADItIVA

DISPOSITIVO EIJ.ENDADO arl1g? 432 _ Disposições traoaitõrães

c -
d - quatro por cento para o Fundo Nacronal da Perores /"graria, a ser mst.rtnl-,

do nesta Constitulç~O

Inclua-se no art 432 do projeto, a seçnnte redação:

r;y- JU..,.utl1.......... ____,

EMENDA lP09208-6
['J CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

,
sessatvenoc no dispositivo a expressão. "salvo aqueles com ctrertc .

adquirido na data da pron.rlgação desta Constltuição", estaremos coeetencc ....."'tl.
ça àqueles Que foram, nossos naroatéraos , além de evitar interpretações q.JE! vi

rão a macular esta 4ssemoléia Naclonal Constituinte como revencrusta.

JUSTIFICATIVA· A remuneração do chefe do Executivo M!:!

nieipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorrecc:m

a remuneração dos Vereadores.
(l PLEIIARIO

.U.'U'O'."".. dof...oo........-----__-,

[iC;~~~:J

rr.rri"~;ã!J

EMENDA 1P09200-1
('l CONSTITUINTE JANIL HADDAD

('l PlENARIO

..........'CO..'.I1.'.........t ... -,

EMENDA lP09204-3
(l Constituinte WILSON MARTINS

n ......' ....ntie/lll.cn.'nlo-; --,

m---------__ lc.,G'~ut"f1e.çlo

EMENDA MODIFICATIVA

rr;:;~'~'~

tç/;~Jill

EMEIlDA MODIFICATIVA

'-!Iq
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 1st do Art. ;.4§

o parágrafo 112 do Art. 419 passa a ter a

seguinte redação:

êeenda (substitutiva)

Dê-se ao IncIso XXVI do art.158 a seguinte redação'

'"Art 156. •••• •••• •••••• .... •••••• • •••••••••• ••

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 66 - •••••••••••••••••••••• 'O .

§ l' - Transformar o § l' do artigo 66

em Bl"tigO.

§ 19 A criança e o adolescente

Quem se atribua a autoria de infração penal terá garantida

instrução contraditória e ampla deresa , com todos os meios e
recursos a ela inerentes e a apl!caç:l,o de qualquer medida pri
vativa da lIberdade decorrente de infração penal levará em co!!,

ta os seguintes principios:

JUSTIFICATIVA

XXVI- permitir, mediante autorh:ação do Congresso N!
clonal, Que forças estrangeiras. em missão de paz, transitem
pelo território nacional."

JUSTIFICAC1\O

JUSTIFICATIVA: É de boa técnica legislativa. quando se tr,!

te. de competência em uma federação. atr!

bU{-la por artigos e não parágt'afos.

I - 
II

UI 
de pessoa em desenvolvimento.

excepcionalidade;

brevidade
respel to à condição peculIar

COIll a devida vênia, a redação do Projeto se mostra in~

ceitável. A expressão "forças aliadas" lembra o passado, a

guerra. Por outro lado, a proposta harmoniza-se com outra eme!!

da Que endereçamos ao Jnclso II do art. 100. O BraSll!há de r.l!
mar-se internacionalmente como amante da paz. Só pode admitir

que transitem pelo seu terrItório tropas com missão pacíFica

Quanto à permanência, é' inadmissível I

EMENDA lP09205-1
tJ Constituinte WILSOU MART~~---------"""

.LC.i1tlCl,.... ".I./IU'•••' •• io -,

".""....".,,"======~~

Nlngu!m desconhece a gravíssima situação

da infância e da juventude brasileira.

Por isto, a nova Constituição teM o de

ver de conter dispositivos indispensáveis à promoção e à defe_
sa dos direitos da cria-;;ça e do adolescente. Principais víti
mas, porque em geral Indefesas. da crise econômico-socIal que

aflige o país.

atENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 419

f""P~~;'~

fõ7i"~iã!J('l PLENARID

m---~-------fIlJn'...n'f.. o;.Io ___,

EMEI'IDA lP09209-4 ..<o.I: CONSTITUINTE RONALDO CARV::A~LH:::D:----------'

EMENDA JUslIFICATIVA

Transformar o § 2' do artigo 66 em artigo,

com a seguinte redação' os Municípios so

mente poderão receber delegação do Estad:

C\,l da União para prestar.. serviços. qua!!

do lhes forem atrlbuidos os recursos nece,!

lIárlos.

DISPOSITIVO EMENDADO• .Art. 66. § 2'

.H.i... ' ....,•• ln/ ....c... ,"io

PLENfiRID J •

Inclua-se no Título I, denominado "60S PriDcípios rundame!!

tais", o seguinte artlgo'

Emenda (aditiva)

m- 'U.o/.UU",..~lo ••
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JUSTIFICATIVA

ncrescente-ee o parágrafo 351 ao Art. 419.

Ninguém desconhece a gravlssima situação
da infâncIa e da juventude brasileira.

Por isto. a nova Constituição tem o de
ver de conter dispositivos Indí.soeneéve rs à promoção e à dere
sa dos direitos da criança e do adolescente, principais víti
mas, porque em geral indefesas, da crise econômico-social que
aflige o país.

§ 3Q O Estado promoverá, conjunta-
ment'e com entidades não governamentais. poHt1cas de saúde
materno-infantil e de prevenção à deflcência flsica, sensorial
e mental, assim como pol!t1cas de integração à sociedade do
adolescente portador de deficiência. mediante o treinamento es
peciali7.ado para o babalha e a convivência. e a facilitação -;

do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos como preconceitos e barreiras arquitetônicas.

JUSTIFICATIVA

-Art. 419 Compete à sociedade e ao Es-
tado assegurar à criança e ao adolescente. além da observância

dos direitos e garantias J.ndividuais da pessoa humana emgeral,
ce seguintes direitos:.

DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 419

........"IlI1C •• "nIo/....OO.. ,".io _,

fUfOl"Ulror'ca;l:.' ----,

D Art. 419 passa a ter a seguinte rena-

'111 - à proteção especial quando em si

tuação de vurneretnf Idaoe por abandono, orfandade. extravio ou
f'uga do lar, deficiência f'Ls.a ca , sensorial ou mental. infração
às leis. cepenoêncaa de drogas, vitimJ.zação por abuso ou ex-,
i1loração sexuaas , crueldade ou degradação. aSSJ.m como quando
forçados por necesslda..9f:-..ao trabalho precoce.

.EMENDA MODIfICATIVA

:r - à "ida, à alimentação. à moradJ.a,
.à saúde, ao lazer e à cultura, à educação, à dignidade, ao res
peito e à liberdade; -

:rI - ~ assistência social, sejam ou
não os pais responsáveis contribuintes do aa s t ema previdenciá
~; .

;rão:

EMENDA lP09215-9
fl ""NSTITumTE RONALDO CARVALHO

fCP~~;'-:J

(TWj"~1ii?l

a seguinte r eda-.o Art. 310 passa a ter

çãO:"

EMENDA MODIFICATIVA

'LI.. _,.o....I.,.u••o.....O _,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 310

Art 310 Consti tuem monopólio da Uni-

ão a pesquisa, a lavra. a refinação e o processamento de pe
tróleo, sob qualquer de suas formas. inclusive a do gás natu
ral. bem como o seu transporte e dos respectivos derivados,

marítimo ou em condutos.

JUSTIfICATIVA

o ensino superior não está todo orçanã
zado em universidades, predominando o número de institui.;ões

e faculdades isoladas. Como redigido no anteprojeto, há dis
criminação quanto às instituições isoladas e div6rcio relati
vamente à realidade educacional brasileira

r.r fUfOl"."'f'C.;;;O

EMENDA lP09213·2
('l CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

t0~~~'~

~..~

EMENDA ADITIVA

~ PLENARIO

r.r---------- U"OIl.""C.~;;O

EMENDA lP09210-8
('l - CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63
JUSTIFICATIVA

ncreecente-ae o Parágra fo unrcc ao Art

Parágrafo ün í co - Fica assegurada às
Câmaras Municipais a interdependência financeira e admí.n í s t ra.,
tiva, com direitos, deveres e obrigações fixadas na Constitui
ção do Estado

JUSTIFICATIVA

A Lei na 2004, de 03 de outubro de 1953,

dispôs em seu 81:t190 12, verbas ,

Art. III _ Constituem monopólio da União

I _ a pesquisa e a lavra das Jazi

das de petróleo e outros hidrocarbonetos flul.dos e gases raros

existentes no território nacional;

II _ a refinação do petróleo nacfc-

Ninguém desconhece a gravíssima s i tuaçãc
da infância e da juventude brasileira.

Por isto, a nova Constituição tem o de
ver de conter dispositivos indispensaveis à promoção e à defe
sa dos direitos da criança e do adolescente, principais viti
mas. porque em geral indefesas, da crise eccnõnrco-sccraj que
a flige o país.

nal ou estrangeiro;

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

A inclusão deste artigo na Carta Consti
tucional definirá de uma vez a Autonomia Financeira e Adminis_
trativa das câmer-as Municipais, impedidndo a interferência do
Executivo no processo da criação de cargos e funções, e da fi
xação de vencimentos dos funcionários, mormente nas cidades ce
quenas do interior, onde os prefeitos exercem uma grande in:
fluência sobre a maioria dos vereadores.

III _ o transporte marítimo do pe

tróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo
produzidos no País, e bem assim o transporte. por meio de con
dutos, de petróleo bruto e seus derivados. assim como de gases

raros de qualquer origem~

EMENDA lP09216-7
I'l CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

I'l PLEN~RIO

[T;~;;'-:J

f'Çi~';7ã?J

Assegurada a Independência Financeira e
Administrativa das Câmaras, estas, através de Resoluções. cria
rão os cargos neceesâr Içs ;rtT'{uncionamento do Poder Legisla:
tivo. independente da apreciação do Prefeito.

A Constituição de 1969, por seu turno,
alçou à categoria denorma constitucional, a pesquisa e a la
vra de petr6leo em terri tórlo nacional. como se lê do Art. 169:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOA.OO:. A.I:t. 87

EMENDA lP09211·6
('l CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

l:J I't.ENARIO

rr~~~~~

p:rõ7j'~ã;ã7]

"Art. 169 _ A pesquisa e a lavra de pe-,

tr6leo em território nacional constituem monopólio da União.

nos termos da lei"

~ da maior importância para o resguardo

dos interesses da UNHIO e da PETROBRAS sejam elevadas à cate
goria de norma constitucional todas as atividades que integram
o monopólio instituído pela Lei ns 2004/53. o qual ficará, as

sim. protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária.

O Art. 87 passa a ter a seguinte redação.

Art. 67 é: vedada a acumulação r emune-

rada de cargos, funções públicas" empregos e proventos, exceto:

a de dois cargos do Magisté-

rio;
I! a de um cargo do MagistériO

com um técnica ou cientifico,

EMENOA SUPRESSIVA

SuprIma-se o ítem XXV do Art 1:3.

r.r---'--------fUfOl"U.T.,'Ca;õO----------~

DISPOSITIVO EMENDADO: Item XXV do Art. 13

f!;;õã':J

fÇ7~;;J
.~U...Ol•••',.Iol.u•• o.,,.io _,

DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 2Q do Art. 303

EMENDA MODIFICATIVA

lI! a de juiz com o cargo de Ma-

gistério.

Esta Emenda substi tui a palavra "PROFES

SOR" pela palavra "HAGISTERIO", eliminando uma grande injusti
ça, ou seja, a de professor poder acumular dois cargos e o Es
pecialista de Educação (Supervisor Pedagógico, Orientador Ed.!:!.

caclonal, diretor e Inspetor Escolar) não poder.

JUSTIFICATIVA

(ti PLENARIO

EMENDA lP09217·5
I'l CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

r;~~;'-:J

1:Pli"~;ã?J
PLl....O,Co...'I.,SU•• OM'.SÕO _,

De outra parte, embora o gás natural se

ja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é
de toda a conveniência explicitar tal ponto no texto constitu
cional, para evitãr as interpretações que pretendem discutir a
inclusão do gás natural ~onop6lio da Lei 2004/5:3.

f'l PLENARIO

EMENDA lP09214-1
I'l CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

EMENDA ADITIVA

c DISPOSITIVO EMENDADO: Art .. 411

§ 2" Todas as captações de água
para qualquer uso, especialmente industrial. s6 poderão
feitas na jusante do ponto de lançamento dos dejetos dos cau

tadores neste mesmo curso.

Esta emenda visa preservar os cursos de
tigua do contínuo processo de poluição que sofrem quando ocorrem
captações para uso humano e industrial

Esta determinação constitucional obriga
o sistema a captar a água abaixo do ponto onde lança seus pró~

prios dejetos, forçando assim, o tratamento adequado da água

que utiliza.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se_ o parágrafo. 22 ao Art. 411

DISPOSITIVQ EMENDAOO: Art. 377

EMENDA SUBSTITUTIVA

dação:

r.r fllfOIlYI''''CI;;;O ---,

\..3{JSTIFICATIVA

seguinte redação:

§ 21l Na exploração pelo Estado, de

..atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista reçer--se-ãc pelas normas aplicáveis às empresas
privadas. inclusive quanto ao dire.itodo trabalho e a~ das obr.!.
gaçi5es. sujeitando-se aos mesmos controles e meios de fiscali
zação a que estejam submetidas as sociedades mercantis.

Alguns órgãos do Poder Executivo têm bai

"Xado normas que vem causando di ficuldades à atuação de empre

sas públicas e de sociedades de economia nüs te ,

-uc exame dessa atividade normativa evi

denciam-se alguns dispositivos que:

.a) retiram a flexibilidade de atuação
..das empresas públicas e cas-ce econo
mia mista da área federal;

o parágrafo 21l do A.rt. 303 passa a ter a

Para a economia, principalmente dos gran

des centros. será um tropeço a mais. uma vez que o trabalho -;
temporário possibilita a agilização de recursos humanos em ta
refas ~e curto período, prevendo-se um aumento do "TURN-OVER"
da ordem de 8%.

Por outro lado. o cl tadc inciso XXV mis-

tura trabalho temporário urbano com contratação de "bóias-fri
as". classificando a locação de mãccde-obra como gênero. quan
do na realidade ela é espécie da prestação de serviços.

'trata-se de um retrocesso sócio-econômico.
que, se realmente se transformar em norma constitucional, !mpe
dirá nos próximos três anos a criação dê três milhões de empr;

gos temporádos, que interessam de 'perto a jovens estUdantes:
aposentados, donas-de-casa, pessoas entre dois empregos e ci
dadãos eventualmente desempregados.

JUSTIFICATIVA

XXV Proibição das atividades de
intermediação remunerada da mão-de-obra permanente, temporária I

ou sazonal, ainda que mediante locação

rr;~~~:J

prõ?i;;mJ'U""'~/~.II'uIoJ.ul.o."tIo _,

o Art. 377 passará a ter a seguinte rI!

Art. 377 'As instituições de ensino s~

perior gozam nos termos da lei, de autonomia didático-cientí_
fica. administrativa. eccnêeuca c: financeira, obedecidos os
seguintes princIpios:"

f!J PLENaRIO

EMENDA lP09212-4
l" CONSTITINTE RONALOO CARVALHO
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EMENDA SUBSTITUTIVA

r;,'óii'~

Roa?]

rY~~;'~

~'~6(8!J

A Pr-ev tdênc r e Privada, e praticada há vâr i os anos em virtude da re
conhecida def i cr âncr a dos êene t Ic rcs da Pr-evt dênc t a üf tc te l e para
atender a essa s t tuaçâc há Ent t dade s Fechadas de Pr-evuíênci a Priva
da. também chamadas de Fundações , neces s âr-i eeente , sem fins lucratl
vos. obedecendo, na epl i ceçãc de suas d t s pcn tb t l t dade s r mancen-as'F
a regras rigidas r rxa das pelo Conselho Monetário Nac t cna l

Ta r s Errt i da des têm por objeto ms t r tuu- planos pr-rvedos de concessão
de Pecüllo ou de Rendas, de ãene f Ic i cs Complementares ou Assemelha
dos aos da Pr-evr dênc i e soc i e t , med i e nte ccn tr-tbu t ç âo das empresas ms
tituidoras e dos r-espect tvos empregados, esses em menor proporção -
que àquelas.

Atualmente exi s ten no ãr-es r l 180 Ent r dade s Fechadas de Pr-ev í dênc t a 
Pr-rvade , man t i das por cerca de 750 empresas, mcor-pcr-andc um conti 
gente de cerca de 7 mrl hjie s de trabalhadores e seus dependentes Re
fendo conta qente , pelas suas cer-acter-Fs e r ce s s oc i a ts , ccns t.r tu t ses
mento destacado da soc i edede br-es t l en-e que meçeve lmente contribui:'
para a formação da cp rm âo ptib l ica nec i onat ,

ser-i e lamentável que um pr-ece t tc ccns t t tuc tone l mv tebt l í aas se os a~

tuais planos de beneficios oferecidos por essas Entldades ã c1asse 
trabalhadora Por outro lado nos é sequer possivel admit1r que nos 
50S constituintes Leq t t tmanent e et e i ros pelo voto dp' povo br-as t l e t 
r-o, sobretudo dos trabalhadores , desejem pr-tvâ-Lcs desse conqu t s te ,

Impõe-se pois. por absoluta mccmpe t rb t l r dade , a sugr-es sâc do art.
360 e seu Parãgrafo üm co , do Projeto de cons cr tu tção , apresen~ado

pela ccen s s âo de s rs rene t t aeção , que fixa j im te de partlcfpaçao dos
órgãos e empresas estatais no cus te te dos planos de prevtdãnct a das
Entidades Fechadas e o estende ã Pr-evrdênc i a Parlamentar.

A Prev1dênc~a SupletJ..va é prat1cada há vários anos em va r tude da re
ccnbecada deâi.caéncae dos Benefic10s da Prev~dênc~a Of1c~al e têiii
par obJeta ans ea euaz- planos prJ.vados de concessão de P~cú1J.o ou Re!!
das, de Benef!c10s COmplet"lentares, meda antie contr~buiçao das empre
sas instl.tu1doras e dos respect~vos empregados.
Atualmente, com um ccnta.nqenee de cerca de 7 nu1hões de as.sccaedos
e dependentes. a Prev1dênc1a supãetave eonstn tua, um segmento desta-
cado da sccaeaeôe brasl.le1ra. que 1negavelmente contirabua para a
formação da op1n~ão públ1ca neeacnaí., alén de representar uma co,!!.
quista da classe trabalhadora. Deve p01S, ser anceneaveda para per
m~t~r que seus benefícl.OS possam ser escendados a outras classes 1.,2
borativas e jemaa.e 1nv1ab1.1~zados como econcecez-a.e caso fosse apro
vado o art.360 cUJa redação proporras seJa subst~tuída.

Não nos é possível adm~tir que nossos ecnsca.cuances leg~timarnente

eleitos pelo voto do povo bras~le1ro, sobretudo dos trabalhadores,
ôesejesn peavã-aee desta conquista.

Impõe-se po i.s , por absoluta anccn-patn.ba Ladade , a supressão do art:..
360 e seu Parágrafo tln~co, do ProJeto da ccnseauuaçãc apresentada
pela com~ssão de S~stemat~zação, que estabelece par1dade na contr.,!
bu~ção de empregados e empregadores. estendendo a regra à PrevJ.dê!!
c1a Parlamentar•

JUSTIFICACM

EMENDA SUPRIMA-SE O ART 360 E SEU PAR}I;GRA-
FO ONICO, SEÇ}l;O II 00 PROJETO DE
CONSTITUIÇ1W

JUSTI FI CAC'}I;O

Parágrafo (ln~co- Os empregados e empregadores CO!!
tribu~rão facultat~vamente para o
custeio da Prev~dênc1a Suplet~va ..

EMENDA ADITIVA

f'J PLENARIO

..,- tClto/......l1."'... io

EMENDA lP09224-8
f'J CON5TUl!!NTE RONA! 00 CARVA! "O

EMENDA lP09225-6
l" CONSTITUINTE RONALDO êÀ'RVALHo

rr'p;;;;B~

~õâ-a

r'HDB'~

OO~';:mJ

o parágrafo ünrcc ao Ar-

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMED.ADO: Art. 91

tigo 91.
Acrescente-se

Em decorrência desse critério, subsiste
a esdrúxula situação de um mesno benefício apresentar valo-

res diferenciados a título de cobertura para um evento que,
sendo igual para todos, não comporta diversidade de avaliaçõ

es no que concerne às consequências que o mesmo acarreta aos

destinatários da pensão com que o Poder Publico procura eeae
rar os dependentes do funcionário.

Efetivamente, não se pode co~preender

que. em função unicamente da causa mortis do instituidor. a
pensão seja de 50% ou 100% dos proventos do extinto, face à

realldade Lr-re t.c rqufve I de que os problemas enfrentados eere
familia que perde o seu chefe não são agravados ou atenuados

sob a influência das circunstâncias que motivaram o óbito, '

tanto mais quando se sabe que há mortes até mais t reumat Iaen
tes e que resultam de enfermIdades de tratamento tão oneroso

e incerto como o exigido por aquelas capituladas em lei como
"especificadas" Assim, a conclusão sensata é de que a dis-

tinção conferida a determinadas doenças se justifica para o

deferimento de aposentadoria parcial ou integral a servtcc-
res em atividade, mas não deve prevalecer para a concessão
de pensões, tanto no caso de ativos como de inativos, já que
o fator determinante (morte) é sempre o mesmo

Dispõe o Art. 12 da Lei ne 6.782, de
19/05/1980, que "a doença profissional e as especificadas em
lei ficam equiparadas ao acidente em servIço, para efeitos

da pensão especlal de que trata o art 242 da Lei n2 1711, de

28 de outubro de 1952".

PARAGRAFO IJNICO' Fica assegurado à fa
mUia do funciona rio público falecldo, Ineeoenceeente da cau
sa responsável pelo obito, pensão equivalente ao total dos

últimos vencimentos ou proventos recebitlos em vida

Por sua vez, o citado Art. 242 da Lei
n fl 1. 711/52 preceitua que "é assegurada pensão, na base do

vencimento ou eeeunereçãe do servIdor, à família do mesmo, '
quando o falecimento se verificar em ccnsequêncte de ec tden;
te no desempenho de suas funções"

Como não ocorre a hipótese de acidente
no caso de aposentados. o conteúdo da Lei nfl 6.782/80 vem se.!!
do aplicado por extensão simples, para o arbitramento das pe.!!
sões instituídas por servidores acometidos, após a inativação,

pelas denominadas doenças especificadas em leI e das quais
venha a falecer. •

JUSTIFICATIVA

fl "LENARIO

ê' PLENARID

EMENDA lP09221-3
ê' CoNSTITINTE RONALDO CARVAHHo

r;r tUfO/•• "'r'•• çio

EMENDA lP09222-1
r'
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CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

o inciso I do Art. 372 passa a ter a

segt11nte redação.

." I - democratização do
e permanência em todos os níveis de ensino".

E preciso garantir o acesso e oereanên-,
cia do aluno em qualquer grau de ensino. A gestão é de natu

reza técnica, com provimento regulamentadg em legislação prE!.

pria. conforme a natureza jurídica da entidade mantenedora da
escola

DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 372

-A observação que se pode fazer. a propó-

sito dessa requj.aeenteção cerceaccre , é que ela atinge. com
19ua1 impacto. õgãos da admini.stração mdãret;a produt!va , de

cuja flexibilidade depende grande parte da eccncnua do Pais. e

aqueles que, por sua insuficiência, trazem legitimas preocupa
ções ao Governo e à Sociedade e que estariam a reclamar uma i.!!
tervenção corretiva.

;, ~édlo erazc é de prever a queda dos

níveIs de eficiência das estatais produtivas, em decorrência'
dauela regulamentação. que afeta a firmeza e rapidez de deci

sões exigidas de Qualquer empresa. As es t atar s produtivas t~

4'ão dificuldades de concorrer em seus respectivos setores
senso de cccr turuoeoe , agilidade~ eficiência e rapidez de atu,!

.ção são requisitos essenciais para a sobrevivência no mercado,

cada vez mais competitivo. e 'Que eX1ge grande flex1bilidade.

Peltls ectrvcs ecrea, sucere-ae a inclusão,

no texto constitucional, de dlsposit1vo que assegure a esses

órgãos da administração indireta o mesmo tratamento das em-

presas privadas. sem prejuizo da supervisão ministerial e dos
plenos poderes da União. como sua acjonjsta controladora.

b) implicam em mult~plicação de contro

les e fisclaizações; e

e) -acst.ran-ae imc:ompatíveis com a super

-estrutura constitucional e legal que

::rege essas entidades.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP09219-1
(!l CONSTITINTE RONALOO CARVALHO

PLENARIO
r.r ' .....""'/Co~'•• UIt"".O'''...Q

..,-__--r tUfOUlllf.'••"=ÁO------------,

EMENDA 1P09218-3
[!l

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 57

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6& Acrescente-se o Parágrafo uotee ao Art.

Acrescente-se o item V ao Art. 66.
EMENDA ADITIVA 57.

!tem V.. legislar sobre a remuneração·

dos Prefeitos, vtce-preret tcs e Vereadores

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 276.

Acrescente-se o paráglafo 3'2 ao Art.

parágrafo üní.co s Ficam os Estados au

torizados a criar os Tribunais de Contas Municipais como ór

gãos auxiliares das Câmaras Huniclpais no controle das Con

tas dos Municípios.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 22 do Art. 7)

'.ItO/4.''''''.çlo --,

Trata-se de assunto de economia inter
na dos MunIc!pios Que merece, no máximo, tratamento pelo Est,!

da federado, COIl"O era até o aparecimento da Emenda Constitu

cional n2 4, de 1975. que teve como resultado o entendimento

da remuneração obrigatória dos Prefeitos e Vereadores. Note

se que. até então, cada Estado disciplinava a matéria segun
do suas tradições. havendo muitos casos em que o exercício do
mandato era gratuIto. Posteriormente, a Lei Complementar n2
50. de 1985, veio contribuir ainda mais para tumultuar nacio

nalmente um assunto Que no passado sempre se resolveu no ãmb!

to estadual ou mesmo municipal.

Tem sido a mais exltosa experiência dos

Conselhos de Contas Municipais naqueles seis Estadas que os

criaram Amazonas, Bahia, Ceará, Maraohão e Pará Tal êx! to é
fácil de compreeender diante dos fatores que para tanto tém·
contribuído, como' (a) a especialização, que permite àqueles
órgãos um conhecimento melhor da realidade municipal do Esta
do, nas suas variantes e peculiaridades , (b) o papel dldáti

co que têm ilssumido, sem prejulzo de sua função fiscalizado

ra precípua, e que é facilitado pelo conhecImento, de perto.
darealidade dos Munic!plos; (c) a forna expedita como têm ag!
do, precisamente pelo fato de que se ocupam tão somente das
Contas Municipais, (d} a maior efIciência da flscalização. d,!

cil1tada inclusive pela rede de delegacias regionais e por

procedimentos que aproximam a fiscalizaçlio dos gestores dos
dinheiros públicos municipais. Assim, impõe-se que os Conse

lhos de Contas dos Municípios se tornem regra, aliviando-se'

os Tribunais de Contas dos Estados da grande sobrecarga que
representa. na maioria dos Estados, a fiscalização financeira
de várias centenas de Municípios (lO Estados têm entre 150 e

722 Munic!pios).

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A parf:1cipação dos Municípios em tribu
tos federais e estaduais é a man!!!ira mais eficiente. do pOll
to de vista da pol!tica fiscal. de asseourar aos oovernos mu

nlcipais receita compatível com suas responsabilid:ljes Não

se trata de benesse :lU concessão do oovern:) fed~ral OJ esta

dJal. comi) são as transfe=ê-.::ias neo'Jciadas m'3S sim de Ull

direito irnpresc!n:Hvel P3rd dar cantf>údo substantivo ã auton~

mia municjpa~ e li descentralização pol1tica do pais. Além di!

SOl é ilHa presunção ou mesmo arrogância da$ esferas seperio

J:es pretender conhec~eIhor do Que os proprios governos
locais, quais são seus problemas e suaa prioridades só devem

ser estabelécidas de cima quando se tratar de pol1ticas fede

rais ou estaduais para cuja implementação os Municípios sejam
convocados, utilizando-se, para' tanto, recursos especiais e

métodos espec!flcos de ação.

§ 311' Não haverá qualquer vincula-

ção ou prioridade para o uso, pelo MunicIpio, de -SU1S cctas

dos tributos federais e estaduais.

E;~~~~

rrn&"~;a;][!J PLENARID

EMENDA lP09220-5
[!J CONSTITINTE RONALDO CARVALHO

Subst1tua_se a redação do art. 360 e seu Parágrafo (ln1co. seção lI,
Capítulo 11 do ProJeto de Const~tu~nte, pela seguinte:

Art.360 - A Prev~dênc1a Suplet~va ger~da por; ent~
dades pr~vadas sem f~ns lucrat~vo$, é de
relevante irteresse econõm~co e soc~al.

devendo ser 1ncentivada pelo Estado ao
qual se subord~na para prév~a aprovação
e pennanente f:l.scalização.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. S4

tU'o/.ulT'rlC.~io _

ú'~~;'~

rro?i"~;m

CONSTITUINTE RONALDO CARVAL1iO

EMENDA lP09226-4
[:J

E';~~~~

Ui;;~J;;;]PLENAAIO
.udouo/c~~"~lo/'UI.o.,$Ilo--- __--..,

EMENDA 1P09223-0
tJ CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

Esta emenda visa apenas, com uma
redaçllo, eliminar o parágrafo 3f1 do Art. 73.

JUSTIFIÇ'ATIVA

§ 22 A Unilio, os Estados, os Mu-
nicípios e o Distrito federal, este no que couber, estabele

cerão mecanismos de cooperação de recursos e de atividades p~

ra assegurar a realização das funções públicas de interesses
metropolitano ou microregIonal.
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54.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o Parágra fo ünrcc ao Art

Acrescente-se o parágrafo za ao Art. 347r

c';~~~~

I"l~"~;;ã?]
'~l"".,••w,."I./I",••w,"I. ..,

JUSTIfIcATIVA

Além do quorum especial de 21J do congre1.

so Nacional em sessão conjunto e votação em dois turnos, Impõe
se o referendo popular para a aprovação de emendas a Constiui

çêo, Assim o exigem, entre outras, as Constituições da Suiça e
do Japão Se a um corpo legislativo a nação delega o poder de
elaborar a sua Carta Magna, através de eleições populares que

visam a estabelecer a sua composIção com vistas à mIssão cons
t í tuínte , não poderão outras legislaturas as modificar, aInda

Que através de quorum especial, o que por aquele for estabeleci
do como norma constituclonaI A legitimidade para tais alteraç~

es é indelegável e só o povo poderá crismá_las. Evita-se com
isso 'J tendência oligarquica que surge em certas uencerac í es r~

presentativas, onde legisladores tendem a se transformar emecc
nos do poder"ante a impossibilidade de revIsão popular imediata
Sendo impossível implantar-se a democracia direta, o referendo
popular tende a atenuar as deturpações que pode sofrer a demo

cracia representativa.

§ 311 A aprovação das emendas consti t.!:!.

c tcnar s dependerá de referendo popular expresso

EMENDA lP09233·7
f1 CON5TITINTE RONALOO CARVALHO

EMENDA ADITIVA

DISPDSITI1:=~::DO~Ar~ 5;4 JJ/ot(\ J..~(J..!1O o, /W'\. ~v......(\.q CITn'\,'

lJN.UUl t\(, \t~~-f\2-A~e(t.~a-se-o...i.tem-X1X-ao-Art--54-

JUSTIFICATIVA

XIX - Assegurar a função social da Ma
ternidade. da Família e da Infância perante a Sociedade, como

valor fundamental.

A saúde da criança qr ae Ll e Lr a está em crise por
que existe uma deformação e um desvirtuamento no cuidado ao

ser humano em desenvolvimento rápido. levando-o a um quadro
clínico que transcende do social e quiçã cot It í.co, armando a

grande psicopatologia social Que envolve o menor desnutrido,
Imal tratado, abusado, espancado, abandonado e sem futuro nu

Illa sociedade exigente.

Precisamos colocar a criança no centro dos in

teresses de Qualquer polItica social. já que constitui a me

tade da população brasileira, quando incluímos o adolescen

te.

'--'-'='-"'-"----'----:--=-"'-"--'-'-'="'- -'1 (lp"õe'-:J
.~ .....,.'e.w'SI1..'IU.'.W,.llo-------J cr~;;'âJã7l

EMENDA lP09230·2
tJ CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

f'J PLENARIO

pr;~~~"~

~'~ã!ã7J

Limitar os casas de intervenção no Muni
ereto, que somente poderIa ser pratl.cada pela União no senti:
do de assegurar a integridade do território naclonal,a cbser->
vãncla dos princípios sensivels da União e o cumprimento da
decisão judicial.

Parágra fo üní cc A União poderá inter-
vir no Município para assegurar a integridade do territorlo
nacional e a observância da decisão judicial.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ 347

,."... 'UfO/~UTl.IC.çlO

EMENDA lP09227·2
i!J CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

»a.
Acrescentem-se os ..E2rágrafoS 22 e 3S1 ao M.

estabilidade, se funcioná-

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 247

I

rio público c-ivil ou militar;

II aproveitamento no serviço

público, sem exigência de concurso mas mediante prova de ha
bllitaçãoj

§ 2R Em caso de guerra externa.
será assegurado aos que estiverem tomando parte em cpereções

~cas o sustento de seus dependentes durante a sua ausên
cia e, com a desmobilização, serão concedidos a estes ex-com

Jl'atentes os seguintes direitos·

A h!stór!a~ humanIdade sempre foi a hIstórIa
dos adultos, levando a um inconcebível esquecimento com refa
ção aos interesses da criança

O Brasil, oitava potência do mundo Industriali

zado. Quarto maIor superávit na balança comercial no ano pas

sado, decantado como a grande potência do século XX!, convi
ve com o desfortúnio de ter qrat r o vezes malor mortalidade in
fantil e perinatal que a das grandes potências industrializa

das. ser o 56" pais do mundo em qualidade de vida para os
seus cidadãos, ter exagerada mortalidade por diarréia na fai

xa etária. de O a 4 anos. onde metade dos que morrem tem des
nutrição clinicamente evidente.

Oe cada lO crianças que mt'lrrem no Hemisfério

Americano do Sul. 4 são brasileiras. Nossa mortalidade de O a
1 ano de idade alcança BBI1.000, quando nos países industria
lizados não ultrapassa 20/1.000 No Brasil mo r re , 45 crian
ças por hora, 400 000 por ano. Até o ano 2.000, se não to

marmos providências enérgicas. morrerão 4 500 OD crianças br,!

slleiras.

A determinação especifica de incentivos

11 produção farmacêutica nacional, não constitui nenhuma nov}t1,!

de, serão largamente adotadas nos próprios paises onde estão

sediadas as matrizes das empresas multinacionais que operam no

BrasiL

Nos Estados Unidos. surce , Alemanha e J.,!

pão as empresas nacionais dominam pelo menos 65% dos respectl

vos mercados farmacêuticos. Vale ressaltar Que a legislação
ncrte-ener tcena determina taxativamente que todas as aquisiç~

es para um público dentro do território dos Estados Unidos de

vem obrigatoriamente recair sobre arUgos produzidos no país

§ 2Q As aquisições de produtos

fa'rmacêut1cos para uso público recairão nos artigos produzidos
por empresas nacionais ~uando disponiveis.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo ürucc ao Art.

276"

m- T1IToNul" .. clr;lo -,

§ JV _ Além da assIstência

prevista na alínea !I.do presente artigo, serão mantidos os di

rei tos e vantagens,dos assegurados aos ex-combatentes da Se
gunda Guerra Mundial que tenham participado efetivamente em
operações bélicas da força Expediclonarla Brasileira, da Mar.!
nha de Guerra. da força Aérea Brasileira, da MarInha Mercan

te do Brasil ou de Força do Exercito e aos seus beneficlarI

os.

ItI transferência para a tna t í,-,

vidade com proventos integrais aos vInte e cinco anos de ser ;

viço efetivo ou aos sessenta anos de idade, se funclonário PQ
blico da administração direta ou indireta ou contribuinte da
Previdêncla Social j

IV assistência médica, hospi ta-
lar, funerária e educacional gratuita, às expensas do Poder

Público, em organizações próprIas ou conveniadas.

E;~;~-:J

fIT?77'~ã[ã!l

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 420

5'"6 temos creches para 10% das crianças brasi-
1eiras abaixo de 6 anos. Com relação a existência de pre-esc,2
lar; o quadro de insuficiência é muito parecido A sociedade

precisa estar motivada para a causa da criança nar t Icmandc
na obra de resgatar a dívida social com 25 milhões de crian-
ç~s e Jovens "..--

EMENDA lP09231·1
tJ CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

=----------"'''''"'''''''~.-----------,

~;'~~'~=:J

!ilõ7!'~ãLã7J
'~I...u.../c.w"llo/llll •• "'"'lo

OISPPSITIVO EMENDADO: Art. 279

Parágrafo üní.cc s A União e os Estados

repassarão automaticamente no ato do recolhimento as parcelas

aos impostos federais e estaduais devidos aos municípios

(!J PlENARIO

~DA lP09228·1 '"w.--------,
GNSTITINTE RONALDO CARVALHO

o Art. 420 'passa a ter a seguinte reda-, JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o parágrafo 32 ao Art. 66.

Sendo deveras desgastante a natureza do.
serviço prestado em campanha, e justo que seja concedida uma

passagem para a inatividade um pouco mais cedo do Que aos de
mais, redue índc-ee cinco anos no tempo de serviço 01.1 na idade

exigidos para a passagem para a inatividade como uma justa •
compensação

Considerando que a mobilização,
de guerra, transforma a vida do Pais trazendo problemas para
todos, a situação daqueles que estiverem Incorporados em ope

rações bélicas é Mais grave porque são obrigados a deixar SQJS

dependentes abandonados à nr opr ia sorte, uma vez que, ausen
tes, não podem lhes prestar nenhum aux H Lc , justificando as
sim, que a União supra esta necessidade, assegurando ao menos
o sustento desses dependentes enquanto durar a ausêncIa

Dura-;'te a campanha, com o sustento de
seus dependentes assegurado, eles serão amparados pela legis
lação 11\111 tal:

Após a cencanba , na desmobilIzação, os
que tenham tomado parte efetivamente em operações belicas en;

contram-se, normalmente, rà:Jecsotars para o reingresso Inedí e

to em uma vIda normal, quer por falta de condições pessoaIs'
cevrcc às situações vIvidas em campanha como pelas novas con-

ições em que encontrarãd a socledade Assim, e justo que se

ja" amparados em suas reeoao tacões , assegurando-se-lhes, no
mínimo, o emprego que necessitam para r e Lnt eqr-ar ee cae em uma
vida normal Isto seria feito concedendo a estabilIdade, se
Funcionários públicos e o aproveitamento no servrçc públIco

(civil ou milltat) nos demais casos, sem necessidade de ccn

curso mas de acordo com suas habilitações comprovadas em pr,2
va de habilI tação e uma assistência educacional, a fim de po,!
sibilltar uma formação profissional ou a atuallzação da que

possuirem.

rr;;~~~":J

rç;'~BIã7l

proibição do trabalho insalu

bre e perigoso, bem como do trabalho noturno.

Art. 420 O trabalho da criança e do '
adolescente será regulado em legislação especial, observados cs

seguintes princípios:

idade mínima de Quatorze anos

para admissão ao trabalho.

11 _ garantia de acesso à escola

do trabalhador menor de dezoito anos;

III _ direitos trabalhistas e pre-
v.ídencfãr Ics t

N~ém desconhece a gravíssima situação
da infância e da juventude brasileira

Por isto, a nova Constituição tem o de

ver ee conter dispositivos indispensaveis à promoção e à defe
sa dos direitos da criança e do adolescente, principais víti
mas, porque em geral indefesas, da crise eccnôe tcc-ecc í e í que

a flige o país

JUSTIFICATIVA

equivalente as do adulto;

IV _ isonomia salarial em .trabalho

çãO:

"' ,.....'./C.w, .. I.I...C.W.I...

EMENDA lP09232·9 ••". -,e- CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

~;~;~~

p:ç;"~~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66

EMENDA ADITIVA

§ 3Sl Incluem-se entre os bens dos

Municípios os terrenos da Marinha e os acrescidos em seus ter-

ritórios. I

Não se concebe nos dias de hoje a demora

excessiva que a União e os Estados usam na devolução dos impo,!

tos federais e estaduais, tais como o I.C.H. e I.P.I., devidos

aos Municípios Estes tributos, essenciais à vida das Prefeito!:!

ras fazem longas e demoradas "viagens" aos cofres federais e
estaduais e quando voltam em forma de quotas já estão totalme!!

te corroídos pela desvalorização.

f!J PLENARIO

EMENDA lP09229·9
tJ CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

Esses terrenos são pequenas faixas de

terras pertencentes à União e de pouca va1ia para a execução de

seus serviços. Normalmente são ocupados por particulares. Dita

ocupação vem causando problemas de urbani.zação (prlvatização da;

praias) para os Municípios em que estão situados. Sua t:ransfe
rêncfe pará o domínio municipal, sobre obstar tais inconvenien

tes, atende antigo desejo dos Municípios.

EMENDA ADITIVA
/18

DISPOSITIVO EHENDADO: Art • .J;,Jrtf

• .,.......tR.fellzmente nem tOfoS são desmobillza
dos em condições físicas de assumirem alguma atividade e ou

tros, embora imediatamente aptos, posteriormente podem perder

esta condição Assim, e de justiça que se assegure, gratuita

mente, àqueles que necessitarem, a assistência médil:a e hos
pitalar indispensáveis à sua recuperação. Aos que falecerem,

como última homenagem, é justo que se assegure um funeral

condgno com os relevantes serviços creataccs ,
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r.r nllaJNSTI"".~ia

PlENIl.RIO

lP09237-0 § ,3l:l Aos beneflc1âdos de pensão

por falecimento, inclusive ao cônjuge sobrevivente, assegura

se a manutenção da totalidade dos vencimentos ou soldos, gr.!

ti ficações e vantagens peeacaí.s a Que fazia juz o servidor fi!

1ecido, desde que incorporáveis a aposentadoria.

p=.;~~;-----:J

'LCn.,Q/Ç.W...../IUIQ.w'nla--------,1 N7~~

EMENDAFinalmente, considerando-se a ex.í s t ên _
ela de leis especiais, em vIgor, amparando os ex-combatentes
da Segunda Guerra Mundial, e sendo poucos os que ainda não fo
ram por elas beneficiados. simplesmente por estarem vi/os -;;
com relativa saúde, seria U'Il8 grande injustiça se essas leis

fossem revogadas ou modificadas para restringir algum dl r e r ;
to ou benefIcio por elas assegurado

EMENDA ADITIVA JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 331

EHENDA ADITIVA

5:~;'---:J

CÇj'~;;;J

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. S4

Em nossa sociedade atual a interdepen

dência econômica entre os cônjuges deve ser reconhecida t an
bém em matéria de penslonamento.

EMENDA ADITIVA

A fixação do valor das pensões devidas
por morte do servidor. deve guardar estreita relação com

encargos familiares do cônjuge sobrevivente. Os dependentes I

de servidores civis falecidos estão hoje, condenados a uma

situação de penúria social, dado que o valor das pensões

muitas vezes irrisorio, quando comparado à remuneração a que
fazia juz o servidor falecido Sob esse aspecto, não se po

de ad'llitir cálculos diferenciados para civis e militares, d,!

vendo a lei, em ambos os casos, fixar critérios iguais para
u estabelecimento do valor da pensão.

A pensão deve ser fixada em função da

morte do funcionario e não em decorrência da sua natureza.

I: PlENAR10

~--__-----_lUl'O/.u.tl'tQ~ia _____,

5~~;'~

pw!"~BmJ

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 371

o Estado democrático deve respei tar as

crenças, convicções e filosofia educacionais da família, não

lhe impondo uma instrução em choque com seus princípios, pois

constitui direito natural dos pais a escolha da educação que

pretende para seus filhos.

Acrescente-se no Art. 371 a expressão:

"respeitado o direito de opção da fam!1ia".

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P0923B-B
['J CeNSTlTU1NTE RONAlOO CARVALHO

[!J PlENAR10

r.r---------_'Ul.,.u.Tlrl".~ia. _____,
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CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

331.

Acrescente-se o Parágrafo llnlco ao nr t

Parágrafo l.1nlco: As empresas e ~nst!_

tuições cantadoras de aplicações financeiras ficam obrigadas

na forma da lei a aplicarem um percentual dos recursos capta _

dos no pr np r Lc Município.

TI>.TO/'U ....O:.;.O ._--,

Estas aplicações se dariam atraves de
projetos locais de desenvolvimento, de acordo com as priorid~

des estabelecidas, de maneira a Que esses recursos sirvam à
multiplicação das riquezas, fixação do homem e ao bem estar
comum.

JUSTIFICATIVA

I.:J PlENARIO

EMENDA 1Pll9234-S
['J

Acrescente-se a letra j ao item I do Acrescente-se o !tem XXV ao Art. 54.

EMENDA lP0923S·3 ..... --,
(l CONSTITINTE RONALDO CARVALHO

PLENARIO

rr!"Ó'B~

Ni~'''fY7J

Art. 12.

letra J) A lei não poderá excluir

da apreciação do Poder Judiciário qualquer dano coletivo,

além da lesão ao direito individual.

,
cursos Naturais.

ttem xxv Elaborar um Código de ae-

JUSTIFICATIVA

Esta atribuição visa estimular o desen

volvimento econômico, respeitando-se a estreIta interdependê.!l

cia existente entre os recursos naturais e o meio ambiente, '
principalmente na execução de pollticas industriais, agrlco _
las e urbanas.

Além disto, todo cidadão tem o direito
a desfrutar de um eete ambiente Que lhe permita uma vida

digna e o exercício de preservar c: melhorar os recursos natu

rais. tais como; ar, águas interiores, superficiais e subter
râneas, estuários e mar territorial, solo, sub-solo, reune e

áreas onde exí.atan patrimônio historico, paisagístico, cultu

ral e artist1co.

EMEtlDA ADITIVA

P=;:~;~
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CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

EMENDA lP09242-G
['J

JUSTIFICATIVA

Cresce diuturnamente a preocupação pela
defesa e preservação de direitos e interesses coletivos, soe!
ais. comunitários e grupais, a par dos direitos exclusivamen
te individuais. Alcançou-se o convencimento de que múltiplos

atos podem prejudicar toda uma coletividade e não somente os

direitos de alguns ou de um só. é necessário mereça destaque

constitucional apossibilidade jurídica de proteção dos di
reitos_ sccfars , como passo decisivo no sentido de aperfeiçoar

os eecaní secs de eret.Iva e concreta defesa dos mesmos. Não
será possível admitir. por exemplo, que, se milhares de ces
SOas são prejudicadas por determinada conduta. cada uma delas

precise acionar jud1cialmente para obter a paral1zação do

atuar danoso Entre outros aspectos, o dano coletivo corres

ponde à noção de interesses di fusos, onde encontramos o pro

blemas do dano em massa a consumidores em decorrência de pro

dutos defeituosos, a poluição ambiental, a fraude publicita

ria. a adulteração de alimentos, os danos ao meio ambiente e
a bens de valor histórico, cultural, artístico, etc as res
trições contra minorias em geral ou contra categorias sociais.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 398

§ :32 Os Estados devem criar o sel.

viço ~e Proteção e Amparo ao Inventor.

Entre os anos de 19:37 até 197:3 foram p~

JUSTIFICATIVA

Já-rOi dito que a Invenção exIge cinco

por cento de Inspiração e noventa e cinto por cento de tran~

pIração. Por isso é tão difícil ao invento,r realizar um prot.!!
tipo Ele necessita de amparo oficial para que ele possa dar

vazão ao seu espIri to criador. '

O periódico "Comércio e Mercador"
(Abril, 76 - Pág :38) divulga uma estatística Que mostra a ati
e L sI tuação do setor.

Acrescente-se o Parâgrafo 32ao Art 398

Neste ritno, para alcançarmos estes
países serão necessários 1'18is de 200 anos.

• L....'O/C.WI U 1e/.U
....WI•• la -,

r;r----------'ufOounlrlc.;la------------,
leis

dos

criar suas própriasItem V

ncreecente-ee o ítem V ao Art. 66 •

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66

que regulamentem a produção, a comercialização e o uso
agrotóxicos na agricultura.

,---"",,,,,-,,,,-,,,,,~=,,,,,-,==,,---- -,I p=;~';~~
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EMENDA lP09239-6
I: CONSTITINTE RONAlOO CARVALHO

!!J PlENARIO

1.100.000 invenções
785 000 tnv,

685.000

:30.000 "

na Rússia •••••••••••
no Japão ••••••••••

nos Estados Unidos •

no Brasil •

tenteedas-

Assim, não podemos nos dar ao luxo de

fazer pesquisa pela pesquisa. Precisamos é de cuatividade p~

tenteada, pois devemos ser dono daquilo Que criamos

JUSTIFICATIVA

PlENI1.RIO

pr-;:~;~'~

fITWiN~WEJ
'LIU_/ç'Wlula/&lIIçalllUio

Cada Estado ou -Município tem suas pró
prias peculiaridades no uso da terra e no tipo de cultura.

dai então a necessndade de dotar cada um de uma lei específi

ca que seja ajustada a estas diferenças.

Art. 52 A União e os Estados, atend~

tão os resultados de consulta plebisci târia municipal sempre

Que pretenderem implantar grandes obras ou empreendimentos Que

possam trazer riscos aos moradores do municipio.

Não podem a União e os Estados continuar

a submeter as populações locais aos riscos, perigos e incômo
dos que as grandes obras proporcionam. A construção de aero
portos, hidrelétricas, usinas nucleares, pólos petroQu!micos,

são obras que perturbam a vida do munic!pio e é justo, portan

to. Que com esses empreendimentos concorde ou não a população,

que suportará o ônus decorrente de sua implantação

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

gra fo ürucc-
o Art. 309 passa a ter o seguinte Pari

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. :309

r.r--------__ lUlO/.u.T1r"'.~la' ~

EMENDA 1P09236·1
['J

DEPUTADO RONALDO CARVALHO

Parágrafo IJnlco: as Estados que t.íve
relll. suas áreas inundadas por barragens de usinas hfdreIé t r L;

cas serão ressarcfccs em função da perda de producão agríco
la.

,JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P09240-0
I:
!!J PlENARIO

rr;~~~-----:J

(ITõ7!"~;;;J

Art. S3 Os bens públicos da União,

dos Estados, dos Municípios e de outras pessoa1'Públicas • são

inalienáveis, salvo interesse público devidamente justi ficado
e observadas as condições que as respectivas leis estebelece _
rem.

,
A construção de usinas hidreletricas e

• consequente inundação de enormes áreas ocasionam aos Esta

dos grandes prejuizos na produção agrícola. O que se propõe

é o pagamento de royalt aos Estados, tal como previsto na Lei

Federal nO 7.453. que indeniza ...s Estados ee cujo terr1t6rio

ou águas territoriais se extrai o petr6leo.

n.raJlulf""'.;ãa _____,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 88

Acrescente-se o parágrafo :32 ao Art. 88.

§ üruco ~ vedado o uso gratuito dos

bens públicos, salvo se destinado a entidade assistencial.

JUSTIFICATIVA

A todo instante tem-se observado, nota

damente entre os Municípios. a alienação de bens públicos, in-
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411.
Acrescente-se o Parágra fo Onico ao Art

cluslve dos bens de uso comum do povo, com o intuito de obter
receita Essa pratica não e salutar e obriga o Município. no
futuro, a desapropriar para a implantação de uma praça ou de

um edifício destinado a abrigar um de seus serviços O uso gra

cioso de bem público é outro mal que precisa ser evitado A
utilização gratuita niloÃrn hoje qualquer limite

abusiva e poderosa forma de manipulação política dos goyernos
estaduais e municipais pela União E impossível mcr-a l i zar as

relações Intergovernamentais sem abollr ou pelo menos 111'11

tar drasticamente essas práticas que tanto enxovalham o nosso
sistema governamental. Qu/t os eux Lârcs e subvenções, de go
verno a governo. se limitem aos casos de calamidade pú_

tü Ice , em que se faz mister ações urgentes e emergenciaIs ou

à execução de planos e programas aos quais Estados)e Mlrnicí

pios dêem sua adesão - mas planos e programas aos com objeti
vos e procedimentos claramente ce rfruocs , de modo a mtru eu zar

as possibi1J.dades de manipulação ocl í t rca , Esta é a prática

dos países poli t rcanente adiantados Por que não segui-la. p~

ra proteção da autonomia dos Estados e dos Municípios nas r~

lações Interncvernanentaie envolvendo transferências neçcc La-,
das?

§ 42 A lei garantira a venda

condição econômica da energia produzida pela iniciativa pri
vada cuja coecrcaais aeçãc seja feita excLus Lvanerrt e por

presas públicas

§ 212 E assegurada ao proprietario

do solo a participação nos resultados da lavra Quanto as J3!,

zidas e minas cuja exploração constitui monopolio da União,

a lei regulara a forma de indenização.

§ 32 Não dependera de autorização

ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica de po-

tência reduzida

tituem propriedade distinta da do solo. para efeito de explo
ração ou aorcve í ta-seo tc Lndus t r r a L, assegurada. porem, pre

ferência ao proprietar o do solo a esta exploração ou apro
veitamento.

§ 12 A exploração e o aprov~ita-

menta das jazidas, minas e demais recursos Minerais e dos po

tenciais de energia hidraulica dependerão de autorização ou

concessão federal na, forma da lei

tI-';~~~=:J

rr<i€i~~JWJ

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

f'l PLENARIO

EMENDA lP09247-7
f"

~~~;'=:J

fÇ/'~;;J

EMENDA ADITIVA

'~~".'Ofecw"IIc'~u"OWI"lo

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 411

EMENDA lP09244-2
f'l CONSTHUINTE RONALOO CARVALHO

JUSTIFICATIVA

Parágrafo üní.co- O planejamento
regulação da atividade econômica deverão hareoruaar a preser

vação do equilíbrio ecológico e da qualidade do meio ambiente

com a necessidade de desenvolvimento do País.

A partir do término da Segunda Guerra.

com ênfase nos anos sessenta e seguinte, cresceram as ozes
sões dos movimentos para preservação do meia ambiente. posto

em risco por uma industrialização excessiva e predatória.

No Brasil. a partir dos anos Oitenta.
essas pressões passaram a atuar com grande vigor. obtendo uma

série de leis restritivas da instalação de novas indústrias e

do funcionamento de determinados setores. como a químtca , a P!
troquimica, a refinação de petro1eo e todas -as indústrias emi!

saras de residuos liQuidos e sólidos na atmos fera. nos mares e
nos rios.

Esses movimentos de preservação- do meio

ambiente e de melhoria da qualidade de vida atendem a um an-

seio comum da humanidade e são altamente respeitáveis. sendo

uma 'realidade inquestionável em nossos dias.

Num país de desenvolvimento como o nosso

em que anualmente entram no mercado de trabalho maas de 2 mi

lhões de pessoas. é indispensável conciliar a preservação am

biental com o desenvolvimento. como já proclamou a ONU. na

Conferência de Estocolmo de 1972. quando foram estabelecidos

os principios comuns para a preservação e melhoria do ambiente

humano.

L;~~;~

P#i'~~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 303

'.I.'.'OfCO~""O/IU'COO'".' '''

EMENDA MODIfICATIVA

O Art 303 passa a ter a seguinte re-

JUSTInCATIVA

dação

esta forma indenizatória ja houvera s1.

do estabelecida na Constituição e no Código de Minas de 34.
por vir de uma participação no produto ou no resultado da ve,!!
da do produto. A Constituição de 46, pelo fato de conferir
ao proprietário do solo a preferência para pesquisa e lavra,
não cuida de estabelecer qualquer forma de participação qua,!!.

do concedidas a terceiros a autorização e concessão, eis Que

o proprietário, se não desejasse exerci tar diretamente o seu
direito. estava livre para negociá-lo. fato que na pratica '
ocorreu com muita rrecuêncf a Se não fizesse nem uma nen ou

tra coisa. estaria diante do fato. consumado de uma renuncia

tácita
Ao eliminar o direito de preferência do

aronr re tér Ic , a Constituição de 67 voltou a estabelecer o

princípio moeru aarér í.c a favor do suoer r.tc í é r tc cujo -sub-s~

lo rosse objeto de concessão de lavra a terceiro Assim. a
participação do pr op r Le t ar-Ln nos resultados da lavra é de jus
tiça como recompensa pela riqueza mineral instalada em 

terras. mas que para a sua descoberta em nada contribuiu.

EMENDA 1P09250-7
tI CONSTITINTE RONALDO CARVALHO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265

JUSTIF'ICATIVA

Letra e) o ato cooperativo, assim co,!!

siderado aquele praticado entre o associado e a cooperativa c,

entre Cooperativas associadas, na r-ea Lazaçãc de serviços. oP!
rações ou atividades que constituem o objeto social.

Art. 265.

Acrescente-se a letra! ao Hem II do

Dados do último levantamento efetuado

nas cooperativas brasileiras, demonstram Que ha 3,6 milhões
de associados em 3.114 cooperativas Considerando a família.
estima-se que 15 milhões de pessoas estão ligadas a este sis

tema. Se considerarmos outras empresas ou entidades publicas

e pr-Ivadas que atuam diretamente ou indiretamente com as coo
peret rves , é incalculável a importância do cooperativismo na

conjuntura sócio-econômica do Brasil

No Brasil. há cccnerat r 'Ias agropecuá

rias, de eletrificação rural. de crédito, de consumo, de tra
balho e habitação O faturamento das cooperativas equIvale a

36% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor açrcoecuer ro , te,!!

do 25%da capacidade estática de armazenagem tendo 251% da pro

dução em grãos. 51% da produção total de fibras e 50% da ven

da de leite.
Em razão disso exige-se a DEFESA CDNSTl,

TUCIONAL DAS COOPERATIVAS, no sentido de que a ordem jurídica
institucIonalize proteção eficaz e permanente ao sistema co~

perativista, assegura-se certeza absoluta de que o cooperati
vismo pode crescer e se desenvolver pois s Içru r i cara real i,!!
cent ívc , longe das ameaças. que constantemente pairam sobre

ela.

L;~;~=:J

~~';JNJ
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EMENDA lP09245-1
I" CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 66

Acrescente-se o ítem XI ao Art. 66

ítem XI a legislação trabalhista
aos servidores admitidos temporarlamente para obras ou contr~

tados para funções de natureza técnica especializada

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P09248-5
tI CONSTITUINTE RONALOO CRRVALHO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62

L;~~~=:J

~~';JB7J

Art 303 E vedada a intervenção com-
plementar do Estado na economia, salvo expressa autorização '
legislativa. caso a caso. por lei complementar. mas devera

ser sempre transJ.toria para atender a setor Que não se tenha

desenvolvido plenamente e que a iniciativa privada não se di!
ponha a faze-lo

§ 112 A intervenção regulamentar '

somente se dará para assegurar o livre funcionamento dos mer

cados e da concorrência. em benefício do consumidor

§ 2S! Em quaisquer destas hip6te_
ses , a intervenção cessará assim que desaparecerem as razõ

es que a determinarem

281.

Acrescente-se o parágra rc 32 ao Art

§ 3Q Ficam proibidas as transfe-
rências negociadas nos Orçamentos Federal e Estaduais. exceto

nos casos de calamidade pública e para a realização de planos

e programas com objetivos claramente definidos.

L'~~'~~:J

p=õi?i~~JEJpl ENARTO

EMENDA ADITIVA

CONSTITUINTE RONALDO CARVJlLHO

§ 3~ As nssoc í ecees Micro-regio-
nais Homogêneas são entidades reconhecidas pelo poder público

federal e estadual para fins de destinação de recursos ao seu

desenvolvimento e atendimento das necessidades dos municl
pios a elas pertencentes

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura a livre iniciativa

na atividade econômica e também prevê a intervenção do Esta
do na economia, semp~om autorização legislativa

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP09251-5
tI
r,r------'",.."'"...,'"...,,,.,.,.-------..,

p=;~~;'~

NI'~ãmJ

Os Vereadores são agentes polftlcos

eleitos popularmente para exercício de mandato que não enrere ,

substancialmente, do mandato dos parlamentares federais e ea-,
taduais dentro do seu âmbito de atuação. que é o MlIniclpio
Se este, como propõe o documento. passa a ser reconhecido ex

pressamente como parte integrante da Federação. mais ainda se

justi fica a proposta

JUSTIFICATIVA

§ )2 O Vereador terá J.gual trata-

mento ao que foi dispensado aos membros do Congresso Nac i ona I
e das Assembléias Legislativas no que diz respeito a invio

labilidade e imunidade.

Acrescente-se o parágrafo 32 ao Art 62

f:J PLENARIO

EMENDA HDDInCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 306

~ I.'To/.~n"'c~l.

EMENDA 1P09249-3
l: CONSTITINTE RONALDO CARVALHO

L'';j.jo;'=:J
[filIl?oâJ?J

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 2Bl

EMENDA ADITIVA

A proposta visa impedir a adoção de um
terceiro regime nas. três esferas de Governo. Com efeito. é da

tradição do Direito Brasileiro a multiplicação de formas de

admissão de servidores para execução das atividades púbhcas

Assim é Que. desde a vigência das Cons
tituições anteriores à de 1967. p ru Lr f er-a r am os "ex t r anume r á

rios". "interinos". v rec Ibadosv e. mais recentemente, os "pr!:.
cários" ou "temporários", admitimos ou por decreto. por

lei, edi tados pela es fera de Governo interessada

EMENDA lP09246-9
fi CONSTHINTE RONALOO CARVALHO

Modifica o Art. 306 e parágrafos.

JUSTIFICATIVA

As transferências negociadas. t~nto no
plano federal como no estadual, têm-se constituído na mar s '

O Artigo 306 e seus parágrafos passam

a ser redigidos da seguinte forma'

Art. 306 _ As jazidas. minas e demais

recursos minerais e os potenciais de energia hidraulica con!

Esta emenda visa a oficialização das
Associações Hlcro-regionais Homogêneas de tal forma a ccns t.L,

tuir um 42 nível de Governo, s í tuecc entre o Estado e o Muni

cípio. propiciando assim um elevado grau de descentraliz.ação

administrativa.
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JUSTIFICAÇÃO

As h1póteses de "anceevencêc do Estado no MUn1Cíp:Lo

eaenceces nos a ecns 11 e rII do pxo j e t o const1,tuc10nal l1m1

tam de um lado a c tueêeo do Poder Leg:Lalat1vo em seu papel

íJ.scal:t.zador (prestação de contas eevaeee}, e de outro a atu~

cão í1scal1zadora da própr1a cott\un1dade, concomitante'11ente com

a Câmara MUn:LC1pal (apl1cação de recursos obr1gatór10s em edQ.

cação f •

l'fID~""'-J

fl;l;~'i!m

constntuant;e SANTINIlO FURTADO

EMENDA 1P09260-4
l"

Jusb rf cecão-
Pela redação atual do ~i?rojeto, não nave r i.a qualquer rí r f'e r ença

entre uras i LeLrcs e estrangeiros, quanto a aqu Ls r ç ãc de rnove r s rur a i s,

o que, evroe-iceme-rce não e o pensamento da Nação

Se na um retrocesso, a todos os títulos Iojus t í r rcãve t , se, rela

tivamente a Imove i s rur a i s , fosse ce reu t roa sua aqu í s rção a) por ces
soas físicas estrangeiras res rcentes no axteracr , b I por pessoas físi

cas estrangeiras residentes no Pais, quando o número delas ou a exten

são de suas terras, forem ccnt r ãr rcs ao mteresae oec icoat , c) por pe1
soas JurídIcas estrangeiras que não pretendam funcionar no país,

apenas aq.rL nanter reservas fundiauas

Impõe-se, em decorrência, seja desde logo escfarec rda que os estra!!

qe r rcs , na aquisição de imóveis rurais no Brasil, ficam suje i tos as 11
m.l t açõe s p r ev as t a s em Le L,

A letra.! do Item XXIII do Art 54 passa a ter
a seguinte redação

EMENDA HOOlnCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Letra!!. do ítem XXIII do Art. 54.

~IO

Letra E.) direito civil. ccne rc í e í , penal, agrá
rio. elei tcrar , mar It Imo , aeronáutico. esoacial, processual. eccnônu ;

co e do trabalho e ncre-as gerais de d í r ea t n financeiro, Lr Icutar rc ,
urbanístico e das execuções penais,

EMENDA 1P09252-3
l!J coerrrunrrr RCIW 00 CARVAUO

JUSrrf"ICATIVA "' ' ..tonu .. "'c.~;:.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTlrrCAçÃO

Dê-se ao art. 93 do ProJeto de Const~tu~.;ão a redação

"Art. 93. Ao sezvadoc públICO em exej;.

CíC10 de mandato e retn.vc aplicam-se as dJ.sPos1ções SS,.
gu~ntes:

I - tratando-se de reanõe to eãetn.vo fg

deral ou estadual, f:J.cará aíastado de seu.. cargo, em
prego ou função;

11 ~ anves t i.âo no mandato de Prefeit.o,

será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo
lhe facultado optar pela sua remtmeração,

111 - anves t i.do no mandato de Vereador,

havendo c0'11patJ.b11J.dade de horárJ.os, perceberá as van.

tagcns de seu cargo, emprego ou função, aen preJuíGo

dos subsIô i.cs a que faz jus, não havendo compatJ.b1.11

dade, ap11car-se-á o pxevae t c no item I,

IV - em qualquer caso que lhe seje ex~

gido o afastamento para o exercIcao do mandato, o seu

tempo de serV1ÇO será contado para todos os e reaeos

Leqaas , exceto para promoção por meeecaeentc r

V - é vedado ao vereador, no âmb1to

da adm1n1stração públ~ca mUn1C1pa1. d1re1ta ou 1ndl.rs.

ta, ocupar cargo em ccrms sãc ou ace~tar, salvo concul:

so púb11co, emprego ou função,

VI - excetua-se da vedação do a tem an

ter10r o cargo de secreeéeac Mun1c1pa1, na forma est1!,
bej.ecade pela Le1 Orgân1ca.

Ora, é eatuec que. em havendo compat1b1l1dade de hori

r:J.os, é perfeitamente vál~do que o ed~l exerça concomatencenen
te o mandato e a função públ:LCa.

A obr1gatoriedade do afastamento va a, perm1t1l:' que

vereador de um pequeno mun:LcípJ.o ganhe dos ccrrce públ1COS

sua remuneração de servador e compareça somente às sessões da

câmara, que em 1números casos reúne-se apenas uma vez por mês.

E: o restante do tempo, pago pelos cofres públicos, poderá

eeeemeee a atavadedea partJ.culares ou ao lazer.

A regra eatebeaecade no Projeto não beneraca.e o Mun1

C;ÍP10, p01S obr1ga o veeeaece, quando ee rvaüoe públJ.co, a afas

tar-se do xespect i.vc cargo ou emprogo, eeexcenao-ee excaceave

mente ao execcIcac do mandato.

segu1nte

§ 82 Se a Le a o r-çamentré r ae não uaver hJ.do
vo tuõe até o exercIcrc correspondente, poderiÍ ser 1n:1.
caede a execução do pro jet.c como norma prOV:1.SÓrIü, at.S
a sue üprec1ação ee ramuave pelo Congresso xecacna t ;"

Dê-se nova reeaçêc ao § 82, do art 134, do Pr-o jet.o de

Const1tu1Çào

________ , •• 'o'.U""l:~;•• _

"Art. 134.

nê-ee ao ~telll 111 do art. 257 do proJeto de! CO"ht~

tU:Lç50 a eequxnt;c ~edüção

JUSTIFICAÇÃO

111 - contribuJ.ção de meLhor-a e , pcac beneíí

cac a ~móve:t.s decorrente de obras públJ.cas."

JUSTU'ICAÇ1\O

Entendemos haver necessidade de compatJ.b:LJ izar

redação do a tem 111 do art. 2S7 do prc j e t;o constJ.tuciona1 com

a dJ.spolação do § 42 do mesmo art1go, p01S neste ú1l.:l..mo cons

ta a expressão beneficlo, ao anvés de valorizacão. Deve

manmdo o termo benefíc10 por ser maa.s abrangente, portanto

maa,s adequado ao trJ.buto.

"Art.. 257.

'- -'1 trp;i~',;·-)
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EMENDA 1P09256-6
tJ--~"it:".l~LC bl'tlTINIIO ~~~T1\DO
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CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

DISPOSITIVO EMENIJAOO: Art. 383

Art. 383 As empresas comerciais, in-

dustriais, agrícolas e de prestação de serviços, são respon

sáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus

empregados e dos respectivos dependentes. a partir dos três

anos de idade, mediante a manutenção de escolas crcor í es , co,!!

cessão de bolsas de estudo ou cnn t r Lbu i çãc com o salário edu

cação, na forma da lei.

É da maior 1l'1portãncia a introdução do dr r e i tc
econômico como uma das competências da união. ante a emergência de seu

valor no Quadro geral da realidade b ras Ll e i ra , Ta! -ircccata consta dJ

anteprojeto da Comissão de Estudos ccnst.t tvc í coa as no seu Art. 75,

bem como o seu r e.Lat éz-Io final da Comissão de Organização da Estado

Apesar dista, a ComIssão de Sistematização, no

seu relatório final, omitiu o üf re r tu Econõmico na ccnoe tênc aa da

União, sem razões que justificassem tal atitude

E preciso não duplicar meios para ob-

tenção dos mesmos fins, aprovei tando-se a rede física existe,!!

te. para racionalização de gastos e otimização de resultados

A bolsa de estudo constitui medida de s cerrt r a Ldzadnr a , capaz

de atingir esse objetivo

Substitua-se o Art 38} pelo seguinte

rrr- ----'UIO,."'";'.~;i. __,

EMENDA 1P09253-1
[:J

EItI:llDA AO rROJE'i'O DA COIlISSÃO DE SISTEflATIZAÇÃO

a) r, ...pliquem seus excedentes financeiros em educação,

JUSTIFICl\ÇJ\O

§ l' ,........ . ......• ,. .,. ••• ,.

Dê-se ao art. 288, § 12, 111, do ProJeto de Const:L\.U1

ÇdO a segu1nte redação

111 - normas sobre a üp11cação dos sal
dos fJ.nance:t.ros verJ.f1ciÍve1s ao f~nal do exercíc.o. o"

EMI::NDA

"Art. 28B

~1-'l-O---·U••...,/.O~,•• 10f$U.~o~,..iO
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ConstJ.tu1nLe S1\NTIUUO rURTl\DO

-- ,.~tO,.•.'..!.o.t;l.----------

Na íorma em que se red1g:Lu o § 82, do art 134, do Prn.

Jeto de ConstJ.tu1ção, l.nterpreta-se pela obr1gatoriedacle da apro

vação definJ.tIva, pelo Congresso Nac aonu L, do prc j et;o de 101 orç,ª

menUírHl, sem o que o EXQCUt1VO poderá executar a sua proposta oX.

çamentór1il.

J\sS1rn, deve-se ao anvéa de conõi.caone r à aprovação pe

lo Congresso, condic10nor a sua aprecJ.oçiio, o que poss1bi111..UrlÍ ao

mesmo até re)e:LtiÍ-la.

••f.'.'O'c~.,,.lft'.".cc,,,.. io -,
PLtNli.nlo

EMENDA lP09258-2
l"

insti-"Art 3Bl - O Poder Público não subvencionará
tuições de educ ..çâo cor. fins lucrativos

Dê-se ao art 381 a scp,uinte redação'

b) p~e"ejan a des'tinação de se1.. patrinô"lio a outras 10s-
titu1çõe::; da l"",-sna nature;z:a ou ao Poder Público, no caso de sua
e).1..inç;:;'" "

Paráp,raro único As lnstituiçõo:!s seM fiM lucrativo pode
rã.o ser sub\(rJc:ionadas, desde que

---_._----

.1USTIfICAÇÃC

Cor-,Q está rediridc, o art 381 impediria que fur:!acões
sen finalidade lucrativa pudessen recebe~ subvenções do Pode~ p.:i
blicCl, Ui><>' vez que restrinp,e o auxilio fi ..anceirc a "escclas co.,
fess10nals,. filantropicas ou com.mitárias".

Não se justif1ca a restrição, porque instituições seM
rins lucrativos, cono as fundações, prestan serv.lços cOMu'1itários
na área da educação pública (não confundir CO'l1 o ensino estat.al),
nerecendo, pois, o apoio governancntal, ainda mais num pais onde,
COI'lO é notório, há carência de boas escolas

Acrescente-se ao art. ~303 do proJeto constl.tuc1.onal

o segu1.ntc § S2

"Art. 303. • •••••••••••••••••••••••••••

§ 52 J\ 1ntorvenção da Un1ão exclu1 a do

Estado e esta a do Munlcíp10, em mat.érJ.a de compe

tência concorrente."

o1UST:IFICAÇ1i.O

o art 280 do ProJeto de Const:Ltuição consagra o pr~n

c;ÍP1.0 da anua11clade do orçamento, ..:Lsto é, o 1níc1.0 em 12 de Jane1

ro e o térm:Lno em 31 de dezembro de cada exercíc10 finance1ro.

Em consequênC1a, a le1 orçamentár1a automat:Lcamente de1xa de V1

ger, em 31 de dezembro, não podendo os saldos orçanentiÍr:1.os

rem aprovc1tados no exercíc10 subsequente. sem contrar1ar o "ca
put" do art:Lgo.

Adema1s, nos casos de orçamentos superest1mados, os sal.

dos que poder1am at.lng1.r o montante de até 100% passar1am a l.nte

grar o orçamento futuro sem qualquer programação de despesa.

EMENDA lP09255·8
CIlOCHIR IlNDRAoe

l::J PLENÁRIO
......'./CO... '~.I'".<••'.'lo -,

EP~~~'~

Q!i~;~!J

o projeto const1tuc10nal não mencJ.ona a quem cabe

1ntervir no domín10 econôm1co. O mum..cíp1o tembém :Lntervém no

domínio econôm1co, tal como ocorre no zoneamento urbano. As

S1m, para afastar conf11to, no caso de competêncJ.a das três

esferas federat1vas,' convém ad1C10nar um parágrafo a este d1,§

POSJ.t1 VO.

EMENDA lP09262-1
(l Constituinte ETEVALDO NOG~~iRA py;~''''~

CÇfi'~'8IEJ

EMENDA 1P09259-1tJ Const1Lu1nte S1\.NTINIJO ruRT-'-n-o--------'

EMENDA ADITIVA

Disp~S.ltHO Emendado - Art2 12, Item XIII

tei' ~;;; u:~;e;R;;~~;~;;;:~; :;~~;;e;;;~~~:;~~ :;:P~~;;;l~AaP:l~í :~:A~egUl~
e) a aguIsição de lmovel rural por estrangeiros fica restrita as pes

~ fIsIcas residentes no Brasil e às pessoas jurídicas autOrizadas a

funcionar no País, observadas. em àmbas as hil.lóteses. as condiç~

mitações e demais exigênCIaS previstas em lei." r

••••••,.,CC.'...O/•••CO.,.... -,

Supr1mam-sc os itens rI e 111' do art. 7S do pro)e
to de constl.tu1ção.

EMENIJA MOlJlnCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 328, I

Dê_se a seguinte redação ao inciso I do art. 328:

Art. 328 _

I - a autorização para o funcionamento de instituiçõe$ financeiras

nos n!veis nacional, regional, estaoual e municipal, bem CO'110 de
seguro, previdência e capitalização;
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JUSTIFICATIVA

JUSTIF"ICA~

Em1986, a CC9- Drqamvaçãn das coooeratrves ürasrferres , ao eoca-ü
nhar ao Disgníssirno Hirllstro oe Estado da netorma e do üesenvolvrrrento Agrano,'
Protocolo de Intenção, argurrenlou da seçumte terr-a

... A coooeratava encontra-se por sua natureza, ~nUr~a,",e.nle reldclcn!!.
da aos obJetIVOS de tma reforma uqraraa Por se tratar de vre orçi1l11z<.Jç;]o coepos
ta, na maroria, por peQ'....'mos produtores, a cooaeratrva este srcn.a ao lralo cf8
oroote-es que, cot.nner-eteote , os atIngem REune conorcões, corrente de selecio
nar c tremer famílias de trabalhadores sen terra que possuem erovcco I--olenciã] •
nera-Jntenrer-se aos projetes, de ecorccorer o seu oescnoeorc, aju:;toJndc-as nos
aspectos tecrucos e seclal, do araurust.rar o uso das rrwest.ncr.toc ",OC[OIS d~ ,
U'i>O ccnm, de prorover o benerrcre-nentc dos msvros e serviços de irucressu r-o 
mum

Ao real izar tais funções, a ccoceret.rve reduz crast icerc-tc os cestos
SOCIaiS erwclvidos no processe de reforma dgldrta, a par de aumentar a sua cric!
êncra 1\0 mcsno teeco, drrunul o prazo para cnarcroação dos bcncrrcrer toa, mLe..':
çranoo-cs a urnaetIvioace eccreeice por seus aropr ios eercs

Acresce a estes vantagens, o falo de var-ias cocperatives hav!!rern, re
centenente, oeserwctvrcc, com sucesso, íeportantes trabalros de Js!:cnlar'-cnto em
reglões tmcncionats e de rrontcrre, eccnuareo usa esperrêocra que oac pod~ de..!.
xar de ser apruve.ítaría no morncnto en Que se pretende, srncn.cncercnt.e cosejnr '
naror acesso a terra e fortalecer as estruturas de participação social "

Suprlma-se do projeto o parágrafo 39 por completo, do art. 303

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~lEfo.,'OADO artIgo 303, paragrafo 32

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EI-1EI\'DADO _ Arllgo 324

Art 324 _ "Os assentasentos do plano naclonal de reronra agrarl'l de prercrêw-ia
terão um centro urbano dotado de corodiuaoes ccrvutcrms ossorciaf s
em forea de eçrovatas e terão a oart ícrcaçãc das cccreratrves , dcsoe
o assenteeentos dos aqrrcuttores, assrstêrcia tecruca creun ícra, 0r.
gamzaç.ão da produção, sua ccrercialraeção, distrrtoiçsc e lnduslrl!
Iazação "

EMENDA lP09266-3 ''''..--------..l IiJ
p
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um trabalho de natureza essencrahtente educativo, que visa despertar, erccrajor ~

ampliar as habllidades e orqemzaçêc dos agncultores e suas famíhas, para me 

lhorarem seus padrões de qualidade de vida
As ações do srstena 5MBRATER abrangem uma grande faixa, que ccmree-;

de a difusão de tecrcloqra aqropecuérra para aumento da produção e crodctrvioc-e '
apropecuérre, a conservação dos recursos naturars , a cepacitaçãc da mão-de-core .

rural, a organização dos produtores, a nr-rentaçãn em cceerciafresçãc aqr IcnLa , ~:

tre outras alem de orientações na área ccecierentar da economa domestica, esO'::'::..

almente nos aspectos retecrcneocs com a saúde e allmentação da famílla e da cor..

rudada rural
Todos os grandes programas e projetos çovemenentais ligados a egrr~:.

cuária têm, na Extensão rural, tm dos principais instrumentos da axecuçzo. Ocnl.~

eles, podem-se destacar a Reforma Agrán3, a Conservação de Solos e as Mlcrob:-;.:::

as, o estoque regulador de carne por engorda em conrmenentc, a urigação e dr 

nagem, a racionalização do uso de defensivos, a agricultura orgânica, entre ou -

~s I
Com a Instttocionarrzaçêo da Extensão Rural, a através da crraçac c

B-mAATER e das EMATER estaduais, todavia, não se obteve a almejada estabdlddd.' '

orçamentána Por ser um servaço voltado prrorrtacienente para os pequenos PtO~_

tores, de cunho eminente social, a Extensão Rural não gera renda prõrma, necc-,
sUando, para sua manutenção, de transrerêncres qcvernementais e de corwôruos

As dihculd3des crçenentérres dos poderes públlcos e das mst.iuno

convenentes lêm levado a que os recursos alocados a Extensão Rural sejam lnsuflc.!.

entes para a ampliação dos servtçcs , de tal forma que apenas 26% dos estabeleci _

mentos agrícolas bresi.lerrcs são esststrocs pelo ststeea EMBRATER, que é o maror'
dos sistemas cricrais de Extensão Rural no Brasil

Também as incertezas e oerrcrêoctes orçementér-ree traze-r em decor
rência, irregulandade no fluxo dos recursos rtnencerros o que é par-t.lcul.ars-ente '

danoso ram serviço que atua regido pela sazonalldade da atavroedc agrícola I
Dessa forma, justlhca-se a presente proposta no sentido de que a

Constituição Federal disponha que a U01ão federal, os Estados, rerratõrfos e Dis-\I

trito Federal e os MunicípIOS, à exceção das ceprtais e dos integrantes das RegI

ões Metropohtanas, destInarão, anualwente, recursos financeiros de valor, no mí

mmo, equivalente a 2,0% do produto da arrecadação de ~mposlos, para aphcaçdo en I
Extensão Rural, de forma a assegurar a adequada manutenção e operaclonallzação do

Serv~ço de Extensão e proporc~onar sua gradatlva amphação aos níve~s requendos' I
pelo setor agrícola nac~onal.

~~~~J~~~:~:~~'"'--------~ ~J;:'::':J
r PL~-;;-';';~-- ,,,.,,,,,,,,",,,,,,,.,,,-,,,,-- ..---- -- -J tJd;;iTjcJ
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. nB, I

Esta emenda permite ainda a instalação de médias e pequenas insti

tuições financeiras, em áreas territorias específicas de atução,
comprometidas ccn o mt.eeeeses locais, proporcionadore~ de cer e_

Hcios g..as pequenas comunidades, pois a sob re ...ivência de tais in.§.
tituições decenoe r-a , em última análise, da colaboração que pres

tarem à comunidade e ao apoio que dela receberem

Esta emenda objetiva restabelecer a concorrêncla no mercado f'Inan

ceiro, destruindo o oligopól1o instalado pós 1964, fazendo re tor-,

nar o funcionamento do mercado financeiro as próprias leis de

economia.

Em qualquer economia cumpre proteger o médio e pequeno empresários,

elementos fundamentais no regime democrático e primordiais ao de

aenvo lvfnentc econômico e social. As pequenas e médias empresas

consolidam a livre iniciativa e garantem a concorrêncla dos mer

cados, restringindo, naturalmente, a formaçao de monopólIos e 01i-
resultados

gop6lios de/insupo.:taveis para o usuário ou consumidor. As grandes

empresas, no ent~nto, valendo-se do seu poderio econômico, podem

estrangular aquelas iniciativas, cabendo, aí, a intervenção do

Estado para assegurar a sobrevivência da pequena e média eepr-eses

Anteriormente a 1964, a atividade bancária ou financeira no Bra

sil se distribuía per sociedades diversas, umas de maior porte,ou_

tras menores. Havia a gradação salutar, quer do ponto de vista

econômico, quer do ponto de vista político e institucional, entre
tais estabelecimentos - os grandes, os médios e os pequenos.

Inclua-se no artigo na, como incisos n e III o texto seguinte,

renumerando-se os demais:

EMENDA lP09263-9
f Constituinte ETEVALOO NOGUEIRA

JUSTIFICATIVA

Art. na - .... .
I _ •••••

II - normas relativas ao funcionamento das instituições financei_

ras nos níveis nacional e regional,

In _ competência do Estado e Município para regulamentar, respec

tivamente, o funcionamento das instituições financeiras nos ní

veis estadual e municipal,

Com a presente emenda complementamos outra de nossa autoria, ante_
cipando, no texto constitucional, matéria que obrigatoriamente de

verl1 constar na Lei do Sistema F'inanceiro Nacional Criando ní

veis de atuação especifica, com base territorial definida, dese

Jamos, com a pressente, respeitando o principio federativo, de~xar

8 cargo dos Estados e Municípios a regulamentação dos estabeleci_

mentos financeiros nos níveis estadual e municipal, respectivame!!.

te. Tais instituições interessam sobretudo aos interesses das

comunidades estadual e municipal, portanto, um restrito espaço geE.

gdfico, onde predominam as peculiaridades locais Portanto, ni!!,

guém melhor esclarecido sobre essas peculiaridades, que as auto

ridades locais

§32 - as el'lpresas públtcas, as soc~edades de econornla mista e as fundações pú 
blicas não poderão gc<:ar de benefíc~os, privl1églos ou subvenções ncio extens! _

ve~s, paritanamente, às do setor privado

JUSlIFlCACAQ

Sena um retrocesso na ad1.'lnistração pública, sobretudo na efjcácia'

da atuação düs Empresas Publicas, Soc~edades de Economia MIsta e F'undãções Pú 

clicas, que prestam serviços sobretudo nas áreas seciai, educaCIonal, pesquIsa,
ass~stênc~a técnica e extensão rural, aquelas de obrigação quase exc1u<;lv<t do '
Governo

Estae paragarfo lornaria invHlvel, como por exemplo as rundaçõcs Un.!.
versldades, Empresa OfICIal de PesqUIsa ou de IISSlstêncla Tecmca e Cxtcnsfio n.!:!,

ral, que possuem COlllOcbngação prwclpal o atendimento a selorcs do ~\eio rural

que não concorrem COI'l a 100clütiva privada Outras lnstttUJçües da admlOlslla 

ção indneta senam profundall'ente atingIdas, lnvlabillzando suas ações, pelos'

"benefícios, pnvlléglos, ou subvenções não extensíveis, partlariamentc, do se
tor pnvado ..

Em quase todos os casos, o selar privado atua e'll faIxa dIferente da_

_quela que é a prtnclpal flnalldade do setor públIco

I-
1I- InstHulI ~mpostos sobre:
,) -
b) -
c) -
d) -
e) _ o ato cooperativo, ass~1Tl consiclerado aC;lIele prat1cad.' c ,trc o a,;

soclad~ e a coerer<ltiva cu entre coopcratJvas assocl"ua.. , nJ rca
llzação de serVIços, opera;o::s ou atlvid<ld"~ c.~,e con~lJtu<l~1 ~rll '
objeto sodal

D-'EM:lf\ ADITIVA
DISPOSITIVO nIEND.'\DO - Arhgo 265, íter.t II, lelra e)

Art 265 - C vedado à t!'1lão, aos Estados, ao Dlstnlo Fe.J"ral e aD~ rlrJnfdplO~

~~~~~"""._-_.._._...- .. - - ILs~

r:=PL"';~~---"""o""""''''',,,,,,,o- -------:~.=..J t.bi;-~a~a

EMCI,'í)J\ IIDITlVA

DISPO:iI1IVO OCNJ,'\DO OlSPosrçDcs TRi'N3liO'~IAS 'Íl~I

§2" _ Os recursO!; p;)[a os pU1grr~nCls qJC tralâ e,,>l~ arltgo d,·v~rJo.J e.. ln-j Ir cIoS

I.HOj"lo'i d~ lei úlI;a"n:l\lárlO onudl p. plur.t.1nual d,) União

Aconleceu qJe este recurso como passar dos anos fOl. 'I' neJ..clo?"O<:' mUl

to aquém da necessidadc e a cada ano dlmlPUJam em basc rea~s, "''!n;:;o vcjnn,o...

A Lei Corrf.lleõl'entin nº 31 de 11/10177, q'Je d~sl'le~".Jla o Est,'d~ d~ ",1lo

Grosso C.l SI.~l do Estado d~ ll..llo GtCSOO, preVia fOltr ap':lrtc ~ r-!.Cllt$O So-brcllJ

do pnra o Estado rel'anescentl!, ja que a cItação de r-alo Gw::.s') d" Sul lm'~<to~ I.!.

za-o econom~camente

No artlgJ 38 da refenda Lf'l, delerr.undv3 "O Pl-__t ExeclJtJ\'O rt.c'ra1

inshtulIá a partir de 1979, p.oglam<.lS especl::ns de do';!scr1\'olv~"'.<.!nlo r.'"l 03 Cs
tado'> de l~dto GIO..50 e l}ato Grosso do S,Ü, com durú;1:1o de lD (rl~~) ãno,> , PiC'iJ.

cHmdo apoio flnanceno a05 Covemos dor, dois Eslddo5, InchJ"'IVe qUJnleJ ;;-:, des

peSdS correnles

1$19 - No excrcíclo flnrmceito U':l 1979 os rcfenrloz. TJ:.c."DTCl'fIas d<::\I-lüO t'\l\f,l.cr '

rc:cU'"SO'i da UnldO no valor mjmrro de Crti' 0;:'0 000 OIXl,OO (dIJ...s blll [,(;!5 cl> L~IJ 

zellos) dos quÕllS pclo menu'" Cr$l liDO DJ'J mo,oo (um b~lh;:l c: qunllm'r,r·,lo. m_

lhõe~ dI' c""lzelIcs) dcstln:dr,s dO C<;l<:l(Jo de t~aLo Grosso

0",1(- cou'n:r - nca prorro~:;,do por maIS ~(clnco) anos a p<:rL.tr d!. 1ge:,' a I rol Co.2

plC'JTIentar nQ 31 de 11 de oulubro de 1917, q\J~ C1WU o C~túd.' rll' ,

Mato Grosso do Sul por dc::.mcw.bralrcnlo do F'stuJo de I'n~l' Glo' 50 ,

corIlg1l1do os recursos de apOlO da u;u~o para ') ProÇjrar;" L:,; ~ci<ll

(PROa'\T)

fl-";~"OO--' '"'~
Vfl.L.~ (CL$) OOTNs (1)

1979 17M 000 4720 D:)J

Wi~:Pi~:
1980 J.250 000 5965 oro

1901 J.500 000 3 7GO OO:J

1982 5 300 oco , 944 00'l

198J 13500 mo 3 43G rOCJ

198!' 20 OGO OO:J 1 740000

1985 426'0000 1 1160(10

1966 75988 000 7'J1i ooa
1987/89 (2) 75000 000 360000........ .... ..

,u~'.'o/co""do/IUI:C""'io-------..,

Art 277-

EMEf\DA ",llDlnCATIvA E ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Arhgo 277

Modificativa no ítem I e aditiva na alínea d

r;r .urO/.u.."':AÇAO _

EMENDA lP09264-7
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f PLENilRID

I - Do produto de arr~cadação do"> impostos sobre a renda e proventos de qualqu~:

natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e o~to por cento na fc~

ma segmnte -I'
b - ••

c - ., •
d- dois por cento para aplicação na Instituição respons3:vel pelo Serviço c~

Extensão Rural e Assistência Técnica prioritariamente ao pequeno produt":

~

Objetivando fortalecer a Extensão Rural braslleira, pnmordial im:; 

tturnento da politica agrícola naclonal, o Governo Federal, em 1975, criou ü Etl - •

BRATffi _ EmPresa BrasllelIa de Assistênc~a Técnica e Extensão Rural, árgJo '
coordenação nacional, vinculada ao M~nisterio da agncultura, a qual sucedcu

absorveu o acervo da Associação Brasileua de Crédüo e ASSIstência nurôJl COI":

mltantemente, por decorrência da mesma Lei, as lkudades da Federação cnawm •

empresas estaduais, que sucederam às ACAA estaduais e que se associaram ~l eMIr. 

TER, constituindo-se no principal instI1Jl!'Cnto de extensão rural de cada umd,d '

federada.
Este sistema conta hoje COOl.cerca de 2J 000 funcionárlos, sendo

13 000 técnicos, aproximadamente e esta presente em mais de 3 000 mun~cíploS bt~

silelros, em 25 Umdades da Federação, à exceção de São.Paulo, que aInda ndO fc.

malhou sua adesão, embora esteja mantendo as negoc~ações pertinentes
São 1,3 rnllMes de produtores rura~s (em sua quase total1dade, paql.~

nos e médios), homens, mulheres e jovens, assistidos por esse S~stema, atraves :-

(1) - ORTNs de fI\d!o dos rcsnecllvos snos.
(2) _ Recurso já nlocado no pl<.Jno pl.Jrianu:11 para os pr6xlrr'os 3 rnos

Como se nola r'ato G1CSSD foi exlremJffi,-"le pernll?;).(" ~'" p,I<;:;nr dlS ü 

nos, reduzmdo os te ..ursos e obugan:lo o Cavcmo Estnducll t(l.1".~l rue..PSS1VOS c' peSl!

dos c.nJJrésllmos na reJc bancárw pnvoda para suprtr o d~flCll JlJulHO C[l(l' Vf!Z '

ma~or, sobleludo relo.lcio"lJdoà folhoJ dc p"g::;,lC,ltO do::; servidOlc<:,
A mublaç50 de M<llo Grosso preVIa conldr com dCCJSIVO .,pelo d<.J L!11.,J ,

ntê sua cstabl1l 'ac,,~o C::O'1[~ll-a V<lnos falores justlflcdm qu_ esta Lel sr'J I flr0r.

rogtlda, COII,O por excQlo

1 - o dCCI(SCII,IO DcpntU:Jdo do anorte do lCCUTSO, cClnfor..c quadro <J( i"'3
2 _ DCl.ldCrCl<l do.; proJI<i1l...lS c>spcc1ois ale ent;lo e>,)slentc.s C,011 nlrJu....;;io (' r, e..IJ.l:'

so~ fuusL,lncltus CQ.10 rOLOC[NWO r! POLOro~'\tONIA

:; _ A con<;tanle e ~nCldênc~a cada vez m,nor de fluxo ~lgIat01l0 pm<l tL'1ldlÔntd, '

que transformou Mato Grosso no portal da f!xpallsão do frontcira <'grícolú, ccr.o se
nola pelo aUMento de t-'.umcÍplos que no aro de 1977 era d~ 38, pa:;!:OC'1rJo pala 8j

em 196G, com naturDI exi'gCncHl cadJ vez malOr de lnvcsttm:nto e m.nulerç50 do::. '

serv~ços bdsicos à população crescente em progre~são J6!lldlS nsla c mal'i eXlg':n

te

Vale ressaltar ajnda que para cnaçõo do Estado de jlij....Jt. ._3 a e..o.

teç~o do recurso aloc<Jdo já fOl corngldo (1uando eslabeleceu o dp010 do G')\,("ll10'

da l.kuão er1Oongaçdo Reajust"'vel do TesoulO Naclunal (D;:?T1~)

Proponho portanto parti torrmr Mato Grosso vI<lvel e solnl:ltldc. prcp!l

rá-Io p<lrd a real finalJd<lde pelü qual fOI sccc~onado, qu!!: a LeI Corr.pl,,)nr:;nllf •
n2 31 seja prorrog::da por r>,IlS 5(C1OCO) anosa partu d8 1989, com <:Iporte de! re 

curso do!União conform: o artigo nP 313 da refelid1 Lei, a nível de 1979, fdlr..ndo

Os'alos pr" .... lC<lCOS entre as cocpoJrDllvas e scur assÚcid1..:'" "I cl1lw '
cooperatlva5 assoclad::s são denominados atos cooperattvos A sua JI'~ll:d'd~ CO'1~

tdndo do texto CO'15lltJCI0"1al, ar,en<ls lrü rantC'r o QUii' <J::U1tcr-e at,l.!rr 1'\'. d(' ,
modoque as coopclatl\<-S ntiú piCCJ~"r1io rqJel!r, perlodJc,."It'1 ~(.~- c;:;I(o;.(", '
junto a novos tit.ulare!> da Pasta 01 fazcr,o<l o,) recortt'r;~" an J'Jtiln JflO,' ., tl:'
mo'1slrar fi tnlnbultlbillclace lecOlca ce tal!; "tos /lss.m, Ci'Jr'ot.l .:l,l Ir.lf1~I:.. de
renda, se os atos coo...~r<ltlvos fosscn l:l'lb....tJvcI5 baste;, J<I <.J C.~·~l •.,' l...í <ljl0pl'_
cUdrIa aurncnt<lr o valo- a ser P<lg'l ao pro1ulOl, C\'llünJ,' o H lC'lrfJ " 'Ir... o 'lll]'
"podcna" lnCldlI o i"';nlsto Ua de.. c:on~t::"'.o, SCilü sufit::l"nle (11'tI H....lr 05 lJ"n..•
por preço n:nor, supnmtndo o reto.ro euanlo <lO lCH, ü JffiUflldJde n;io dINnl(:J .. '
o monta'1te a ser arrcc"dado pelo C5taco, POIS <:I coepcralJv.1 ao \cm!"l <I proo,).;ltl
do ossociüdo, pag1ra o \alor Integral do Imposto, lncluSl\'e o corre"pendente ao
agregado peja cooperatha NolO ~m:Jdindo o ICIl sobre. os alos COOPC·lõllH'Or., a si
tuação flcariÍ comose acha atuülm(!'1te, conforr,c dH;poslo 11,1 LCi CO";1J .... nc..nl.1I n"
24, de 7 de janelro de 1975

EMENDA lP09269-8
I'J CONSTITUINTE JO\AS PINIiEIRO

EMEN!)A SUFf<ESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ArtIgo 317, parág'rafo único, letra "a"

SuPrima-se do projeto a expressão
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§ lQ •••

JUSTIFICAÇÃO

nl a execução das sentenças, nas causas de sua com
petêncJ.a origJ.nãr~a. facultada a delegação de atos processua~s:

o) as causas prOCessadas perante quaisquer Juizos ou

Tribunais, cUJa avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da R!!.
pública, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, ã
saúde, ã segurança ou às finanças públ~cas, para que suspendam os e

feitos da decisão proferida e para que o conhecimento integral da l!
de lhe seJa devolvido, e

a) as causas em que íorem partes Estado estrangeiro ou

organismo internacional, de UM lado, e de outro, MunJ.cíp~o ou pessoa
domiciliada ou res:I.dente no País;

i eem 'r , da C.F. at.ue L) , os rccr-beos dos TrJ.buna1.S super seres da
UnJ.ão e dos TrJ.bunals de ousevce dos Estados.do nrs t r i to Federal
e TerrJ.tórJ.os, os uam.s t ros do 'rr rbunaã de Contas da umâc e os
Chefes de nueeâc d1plomátlca de caráter permanente.

cl os l~tígJ.os entre Estados es t r anqe i ros ou org~

m smos ant.ernac ronaas e a Un~ão, os Estados, o nas t r a t.c Federal ou
os Terr~lórJ.os;

d} as causas e conflJ.tos entre a uruâo, os Esta
dos, o DistrJ.to Federal ou entre uns e outros, anc Lus avc os respeE
t rvos órgãos de adrnJ.nJ.straçâo anda r et.a ,

e) os conr l a tos de JurJ.sdJ.ção entre 'rr-abune rs í~

ãere rs , entre 'rrabuna i.s fe de r a r s e es ceõoaas , entre 'rx.ibunc i s (OS
t.aüue i s , e entre 'rr-abunaã e JUlZ de pr m-e rz-a J.nstâncHI a ele não
aubozdanndo , ressalvada a eceeeeêncae de outro Trlbunal.

fi os ccn r l i tos de atrJ.bulções entre autor rôedcs a~

mm i st r atavas e Jud~clár~as da umjio ou entre eutoradaercs JudJ.cJ.á 
r-ae s de um Estado e as ae-um.atre t avas de outro, ou do na st r a to Fe 
deral e dos TerrJ.tórJ.os. ou entre as destes e as da Un~ão;

gl a extradJ.ção re'qu~s~tada pelo Estado es t r anqe r rc
e a hO'TIologação das sentenças e sb r anqear as ,

h I o "habeas corpus". quando o coator ou paeaente
for Tr~bunal, autorrdade ou func ronàr ac cujos atos estejam suje i tos
aareeemenee ã JurJ.sd1ção do Supremo 'rr ibuna't Federal ou se tratar de
cr ime SUJeito ã mesma JurJ.sdJ.çâ.o eM iimca ana tjinc ae , não se rnctum
do nessa ccmpeujinc ra os "habeas corpus" contra atos pr-atucadca s~ng~

larmente pelos Juízes de outros Tr~bunals. suje r eos ao j u Lqarrcnbo
destes.

i) os mandados de segurança contra atos do PresJ.deE.
te da nepiibaice , das Mesas da câmara e do Senado Federal, do Supremo
Tr~bunal Federal, do Conselho uacaona.í da Mag~stratura, do TrJ.bunal
de Contas da Un~ão, ou de seus p ros adence s , e do Procurador-Geral da
RepúblJ.ca. bem como os lmpetrados pela unaêc contra atos de governo
de Estado, do uas t r i tc Federal e de TerrJ.tór~os ou por um Estaclo.DJ.~

trJ.to Federal ou TerrJ.tór~o contra outro,

J l a declaraçiio de suspensão de drrea tos na forma
·do art .'. (se for mant~do o art. 154 da atual C F.l.

1) a representação do Procurador-Geral da RepúblJ.ca.
por J.nconstJ.tucJ.onalJ.dade de leJ. ou ato normat~vo federal ou estadu
alou para J.nterprctação de leJ. ou ato normatJ.Vo feõeral ou estadual;

ml as rev.lsões cr~m~na~s e as ações resc~sórias de

II - Julgar eI'1'-recurso ordinário:

seus Julgados.

p) o pedido da medida cautelar nas representações of~

recidas pela Procurador-Geral da República.

t:r~~~''''~

f'lõV';'~

SLr ....non J~UIZ VIi\IlA

I'I.CIl1inIo

:E: necessário prever-se a transformação, em época própria,

dos atuais Territórios em Estados, o que deverá ocorrer pelo

voto da Câmara dos Deputados.

Para tornar cfc t rva a crlu~pnrü<;ão prevista na Con~lilui

ção, ambos os pa!ses, nrasJ.I e I'ortugal, clalJorar<:rn ã ccnvonçãc s~

brc iguüldadc de da rea tos e deveres entre brasileiros e portugue

ses, rati!icada por cr-bas a'i partes en narço de 1972, e, no neas i.L,

proflUlg,),da pelo nccrct.o 70.391 de abr-a L de 1972, e tanbên rncontm

ca.da pela Constituição r'oa t.uqucaa de 1976.

1\ r» periência de longo tCTll'O qUI.. começott cn 19-16 teln no=.

t.rudo que a ori(>ntação há tanto an-pLanbada no Dr,),s~l deve ser mcn-.

tida, ccntnnucndo incorrorada ao nosso ní rei.t;o I'úhl~co.

em 1946.

xx - Aprovar a criação de Estado em área dos Terri tórios

~ Dnico- aos portugueses CCIl'l rc ..~dênc~<'l permanente no llra::>il,

hcuvor recipJ.ocidacle en rever dos brasileiros, s50 atr!

buillos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo

o c!<., acesso 5. r-resãeêncan da república c ã I'residência

do conseãbo de hJ.uis lros

11 equiparaçEo de portugueses a brasileiros, nas condições

provas tce 111.1 l;.llh.. nda , ccns t i.cua lJ(..lit:r~ca trad~çõ.o do direito constl:,

tucJ.ollal brasileiro, visto que constante da Const~lu~ção da 1946

foi ela mantil1a na COIl~tiluição de 19G7, e, poaber a.crrr cntie , na h

l11elUl<1 nç 1, flue repetiu ['J.at..ical'cnte, orientação Já c sceucfecada

JUSTIFICACÃO

Acrescente-se ao art. 100 o seguinte i tem XX.

JUS'l'H'IC1\CÃO

J\crehc~llle-sc co art. 19 - ater . 11:

EMENDA lP09273-G
ê'
fi

~'~';o~

PW!~~mJ

§ 2 Q
- Caracteriza monopólio ou oligopólio nos serviços de

radiodifusão sonora ou de som e imagem a participação, além do 11,

mi te legal, da mesma pessoa ou de parentes até segundo gráu,

linha direta ou colateral, consangu:f.neos ou afins, em eMprêsas pr!

vadas concessionárias, permissionárias ou aulorizadas à prestação

destes serviços.

o Parágrafo Unico do art 399 passa a Parágrafo Primeiro

e acrescente-se um Parágrafo Segundo com a seguinte redação

a). •• "ou está em curso de ser" • • ••

~~ I
A exoressêo proposta para sl.pnmlr .node mvratmazar de vez: o proces

so de desacroorfeção de terras ocrosas e ieoroortrvas, Já Que penmte cendrçôas '

para a area lndicada para desapropriação receber por parte do orormeterao, pIe.=..
to de írptantaçêc da esc.ereção via credito ou outra forma de mcentrvc, Lce-oc

dessa forma "en curso de ser rsctcnarr-ente eorovertaoo'' de forma rrauocreota
ccnromc I) artigo 318, pareçarro 3º. a oernução de zonas pnontán

as e parê-etros para ceocartuar propriedades morcortives, scra objeto de Lei '

Portanto deve situar aí a preocupaçãoquanto as arcas emcurso de ser racicnal _
eentc acroverteca, desde-que não haja w.á ré do oroorretéric, P01S a Lei devera'

oroteçer aque.les Que ter.h,,"l ârur-c e boa vontade para tornar seu imovet cutr~')rlrd()

a "função social" oernuoa nesta conetrtuicao, sem dar constatuc ionar-ente d

oportumdade de "oascarar'' as condições oesaorooraatõria de terras OC10~<J~

Para maior clareza do parágrafo anterior é de toda' CO!!

veniência declarar-se e definir-se que a Consti tuição considera c,2

mo monopólio ou oligopólio, sob pena do disposi ti vo tornar-se J.nócuo

ou objeto de todas as chicanas

EMENDA AO ART 399

EMENDA lP09270.:1-."", 1
CSEHADOR LUIZ VIArlA -...l

EMENDA SUBSTI'lUT!VA AO ART. 204.

SENADOR LUIZ VIANA

EHENDA SUBSITUTIVA DO ART. 200

b) os "habeas corpus" decididos eM única ou última in.!

tância pelos Tribuna~s Federais ou Estaduais, se denogatória a deci

são, não podendo a recurso ser substitu!do por pedJ.do orJ.gJ.nário,

111 - Julgar, med~ante recurso extraord~nãr~o, as cau-

sas decididas em única ou última instância por Tribunais Superioras

Federais ou Tribunais Estaduais, quando a decisão r~corrida.

a) contrariar dispositJ.vo desta Constituição ou negar
vigência de tratado ou lei federal,

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei

Dê-se ao Art. 204 a seguinte redação

Art 204 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de,

m:f.nimo, trinta e seis Jolinistros, nomeados dentre braSlleiros

maiores de trinta e cinco anos, de notável saber juridicC) e

reputação ilibada depoJ.s de aprovada a escolha pelo Senado

da República

Dê-se ao Art 200 a seguinte redação

O SupreMO Tribunal Federal compõe-se de 16 Ilinistros, escolhi

dos dentre bras~leiros, com mais de trinta e cinco e menos de

sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jur~dico

reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República d.!:,

pois de aprovada a escolha pelo Senado da República.

federal;
c) Julgar válida lei ou ato normativo de governo local

contestado em face da constituição ou de lei federal; ou

d) der ã lei federal interpretação divergenle da que

lhe tenham dado o próprio SupreIl'o Tribunal Federal, outros Tribunais

Superiores Federais ou Tribunais Estaduais.

§ 19 - Nos casos prev~stos nas alíneas "a", segunda

parte, e "d" do inciso 111 deste artigo, o recurso extraord1nãrio s2

mente será cablvel se' •

CODstltlllDtÇ Tup; V,."]Dft FtlhQ

I - o Supremo Tribunal Federal reconhecer a relevân

cia da questão federal;

11 - houver divergência entre a decisão recorr~da e
Súmula do Supremo Tribunal Federal,

III - O Tribunal Superior Federal, na hipótese de di

vergência com decisão do supremo Tribunal Federal, Julgar contrarii!.

mente a esta o recurso especial.

§ 29 - Para o efeito do disposto no inciso I do pará

grafo anterior, considera-se relevante a questão federal que, pelos

reflexos na ordem Jur!dica, e considerados os aspectos morais, econ§.

micos, políticos e socJ.ais da causa, exigir a apreciação do recurso

extraordinário pelo Tribunal.

§ 39 - O supremo 'I'ribunal Federal funcionará em Plen§.

rio ou dividido em Turmas.
§ 49 - O regimento interno estabelecerá.

al a competência do Plenário, além dos casos previstos

nas allneas a, b, c, d, i, ), 1 e o do item I deste art1.go, que lhe

são privativos;

b) a composição e a competência das turmas;

Não há porqUe desejar-se inovar em relação à nomeação

dos foUnistros do STF É possivel afirll'ar-$e que em 100 anos de

República a nomeação dos Ministros do STF pela forma estabele

cida na Consti tuição de 1891 jamais decepcionou o Pais Tive

PresJ.dentes dos maJ.s varJ.ados matiZes mas, tal circunstância

não impediu que todos eles tenham logrado nomear as mais a!

tas expressões da nossa cul tura juridica. Não há porque admi

tir-se que a nomeação sob a responsabilidade direta e pessoal

do Presidente da República seja menos convenJ.entc do que uma

indicação feita com a habitual dificuldade das decisões poli t1,

cas coletivas.

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP0927G-l
fl

PLENÁRIO

_____ .U...../co .....IoItUtlcc", ..llI

Suprima-se o art. 440 e acrescente-se ao art. 100 o i tem

XIX com a seguinte redação

Art. 100 ••• • ••

Tal como ocorre em relação aos MInistros do STF, não

há porque retirar_se da exclusiva reoponsabilIdade do PrClsi

dente da República, após a aprovação do Senado da Republica,

dos Ministros do Supeior Tribunal de Justiça

.1USrlnCACÃO

XIX - aprovar as resoluções das Assembléias Legislativas

estaduais sobre .incorporação, subdivJ.são ou desmembramentos

de Estados.

JUSTIFICAÇÃO

r.r----------TU'O"~II""'.Ç.D ___,

~ SUBSTITUTIV/l

DJ.spos1.t1.VO emendaB.o - ArtJ.go 201

o ArtJ.go 201 passa a ter a segu~nte redação.

c) o processo e o Julgamento dos feitos de sua COMpe

tência originária ou recursal e da argDição de relevância da questão

federal; e

d) a competência de seu Presidente para conceder o ..~

xequatur" a cartas rogatórias e para homologar sentença estrangeira.

Decorrêcnia normal da indissolubilidade da Federação é a

ilTlpossibilid~de de ser fei ta qualquer modificação terri torial nas

unidades l"ederativas bem a participação e aquiescência das mesmas,

naturalmente representadas pelas suas Assembléias LegislatJ.vas E
o que estabelece o texto proposto, que reproduz a norma contida na

Costituição de 1946 e bem atende aos direitos e interesses dos E~

tIldos.

lI.rt~90 201. Compete ao Supremo Tr~bunal Federal·

I - processar e Julgar or~g~nariamcnte:

a) nos cr1.mes comuns, o PrcsJ.dente da RepúblJ.ca,
o V1.cc-Pres1.dente. os Deputados e Senadores, os M~n~stros de Esta
do, os seus próprlos M~n~stros e o Procurador-Geral da Repúbl.lca7

bl nos cr~mc!s comuns e de responsabJ.lJ.dade, os
HJ.nJ.stros de Estado, ressotllvado o dJ.sposto no art •••• (art 42,

JUSTIFICATIVA - A emenda modifica, em parte, o texto do

ProJeto qual1.to ã competência do Supremo Tribunal Federal para dar-lhe

os limites em que atualmente se exerce, apõs decantada em quase cem

a.nos de exerctoio.

Materia de suma importância, convêm atender a eSSa evE.

lução, que a. experiência consagrou. E que cem as IlCd1fic:açõc5 que sofreu.

nesse periodo, atende âs necessidades do pleno exercício da missão da

Corte.
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julgado~,

Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:

I - processar e Julgar originariamente:
a) as revisões criminais e as ações rescisórias de

Parágrafo único. A nomeação só se fará depois de aprova

da a escolha pelo Senado, salvo quanto ã dos magistradOs, que se

rão indicados ao Presidente da República em" lista tríplice pelo

próprio Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a nomeação do

que figurar em lista pela quarta vez consecutiva.

Dispas!tivos eniendados:

Seção III - Do Superior T,dbunal de Justiça

Artigo.s :04 ~ 205

A Seção UI e os artigos 204 e 205 cassem a ter a seguin-
te redação: • -

['T;~~';~0

FI'~õjã7J

rr;~~~;R-;;]

FI'~8f87l

PLENARIO

.LIW......leowltdollu.CCM'UIo _

'Lld"""eo~,."Io/IUIC'WI'".lo

PLENÁRIO

Acrescente-se um Parágrafo 40 ao Artigo 165.

tUTO/'~nl'IClo~.lo' __,

§ 40 - Até a aprovação de seu plano de governo o

Primeiro-Ministro e seu Conselho de- Ministros limitar-se_ão à prá
tica dos atos estritamente indispensáveis à gestão rotineira do;
serviços públicos

JUSTIFICATIVA

~ necessário declinar a finalidade dessa Comissão

po'sto que_ se trata de inovação em nosso Direito Constitucional

Não se justifica limitar-se o universo de recrutamejj
to do Primeiro-Ministro ao Congresso Nacional. Se assim fosse, ted,!!

mos estado impedidos no passado de escolher um estadista como Tancr-'=.
dn Neves para governar o Brasil quando o mesmo era Governador de Mi
na Gerais e não membro do Congresso Nacional No futuro poderemos nos

ver igualmente impedidos de eleger Primeiro-Ministro uma figura CO"lO

Waldir Pires ou Miguel Arraes Por que nos prendermos a tal limita

ção?

JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Artigo 116:

Durante o recesso funcionará uma Comissão Represen
tativa, de Deputados e Senadores cuja função será a de garantir pe!,
manentemente as prerrogativas e o exercício das competências essen

ciais do Poder Legislativo, com a composição e atribuições que Forem

definidas em Regimento do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP09282·5
l:OEPUTADO JORGE HAGE

.EMENDA lP09281·7
tJ DEPUTADO JORGE HAGE

t! a base de toda a vida necacnea , e impossivel de ser alterada, m,!

xime sem a audiência dos Estados interessados, que se veriam, ine§.

peradamente mutilados. privados do que lhes deve ser tão caro, isto

é da configuração geográfica na qual se encerra todo um passado de

lutas, de trabalho, e de tradições de toda ordem, insucetiveis de

qualquer alteração Bem a expressa audiência e concordância do Est,!

do interessado.

Cada Estado possui a sua imagem fisica traduzida no seu terr!

tório, e por ela é conhecido e reconhe(c:.tdo dentro da Federação D~

la se orgulham os que a habitam, os que. nela nasceram, e por ela tr,!

balham cada dia, buscando ajudá-la a progredir. são sentimentos pr2

fundos, e de cuja sorna nasce e vive a própria nacionalidade. Jurid.!.

camente aI ter-ar- a Federação parece um descompasso, e sem dúvida uma

incongruência e contradição quando é o próprio Projeto, no artigo 440

que prevê a criação de uma Comissão de Redivisão TerritoriaL

A vida, a força, a unidade de cada nacionalidade é alguma cou
sa formada através do tempo graças a uma- infinidade de sutilezas, t.2

das elas contribuindo para formação de uma unidade fisica e moral, e

na qual se inclui, essencialmente, o território representado pela

soma dos territórios das várias unidades da Federação Se esta é

indissolúvel, aqueles são imutáveis, salvo por vontade própria, m.!:,

diante processo a ser previsto no próprio pacto federativo. M~

tilá-los sem expressa concordância seria uma violência e uma agres

são impossiveis de se admitir ou aceitar Cada Estado tem a sua hi!

tória, o seu passado, e deles se orgulha. Deles o território é uma

decorrência, como são os seus simbolos e a sua bandeira Não deve e!

tar esquecido que por ocasião da criação do Estado Novo foi decret,!

da a supressão de todos os etmbotoe estaduais, como se fosse poes!

vel apagar a história por decreto. Eles, entretanto, ai estão vig,2

rosas e imortais.

Não pensemos, pois, em dividir ou retalhar Estados através

da Soberania da Costi tuinte Seria um mau começo a prenunciar

mau fim. Respeitemos a História. A História que vive em cada um de

nós, recebida do passado, e que nos incumbe transmitir incólume aos

pásteros. Não perturbemos o que é permanente pelo que é conjectural

ou circunstancial.

..:À- Constituinte não incumbe mudar o mapa do Brasil. e sim

buscar fazer este cada vez mais unido, mais forte, orgulhoso de t.!:!.

do quanto se fez pela União, base primeirã da nossa grandeza,,-~

[TI-~';;;;~~

f'lõ!!~~7ã1J

b) os juIzes dos Tribunais Regionais Federais e do Traba

lho, os· juizes federais, os juIzes 'do trabalho, os membros dos Tr!

bunaí.e de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os do Mim.sté

rio Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidade;

c) os "habeas corpus" e mandados de segurança contra ato

de Ministro de Estado, Pz:.esidente do Tribunal ou de seus órgãos

membros, e do responsável pela direção geral da Polícia Federal:

d) os conflitos de Jurisdição entre seus órgãos,entre Tr.!.

bunais Regionais Federais, entre os Tribunais Regionais Federais e

juIzes subordinados a outros Tribunais Regionais Federais, e entre

JuIzes subordinados a tribunais diversos.

Seç~o lI!

Do Tribunal Superior Federal

Art. 204 - O Tribunal Superior Federal, com sede na Capi

tal da República e jurisdição em todo o territõrio nacional, com:
põe-se de quinze Ministros VitalIcios, com mais as 35 anos de id,!!
de, nomeados pelo Presidente da República, sendo nove dentre Jul
zes dos Tribunais Regionais Federais; três dentre membros do Minis

tério Público Federal; e tres dentre advogados, de notório sabe;

jurídico e idoneidade moral.

EMENDA SUBSTITUi'IVA

~
. ~'l'Nl9277"9'. ""'~:--------,
~tituinte Luiz Viana Filho

EMENDA SUDSTI'lU.L.lVl\.

Dispositl.VO emendado - Artigo 200

F;~~;/;J

F1'~8/ã7J

[IT=;:~';;;J

[ilO!j~'8fY7J

TUTOIJun""'.~lo, _____,

.LI~.b,./ee~" ..o/IUI.O~'.. lo __,

PLENÁRIO
tlrro/'uul'~.~AO _____,

A matéria está regulada na nova redação proposta ao

Suprima-se o Art. 4.56.

Esta é a solução mais adequada para rfLs e LpLf na r s.se- ,

nas Disposições Transitórias, o problema de um,Estado que, como o do

Tocantins, já teve sua criação aprovada, anteriorment~, pelo Congre,!
so Nacional, tem a concordância indiscutível da Assembléia Legislati
va de Goiás, da sua Bancada F'ederal, do seu Governo e do seu Povo. -

O Estado que se enquadrar nessas condições, terá a sua
criação enormemente Facilitada, como é de inteira justiça.

Os demais, obviamente, terão que submeter-se ao proce,!

JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Art. 438 e seus parágrafos (Título
X - Disposições Transitórias)"

"Art. 438 - Não dependerão de lei complementar as pro

postas de criação de Estados que já t enhan sido objeto de aprovação
pelo Congresso Nacional.

ParágraFo Único - Ficam mantidas as demais exlgências

do § 32 do Art 49 desta Constituição, referentes a aprovação pelas

respectivas Assembléias Legislativas e pelas populações interessadas,
mediante plebiscito ..

é preciso evitar que se use o poder para influir
sobre os que vão decidir da permanência ou não de um Governo ( já
nomeado} •

JUSTIFICATIVA

50 normal.

EMENDA lP09284-1
l: DEPUTAOO JORGE HAGE

EMENDA lP09283·3
(!JôEPUTADD JORGE HAGE

Artigo 444~

E"';~~

tJ?W';ã(ã?l

o sistema atual tem assegurado a independência da Corte e garan

te a participação do Executivo - pela indicação - e do Legislativo:
pela aprovação do Senado.

Não há por que alterá-lo. - Quanto ao número, mantém-se o

atual - onze Ministros. Com a competência que lhe é atribuída, não

convém modificar-lhe a composição. Lembre-se que a Corte Suprema dos

Estados Unidos tem apenas 9 membros, há cerca de dois séculos •••

parágrafo único. Os .Ministros serão norreados pelo Presiden

te da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, de!l

tre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis a
nos de idade, de notãvel saber Juridico e reputação ilibada

a) ... disputa poliHco-partidária em torno do preenchimento dos

cargos, com os riscos e preJuizos que podem decorrer dessa e~

colha, f

b) o próprio risco - em tese, existente - de a Câmara indl.car
um nome. que não mereça a aprovação do Senado, com o choque

entre as duas Casas do Congresso Nacional;

o artigo 200 passa a ter a seguinte redação:

Artl.go 200. O Supremo Trl.bunal Federal, com sede na capital

da Unl.ão e Jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de on

ze Ministros.

JUSTIFICATIVA - Há cerca de um século adota-se, no Brasil,o

sistema indicado na emenda, e que tem assegurado ao Supremo Trl.bunal Fe

deral desempenho exemplar como órgão de cúpula do Poder Judiciãrl.o, In

dependente e harmônico em face dos demais poderes. -

O texto do proJeto, como redigido:

:I - estabelece indicação pela câmara de 6 dos dezesseis membros, pr2.

piciando:

11 - estabelece a indicação de cinco membros, em listas tripll.ces p!::.

lo próprio Supremo Tribunal Federal, levando, assim, a dxapuba

para o seio do próprio Orgão, que a ela sempre esteve alheia e

deve continuar ausente dela ..

PLENÀRIO

",..----------_tnto/JUI1I.. e.~io ~

EMENDA lP09279·5
tJ Constituinte Luiz Vi~~~ Filho

11 - julgar, em recurso ordinário, os "habeas corpus"

mandados de segurança decididos, originariamente, pelos Tribunais

Reg~onais Federais ..

I - Reune, no mesmo Tribunal, competências que hOJe se distribuem

entre o'TribWlal Federal de Recursos, Tribunaisde Justiça e parte

da que o STF exerce ..

Com isso, tex-se-âo , entre outrds, esses conseqUências·

a) O acúmulo de serviços, a que o Tribunal não terá

prover, ainda que-com o 1JÚ.nimo de 36 ~embros, o que Já representa

considerável inconveniente, pelo gigantismo com que nasce.

Aj,nda assim, em pouco tempo, estará congestionado.

Basta lembrar que o TribWlal Federal de Recursos, com

atual competência, já se ressente desse mal. Que dizer da competê!l

cia largamente eceescddat

b) Retira dos Tribunais de Justiça Estadual sua condição

_ muito .importante no regime federativo - de Tribunais supériores

dos Estados, dotados de autonomia, para subordinã-Ios a um outro

Trib~nal Superior que não a Corte Suprema - com a missão que só

esta deve caber de uniformização da Jurisprudência.

'JUSTIFICATIVA - A criação do Tribunal Superior de aus taça,

como proposta no Projeto, apresenta inconvenientes, valendo ressal

tar:

111 - julgar, mediante recurso especial, as causas decidi

das em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais,

quando a decisão .contrariar dis90sitivo da Constituição, violar l.!t

tra de tratado ou lei federal, declarar .sua inconstitucionalidade,

ou divergir de julgado do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tr!

bunal Superior Federal ou de outro TribWlal Regional Federal.

rI - Atribui-lhe competência para o julgamento de recurso - chamado
especial, mas que corresponde ao atual extraordinário, por divergên

oia jurisprudencial - com o que passa a caber-lhe missão que é tip!

camente de Corte Suprema. Isto porque pode acontecer que uniformi

ze a Jurisprudência em desconformidade com a orientação da Corte S1:1

prema, o que gerar~a situação desconfortável.. Ou então que - como
propõe o proj~to, no - § 19 do artigo 205 - que deva aguardar o pro'"

nunciamento superior, desvantagem que não ocorre no sistema atual ~\

2. • Em virtude disso, repõs-s~ o Tribunal Federal de Recursos,

apenas denominado Tribunal Superior Federal, em vista da criação

dos Tribunais Regionais Fed·erais e da manutenção dos Tribunais de

Justiça dos Estados como órgãos superiorés da Justiça Estadual.

GENÁRIO

Suprima-se o artigo 439.

JUSTIFICAÇÃO

íEMENDA lP09280·9
tJDEPUTADO JORGE HAGE

",..------- 'Lu,'-""ec~,..lc/.ulce~'ulo

PLENARIO

tUTO/~unl'le.oç1o

r-r;;~~~~AJ

S'~07J

EMENDA lP09285-0
l: DEpllTAOO JORGE HAGE pr;~'~~';;:]

tçi~;õ!EJ

Não é admissivel a~criação de Estados p~la Constituinte,con

vocada justamente para regular as relações entr1 a União e as unida

des da Federação. Admiti-lo seria subverter totalmente a vida da F!!

deraç,ão, indissolúvel nos termos da Consti tuição vigente, e certame,!!

Redija-se assim o Artigo 176:

"Art. 17& - O Primeiro-Ministro será escolhido entre
bZ:8sUeiros natos com mais de 35 anos 11 no exeeer cio dos direitos po
Utlcos .." ,-

Redija-se assim o Caput do Art. 145 e substitua-se
no Parágrafo 112 do mesmo artigo a expressão "cinco anos" por "dez
lInos" ..

-Art. 145 - Os Ministros do Tribunal tíe Contas da

" UnUo serão escolhidos dentre brasileiros com idade entre JS (tri.!,l



972 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Artigo 479 (DisposIções Transitórias).

§ 2~ As transferências previstas no § 1" cobrlrDo a
diferença entre o custo do sistema de atendimento da~ n.!,
cessidades básicas e a capacidade da economia local de pr.2.

vê-Las I observado, ainda, o respectivo esforço pr6prio.
§ 3" Considera-se esforça próprio local a relação e~

tre o aporte dos recursos locais para o atendimento das n,!

c:essidades básicas e a capacidade da economia local para

provê-las" •

JUSTIFICACAO

o renomado economista baiano e peemedebista histórico RO
MULO DE ALMEIDA escreveu, recentemente I no Jornal do Brasil (29.06.67'),

sob o título de "Necessidades básicas e desconcentração na Constitui
ção". oportunas considerações sobre variadas propostas das comissõe";
Temáticas (afinal, reproduzidas no atual Projeto de ConstItuiçijo),

ressaltando..lhes a "redação detalhada quase reçuraeentar«, bem como
a carência de "condições de eficácia"

Em sua opinião, diversos desses dispositivos deveriam ser
eliminados, porque "manifestações de desejo irrealizáveis enfraque
cem um texto constitucionaP. R~conhece que llé intolerável a atual

disparidade de níveis e oportunidades de vida, caract!lrizada pela di
ferença no acesso às necessidades bâsfcas", E, "por outro lado, é
indispensável conjugar a política tributária com a de distribuiçDo
de encargos e a de gastos públicos".

Termina por sugerir a adoção de texto por ele proposto,
que "pcoerIa substituir um abundante e inácuo palavr6r1o" e Ilcomb!
nará o objetivo de atendimento igualitário das necessidades básica;
com o de desconcentração eficiente de funções e de recursos" _ na
trilha de diversos pronunciamentos seus, sobretudo o constante da Re

vista do PHDB ns 3(ago./set.198Z, pág. 134-146), sob o título de "N~
cessidades básicas e nova dimensão para o Municipalismo ll •

I
E esse o texto que resolvemos adaptar para a- presente

Emenda. por vir ao encontro do que tambám pensamos e sustentamos há

muito, na vida pública.

zação tributária.

Simulações com base no Projeto demonstram que

os 44% destinados aos Fundos de Participação são ainda insuficientes,

se quisermos xeccns truí.r o sistema federativo e atingir a descentral,!
I

Buscando esses objetivos, propomos o aumento

para 45% na distribuição dos Fundos referidos nas alIneas "ali e "b",

c) cinco por cento para os Estados das Regi _.

ões Norte e Nordeste.

Como se vê, a União ainda ficaria com 50% da

recei ta dos impostos mencionados, e os estados do Nordes~e e do Norte

receberiam apenas 5" além da partilha em comum.

§ 1· _ ..

§ 211 _ o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••••

§ 3" _ •• • •••••••• o •••••••••

Quanto à alInea «e«, o novo percentual. que v!

sa também a atingir tais objetivos, traduz um incremento de 3% no mo!!

tante previsto exclusivamente para as regiões Norte e Nordeste,que s~

rá entregue aos Estados diretamente, ao Invés de para as "institui _

ções oficiais de fomento regional", as quais de resto, sequer são ide!!

tificadas.

JUSTIFICACÃO

11 - •••••••••••••••••••••••••• o ••

tS:~;·iãAJ

filõ!!~azã7J

rrP~~~~;;J

(Tõ7Ju~071

Não tem cabimento disposição dessa natureza na Con,!

ta e cinco) e 60 '(sessenta) anos, de idoneidade moral, de reput~

ção ilibada e notórios conhecimentos jur!dlcos, econômicos, finan
ceiros ou de administração pública, obedecidas as seguintes condi

ções.".

Os abusos vem se sucedendo em determinados Tribunais

de Contas com a nomeação de cidadãos de idade avançada. que passam I

pouqu!sslmo tempo. no cargo, e o fazem apenas para incorporar aos seus
proventos de aposentadoria, avantajadas quantias do dinheiro públi
co Tal abuso precisa ser corrigido.

tituição.

PLENÁRIO

r.r , ....b .. 'ce .... I1cJlu •• e..uI.-- --,

El'/IEI'IDA lP09287-6
fOEPUTADD JORGE HAGE

El'/IEI'IDA 1P09286-8
(J DEP. JORGE HAGE

Substitua-se no Art. 27. ítem "b" I a expressão "ce

zoito anos" por "dezesseis ancs'", Por tudo isso esperamos ver aprovada esta

JUSTIFICATIVA

O jovem aos 16 anos dispõe de discernimento e inform.!
ção plenamente suficiente para o exercício do direito de voto. A co~

dição de eleitor contribui para o sentimento de participação. integr,!
cãc e responsabilidade como cidadão.

aenda,

n"'elllln"ré~1e

A premente necessJ.dade de agricultura nacional cumprJ.r

~~rst~~~~ ~~J~:~e~~~Ç~i:a~~~~~=~~~o~:m:~~~~~~~~~~6~~~oe~~n~~~~.d~
lem da magn~tude do país, em termos de mercado interno e de um merca=
do externo, hOJe atendido com ~rregulari(]ade, ressalta-se a nossa con
dJ.ção de país tropJ.cal, ã qual não se prestam, com adequação e efici=
êncJ.a, as técnJ.cas importadas de países de clJ.Jna temperado, nossos tI'
dicionaJ.s fornecedores de tecnologJ.a. Isso nos obriBa a J.nvestir em
pesquisa agropecuárJ.a ~ através de órgãos especialJ.zados, unJ.versJ.da
des ,faculdades e fundações - um pouco alem do que eventualmente se co
tuma propor. A longo prazo, os resultados se farão sentir, inclusJ.ve
com a possJ.bilJ.dade de o BrasJ.l tornar-se um centro irradJ.ador de tec
nologJ.a agropccuárJ.a para toda a faixa tropJ.cal do nosso e dos demaJ.s
contJ.nentes.

JUSTIFICAQJi.O

Art. 325 - •••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••

li·39 '':.A' d~t~ç~~ .~;.ç~~~nt~~~~· ;~~;i' d~;t~~~d~ .~. ~u~t~~~
as etãvaéedes de pesqul.sa agI'ícola executada por entida
des governamentais será equa.vaãerrte a, no mínJ.MO, um de

~~~~O~~c.;~~d~~oe;~~~!~~oB~~~~i~~a::~~~ :~~~~~~~rio, cõ

Acrescente-se ao Artigo 325, do Projeto de ConstJ.tul.ção
o seguinte parágrafo.

El'/IEI'IDA 1P09293·1

Suplt.illla~4e a. eXpll.U4dO "Saltta. ClULZ11 do Ilc.aputll e todo o

Ltelll 1 do M.t. 439.

Não podetllo4 .ignoJtall. que o pltoblellla da JLed.i.v.Ü!ito .t'!.I()u..to

Júat do BJLQ..6.i.l vee 4eltdo c:ú...Jcuudo dude o .sêculo p/L6.6ado, no Impê ~

JÚ..o, .tendo 6unuonado, no ano pM4ado, no /.(.(.n.(..6.têlUo do IIl.te/t.(.oll.
Unla Comi.h4a-o de. têcnic.o4. com dO.(.4 deputa.do4 Co um MAU.sOIl. do Seita 
do, paJta. d.ü.c.udll. a c.JU.aça-o de novo4 f.sta.do4, c.onciu.i.ndo-.5e 6avoll.a. 
ve.lmen.te. ao do TOc.an.ttn4, pe.to dumembJLamell.to da paJL.te. noltte. de Go.c.

44. Jfa.6 /10 que e e lI.e.á2.lte ao E4.tado de Santa CII.UZ, a pll.Op04ta c.on4:ta!!.

ee do PlI.ojuo Jte.u.JLa da Balt.c.a. ~ma da4 4Ucu. ·Jt2.g.(.õu ma.u 1U..c.a&, 6êh. 

.te,u e de.4e.nvolv.ida.s, 4.l.gn.t6.t.cando uma amputaç.ão .t.Mupolttnvet.

Senado]" ccns tn-tuatrte JUTAHY MAGALHÃES

JUSTIFICAÇAO

p·;:;'~·B~

O__,M...... I f!3i'Rtm
enador Oonatn'tudrrte JUTAHY HAGALlfÃES

Ar1:. 277 - ••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••

I - ..•..•..•••..•••.••.•••••••..••.... o •••••••

A)· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D) ..
C) ..

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
li lli'- Os recursos do Fundo de Participação dos Esta

dos e do Distrl.to f'cderal serão deatnnedcs excâuaavamerrte às unJ.da=
des da Federação com renda ~ capJ.ta Inferuor- à média nacional.

li 2~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 39 - •••••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••

's q9 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• o, •••••••

JUSTIFICAÇÃO

O Fundo de PaNJ..cl.pação dos Estados e DJ.strJ.to Fede
ral se cons:!l.tuJ., sJ.Clultaneótrnente, em meoanismo de equali:tação f1.s
cal e reduçao das dasparudeâes regacnai.s de renda e desenvolvimento.
t sabido que, hOJe,l'las sobretudo após as reformas tr1.butárias da n6
va Carta Ma6na, as dJ.sparidades tI'J.butárias tenderão a ser menores
que os desndveaa de dcsenvofvanerrto , Nada mais justo. poa.s , do que
des'tanez- o Fundo aos Estados membros com renda ~ Cll.Dl. ta anferucr- ã
media nacional. Esta será a forma de contrrubuí.r- para uma maior homo
gene~zação das estruturas pr'odu'ta.vaa e de renda do País. Aanda assIm,
a fórmula de cálculo da renda ~ capita da una.dade federada poderá
esconder um desenvolvimento art~f~c~al, típ~co do colonJ.alJ.smo J.ntcr
no que já cast~80u duramente as Regiões Norte e Nordeste. Lei Comple
mentar deverá estabelece:ro esta metologJ.a a partir das deduções de
transferêncJ.as líquidas de :roenda para fora dos respectnvcs Estados.

Importa destacar que o próprio Pecje'tc da Comissão de
Sistemat;Lzação de não situar o FPE e FP como "pertencentes 11 a, r-es
pec'tavanerrte a Estados e HunJ.cíp~os. Eles estão indicados no artJ.gõ
277 e têm em vJ.sta "Rromover o equJ.líbrio sÓcJ.o-eocnômJ.co entre Es
tados c entre MunJ.cípJ.os ll (Art .280, item lI).

Mas como realJ.zar o objetJ.vo de diminuJ.I' as dJ.sparJ.da
des sem conceber instrumentos fJ.scais e programas de governo voltados

exclusivamenteE~~~aq~~~~ã~~~si~~b~;~r~~~ntedJ.scutJ.da na SUbcomJ.S:~~\
~:m;;i~~t~~N~~~t~~~~~Ç~~d~ ~~~i~~~~J.~:~ad~~~~~~t~:,s~~~em:r:~~~se o

seu Relator. Es eramos que a presente Emenda seja acolhida, porquan
to objetiva estabelecer medula que efetJ.dovame~te son~~J.~~~ ~~~~aa;:~~:
os desnívais regionaJ.s e socJ.aJ.S de ren a, a raves 
tribuição dos recursoS.

r.r----------TIXre '.~.mlC.ç1D' _____,

7 Acrescente-se aos art. 277 do Projeto de Constl.tuJ.ção
um parágrafo, que será o 5 19, renumerando-se os demais.

El'/IEI'IDA 1P09290-6

JUSTIFICACi'i:o

~~Em conseqüência do proposto, transforme-se o §4 Q do
- art.416 em ~2'!f, o §5 Q em art.4JB, o §6 Q em parágrafo único do art.

416 e renuncrem-se os demals ~rtigos do Capítulo VII.

Multo embora o Estado pruteja a união estável entre o
hcnen e a mulher, o empregador tem-se recusado ainda a aceitá-la.

Exemplo concreto dessa recusa pude ser encontrado na

própria Câmara dos Deputados, onde a condição de beneficiário, para

obtenção de serviços médicos, somente é atribuída ao cônjuge de reI!
ção matrimonial oficiaL

A emenda apresentada visa a corrigir situação de inju,!!

tiça que atinge grande contingente de brasileiros I pois os padrões

culturais ora existeutes no Pais muito têm contribuído para a conti

nua elevação do número de uniões estáveis merecedoras da proteção

tanto do Estado como dos empregadores.

O §12 registra apenas o requisito necessário à compr.2,

vação da união estável, estabelecendo as exigências mínimas indis

pensáveis.

IIArt. 417 _ Para efeito de proteção do Estado e ob

tenção de beneficios do empregador, é reconhecida a união estável e!!

tre O homem e a mulher como entidade familiar.
§ 1" - A ccmp rcvaçãc de união estável é feita medi

ante decãareçãc escrita conjunta do caeeã , independentemente do tempo

de duração."

Transforme-se o §3" do art.416 em art.417, dando-se-lh
a s.eguinte r-edação-

EMENDA lP09289-2 ..m. ---,j r.r"'P"M""0---'8
(Jsenador JUTAHY MAGALHltES . '=-- lê: J

El'/IEI'IDA 1P09288-4
Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

(lPlENARIO
[=J PLENÃRIO

El'/IEI'IDA lP09294·9 ..,•• ---, r.r,u,.,---,
tJ Con4.tU:tu.nte. JUTAHI nAGALHÃES I L PlIV)JJ

] fl3;727ii]m- TUlO'.UIT"IC~io

El'/IEI'IDA lP09291-4 "~.-------, r.r"'''""-.
['Jsenador Constltu!nte-JUTAMV MAGAlHllES I UMOflB!IJ

) IT/'S''-@
a seguinte redaçJ:o.

Dê-se ao art 277 do projeto de Constituição

r.r----------'IUO'~LIT"IC•• lo ---,

r.r-"=,....,,r-__ '~~.l""'JcO~'tllo/IL.OO~'...O .,

Art. 277 - A União entregará.

I - do produto da arrecadação dos impostos de

sua competência (art. "270, I a V), cinqllenta por cento, na forma se

guinte:

a) vinte e dois por cento ao FundO' de Partic!

pação do Estados e' do Distrito federal;

b) vinte e três por cento 80 fundo de Partic!

pação dos Municípios; e

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título X (Disposições Transitórias) do Projeto de Con,.!!

tituição. I

Inclua-se, onde couber, nas Disposições Transitórias,
(Titulo X).

IIArt •••• Fica assegurado a todos os brasileiros, de

forma progressiva e para atingir plenitude no prazo de dez

anos, o direit1) ao atendimento equalitário de suas necessl

dades básicas, definidas por lei, periodicamente, consoa~

te a capacidade produtiva nacional.
§ 1" O direito de que trata este artigo será efetivo!.

do mediante transferências automáticas de recursos t'ina~

ceiros da União para os Municípios, ou COlllunidades locais

organizadas, e , supletivamente, para os Estados.

Sup:u.ma-4 e 4 e.xpll.e44áo IlPe Santa ClttLZ" do § 29 do a.U.

439.

JUSTIFICUll

Em outll.a emenda, .6up1l.e4A.c.va da me.4met e.xpll.e.6loão no "c.apu.t
e de todo o .i.tem 1 do Mt. 439, jU4.t1.6.t.camo4 a pll.Uellte elllenda, pu!!.
e.ipalnlente poltque ltuaLta em li1l.41t-4 e uma. v4.6ta 6atia do teJtJtLtõuo
btt.t.ano-, uma da4 1Ila.tA PJt09I1.U.6.t.6t4.6 do EAtado, palta eJt.iaJI.-At. uma. pl!.

que.na un.idade, de Jleno4 de c.en~o e. e.Lnquenta. If.U. qu.tlÔIN!.t.\04 quadJta

d04.
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Dê-se ao art. 301 do Projeto de constituição da

r'orussjio de sistematizacão a seguinte redacão:

"Art 301 - e empresa nacional a pessoa JurIdi

co. constituida e sediada no Brasil, cujo contr~
Le do capital nertenca a brasileiros domicilia

dos no PaIs, ou a entidade de direito públic~
interno, e tenha no PaIs o centro efetivo de

suas decisões."

EMENDA lP09295·7
senedoc C'onstituinte JO'l'lIHV ~IAG.l\LHÃES

r.r-=-=-_,-__ '"'~"19lcou,.. io/IU.COW'''.lo

r,r TUtO'~unl1lc..~lo

Dê-se ao artigo 331 do ProJeto de const~tuição

da romissão de <;istematização a seguinte redacão;

"Art 331 - lIs insLituicões financeiras de am

bito nacional da união destinarão, anualmente, para financiar

investimentos nas recãôee Norte e Nordeste, importâJ1cia não
inferior a 1/3 (um terco) dos recursos aplicados em outras

reqiões do PaIs "

JUSTIFICAt"'.ÃO

JUSTIFICAÇÃO

~ O financiamento da educação no Brasil recebeu impu1

so co~siderãvel com a instJ.tuição do Salário-Educação. AgOra,porém~
institui-se novo Sistema Tributário, no qual se tende ã e1J.nu.nação

das vinculações de toda ordem· e também das contribuições para-fJ.s

cais. Com efeito, na condição de oitava economia do mundo, o país

já se encontra vactuatmenee capacitado a gerar recursos para o de

senvolvimento dos setores sociais, na estrutura tr~butária básica

incidente sobre a renda agregada, pzodutic industrializado, circula
ção de bens e serviços. -

g tempo, também, de simplificar o sistema tributário,

unificando tributos incidentes sobre fatos geradores semelhantes e

eliminando excrecêncí.as para-fiscais, fundadas no centrah.smo auto

ritário da União e promovidas pelo poder r:xecutivo descricionârio.

EMENDA lP09300·7
senador- Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

r.r-=--r__ .L~... "lO/o .....d.,.U.o...'"do _,

r,r---- TUTO/JUn"'Ul;l.o

fTY'~~;'J

lTITi':;'fltJ

JUSTIFICA('.ÃO

JUSTIFICACXO

,Ud"IOICC ..IU.O/IU.C ... ,lIl.o ') 5'pJ?]

Objetiva a presente emenda de,ixar bem claro

que, na definicão de emnresa nacional, o controle do capital deva

nertencer a brasileiros, e mais, crincipalmente, que seu centro de

decisões está localizado no Brasil.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' art.270 do Projeto de ConstJ.tuição.

H§ 2'i' - A legislação do Imposto de Renda incidente

sobre as pessoas fIsicas adotará os seguintes crite

rios.

I .. sobre. rendimentos oriundos do trabalho será

aplicada alIquota proporcional coincidente com

a prevista para a tributação das pessoas jurí
dicas; e

11 sobre rendimentos correspondentes e ganhos de

capital, como tais considerados aqueles prove

nientes de lucros obtidos em transações imobi

liárias e operações de investimentos nos merca

dos de capitais e de valores mobiliários ou nas

bolsas de mercadorias.

,
Acrescente-se ao art.270 (Tit. VII, Capo I, Seção III

Dos Impostos da União) o seguinte dispositivo, renumerando-se par
§§ 39 a 59 os atuais §§ 29 a 49:

f'l PLENWa

EMENDA lP09301·5 ....-------'J Ir'P'MD''''B'~
[J S~nador Constituinte JUTAHY MAGALHXES . '=---- _J

1\ emenda suprime o quorum do anleproJeto e por isso

merece aprovação.

Governadores do Nordeste consideram ser obstáculo Cju~

se intrano.ponIvcl o quorum de 2/3, para aprovação de resolução
fixando al.iCJuotas do rc.\:ls. '

Dê-se ao ~ 7~ do arl. 272 do I'roJeto de CcnsLiLuição,

a seguinte redação:

TU.OIIUUlllO';ÃO"-" --,

Propõe-se, pois, a eliminação gradual do salário-ed~

cação aliviando os empresários deste ônus fiscal e transferindo, cOE

seqüeneemenee , este custo para o orçamento do Poder Público em seus

três n!vie. União, Estados e J.1unic!p;l,os. Simultaneamente propõe-se

dez anos para esta gradual extinção, témpo suficiente para a adequ.!!;

ção dos o orçamentos públicos a esta nova realidade fJ.scal. Nesse
.ínterim, propõe-se que o salãr;1,o -eauceçêc seja integralmente dest!

nado ao reaparelhamento dos IOunlcíp.:los, a fim de que se capacitem à
atribuição de promover o estudo básico público e gratuito a todos

os seus habitantes.

9 79 - Lm relação ao imposto cc que lrata o ítem III,

resolução do Senado roderal estabelecerá:

JUS'l'IFICl\.C1\o

Senador ConsLituinte JUT1l.UY tmC1l.LIIÃLS

r.r-.""....---;,.,---.~I ...../CO.' ..ÃO/.U.~o..'Uio

EMEND lP09298·1

"Art •••• - Aos ocupantes de lotes urbanos,

primeira e única vez, será reconhecida a posse dos mesmcs.até o seu assen 

tamento deFinitivo, ressatvaoaa as áreas públlcas de uso comum."

Acrescente-se ao Capítulo das "Disposições Transitõ 

rias" o segtJ1nte dispositivo:

o artiqo 331 do ProJeto de cons"tituicão da Co

missão de "istematizacâo veda a transferência de couoancaa

de req!ões onde a renda seja inferJ.or à média nàcional para

reaiões mais desenvolvidas.

O dispositivos que visa asseaurar a existência

de recursos cara anlicação nas rectôee mais carent;es, tem ,

a nosso ver, um croblema básico qual seJa o de ignorar a
realidade do sistema financeiro nacional.

O sistema financeiro brasileiro tem um nível

de ccncener-; ~ilo muito elevado e é interligado por um dos

mais modernos sistemas de comunicacões do mundo.
1\ nro;Lbicão Dura e simoles às trans:Cerências de

nounanr-a determinará o isolamento dessas regiões do resto do
waIa ,

Assequrar a existência de recursos para investi

nentcs nas reqiões mais atrazadas, no entanto, com vistas a

promover o desenvolvimento equilibrado do país, é questão
que interessa ã nação como um todo

xesse sentidbJ submetemos a emenda em epigrafe à

elevada consideração dos Constituintes.

EMENDA lP09296·5 ..".,-------') i<1-P-M'D"B""~tJ Senador JUTAHY HAGALHilES _ C _J

r,r nUO/JUn"'o.<çÃo

JUSTIFICAÇi\O

o acelerado processo de urbanização no 8ra 

sl1 vem acarretando sérios problemas à Administração Pública

Dentre esses problemas, destaque-se o da m.Q.,
radia para esse alentado contingente humano que busca as cidades, ne-

las se instalando sem atentar para a ausência de infra-estrutura e de

condições béerces de sobrevivência para todos.

Nascem, assim, as favelas e invasões,que go _

vernos lutam por erradicar, pois sabidamente constituem focos de de

sordem, refúgio de marginais, alguns egressos de penitenciárias

A legi Umidade da posse desses terrenos de in.

vesões é duvidosa e prec~r~a.

EMENDA lP09299·0 ..,,·-------'1 r;rp"M'D"'n'~tJ SENADOR CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHAES . ~ _J

TuTo/'un'''c.~Ão----- __,

Acrescente-se os seguintes parágrafos 29 e 39 ao art.

235 do ProJeto de Constituição, renumerando-se o atual § 29 para § 49.

"Art. 235 •••••••••• • ••••••

§ ,. - •••••••••••••••••••

§ 29 - O exerclcio efetivo das funções de Defensor

público é incompatível com a advocacia particular
e o patrocinio de órgãos públicos ou de seus diri

gentes.

Constitui medida da maior justiça distinguir-se a
tributação incidente sobre o produto do trabalho assalariado e aque

la que deve atingir os ganhos obtidos com a exclusiva aplicação de
capital.

Tal norma merece ser inscrita na Constituição para

evitar que perdure a situação atual, que ccnrere tratamento fiscal
idêntico a fatos tão distintos e contribuintes tão diferentes.

r,r----- TIITO/JUtT"'cacôo ---,

Dê-se a seguinte redação ao § 11:1 do art. 461
~(:u·~"~H ç.. l-l'" 'l'I. ... ..,.t........h """""' ..

e acrescente-se a este u~§ ze , suprim~ndo-se, por ecnsecuênc í.a , os

itens I e II~ ~ I~': 'L ,n.{MA/~~-ft. o> "'"!-..",..,J jr 2~ -<.õ!!:

Art. 461 - •••••••••••

Urge Que se estabeleçam condições para que e~

sas posses fiquem legalizadas

§ 39 - r:nquanto não houver Defensoria Pública

todas as ccmerees , suas [unções serão exercidas por

advogados dativos, ccjcs honorários serão pagos per
verbas postas à disposição do Poder Judiciário.

§ llõl - O disposto neste artigo não se aplica

aos arts 262,263,244, itens I, II, IV e V, e 277, item I, al!neas
I,

~ .2. e E" que entra vão em vogar a partir da promulgação desta Const,!

tuição.

Tal não ocorrerá se se buscar nas leis ordin!

rias do Pais o devido respaldo para a regularização dessas terras

nome dos que delas de trêm a posse.

Esse o objetivo da presente emenda

§ 49 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICACÃO

A Defensona Pública visa a suprir com c.ãí caêncí.a as

dificuldades encontradas pelas pessoas carentes quando necessitam de
fender-se em JuIzo.

§ 21õ1 _ Até a entrada em vigor da lei comple _

mentar a que se refere o art. 260, item 11, serão mantidas os atuais

critérios de rateio do Fundo der- Participação dos Estados e do Distr!

to Federal e do Fundo de Participação dos Municípios os' quais se

rão também aplicados para a distribuição prevista na art. 277, item

I, alinea ,E..

n.d"'./c... ,Ul.,.....c... '"lo -,
Para evitar situação em que a defes<l do cidadão que se

utiliza dos serviços da Defensoria venha a ser prejudicada, propomos

que os membros desse órgão atuem com exclusividade, sendo-lhes veda

da a acumulação com advocaca.e particular

JUSTIFICACAo

A presente modificação visa atenuar a sitU!

çãc pré-falimentar em que se encontram as Prefeituras e a maioria dos

zocãue-ec , onde couber, nas Disposições Transitórias.

Art. O produto da arrecadação da contribuição sa-

lário-educação será destinado aos rounic!pios de acordo com o crit§.

rio de alunos matriculados no ciclo básico da rede oficial l>lunicJ.

paI. A contribuição será reduzida de um décimo por ano, a partir do

exexcfcd.c de 1989, extinguindo-se definitivamente no térmono de 1998.

Inegavelmente, a própria qualidade do serviço Jurídi

co e forense ficará comprometida quando o proiissional, paralelamen

te aos serviços prestados ã Defensoria PúblJ.cü" exercer ab.Lva.dadea
eo.eeenes ,

Pretende-se, ainda, que no caso de ãnexaatêncí.e de D~

fensor!i1 na Comarca, as suas funções seJ 11m desempenhadas por advoga

dos dativos designados e pagos pelo Poder Judiciário que, para tal,
consignará dotações próprias

Estados, ao mesmo tempo em que vem ao encontro das justas reivindica

ções de uma reforma tributária de emergência

Faz-se necessário que ao menos a partilha de re

ceitas federais, sob novas bases, entre em vigor com a maior urgência

Por isso, esta emenda fixa a data para o início de 1968. Se assim de!

xer de ser feito, certamente o caos nas finanças estaduais e munici

pais provocará gravíssimas per-tubações sociais e políticas.

§ Onico - O recolh~ento do salá:rio-educação será r~

alizado através do Sistema Naci-onal de AssistênFia e Previdência S,2

oial e se destinará ao reaparelha"llento do sistema educacional dos
municípios e financiamento de seus programas educacionais de 19 grau.

Esperamos, enfim, que a presente proposição aej a re

cebida em proveito de nu.lhares de brasileiros que necessitam ôos prés

timos da Defensoria Pública.

E imperioso que a n..va sistemática de reper ttçãc

de revistas federais através de fundos de, Participação entre em vigor

a partir de 01.01.1988 a fim de que os Estados e Municípios possam
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I
efetivamente sair da calamitosa situação financeira em que se. acham I
há tanto tempo.

- Fica asaegurado aos inválidos e deficientes flsl
cos de qualp1&r idade que não tenham reeursos para
sua subsietenc::ia, o direito a uma renda nunca lnfe
rior aI? aal~10 Idn.tmo, independentemente de te=
rem contributdo pa~a o Sistema Nacional de Previ
dência Social.

EMENDA lP09309-1
('J Senador .JUTAHY MAGOIJI!íEs

l:J ''(J(UJ.otMíQ <' ....,...1._·'"'.,.......,.~,
EMENDA 1P09303-1 JUS'l'IFICAÇÃO

",- 'nl~/.... r..ou41e.-----------

EMENOJ!l l-IOOIFlCATlVA

Senador Const1 tulnte JUTAHY HAGALHJtES

menta do setor jUrídico no problema social do Menor, como

fiscalizador, na medida em que é solicitado para autori

za1: o controle, pela sociedade, dos órgãos de atendimento

infantO-Juvenil.

I - •....••.••••••••.•••

11- ••••••••••••••••••••

§ 19 ... Os_.cidadãos brasileiros t.erão o direito de fis

calizar qualquer órgão de atendimento a menores, público

privado, mediante autorizaçíio judicial."

JUSTIFlCAçXo

Na criança reside aveaperunça do futuro COm que sonham

todos 0$ cidadãos conscientes e responsáveis.

Nunca será demasiado o cuidado despendido com cada ser

em formação.

Não se trata, porêm, de apenas exigir a criação de ôr

gãos que acenden aos interesses do -menor.

Necessário se torna que tais órgãos, aej em eles públi

cos ou privados, eseejem sob constante fiscalização dos cid!,

dãos que se interessam pelo bem-estar da criança brasileira.

Entretanto, no intuito de coibir abusos na fiscaliZa

ção, ou no acesso de element.os esecenbes ao órgã.o a ser fis

caliz3.do, sugerimos que o direito do cidadão ã atividade acã,

ma citada eaeeaa SUJeito a autorização judicial. -

Esta exigência propiciará, inclUsive, um maior envolvi

CONTINUACÃO

Senador ccns tã tumte JUTAHY MAGAlHJ\:ES

Acrescente-se parágrafo 19 ao Item 11 do Artigo 419 do

Projeto de constituição;

"Art. 419 - ••••••••••••

EMENDA lP0931O-4

""-- uOlo/.lar" .. 4ÇOO

A situação dos invãl1dos e deficientes f!sicos em nesse

Pais,. constitue-se num sério prohlemã $0C'1al, precipuamente, pela di

ficuldade que encontram de serem integrados no convIvio social como

membros produtivos da comunidade, em decorrência ~e Ereconceitos ae
raiqados em nosso sistema, condicionando-os como pessoas totalmente

incapazes. Há que se distinguir, no entanto, que nem -todo incapaz ê
deficiente e nem todo. deficiehte é mcapaa, Eles deeejam

viver normalmente, estudar, trabalhar e conviver na sociedade de to

dos sem serem marginalizados, sujeitos as mais das vezes a discrimina
ção que os coloca numa si tuação humilhante. -

Os inválidos e defiC'ien-tes fIsiC'os são, eeeeeeese, seres

humanos que devem ter assegurado o direlto a todas as formas de prot!!.
ção legal gue lhes possibilite uma vida condigna de integração e não

de segregagão. Preceitua o art. 153, parágrafo 19 da nossa Constitui

ção: "'I'odos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça

trabalho, credo religioso e convicções pollticas. será punido pela

lei o preconceito de raça.-. Não obstante a esse dispositivo constitu

cional, nos deparamos ainda com uma discriminação bastante acentuada
ara sua integracão.

Inválidos e deficientes flsicos existem em grande- Indica,

em lares de cuja situação eccnôní.ce precária, tornam-se verdadeiros:
pesos para a famIlia, chegando até mesmo, a unia situação de indigên

cia.
Há que se garantir, portanto, para os inválidos e defi

cientes físicos que não tem condições Pl'lra se manterem, a pretendida

e Justa renda para sua subsistência. Medidas dessa natureza são preco
nizadas na constituição da Repúb~ica Socialista 'rchecoslovãguia~"'I'o...
dos os trahalhadores têm direito ã proteção de sua saúde e ã assistê!l

cia médica, assim como a uma segurança material na velhice ou em paso
de .incapacJ.dade para o trabalbo" e na Constituição da União das lIepú

blicas Socialistas scvãêeãces s vce cidadãos da URSS têm direito ã as

sistência econômica na velhice, -em caso de doença, bem como da perda

total ou parcial da capacidade de trabalho e de amparo da famrlia".

r=';;;~B~

r:c'''ã;B1]

Dê-se ao artigo 201, E!!2.!:!!., a seguinte redação

o art. 12, 1nciso V, arreee c, dispõe que "não

ha'lerá distinção entre filhos naturais legítil':',os ou não, e adotivos".

JUSTIFICAClI.o

"Art. - t declaraaa enrs tf e civIl para todos os
filhps irregularmente declarados ou não decUr.!
dos. que se registrarem até 31 de dezembro de
19~9.n

~...... rescente-se no capItulo VII ': "Da Fam.!lia, do

'Menor e do Idoso" o seguinte artigo:

Face a essa norma, torna ..se imprescindível a d!=.
cr-eteçãc da anistia relativa a todos aqueles que são Frutos de reI,!

ções incestuosas ou que foran irregularmente registrados ou que,
s imct esmente , não foram reg1strados

11 norma proposta pretende, também, possibilitar a
ne í or transparência possível nas relações familiares

EMENDA 1P09304-0
t: Cpnstj.tuinte Nilson Gibson

tJ Plenario,~u"'o,co"u.olI".=o"'uo

r.r----------'.."''"n..''"..'----------~

"JlrL 201 - Os Tr,Ibunais Regional s federais c0.!2
põee-se de juIzes recrutados na respectiva regidO e n,2

meados pelo Presidente da Repú'lUca dentre brasileiros
malores de trinta ancs , sendo:"

E"IENDA _
'ú'Wo

Inclua-se na Seção II fina p:r-e.'1J.dência Soc~al"

EMl::NDA ADITIVA

nrSPOSITIVÔ EMENDADO· Artigo 325

Ao artigo 325 do Projeto de Constituição, da CO

missão de Sistematização, será acrescentado o parágrafo 3 g , com a
seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Art. - - Os preventos da apceerrtedor-aa e pensões

sCl"ão :r-e.aJustados na mesma data e coa J.gual Indrce conoedadc
aos 'trabalhadores em aeavaceõe , de modo a pz-eaerwaro-Lhea o va
lo'!' ceea ,

Art. 325 _ •••••

§ 112 _ ••••••••••••••••••••••••••••

§ ~Q .

,'lTe'IVIlLnc.~le

p:r';;~~

.re. e Serv1do- ) tJfli;.ii'ij]

§ Jg - Todas as informações para operacionaliza

ção dos preços de garantia, crédito rural e seguro dgricola serão

dlvulgadas até seas meses antes do iniCio da safra a que se referi
a-ea-

JUSTIFICACAo ~

A natureza da atividade agrícola exige um procee
'50 de tomada de dec1são antecipada por parte do agricultor, com lia

se .;em n01:mas eat.êveâ s de preço de ga1:êlntia. crédito e seguro s9ri:
cola.

Q conhecimento pré.vio dl)'k instruli'lentos tie poHtl
ca agrícola é essencial para o. desenvolvimento da ngricultura bra
sUerra, evitando que,interveQções intempestivas do t.uverno ou me.!
mo o atraso na diyulgação-- das medidas por parte dO$- 6rgãos respon
sáveis pela implementação das' politicas de crécrt.o, preços de ga
rantia e seguro agrIcola venham a comprometer a produção 8!;1rícola
brasileira.

Inclua-se, onde 'couber, nas Disposições Transitórias do
ProJeto de constituição;

Art. - Fica cr1ada a ,Fundação Nacional do Trabalhador,

entidade pública de caráter privado, co-gerida pela União e pelos

trabalhadores r destinada a fos:talecer a ação seto!:!.."l do H!.n!.sté

rio do Trabalho nos campos do DIREITO DO 'I'RABALHO, PROCESSO DE TRA

DALHO, SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE SALARIQS D1PREGO, TRABALHO E
l-IWiMEN'XoS, SOCIAlS,.J:'ORMAç2\o J:; RELAÇf5ES SINDlCAlS~ POL1'I'ICA DE EM'"

PREGO, SEGURANÇA NO TRABALUO.

§ 19 - Compete ã FUNDAçKO NACIONAL DO TR.I\SALHADOR: ,

a) administração das obrigações de indenização por dis'"
pensa do empregado e fa1ência de firmas:

bl w.onopólio da mediação entre oferta e demanda de empre

90s, realizados fora do âmbito da empresa; -

c) orientação prOfitsional aos trabalhadores e promoção

da formação profissional:

d) incentivo ã criação de eIl\pregp$ mediante difusão de

sistemas tecnológicos alternativos e estudo de sitUações •inibido

ras ã captação de mão-de-obra,

e) gestão dos recursos oriundo:; da Contr1buição seguran
ça do Trabalhador;

EMENDA lP09311·2
~ Senador Constituinte JUT~V;; 11J\GALHKE5

fTY~~;':=J

fil<lJJ1'f!7J

DISPDISI'I'IVO EMENDADO: Art. 353, §-ll

..t.ld.IO/C••II'le/l"lC••,u1o ~

PlEN~RIº

EMENDA )lDD!FICATIVA

Art. 353 - ••••••••••••

§ 11 - O Estado as~egura acesso à. edlocs.ção, à informa-

çã.o, e /lOS métodos clentit'iccs de regUlação d.a. t'ertilldad.e que não

atentem contra a se.úde. respeite.dc o direito de opção individuaL

A fertilidade é UIT'Il pré-disposição à t'ect.ndação e e!>ta urra

fact:ldalie de repredução. • _ l

Nossa proposta de modificaçao de- termo "fecundidade" para

fertilidade. implicc:. nE:. maior abrargência que o último termo ccntem

p1a.
A regulação. da fecundidade se restringe a próptoia fecunda.

ção, enquanto que, a regolal;ãc da t'ertilidade, além de abranger a

fecunc1ar;ão, estará amparando j;1.l;. pessoas não férteis. dardo-lhes pc.!:

tanto oI:lortunidades à'l informações e métodos cientificas para. atingi
rerr através dEI f'ertl1idade. a t'ecundação.

Dê-se a seguinte redaç;'o ec § lI! ce art. 353, do projeto de

consti tuição:

o objetJ.vo da presente emenda ~ o de sanar

grave inJustiça praticada pela PreVJ.dêncJ.a Socia1 contra

aposentados e pensdcnas'tae ,

Nmguêm agnot-a a defasagem que hoje existe entre

eles e os trabalhadores Que se encorrtr-an em atdvadede , Como se

isso não bastasse. além de não serem reaJustados nos mesmos ír!.
daces , os proventos e pensões demoram atê meses para sofrerem

qualquer reajuste. Isso vem aecrd.facando ml.lhares de braS),leJ.

1"05. que tanto contr1.burram para a nação. e. dependem. atual

mente, na grande. maioria dos casos, dos proventos ou pensões

para sobreviverem.
Nada mais justo. portanto, que inserJ.r a

no texto constitucl.onal e acabarmos de vez a dJ.stl.nção que ora

impera.

JUS'l'IFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP0930S·2
t' LÚCIA VÂNIA ABRÃo,u;~S'I'A

JíI'
Inclua...se onde couber no '1'!tulo XX, Cap!tu10 lI, seção~

da Assistência Socia1 do Projeto da ConstituiÇão.

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~emos que atentar e prevenir as cau~as e não comba
ter os efeitos.

O amparo ã mãe solteira, assim, é um imperativo que

não pode se eximir a sociedade e o Estado.

Inúmeras mães solteiras, sem o indispensável amparo

60O'1al, que é dever do Estado, f1cam Bem condições de criar e eôu
eee os filhos.

O maior contlngent~ de crianças abandonadas advem J~

tamente dessas' mães ou de farnllias desajustadas e esfaceladas.

O pesado _ônus que, no futuro essas crianças represe,!!

tarn é de custo inestimável, pois !%l.uitas dessas crianças vão ensece
sar o contingente de marginais que infernizam a vida u:tbana a, fata!

ente, encer as celas dos presidias.

viClã..}-eis:

j) ti assegurado âe mães solteiras a assistência

cia1 necessária à criação e educação dos filhos.

EMENDA lP09306·6 '"ft.===-- 'I r.r~MD'''''B~(l senador Constituinte JU'I'AR"i MAGALHKEs . C ~_---.J

...
4t~ Acrescente-se ao Artigo 12, Item I do Projeto, ..e-se-

guinte~

"Art. 12 ... são direitos e 11berdades indlvi.duais in-

JUSTIFICAQ1\.o

I ... A vida, a existência digna e a integ-ridade fIsi-

A fixação na Constituiçao federal do nénero mInimo de
juizes implica dificultar 8 criação de Tribunais Regionais nos

..,Estados de .enor POpU18Ç!O.

ca e mental.

EMENDA lP0930S-S m ..' -,

f!lSENADOR CONS'I'I'I'UINTE JUTAHY MAGAL~S J fl=;;;;;o0:=J
.) éU:;i;,'-mJ

",- TllTO/~vl1l'.. ~1G



Assembléia Nacional Constituinte e 975

f) participação nas metodologias do IBGE para cálculo

de emprego e custo de vida e rebponsabilidade pela publicação des
tes Indlces oficiais,

9) administração, em co-gestão com os trabalhadores, de

Escola Superior de rormação Sindical:

h) proposição. de programas, subsIdies e linhas de crédi
to a expansão do emprego i

1) prestar apoio fi~anceiro a pesquisa cient1fica sobre

movimentos sociais, emprego e salários e tudo quanto se referir ao

universo do trabalho.

dos cujos proventos constituem, compr!;!.

vadamente, sua única fonte de rendime,!!

t9s ,

V - elaboração de polIticas públicas volt.!

das a int~gração social e a realização

emocional dos, idosos,

VI - impedimento a discriminação de qualquer
natureza li

'tudo leva a crer que os problemas de defesa ci

vil tornaram-se tão comeãexce e gr.andes que exigem, novamente,

intensa narticinacào da comunidade nas suas tarefas e maior

inteqracão entre os agentes de prevenção (órgãos ambientai.s) ,

renressão (Polícia Rodoviária, Guardas Flores1;.ais) e combate

(Bombeiros) aos nroblemas de defesa civil.

Vários pa!ses de dimensão industrial similar ao

Brasil jã seeararam as funcões de defesa da vida das funcões

de seeurenca pública, tratando, inclusive de desmilitarizar os

JUSTIFICAcKo

Uma das caracterIsticas da vida moderná ê o relevo do Es
tado na regulação geral da economia. Não raro, o Estado intervéiii

=t~~~:eã;en~~e~~~â:Z:~ :l~~~~;~~;ç~~ ~~~~~:;~~~ ~o~bi:i~:o ve~~
tebram-se grandes empzes-as , verdadeiras alavancas do relevo das
pastas a que estão vinculadas. Enquanto isto, os setores ditos so
ciais, onde seria JmprescindIvel a ação do Estado como veIculo de
igunla~ão das opm::tunidades econômicas e ao exercIcio da cidadania
fenecen pela escassez de recursos e estreiteza das instituições es
tatais por eles eeeponsãveâ , Este é o caso do rUnistério do Traba=
lho, sempre identificado com o papel de cooptador de pelegos_sind!
cais e infiltrado de agentes de segurança. O advento deI'locratico,
com a maior autonomia dos sindicatos cstá a exigir redefinição da:::
estruturas dc intervenção do !.stado no universo do trabalho. Tra
ta-se de garantia dos trabalhadores dispor de instrumentos ampara
dos na norma constitucional que promovam sua seçurança, Tal como
no capitulo da Segurança do Estado, onda se definem os instrunen
t2s desta segurança e da Segurança_Pública, onde se nomeiam as fu!!
çcce , inclusive, dos agentes, tambem na segurança do trabalho deve
haver definição de instrumentos e funções.

JUSTIFlCAÇM

Com o crescente desenvolvimento da Ciência, a

expectativa da vida humana vem aumentando a cada ano, de tal forma,

que o segmento populacional da faixa etária superior aos 60 anos

tende a avolumar-se em proporções significativas.

A exemplo dos palses desenvolvidos, cremos n,!

cessária a criação de instrumentos de proteção aos idosos, hoje

calculados em cerca de 10 milhões no território nacional.

Jamais poderemos esquecer que a sabedoria - fr,!!

to da experiência que apenas o tempo propicia - é patrimônio de

incalculável riqueza, que os povos mais cultos buscam proteger com

cuidados especiais.

cornos de combate no campo da defesa civil.

t ternoo, pois, de dar um primeiro passo no sen

tJ.do da constituição de urna nova mentalidade na preservação a!!!

ba entiaL, ao mesmo tempo em que se institui o Sistema de SeguraE.

ca Civil da Sociedade quanto ao modelo de integração de

instituicão militar no âmbito de urna secretaria civil, tomar-s!:.

ã, certamente, o modelo das Secretarias de segurança Pública,

diriqidas nor civil e inteqradas por várias instituicões civis

e au~ semere conviveram bem com as Polrhias Militares.

TIITO,.ul",.."'õlo ___,

r.r----------TU'o/.u..'.'.~l,o ___,

EMENDA lP09314-7
o seguarrte-

Acrescer o item lI!, letra "e", do art. lOS, com

Pr-es i.derrte e ürrercres do BllDI:S".

r=;~~;'~

fuiõMJ

...,,----,----------,
senador C"onstituinte .JUTAHY loIAC;ALHÃES

JUTAHY MAGALHÃES

r,r------.....,,".........=====-=~

'un'<IIIITI'ocloC1. -,

Acrescentar ao ar-t , 100 do Projeto rnaa.e um anca.sc ,
o de nO XIX, nos termos seguintes:

XIX - declarar nulos os contratos ilegaJ.6 ou tran

sações J.rregulares celebrados pela AdmJ.nJ.stração Púb1J.ca, Direta

e IndJ.reta, aasam Julgados pelo Tribunal de Contas da União.

TIa,gr.un""'loC1o

JUSTIFICAÇM

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se da ccmpeeêncae privatJ.va do Senado red.=.

ra1 de aprovar, pr-eva.amerrte , por voto secreto, a escolha dos ti

tulares de de-ternunedcs cargos.

nesse emenda eda tiva pretende aumentar o rol

mencionado, com o arrtudtc de incluir-se naquele da s pcaat a.vo

eu-tor-adedes da área financeJ.ra e monotárJ.a, cuj a nomeação deve

depender também da aprovação prêvae da Casa Alta do Parlamento.

não somente os dirJ.gentes do flanco Central maa

taMbém o presaderrte e Diretores do BIIDES hão de obter, preVJ.ameE.

te, O placet do Senado.

Trata-se de cecpecêneaa que atrJ.bui ao Congresso

Nacional o poder-dever de tornar sem efeito os contratos ou quai,!

quer atos J.legais ou irregulares por parte da Administração· Públi

ca Direta ou IndJ.reta, assim julgados pelo órgão máxJ.mo responsá:

vel pelo controle externo, ou seja, a Corte de Contas rederal.

Salta ã vJ.sta o propósito de insculpJ.r-se no novo
Código Político norma do mais alto teor moralizante da atividade

estataJ. que 'não pode jamaJ.s furtar-se aos princípios da legalJ.d,!

de e da moralidade administrativa.'

EMENDA lP09316·3
tJ JUTAHY MAGALHÃES

l!J "P(t.llor-~'· ,~IÚlllQ,CgW,1t1<l'.".ca ... '!1o

Art. - De acordo COIll Lei Complementar, "os

('orpos de Bombeirós constituem opção do serviço Militar O?rig,!

tório e funcionarão através da mobilização de reservas para as

suas acões em~rqenciai"s.

Art. - As ..funções de seguranca civil, serão

exercidas por órgãos civis das administrações da União, dos E,!

tados, dos Municinios e do Distrito Federal, com exceção dos

CorDos de Bombeiros.

cas auxiliares das forças a~adas e com elas af:ua.m, quando ch,!

madas, nas tarefas de salvamento e busca.

Lei Complementar determinará as funções de cada

um destes óraãos no Sistema de Seguranca civil e a forma de

eeuee-âc dos Corpos de Bombeiros neste Sistema.

Art. - Os Corpos de Bombeiros são institu!

cões permanentes e requlares admnj.ee , oreenãzedas ccn base na

'Pstadas, Distrito Federal e 'l'erritórios, com O obJetivo de as

seaurar as eeêee emergenciais de defesa da vida útil, do patr.!

mõnio social e da nrodução e circulação de bens e pessoas.

Paráqrafo único - O Corpo de -Bombeiros são for-

hJ.erarnuia, discinlina, investidura militar e recrutamento de

voluntários e suas reservas sob o comando dos c.:overnadores de

,p.)~
Acrescente-se onde couber no Trtulo vi:Jt"com os

sequintes artiqos ao Anteprojeto da comissão de Sistenatização

Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança:

vil

sistema jinacc e integrado de acões.

Paráqrafo único - são órqãos de seguranca ea-

Art. - A segurança CivJ.l é a proteção que

o Estado proporciona à sociedade para assegurar a prevenção ,

viailância e manutenção da.. éadeia de vida e do curso do proce~

so de orcõucâc e circulação de pessoas e bens, através de

JUSTIFIo.C'ÃO

- Secretaria Eseecial do Meio Ambiente - SEMA;
- eccrdenecâc de Defesa Civil,

- Coroo de BombeJ.ros;

- Policia Rodoviária.

-' Guardas Florestais.

rr;~;~

t»í7M

Este percentual servirá como margem de segurança

aos Estados que serão prejudicados com a alteração trJ.butária

pncpcs-ca , alguns anaca.arrtes em seu processo de industrJ.al1.zação.
O fato de não auferJ.r recursos rananceaecs com a

trJ.butação de mercadorias pr-cduaadas em seu t'errJ.tôrJ.o, pode fun

caoner- como desestímulo ao processo de desenvolvimento dndus-tr-a-.

al e a acumulação de capJ.tal têcnJ.co, favorecendo atnvddades pu

ramente ccmercâeae com a J.nstalação de nova dJ.visão interna de
trabalho.

Os países desenvcãvadcs que adotam o critêrJ.o do

dea't a.no , para cobrança do anpcs'tc , já possuem uma sôlJ.da estrutu

ra interna de movJ.mentação de mercadorias e servaçoa compensan-

do-se a não trJ.butação de mercedcrdes que saem com os trJ.butos

referentes ã entrada de outras tantas mercadorias. Ou seja, são

economias de estrutura semelhante e que se compensam mutuamente.

Diferente é comparar as trocas entre estados brasJ.

leJ.ros que tem estruturas econêmicas díspares.

Com está, a proposta do antt!.pro)eto pode consolidar

una divisão de trabalho en que a especJ.alJ.zação dar-se-á entre

produtoroes de mercadorias e distrJ.buidores eemercaerrtes ,

Por isso. sugerimos deJ.xar um disposJ.tivo de segu

rança na'Constituição para a hJ.pótese de vJ.r a se configurar es
sa divisão nacional de trabalho que não õesejeees ,

Acrescente-se ao Artigo 422 do Projeto de Con!.

tituição os seguintes parágrafos:

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

Inclua-se no artJ.go 272, § 79 o seguante ancasoe

III - as al!quotas míni-nas a serem pt-a t acadas pelos

Estados e DJ.strJ.to Federal nas operações externas e nas presta

ções de servaçcs não poderão ser anfer-acr-es a um terço daquelas

fJ.xadas para operações arrter-nas , ccneaderendc-ae arrter-nas as in

terestaduais rea1J.zadas_ pa~a~ consumidor fJ.nal.

EMENDA lP09313-9 • --,
t: Senador Constituinte ;JUTAHY MAGALHXES

r.r----------Tl!"'II'lTlr_'-

"Art. 422 - ••

§ 1" - Considera_se idoso todo aquele que eti!!.

ge a tercei-ra idade, que é aposentado por te,!!!

po de serviço ou completa 6S anos de idade.

S 2" - Os direitos' dos idosos, previstos neste

artigo, serllo garantidos pelo Estado, mediante:

1 - aposentadoria integral, sem perda de seu
valor, reajustada na mesma proporçl!lo das

aI terações que eventualmente incidirem

sobre salários ou vencimentos dos trab.!

lhadores em atividadej

11 - oferta de asilos ou pensões àqueles que
nllo dispuserem, de abrigo condigno, onde
sejam propiciadas atividades de lazerj

UI - oferta de serviços e ações deI saúde ad,!

quados às necessidades da vel~ice;

IV - isenção do imposto sobre a renda e da

contribuiçUo de previdência aos aposent!.

o conceito de defesa civil tem evoluldo muito

nos últimos anos, exiqindo crescente instrumentalização do Es'"

tado. O crescimento das cidades, a poluição industrial, os al!!

dentes constantes _na produção e, c~rculação de produtos tóxicos,

tudo isto tem levado a um fortalecimento das instituições vol

tadas ã acões de caráter emergencial ao mesmo temoo ~ que, p~

lo maior relevo e "Preparo dest~s, instituições, potencia-se

acão dos órqãos clássicos de preservação ambiental.

('ls coroos especializados no combate às descont!

nuidades da cadeia de vida e orodução, que se tornaram decisi-

vos instrumentos da comunidade numa,etapa em que esta, pelos

seus meios, já não conseguir enfrentá-los t~ornaram-se, também,

peouenos e desoreoarados para enfrantar problemas como Cherno

bil ou qrandes acidentes envolvendo incêndios, produtos '_fõxi

cos e conqestionamento. de circuloçio.

Acrescente-se ao art. 360 (T:II, C.H, 5.1), c!;!.

mo parágrafo primeiro, ficando o parágrafo único como segundo:

Art. 360 - •••••••••••• •••• •• • •••••••••••

§ la _ ~ permitido às, instituiçi5es autorizadas

proct=der à util1zaçllo, para fins terapêuticos e cientificas, de
tecidos, órgllos e partes do corpo, post lIortelll de todos tlqúeles

sujeitos à necr6psia, por força de 1...1, na tlusência de manifest!.

ção expressa, em vida, em sentido contrário, constante ém docu

men...o de identidade

JUSTIFICAÇAO

O sucesso na sobrevida dos transplantes depen

de, em primeiro lugar, de uma menor dlsparidade entre o sistema

HLA do receptor e o do doador, para reduzir o risco de rejeição.

O rim é o órgão mais comumente transplantado mas o número de pa

cien'tes que têm larniliares hirtocompatIveis, e em condiçlles de
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Dê-se aos inciso V do Art. )72 j incisos I, lI,

IV e VII (inclusive com o acréscimo do § 3g) do Art. 373 e o caput
do Art. 379 as: seguintes reoações

II - IIlaI'MJtenção de escolas p(tIl1cas gratuitâs eI1I todos
os níveís de ensino, incluindo tS/ltléllos cursos
técnicos e agrotécnicos prorlssiooslJzantes
mvel de 1U e 2U graus,

JUSTIFICACAo

A semelhança do Que previa a Constl tuição de 1946

(ar t 198) quanto a um plano de defesa contra os efeitos da seca do
Nordeste, toma-se mdí spensévef que a futura ccns t í curção , em vias

de ser elaborada, inobstante as quatro décadas já decorridas, venha
a dispor sobre a execução de um programa hidrico para a região do ~
li90no das Secas e a lhe assegurar os mínimos recursos financeiros
neceasâr ros

Ao longo dos últimos vinte anos em que se r et í.ruu da

Carta Magna qualquer mandamento que vinculasse pane da receita tri
butária federal à redenção do sofrido Nordeste, não faltaram aos le
g.lsladores rní cfat í vas - ecoas baldadas, ccnsIqna-se a bem da verda
de - tendentes a corrigir essa lacuna de vezc tecnocrático-autoritá-=
no, que imperou como norma sagrada em prol da maior flexibilidade
na orçamentação dos recursos dlsponIvei~ e Que, arin",l, deu na que
deu o Nordeste continua sendo uma região-problema, onde vive um ter
ço da população de todo o País, mas em que são realizados apenas 12%

dos investimentos nacaonaí.s , a pcbreaa , ali, assume indices alarman
tes de carência, subnutrição, fome, enfermidades, mortalidade infan
til, esperança de vfde , subemprego e desemprego, êxodo rural e incha
ço urbano, confermdc ao Nordeste os mais elevados ccerdcferrtes " de
mensuração da miséria em nosso País (!ndice de Sen: Brasil 516j Nor
deste'- 780).

Afigura-se, pois, do mais alto interesse da soberania
reverter tal situação _ perigosa e explosiva na âmbito político-soei
aI il'lterno, vergonhosa e desumana aos olhos aos olhos da ccnunfdade
internacional

A sugestlo de norma ao Projeto de ConstltuJção, que te
mos a honra de submeter à apreciação dos eminentes Constituintes,vi:
sa, exatamente isso: assegurar a execução de um programa hidrico (co
mo diria Teotônio Vilela, "o que falta ao Nordeste é água tl ) para -;
reg.lllo do Poligono das Secas que promova irrigaçlo. poços artesianos
e tubuãuree , aguadas e pequenos açudes, perenização e navegabilidade
de rios. Esse programa será viável se contar com os recursos finan
ceiros níruecs ora previstos, de 3:1: da receita tributária consignada
no Orçanento Fiscal da UnUo durante, pelo aenos , vinte anos. O Que

não ImpedIrá que, na forll1a a ser regulad.a era le,! complementar, pos
sam os Estados e Municípios beneficiários desse valorização econômi
ca aderir ao referido programa, assumindo também encargos tlnancei
ros e administrativos. Estima-se que tal programa hídrico necessita
rá do equivalente a cerca de US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de

d61ares) para alcançar dois milhões de hectares de terras rorais ca
rentes de irrigação nos diversos Estados nordestlno~. O que Paz

admitir, outrossim, a cooperação financeira e técnica de organis*os
internacionais promotores de desenvolvimento eccnõetee e social.

~ a crença na alta sensibilidade de nossos Pares quan
to ~ importância do assunto e à viabilidade de sua solução. que no;
leva a propor-lhes essa Emenda, passível, evmenteeente de aperfei
çoamento.

série de problemas atinentes às obrigações fundamentais do Estado
para com a aducaçãc , Entre eles oes tacam-se s o atendimento às pe.,!
soas deficientes, o ampara aC!, desenvolvimento dos suceroctaccs , as
ccnoj.çêes de trabalho dos profissionais do ensino _ professores e
t écní ccs - os quais não mereceram a devida atuação E!'m nossa hist.é.
ria constitucional e hoje estão a reclamar o seu lugar no esforço
presente de construir novas estruturas jurídicas para o PaIs.

A previsão e vinculaçilo de percentup.is do orç!.
mento da Unillo, dos Estados, ~o Distrito receret , dos Municípios e
Territ6r1os às despesas com a Educaçfto, retoma os termos da chamada
Emenda Calmon (E. C. nSi 24/83), Inovando, porélll ao propor a esCI!!
são dos recursos, alocados em programas como o da merenda escolar
e outros de caráter assistencial, do cOmputo global dos percentuais
fixados pela Constituiçfto. Deste scoo, as verbas orçamentárias des
tinar-se-ialll prêferencialmente à manutençllo e ao desenvolvillent~
das atividades especificas do processo pedagógico de ensino e apren
dlzagelll dos educandos na escola, onde deveriam ser criadas cundf

çl5es mínimas de funcionamento, incluindo-se e! a remuneração -
outros programas de aperfeiçoallento e reciclagem do magistério.

Quanto à gratuidade, entendida em sentido

amplo e ativo, ou seja, no que tange às próprias condições pedagóg!
cas e biológicas do educando, compreende a oferta de materIal escg
lar e de alimentação básica, programas empreendidos com sucesso
pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE/MEC), cuja continu,!.
dade e aperfeiçoamento estão a merecer a devida e oportuna confi!.

mação. A gratuidade deve estender-se igualmente, cama meta de uni
versalização da educação básica, a todos os jovens e adultos que
fazem parte do imenso contingente de enaã rabebcs do Pais (25X da P.2.

pulação brasileira 1 MEC 1986) e aos que buscam, nos cursos profis
sioflalizantes de 1lõ! e 22 graus, uma habilitação para o trabalho pr~

duU vo A anulação pela Lei nSi 7.044/82 da uruversejraacãc compuls6
ria da profissionalização em nível de 2U grau veio por a clar;
ainda mais a necessidade de encarar-se a preparação para o trabalho
como um dos objetivos impresc1ndivei~ da formação das gerações de
jovens brasileiros. E uma Constituição, atenta aos problemas so
c.iais do Pais, não deixará de incluir este aspecto entre os postul;
dos fundamentais dos direitos do cidadlio. -

Finalmente, se estabelece o' controle constit!!
ciollal dos precei tos acima formulados, assegurando a todos- os bras!
leiros o direito a exigir judicialmente do Estado o cumprimento d;
suas obrigações paora com a Educaçll.o. Cria-se, através do instrume.!!
to jurídico do mandato de injunçt10 uma nova modalidade de ação co,!!.
tra o Estado em face sobretudo de uma comprovada omissão na exec.!:!.
Çãr! da Lei Maior.

rr';;~iU

I EFif@]
Senador Constituinte JUTAHY HAGALHnES

-Art. 372 - •••

V - garantia de salário e condições profissionais
condignas para os que trabalham na escola,
vérfcs nívefs de ensino;

doar um rim, é relatlvameote pequeno. Este fato, aliado ao ris
co da remoção oe um rim de uma pessoa sadia, explica suficiente

mente a ~mportância do uso do rim cadavérico, obtido em geral de

pessoas que sofreram traumatismos ou ecddentes vasculares cere
brais. As dificuldades se agrandam com os problemas da preserva

cão de um órgão que vai ser 'transplantado O ccnce í to de "mort;
cerebral", hoje reconhecIdo, permite que tal órgão seja ubtido
de doadores em condições circulatórias Joeaí.s , evitando-se um pe
ríodo de anóxia ncnctércuea, muitas vezes fatí.dico para a tran~

plante. Hoje, já se razem alo-transplantes rena! .., cardíacos, h;
pátlcos, além de córnea, pele e osso. Iniciam-se os de pulmão,
pâncreas, tecido he."atopo ét...co, nervoso e músculo-esquelético
A opiniao públic&, segundo os veículos de ..cnuní.cação , está fra!!
camente favorável à facilitação legal dos transplantes.

Art. 373 - .,

1 - obrigatoriedade e gratuid9de do ensino flJldame!!
tal CcmJll e de igual qualIdade para todos os br.!
sileiros, dos sete aos catorze anos de idade; a
gratuidade do ensino públIco fundamental cOllllree.!!
derá igualmente todos os jovens e adultos exclui
dos da escola ou que a ela não tenham tido acesso
na idade própriaj

IV - atendimento gratuito e especializado tanto aos

deficientes f!sicos, mentais e sensoriais, a paE.
tir de zero ano de idade, emtodos os nívets de
ensino COOlO aos superdotados,

EMENDA lP09318-0

JUSTIFICAÇAo

Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo do Projeto da
Comissão de Sistematização.

5~~;~

5Ii;AAJ

Dê-se e segurnee redação ao art. 271 do Projeto de
Constitu1.ção da cceuasâc de Sistema'tização.

"Art. 271 .. A unaãc , na 1.m1.nênc1.a ou no caso de
guerra externa, pode 1.nstituir, temporar1.êl.mente, impostos extra
ordinãr~os, compreendidos ou não em sua competênc1.<l tr1.hutária,
0$ quais serão suprimidos dentro de cancc anos após cessadas
causas da decretação.

JUSTIFlCAÇ'.ÃO

Conforme enfatisou o trlbutarista (;ERALDC ATALIBA na expo

siC"ão feita perante a Comissão, a contribuição de melhoria tem por
fundaIl'lcnto exclusivo a valorizaC"ão de imóve'! causada por obra públi

ca. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de c~

da nroprietário está, necessariamente, limitado ã valorização produ
zida en seu imõvel, confOrme, aliás, sempre dispuseram as Constitui
coôes braslleiras ~ estabelece o Código Tributário Nacional. Da! ser
necessário reoor esse limite individual.

Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo
custo da obra, que tem cOl1ceito contábil 'OrecisD e legitima a tribu
tacão. 1\ despesa realizada não coincide com aquele, normalmente,pri!!.
cinamente narQUe nade haver parcelas a paqar. Improcede alegação de
aue a t1\aioria dos orefeitos seriam oreootentes, incapazes ou inidô
neos e que. 'Cor isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de re~

to revela iqnorância sobre custo contábil.

JUSTlrICAÇ/tO

Dê-se a seguinte redação ao ~ 49 do art. 257 do Projeto
de C'onstituicão da Comissão de Sistelnatizacão:

A redação proposta restabelece o prazo de cinco a
nos, estatuído na Carta de 19116, para a supressão dos impostos
de guerra.. A t1."adativl.dade, mencl.tmada no Ante})t'OJeto, pode com

preender ate cem anos ou In31.S. para ser exagerado.

~."'.O"u1I

"1;4 0 1\s contribuic:ões de melhcria terão por limite total o
custo da obra e por limite individual o acréscitno de valor do imóvel
heneficiado" •

rA lP09321·0
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EMENDA lP09320-1
Senador Constituinte JUTA~~"" MAGALH~ES

~'J.,"u't~."'iO

Inclua-se u seguinte dhpoSl\..!VO nas Disposições iran

s::;"1:s~~jeto de Constituiçãu da Comissão de Sistematização;>

IlArt. _ A Un.lão despenderá, anualmente, quantia não

inferior a três por cento da sua receita tribulária durante, pelo m!
nos, vinte anos consecutivos, na execução de programa hidrlco para a
região do Polígono das Secas, Que promova irriga;-do, poços artesia
nos e tubulares, aguadas e pequenos açudes, perenização e navegabil.!
dade de rios.

Parágrafo Onico - Lei Complementar disporá sobre a el!
boração, aprovação, el(ecução e controle do programa a O,.Je se refere
este artigo, podendo regular a adesão de Estados e Municípios bene
fiCiários da valorização econômica empreendida, bem como Fixar-lhes
contrapartidas financeiras e administrativas."

Registre-se, além disso, que a participação das enti
dades estatais nesses sistemas supletivos de proteção previdenciária

já se acha adequadamente disciplinada na legIslação ordinária, como
se pode constatar de decretos executivos recentemente editados cO,m o
objetivo de limitar em 2/) (doiS terços) a participaç§o financeira
das referidas enti({ades na manutenção dos "fundos de pens§oll em fa-

l-'=...w.C-S.I!lJ.S......W.dJ1l=.-millltla. Que_se lnser~--oa esfera de controle
de uma Secretaria especifjca do Ministério da PrevidêncJa e Jlssistên
cia Social.

A finalidade da presente emenda é suprimir a inexpli
cável restrição que o preceito contido no artigo 360 impõe à partici
peçãc das entidades e empresas estatais na manutenção de planos de
previdência complementar para seus servidores.

antendemcs que a previdência complementar desempenha
um Papel importante no atendimento a exigências concretas do mercado
de trabalho, no qual ganha crescente densidade o segmento intermediá

rio da pirâmide de d.lstribuição de renda salarial. Como a Previdên
cia social não se propõe a atender a esse segmento da mercado de mão
-de-obra, nada mais justo que as entidades da Administração Pública

I possam recorrer à previdência complementar como mecanismo de gestão
de recursos humanos voltado para a fixação de mão-de-obra especiali
zada, sujei ta às pressões de competição de mercado.

VII - a gratuidade do ensino público fundamental se e.,!
tenderá ao material escolar e à allmentação hás.!
sica fornecida pela escola.

Adotou-se também a duração de oito anos (§ 1"

do Inciso IX) ~ consagrada. pela Lei nO 5.692, de '1 de agosto de
1971 (art. 18), como o período a ser abrangido pela obrigatoriedade
do ensino fundamental

Art. 379 - A União aplicará anualmente não menos de 13%

(treze por cento) e os Estados, o Distrito Federal e os
.1iJnic1pios no núni~ 2S~ (vinte e cinco por cento) da ~

ceita de irrpostos na manutenção e desenvolvimento do e,!!.
sino, excluídos - para efeito de cálculo - os recursos
destinados aos progrOOlBs de assistência ao estudante.-

§ Jó ... ~ asseçuraoc a todos os brasileiros, na qualidade
de pessoa física ou de pessoa juridicamente constituída,
o direito a exigir judicialmente do Estado o curr.primento
de suas obrigações constitucionais para com a Educaç~o

através de mandado de injlJlÇão, previsto nesta Const!
tuição

JUSTIFlCAÇAo
A presente sugestão de norma constitucional se

aUI'Il li formulação dos princípios fundamentais que regerão as ações

do Estado no que diz respeito li educação. Procurou-se traduzir
taIs obrlgaçaes defInIndo o universo populacIonal prioritariamente
atIngido por elas, sobretudo no que se refere à obrigatoriedade e
gratuidade do ensino fundamentaL Explicitou-se a necessidade de
previsão e vinculação de recursos para fazer face às políticas ed.!:!.

cacIónals. E, finalmente, fez-se una tentativa de controle constit,g
cional, no sentido de dotar esses princípios de força jurldica
cogente, superando uma visllo meramente programática de seu conteúdo

Embota a lei ordinária tenha assim interpretado
o preceito da atual Constituição (art. 176, § 3U, 11), que define
a obrigatoriedade para _a idade dos sete anos aos quatorze anos, o
Estado brasileiro, ao longo desses últimos quinze anos, não criou
as condições objetivas para o cumprimento do preceito constituciE!,
nal, tendo a universalização da educação básica de 19 grau perman,!
cido um mito, no dizer do constitucionalista Pinto Ferreira

Além de enfatizar este ponto, as sugestões aqui
oferecidas à Assembléia Nacional Constituinte, focalizam também uma

o eixo, onde se articulam os princípiOS explic!
tados nos cinco itens do art. 31J, funda-se no dever do Estado de
universalizar a Educação básica, obrigat6ria, gratuita, comum e de
igual qualidade para todos os brasileiros dos sete aos quatorze
anqs de idade. A "Educação para todos" hoje no Brasil é o 1I18is sé
rio e Cf mais grave problema social, quando sabemos das altas taxa;
de evasão e repetência (50%), sobretudo nas primeiras séries do 112

grau, assim como da falta de acesso de cerca de oito milhões de
crianças à escola, excluídas do ensino na idade própria à dema!!,
da escolar.
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Dê-se li alInea c dtl Inciso 1, do Art. 277 a seguinte

~ 'cnO""'flf'c~lo

F
redação

~O'.ua'Ollllllll

n"D"~",,,,.~ID--------------,

De-se ao art. 295 do ProJeto de Constituição a se-

guinte redação:

EMENDA lP09328·7
tJ DEPUT AOD MAURO MIRANDA

Emenda modificativa

fPM~~:~i]
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JUSTIPICACÃO

Nesse particular. o § 19 do art. 296 do Projeto

rr;~:;':J

flOtiP@
Constituinte ,JUTAHY MAGALHÃES

JUSTIFICATIVA

JUSTIPlCAçXO

Acrescente-se o seguinte § 29 ao art. 248, renumerando"se

o atual § 29 para § 39: •

"§ 29 A lei criará e regulará o Serviço Civil a ser pre!,

tado em substituição ao Serviço Militar. de acordo
com a aptidão, habilidade ou capacitação especIfi

ca do alistado".

Ao § 412 do art. 49 deve ser dada a seguinte redação

ti A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Muni

cípios dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às popula

ções das áreas diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras de

Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei estadual e nos

termos desta".

t inegável que, na grande maioria dos casos, a integração
de Jovens à caserna, traz para eles grandes preJuízos e para o PaIs

danos vultosos.

Não raro se tira o jovem de seus estudos ou de sua profis

são para torná-lo mais um soldado, sem levar-se em conta as- aptidões:
desse moço para a execução de tarefas que, sem necessariamente in

clausurá-l0, poderão ser mais relevantes ou imprescintllveis para a
sociedade.

Num paIs em que urn 'terço da população vive em estado de e3,

trema casênera de meios materiais, parece-nos de todo ccnvenaerrce
que se utilize urna parcela dos jovens alistados para a prestação de

Serviço Militar obrigatório para orestar outros serviços ã coletivi

dade, com real economia de- recursos públicos.

AI estão, na área de saúde a necessidade de mão-de-obra no

combate às endemias e campanhas de vacinação; na área de ensino e
cultura uma grande carência de monitores e instrutores; na assistên

cia social a ne.cessidade de se ampliar o número de técnicos, sem

falar em tantos outros setores que poderiam ser atendidos can essa plêia

de de jovens que, nas Forças Armadas, teriam suas habllit;ações limit,!

das a funções estritamente militares.

Por outro lado, ninguém desconhece que a arregimentação ,

embora seus critérios formais se j am isentos, dificilmente alcança os
Jovens de classe socaeã mais alta, deixando-os em situação priv1.le

giada em comparação com aqueles que, a não ser que sejam arrimo de

famíl.1.a, não contam com os malsinados "pistolões ll •

o Serviço Civil, além de proporcionar um benifrcio social

de grande repercussão, poderá substituir o sistema atual de formação

militar constituido pelos CPOR"s e NPOR'S, que se localizam, apenas,

nos grandes centros populacionais.

Não se pretende, com a presente Emenda abolir o Serviço M!

litar obrigatório, mas somente aproveitar de forma mais racional as

capacidades e habilitações individuais dos Jovens brasileiros em pr2,

veito da Pátria.

YIl•• '.nl�."lCoc1. ----.

üeve retornar à competência do Estado o estabelecimento de requ.!

sitos para a criação de Municípios. O Estado saberá, melhor do Que a

União, se deve ou não incentivar a crtação de Municípios.

PLENARIO

EMENDA lP0933G-9
t:

EMEriDA lP09329-5 m~' _

ESenador Constituinte JUTAHYMAGALHKES J rr;~;".:J
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seguinte

é;~~~:J
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Dê-se ao inciso In do artigo 273 a

-Art. 273 - •••

Senador Constituinte JUTAHY MAGALH1I:ES

reddção:

Sala das ccmí ssêes , em

ta parte da respectiva despesa total fixada

no orçamento fiscal de cada ano, inclusive ~

ditos suplementares e especiais.

Todavia. da forma corno está redigido. o art. 295 ,

que se pretende alterar, não tem força coercitiva bastante para a,!

segurar o repasse das verbas necessárias.

~ claro que independência pressupÕe liberdade de

atuação. sem interferência ou ingerência de um Poder em relação aos

demais •

Dos três Poderes da União, um apenas tem a compe

tência para arrecadar os tributos e distribuir os rec~rsos orçame.!!

tário-financeiros - o Executivo. Por isso, as regras que se vêm

inscrevendo em nossas CcnstituiÇÕCs, prevendo a entrega autumática

das dotações destinadas ao Legislativo, ao Judiciário e também

Tribunal de Contas da União.

"Art. 295 .. O nurrerãrio correspondente ãs

Ora,. nada mais significativ_o ao normal f?"ciClnamen

~to de um órgão ou instituição de que o regular suprimento de xec. L

sos financeiros, em quantidades adequadas e nos momentos certos.

dotações destinadas à cãrrara Federal, ao Sen~

do da República e ao Tribunal de Contas da

União seirá entregue em quotas. até o décimo

quinto dia de cada trimestre. sob pena de cri

me de responsabilidade, representando ê! quar-

mais completo. Da! que, até porcoerencia e uniformização. propomos

que aefa acrescentada a expressão "sob pena de crime de responsab!

lidade". cominação que tornará a norma do art. 295 mais imperativa,

e, portanto. mais eficaz na garantia da liberação dos recursos or

çamentários do Legislativo.

Na conformidade do diSposto no art. 39 do Projeto,

o Legislativo, o, Executivo e o Judiciário soo órgãos do Estado haxe

mônicos e independentes entre si.

EMENDA lP09327·9

o texto vigente da Constituição estabelece que "os pro
ventos de inatividade serão revistos sempre que por motivo de

alteração do poder aquisitivo da mceaa , se modifiquem os venci"

mentes dos funcionários em atividade" (r~rt. 102, § 19).

1~t1 verdade. o que vem ocorrendo na prática é que sucos-r

cavas 9ratificações tem sido dadas ao pessoal da ativa. ecn mo

dificar os vencãneneoe , não atingindo assim, os aposentados,

bcn como alterar a denominação do cargo como fórmula de alijar

o aposentado de aumentos eguitutivos aos cargos da ativa.

Inclua-se,onde couber;.v..oo -rI-hJ.o UL)~ 01íj ~':53=
Art. - Os proventos do. aposentado da Uniõô •• I:stado ou

Munlc!JDiosterão igual composiç'ão de valores de vencímorrtos e de

quaisquer vantagens pecuniárias consideradas obJeto de fl<1gaIne!!

to em relação ao do respectivo cargo da ativa, inclusive quando
• esse cargo forem atribuldas condições inovadas por norma le
gal.

;ruS'llrlCAcllo

Impõe-se. portanto, que seja incluIda na Constituinte I

assegurando desta forma a atualização permanente dos proventos I

en igualdade de condições e na mesma ocasiio em que forem atua

lizados os vencimentos do pessoal em atividade.

lnobstante os longos anos de serviços prestados, o inat!

vo passa c perceber remuneração inferj.or ã dos que ainda perma

necem em atividade. 1\léim da perda de vantagens não incorporá

veis aos proventos, o inativo USUalmente fica ã narçem dos no

vos benefIcios insti turdos ou passa a percebê-la em proporção

inferior.

Assim, a presente emenda destina-se ã proteção dos sarv!

dores aposentados estabelecendo um procedimento iguillitãrio,

bem corno atender a uma reivindicação Justa, a todos aqueles que

concorreram para o desenvolvimentoCe crescimento do Drasil.

Parágrafo Onico - Toda norma legal de aI teração relativa
a cargo ou função pública da União, I:.stado ou Huniclpic deveri

prever igual tratamento para ~ pessoal. inativo vinculado i ref~

rencia do respectivo cargo ou função, no momento da aposentad2,

ria.

Todos conhecem o drama vivenciado pelos servidores apo
sentados no servãçc público, da União, Estado ou Municlpio.

c) cinco por cento para aplicação das Regiões Norte e

JUSTlFICAÇAO

Somente invest~mentos maciços e regulares permitirão
desenclavar as Regiões Norte e Nordeste de seus históricos destampas
50S de desenvolvimento Já é tempo de se resgatar tal injustí5s1m~

desequilíbrio.

Nordeste.

EMENDA lP09325·2
fJ Senador Const1tui~;e JUTAHY "AGALHAES
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Dê..se à alínea d do inciso XII do artigo 54 do PIE.
jeto de Constituição a seguinte redação:

III - o- consumo de combustíveis, lubri ficantes,

água, energia elétrica e serviços de telec,!!
mumceções 11

lnc~no Título X ') Disposições Transitórias', do Projeto,~

"Art. - Fica ratificada a Declaração Universal dos Direitos

da Criança. cujos princípios são incorporados a esta Const1tuição ll

Art. S4 - ••••••••• JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAo

A alInea "e" do inciso lII do artigo 108 do projeto passa a vigo 

rar com a seguinte redação:

A Resolução NQ L 386 ,da Assembléia Geral da ONU, de 20 de nove

bro de 1959, dispõe sobre 05 direitos da Criança. Essa Resolução apr

vada com o voto do Brasil, até agora não foi ratificada pelo Congress

NacionaL A emenda tem por obJetivo corrigir esse lapso

.. e) do Governador do Distrito reeece i , do Presi

dente do Banco necacnaa de Desenvolvimento Econômico e sccaeã
DNDE5, do Secretário da Secretaria do Tesouro e do secretário da

Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST., do Presiden

te da comissão Nacional de Energia Nuclear. do presidente e dos d.!,

XII - •••• • ••••

d - o transporte aquaviário dentro do território
nacional

JUSTIFICAÇAo

D atual texto constitucional confere competência
à União para explorar transporte nos rios navegáveis, desde que

"transponham os limites de Estado uu Território".

o Projeto de Constituição ora em exame não vai a
lém ao repetir os termos do dispositivo em vigor

A pr-esente Emenda visa a conf rir à União poderes

para explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão o tran~

porte aquaviário nacional, independentemente de que a via esteja
m r cunscr I t a aos limites estaduais ou territoriais, ou que os ul-
trapasse. .

Unifica-se, assim, a ccepe têncfa sobre dS vias rtê

vegáveis e o transporte aquaviário no território nacional

Cobrar o imposto sobre vendas a varejo de merc~

dor ias será tarefa dl fícll de ser ocerectcoetreana pelos munie!

pios brasileiros, Que em sua maror Ie não possuem uma Secretaria

de Finanças aparelhada para fiscalizar e arrecadar esse tributo.

Entendemos que a adoção do imposto sobre a venda

a varejo é mccnveruente e mopc r tvna e que os J.nsttumentos de

valorização fiscal dos municípios devem ser outros

Para fortalecer a receita murucmaj julgamos mais

apropriado tributar o- consumo de combustíveis, lubrl ficantes, água,
energia elétrica e telecomunicações no âmbito municipal.

A transferência da tributação desses consumos
para o município é politicamente justificável, vez Que tais serv.!

çcs constituem conceseões autorizadas pelos numcfpãos para expIo

ração por empresas nacionais ou estaduais. Isto {ac i Lr t.ar-á cobra;
ça do trIbuto na própria conta ou no registro das bombas distr,!
bua de r-a s

São serviços sujeitos a rigorosd medição e contr,!!

le, o que tornará extremamente fácil a cobrança do imposto pelos
municípios.

EMENDA lP09331·7
rr=co-nstituinte JUTAHY MAG~;iES r=';~~u

tJNi',J1ã!J
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t: evidente que não.

Então, se o direito existe, não há como afirmar que
a condjção de suJeHo de o.íreã t cs é adqu1rida apenas pelo nascimento
com vxde ,

Evidente é que os direitos do individuo _ à vida, à

dignidade e à integridade física e mental - exí.s tem e deverão ser i!l

violáveis desde o In.í cao da existência huoana , pois o nescaeento é
apenas um incidente na evolução da vida, uma passagen do estágio de

vida intra-uterina para o estágio de vida fora do útero materno

O Brasil há de a firmar-se internacionalmente como ama!!.
te da paz. Só pode admitir trânsito oe tropas estrangeiras

seu territ6rio desde que as mesmas tenham missão pacIfica.

permanência, nunca.

JUSTIFICACl{O

No caso de falecimento dJ pai de una criança ainda em

gestação, perderá o nascituro os direitos referentes à sua condição

de filho, direitos esses consubstanciados na herança dos bens pater-

Suprima-se a alinea "a" do Item I do Art.12 e reorgani

ee-se as demais alineas

JUSTlFICACl\O

EMENDA -lP09338-4 ..ro, -,

tJSenador JUTAHY MAGALH1\:ES

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se a expressão 10 ••• e as fundações públicas ••• lO

no art. 303, parágrafo 39, que passa a ter a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSlVA

:E conheci.de que,hoJe,parte das Universidades Fede

rais estão organizadas sob a forma de fundações. Adema~s, es.í.seem

várias outras entidades fundacionais exercendo relevante papel

nos setores de saúde, de assistência social, de cultura, de artes

e de tecnologia e que não podem ser equipBJ;'adas às empresas públ.!
cas ou privadas.

Além do mais, a permanência da expressão " ••• e as

fundações públicas ••• ", choca-se com o texto dadc à parte de Edu

cação no ProJeto de Constituição e levará ã d~storção e à itnposs!
bilidadG. de funcionamento de umvexsãdedes e outras institUições

de áreas essencí.eaeçcnôe a presença do Estado é por todos

nhecida corno necessária.

Art. 303 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - •••• ••••• ••• •••••••••••••••••••••••• ••

§ 29 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - As empxeees públicas e as sociedades de

Economia mista não poderão gozar de beneflcios,pr!

vilégios ou subvenções não extensíveis, paritaria

trente, às do setor privado.

rrr n~fo/.ult1l><C~iO

EMENDA lP09334·1 .... ----,
(J SENADOR CONSTITUINTE Jt1TAHY MAGAL~S J Q;=~~

J cy"QiW]

retores do Banco Cenfral do BrabJ.l e do Presidente do Banco do Bra

si1, e deliberar sobre a sua ex~neração." -

A aprovação prévia do Governador do Distrito Fede 

raI pelo Senado Federal é norrra Já descrita no artigo 42, inciso

111, da vigente Carta Magna. Só deverá cair se houver mudança

processo de escolha do Governador, caso em que a ConstituInte

incline pela equivalência do Distrit:o rederal com os Estados Mem 

bras da raderação.
Dispensável discorrer "sobre as amplas atribuições

do BNDES, banco de segunda linha e de tradicional fomento ã expan

são e diversificaC;ão industrial do PaIs, mas, tal como Já prevê o

projeto, quanto ã escolha do PreSJ.dente do Banbo Central, não se

deve atribuir poder de escolha que gere conseqüências, boas ou más,

para mais de 130 milhões de pessoas. O mesmo se pode dizer dos me!!!.

bros do Conselho Monetãr'io Nacional, taJ'lbêm submetidos no ProJeto
ã prévi<:l eprevaçâo do Senado da República.

Quanto à prévia aprovação, pelo Senado, dcss Secretá

rios da -5EST e Secretaria do Tesouro, trata-se de estabelecer aos

indicados um respaldo que dimana da representação popular. As duas

Secretarias são órgãos recentes na Administração Püblica, co-n gran

des responsabilidades na programação dos recursos públicos da u
nião.

Finalmente, não ee pode deixar que a execução da po

lítica nuclear escej a restrita às responsabilidades do Poder Execu

tivo. A questão nuclear afeta não apenas a população atual, mas as

gerações vindouras, sendo de esnrenhar que a melhor avaliação de

seu pr~ncipal responsável na Administração Federal escape a o proce~

so constitucional consolidado.

JUSTIFICAÇÃO

,~...~.. ftC,,",l.eflul.o"'.'lo ,

vase a Emenda somente a f~xar o prazo de varrte e quatro ho

as para a ccmumceçêo , ao Congresso Necaonat , da decretação das med.!
as excepcâenaãs ,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 283

ação

"Parágrafo iim co - Decretado o estado de sítio. o Pré
saderrte da República. em mensagem especaeã , no prazo de vJ..n:

te e quatro horas, relatará ao Congresso nacional os raot Ivcs

deter-unerrces de sua decisão, Justif~cando as meda das decor

rentes, e este del1.berarã, por l'Ial.orl.a absoluta, sobre o de

creto expedadc para revogá-lo ou manta-lo. podendo tal"".bêm.na
mesmas condições. apreciar as providênc~as do Governo que Ih

chegar-em no conhecimento e. quando neceaséir-ae , autorizar
prorrogação da meda.da-'"

Dê-se ao parágrafo único do artJ.go 239 a segum'te re-

o ARTIGO 283 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAD: A competência da União

para eni t ar moeda e fazer circular papel moeda será exercida -per um

e somente um órgão emissor

§ 12 _ E vedado ao órgão emissor, se instituição bancária,

conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro N,!

cional ou a qualquer órgão ou entidade que não seja ãns t f-,

tuição financeira

§ 2!i! - O órgão emí.escr de moeda e papel moeda poderá com _

prar e vender, no mercado. titulas de emissão do Tesouro'

Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de juros,

§ 39 _ O papel moeda colocado em ctrcuí eçac será lastreado

em proporção tecnicamente em rcévef por valores reais de •
elevada liquidez ou divisas fazendo parte do ativo do ÓT 

gão emissor, registrados em titul'o contábil especí fico.

§ 4" - O portador do papel moeda circulante terá garantia'

de permuta pelo valor real ou dív.isa que lhe serve de las

tro.
• SlPRIMIR O ART. 284

ART 2135 '"- A União não se responsabilizará pelos depósitos 00 pelas
aplicações nas instituições financeiras

EMENDA lP09339-2 '"". --,
C'lSenadoJ'> Cosntituinte JUTAHY MAGALHÃEs I ~:=~':o~

....,~,.."' ..'"'......,...o~ ___,I 5?JPJ

EMENDA lP09340·6
(l ALOISIO VASCONCELOS

tJ PLENARIO

Emenda (aditiva)

tnc lua-se no Titulo I, denominado "Dos PrincIpios Fund!

mentais". ap6s o art.a2, um dispositivo com a seguinte red!
ção:

Inclua-se no arbgo 356 do Projeto da Comissão de Slstem.,ê,
t r aaçêc o seguinte parágrafo

"Parágrafo único _ Computar-se-á para efeito de pagamento

dos proventos da aposentadoria o valor da grati f'Lcaç ãc natalina

que se refere o inciso IV do artigo 13"

JUSTIFICAÇ1iO

"Att. - O Brasil não participará de guerra, senão

defesa de seu territ6rio ou de sua soberania, nem de missão lIIi

11ter de Intervehçãc em outro pais. ti -

JUSTIFICACl'I.D

Os principias enunciados na disposição proposta pr!

cisam ficar definidos claramente na Constituição. Participar~

mos de guerra, quando necessário, em defesa. t: preciso, também,

deixar condenadas as agressões,partam de onde partirem.

A emenda visa a inscrever no texto do Projeto o dl
reito do aposentado à percepção do 132 salário (ou "132 bene t Ic i c"I

sempre que a ele fizer jus quando em a t Lv i dade , corno é o caso dos
trabalhadores assalariados

O Projeto em diseussão apresenta duas movações rncorpcre
o da re Lt.o do trabalhador à gratificação natalina - e tce.tmente obJ~

to de Laq i s Laçãn ordinária - e estabelece a integrahdade dos pr,!!
ventos da aposentadoria (er t 356, ceput) Nada mais lÓglCO, porta~

to, que se expt Ic.i te o pr incfp í o de integração da gratif~~ação nat!

Lma aos proventos da aposentadoria, COI'lO forma de preservação do
padrão de renda do trabalhador ap6s a passagem à 1natlvidade

Cabe amda ressaltar, por oportuno, que, além de compati

vel com a prescrição de "proventos integrais" emanada do artigo 356,

o teor da emenda atende a antiga reivindicação das associações de

aposentados de todo o PaIs, eis que o "13f bene rrcIc» atualmente

concedido pela Pr ev.rdêncIa Social urbana, tecnicamente denominado

"abono anual", está longe de c~rresponder, em termos de valor,
132 salárlo assegurado por lei aos atrabalhadores ativos.

r;r-- TUfOUIIITlrleAÇh ,

EMENDA lP09335-0
(Jsenc8dor JUTAHY MAGALHliES

rrr----------TIITO'.U'.....l.l;b- ___,

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo Único - As· empresas com mais de 100 (cem)

empregados manterão escolas próprias ou proverão bolsas de estudo p.!

ra o cumprimento do disposto no ~ deste artigo

~ Desse rscôo , estamos convictos que a presente medi

da encontrará acolhida entre os demais Constituintes, Já que to
dos almeJamo~ a implantação da democracia plena elll todos os seto-

Art. - :e assegurada, através da eleição de um r~

presentante dos empregados, a participação destes

no Conselho de Administração das empresas com capi

tal maJoritário da união

Acrescente-se ao art.363 o seguinte:'

Conseqüentemente, faz-se mister estabelecer na nova

Carta uma diretriz assegurando uma maior e mais efetiva participa

ção dos empregados na Administração da empresa pública.

Com essa finalidade, estamos propondo a norma acima

consubstanciada, na qual fica assegurada a eleição de um represen

\ tante deles no âmbito do Conselho Fiscal e no Conselho de Adrninis

, tração das r1feridas empresas.

Entendemos que a emenda ora apresentada constitui-se,
ao mesmo temJ?o, um fator de deMocratização interna e uma garantIa
de continuidade administrativa, corresponsabilizando-os pela boa

ou má gestão: dessas organizações.

Todos sabemos que os empregados dessas empresas

têm-se organizado em associações internas de grande representativ!

dade, alcançando atualmente, um grau de maturidade bastante alto.

Por outro lado, beaa empresas, até cone decorrência

da participação maJoritária do poder público em seus respectivos

capitais sociais, necessitam, urgentemente, ser democratizadas.

,.".. T..l~/.U.."'Uçl.o _

rrr---------"""M"••"'.-----------,

EMENDA lP09332-5 ..ro. ----,

l"? SENADOR CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES I cr;;;~~BA]
t

JU5TIFICAÇ~0

O Projeto de Constituição estabelece, a responsabilid-ª.

de das empresas comerciais. industriais e agrlcolas pelo ensino run.,

damental gratuito de seus empregados e dos filhos destes, cabendo

lhes pagar o salário-educação na forma da lei. Tal dfspos í cIvc

louvável ao manter uma contribuição social que tem sido amplamente
responsável pela expansão da rede oscolar de 12 grau. Todavia, é ii!
dispensável que as empresas de certo porte se comprometam diretamen

te com a responsabilidade constitucional, já que a tarefa é c LcLdpL

ca diante do número de crianças fora da escola e de aduf tos que se-=

quer tiveram ou não completaram a escolaridade obrigat6t1a. Assim,

propomos Que as empres!ls de mais uma centena de -empregados prove-
nham escola pr6pria ou bolsas de estudo para os empregados e seus fi
lhos na devida faixa ..etária.

EMENDA lP09337-6
fl CON5T lTUINTE JAMIL MAOOAO

tJ PLENARIO

5EÇJlO 11

DOS ORÇAMENTOS

o orçamento da Uni~o será uno e indivisivel e ccerrreenoera-
1 - no lado do dispêndio:

- a despesa de custeio do governo (fixada)

- as f senções , anistias, subsídios, incentivos e benefícios

de natureza f'LnanceLr a , tributária e creditícia (estimadas)
_ as despesas financeiras da dIvida pública (estimadas)
- os investimentos no setor público previstos para o ano
- os aumentos e formação de capital de empresas estatais

II - no lado das fontes ,

- a previsão da receita tributária
- a pr ev Lsãn de outras receitas

- os financjamentos pretendidos e suas fontes
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JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP09341-4
f!J Con4tuu-<.nte LUIZ SOYER

E";;;~LJ

5V;;m]

~~t•••,.,~.u... l.o/.u••• M'n.o ~_.

......." .......'M"".... -..,

lUSTIFICACÁO

d)OIJ m,(,lda.!r.e.6 são at-<'.6,tiive.A'...6, e.x.ce..to ce cor..óc1Lf

tO.6. dultante. o peJÚodo do s eavcçc Ulldalt In-tc.(./lt"

l U S T I F lC A ç Ã O

u,tu.(.ção.

No eMo do.6 c.on.ócJt.tt04, ele-& pJtelttam .!.e/Lv.(.ç.o m-t.l-<.taJt
itt.(.C.(.a.t. não e e dc.&.uu.ltdo eua plte.ótação pela obuga.toh.-tedadé A

ut-t.t,(.zação da expJteuão "S e h.I1-tÇO M-<.t,(,talt In-<.e..t.al" adapta-6C metfloh.
ao upZ1l..u:o da. plt0p0.6.t.ção, que. ph.oc.Wta exeetuctlt da .6ua abll..atl!jênc.,ta
0.6 COn.óc.Ju:tO.ó ••

Vê-.óe a.6 !cbta.6 "B Ol e "V" do a/t.t. 2~ f'll.ojeto de ConlJ:tdu.tç.ào 4

HguoLn:te. ~i:1;tão ,2.} • ~

"A<t. ifi;ã; êleU~"'" "o. b•••<te.(.o. que, ii dnt. d••lei~iio",
contém dezeuc..te allo.ó ou ma.«, at.(..lttad06 na Q01Ulla. da

....."...,,'''',.'--~------..,
J• .,J.""",,J.

Suph.-tma-.6e a letlLa. IIF~ J2 do T'ltojeto de Con!

A h.eduç.ào em um anO do d.<,lteuo ao alA'...6tamellto e.,teA'..to
Ital. h.epJteIJe.nta uma expeuênua ba.óta.n:te. pJtom-<..660lta Na a.do.tru.cêu
cca, um ano A'..mpoh.ta mtu.-to no que tange. ã: evolução p.óA'..c'o-.6oc..i.al do
-tncUvZduo.

t ab.óU!l.do tJtataJt-J,e. de Jteg.ul'le ucotalt em Con.6:U.tu1.ção da RepübÜc.a.

EMENDA lP09346-S
l!J Con.'"""u<n'. LUIZ SOYER

tJ PLENÃRIO

EMENDA lP09347-3
f? ConUdu<nt. LUIZ SOYER

Ve..ónec.eu.itam c.onó-tdeJta.ç.ôe.ó outJt.4lt.

f:J PLEWÃRIO

r=";;;~LJ
.~u'.'O"O~'I".'"U".M"U. ., ~.AI------'

j Col!<nill JF:J f'LENÃRIO

Com: a .tu no- 4902, de. 16 de dezembh.O de. J965, numa é
poca de. a.nolLmat.<.da.dc. dl!llloch.ãuca. e.66 c.6 d.(.h.edoJ> 60h.am Jtel1o!jadolJ ,
plteJud.t.c.ando m-<.lh41te..ó de. .6eJtv.(.dolte.& m-<.ldaJte6 que t.(.nham pOli. eee.ee

e de d./.h.e-<.to a h.e.6e1t-<.da pltomoç.ã.o.

EMENDA lP09342·2 .."., -,
~lt.ó:tdu.(.n:te LUIZ SOUER

SeMZve..w ao Itecla.mo de m-<.lhaJte4 de 6eltVoLdoJteõ m-<.t.<.ta
1te4 que. t-<.nham a,uegUlta.do o cúltedo ti pll.omoção .t.med-<.ata ao pas s a: :
Item pa....a. a .t.llat.<.v.t.dade, .cnczusevc 0.6 que .6eJtv-<.ll.am em ZOna. de gue.Jt
1I..a., cabe-no.6 no deltempe.nho de ma.ndato poplLlah., 1te..6tabele.c.elt a ee -:.

.6e..6 .6ell.v.(.dolte..6 d.(.1Le.(.tolJ antvúoltme.nte Conlta.Bltado.ó na. lu nO 2370 ,

de 9 de. dez.ertlbw de. J9 54. e leu. es pe.e..t.a..t..6 n0.ó 288, de B de junho
de J948, 616, de 2 de 6el1eJLe.-<.!tO de J949, 1.J56. de 12 de JuLho de

1959, cUJa ll.evogaç.tio ca.uIJaOu-tltC-6 gltal1e .(.njLU.t.iç.a~

Em 6ac.e daIJ ltazõe.ó expo,&.ta.ó e c.on6,(,deJtando o momento
60c.(.al e polIt.(.co que e e pJLoc.e..ólta no Pcú.ó. julgamo.ó tll.ata.Jt-!Je. de

aJ>l,unto que .!.eltã a/lal.wado com a. jLU:t.i.ça. de. que.6e Jteve4te. lI..aziio
pOIl. que. conQ-<.amo.& em 6ua .(.nc.luótio no novo texto eOIllJ.t.<.tuc.(.onat.

l U S T 1 F IC A ç Ã O

_-----_ .~I....'.'~.U..li.'.u.C.M'..""

1Jê-.6e. 40 cV!l;-t.!Io 478 do PltOjc..to de COM:U.tu.(.ç.ão, 4.6e-
!Iu.t.nte Iteda.ç.ão·

11 0.6 6une.t.ollãuo.6 pübUeo.6 adm-d-<.do.6 atE 23 de sanec
/to de 1967. podeltiio apo.6e.nta.-t-6e com 06 cUltedoJ:.

1Janta.gett.6 p1l.e.v-<..!.to.6 na leg-<..!.lação 1J-<'!Iente. a.que.la da

ta bem c.omo 0& .6e.1I.v.t.dolte.6 M-<.!Ua.Jte..6 -<.ncluZdo.6 no .!.elL-:'

v,(,ço 4t-<.VO até 1965. cnczuacve 0.6 abltallg-<.d06 pela.!. I

cú.ópO.6.t.ç.õc..6 .te.!la.u. c. e.5pec16-<.ca.ó atua.l.mCIlte. em v-<'!I0ll.,
que pa.6ltaltem ti .i.natoLv-<.dade. ou que. neta jéi -se euccu _

tll.e.m, gozall.ão as vanta!le.11lt Jtetat-<..va.ó à.ó pll.ollloçõe.!. pJte.
v.wta.6 na teBoL.ótação v-<'!Ie.nte. àquela época.".

0.4 del1Vte4 do E.&ta.do, Q-<.Jtmado.6 no "ca.put" do Mt. 12
lIão podem óeJt c.oncUc1.onadoh ou düb.(.olt.. O que cUz a. le:tJta. "V" do
a.lud-<.do a.JtUgo. h40 de..ta.l.he.& quanto ti ma.t:e.oual.t.zaç.ão dolt. ll.e6elt.(. 

dD.6 d.iJz.e.-dD.6. Não é ma.te1l..ia pltóp!U.a de COlldu.tu1.ç.áo.

~----------"'..'''''......-----~------~
Jo"';'v!~tP.J..

Suplt.una-.6e a lUlLa /IV" do a/t.t. 12 do Pltojeto de. COI1!

AR!. 286 - Os Inveej.mentos do setor público serão autorizados em pl!

no plurianual aprovado em lei de iniciativa do Executivo Que explici
tará suas diretrizes,objetivos e metas.

§ 112 - A vigência do plano se dará a partir do segundo exercí
cio financeiro do mandato presidencial até o término do prime.!
ro exercício do mandato subsequente ,

§ 22 _ t: indispensável, quando couber, explicitar a regionali_
ração do plano

§ 312 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercr
cio financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no pl a
no plurianual de investimentos, mediante lei que o autorize ,
sob pena de crime de responsabilidade

1-100lfICAÇAO (i'ARCIAL DO ART 287 - A lei Orçamentária anual obedecerá

a discrirlinação prevista no;;.re- (acima) e compreenderá
3'-

I - a despesa' do universo dos órgãos e fundos da administração

direta, acompanhada do orçamento de suas atividades vinculadas

II - o orçamento das entidades e fundos vinculados ao sistema
de previdência e assistência social, abrangendo a estimativa
das receitas e a fixação das despesas de cada uma delas.

ITEM 2 DO ARTIGO 287 - Os estatutos das sociedades de economia mista
deverão conter cláusula obrigando a diretoria a submeter à Assembléia
Geral dos Acionistas os planos de investimentos para o(s) seguinte(s)
cujos recursos necessitem de financiamento de terceiros

§ ünrcc - O Poder Executivo, por sua vez, deverá solicitar ao
Congresso a autorização para o respectivo endividamento.

MODIF'ICAÇAQ REDACIONAL E SIMPLIF'ICAçnO DO ART 2B8 _ A lei orçamentá

ria anual não conterá dispositivo estranho à fixação e estimativa,e;
ta se for o caso, da despesa e previsão da receita -

§ l!il _ Não se incluem na proibição:

1 - autorização para abertura de crédito suplementar;

II - normas sobre aplicação de saldos orçamentanos e t ínence í ,

ros verificáveis ao final do exercício,

III - alteração da legislação tributaria indispensavel para a ob
tenção das recei tas públicas -

§ 2Q - As categorias de programação não computadas na Ie i de
orçamento poderão ser incluidas mediante autorização Leq LsLa-,
tiva de créditos especiais

§ 3'1 - O tesouro Nacional só poderá manter, rotativamente ,
junto ao agente financeiro que a lei especlfict3r, débitos em
conta de movimento que não excedam a quarta parte da receita'
total estimada para o exercícJ.o financeiro.

ADAPTAÇAO DO ART. 289 - E vedada, sem prévia autorização legislativa'

I - abertura de crédito especial 0,jJ suplementar, observado ai!!.
da o disposto no art. ,.J.;~.abaixo, item lU

II - transposição de re~~;-sos de uma categoria para a outra

HODlfICAÇAO PARA CLAREZA DOS OBJElIvos E SIMPLIFICAçnO INTERPRETATIVA

DO QUE OISPOE: O ~ 1'1 00 ART. 289 - Se as previsões feitas noventa dias

antes do encerramento do exercíCio financeiro indicarem que as despe
sas virão exceder a receita prevista, o Poder Executivo deverá solici
tal" a homologação do Poder Legislativo com indicação das fontes de r;

Icursos Que cobrid!o o déficit de forma a que as contas estejam regul;
l'izadas no último dia do exercIcio financeiro. -

iUSTIFICAÇÃO

Ach.l!..6cente-.6e ~lt 1Jdpc.ó.t.ç.õelt Tltalt.!o,(,tõlt.La.6 o .6e.gu1.l1:te

• ..u.gol "'ti( """k.>, •

~---------""'''"'''."..,.,----------~

EMENDA lP09344-9
tCcon.6ütu-<.nte LUIZ SOYER

E";üpu
ffiL;fill]

,~t•••"'••U'••I../I""C.M'''.. .,

SUb6.t.<..(:ua.-lte no .t..te.m 111 d" a.h.t. 373 a- explte.6.óito "a.te
.6t..u. ano.6 de .(.dade. poli. /ta pa.It.tA'..1I. do.ó 3 anolt de .(.da.de".

:!USTIFICACXO

Ach.eltcente-.6e ao aU. 63 o n.guln.te paltéigJta6Q útu.c.o:

Se o tttuno não cU..IJpõe de lte.cUlt.óo.ó e não ê a:tend-t.do
lia eIJcola piibtA'..ca, o E.6tado. palta. !Ial7.anUIt a e6e.t.tl1a gltatu-<.dade. de.
eIlJ.(.JlD. deve 4u,l?guJzah.-.ihe, abcavid da bo.tda. de e.6t:udo, M condA'.. _
ç.õe..6 de. atc.nd-<.rnen.to.

JUSTIFICAÇÃO

ti 0.6 Velteadolte..ó. qualldo não .óU}e..(.to.6 a Jtey-tme pltÕ 
p!l..t.o de Ph.ev1.dênc..ia Soc..l.at. h e.ltâo eqtu.paJtado.6. paJta
.tanto. ao.!. tll..aba.l.had01tel> autônomolt". {

AcJte..óc.ente.-.6e no aJtt. 373 o .óegl.1.nte .i.nc.wo VIII:

Coltlte.&pondr a p!Le.óente emenda a W114 jU.6:t1J..61.ma. -te.l

v,(,nlÚ.caçâo que no.6 60.t. 60ltmulada pela CiÍmalta J.!ult,(,c.(.pat de lUatma..

pltelJ-<.cUda pelo noblte. Velte.adM JAIR MAnAS FÁGUNVES e. que.. objc..tll1a
alt.óegWLaIL a p!!.oteção p1l.e.I1.t.dene..t.iiJu.a. a06 n044o.6 Ed1..6. COllfO .6e 110.6t

a6.(.gWta tambêm ab.óotu.tamente. oLnd-t.6pett.ó4vel:-

" botõa de. utudo. em ualOJt .(.gual 110 do cLUto-aluno,
em c6tabe.lec-Lmento oÓ-f..c,f.al, a .todo aquele que, não
d.i..ópondo de. Il.e.CUMO.ó, não 6Oh. atend.(.do na e.6eola pú
büca". -

EMENDA lP09348-1
f:J ConU<tu<nt. LUIZ SOYER

[=J PLENÃRIO

EMENDA lP09349-0
f? C".t.<.tu<nt< LUIZ SOYER

r';;;~~1

l'S!~'m+J

f'Jtojeto de Con.ó.t:1.tlUçlio.

••••••,O'••u .. ll.,IU...M'II"" ..,

lUSTIFICAÇÃO

Não c.lte.t.o dUh.adouh.o enume./tctJt Olt .óc1!.VA'..ÇOlt corno eótã: no

Ch.UO ma-<.IJ pJLudente, duJta.doulLO e abltanBcntc. a Ite.da.çào ac-<.mal

un.u"....~... l.

Jo...;:.~:Ç

A le..tu I g" 'Ido aJt.t. 12 -do
palt.óa a telL a .óegu.(.nte Jtedaç~o: -

:texto

" N-<.nguêm podett4 4e1t plt.(.va.do dolt .óeltUA'..ç.06 púb.ueoh e!

ltelte-<.ltA'...6 e ,(,nd.(.ópe.n6ãl1e-<..6 ã: 60bJtev.(.vênc.(.a, pltol1a.da a
ab.6oluta .(.ltc.apac-<.dade de pagamento".

" São cJu.adolt. del1endo .6eJt .(.n6tatad06 no pltazo de

lte-<..6 meIJe.6, a contalt da. ph.omulgação deIJta Conltt..t.tu:!:,

ção, 06 TJUbuna,(,Ó Rc.!j,(,ona.(..ó fe.delta.-<.6 com .óede no

1Jdtltdo Fede.ttal e naJ:. eap.(.ta..t.IJ do.6 E.6':tado.6 do Rto'

de Jane.(.lto, lUo Gh.ande do Sul. são Paulo e PeJtltamb.!!

co. bem como Olt. Tubulla.,w Reg'<'olllU..6 do Tll.abalho. com

.6ede na.!. Jte.IJpe.e..t.i.va.ó cap-<.ta.w, n06 e.ótado.6 da. Fede

Jtação que a-tnda não 0.6 po.ulUltem~'.

~ eOl1l1en-tenie e nec.e..ó.óã.u.a. a cJÚaç.ão de TlUbunal.ó R!:,

g-<.ol1d.(..ó do TlI..abatllO nd.6 Un-«.dadu da Fe.deltação que IU.nda não OIJ

poó.6tuh.em, em Ita.~ão do alto ateance 1,0c,(,al de. que .6e ll.evute. M.óa

mecúda. V-t.6ando não .6Õ aCendeJt M calta.ct:eIf.16t,(,c.a.ó· de.. cada ll.egA'..âo.
Coomo .tambEm, em Jtazéio do C1f.e.&e..t.mento vl!JtU.!lA'..II0.60 do.ó conQl«o.ó .:th.,!

ballu.l>t-d.ó c.om enoltme. h.ep~!teU4.6ão na 4h.ea. .óoc..<.al., a elC.iB.i.Jt .6ol.uçõe.6
Wl.ge.ntu e e6,(.c.a<::e..6.

f'J PLEWÃRIO

EMENDA lP09343-1
(J ConU<tu<n« LuIZ SOYER

I - vincular receita de natureza tributária a órgão, fundo ou
despesa, re~salvada a repartição do produto da arrecadação dos
impostos mencionados no capítulo do sistema tributário nacio _
nal,

11 - realizar operações de crédito Que excedam o montante das I

despesas de capital, acrescido dos encargos da dívida pública,
e, ' '-

ART 290 - A abertura de crédito extraordinário somente será admiti_
da para atender despesas imprevisíveis e urgentes, decorl;"entes de •

guerra, comoção interna ou calamJ.dade púb.lica, e deverá ser submeti_
da à homologação do Congresso Nacional

ART. 291 - Os créditos especiais e e'hraordinários não poderão ter

vigência além do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses da que
le exercício. Caso em Que, reabertos nos limites de seus saldos, pod;
rão viger até o término do exercício financeiro subsequente. -

ART. 292 - E vedado.

PARA ATENOER OS OBJETIVOS DO DISPOSTO NO § 2'1 00 ART 289 _ O Poder

Executivo poderá efetuar as despesas e operações de créc:fito decorren
tes de cumprimento de garantias prestadas pelo Tesouro Nacional, ad:
referendum do Congresso com pedido imediato de homologação e especi_
ficaçllo das fontes de sua cobertura

III - conceder créditos ilimitados e abrir créditos adicionais
sem indicação dos recursos correspondentesj .."

ART. 294 - E vedada a criação de fundos de qualquer natureza,. salvo

em lei cO'llplementar que o autorize, respeitado o disposto no art 464

ART ,295 - O numerário correspondente às dotaçí:ies destinadas a Câmara
Federal, ao Senado da República e ao Tribunal de Contas da União será

entregue em cotas, até o décimo quinto dia de cada trimestre, repre 
sentando a quarta parte da respectiva despesa total fixada no orça _
menta de cada ano, inclusive créditos suplementares e especiais
ART 296 - Todos os 6rgãos e entidades da administraç1:lo direta ou in
direta, inclusive as fundaçí:ies instituidas e mantidas pelo Poder PÚ _

blico, serão obrigados a divulgar, semestralmente, no órgão de impre!!.
sa oficial, demonstrativo evidenciando, por faixas de remuneração, a
quantidade de servidores existentes, os admitidos e os desligados no
pedado, bem cama a respectiva lotação

ART 298 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Esta _
dos, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder a 65% do

valor das respectivas receitas correntes, respeitado o disposto no '
art. 465

§ lJnico - Para os efeitos do que dlspí:ie o "caput" deste artigo
agregam_se as receitas correntes deduzidas das transferências

lntragovernamentais, bem como o dispêndio com pessoal de auta!,
qulas e fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público •
que recebam recursos orçamentários.

ART 299 - E vedado a vlnculaçDo ou equiparação de qualquer natureza
para o efeito de remuneraçDo de pessoal do serviço públlco
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JUSTIfICAÇÃO

JUSTIFICAÇÁO

Tlt4tUlÓ01l.111elll-.5e. 06 J;/LÜ pMágu6o.& do Mt. 424 do PIt2.

Je.,to de. C0I111t.u:U..c.ç.dO e.1lI dou, c.om a 6e.gu.inte lLedaç.ã.o:

rr;~~'~';~-;;=]

fÇJ'~'ãjã7J

rY:~o=;;]

(Ç/'~ã!ãUPI:.ENA.RlO

PLEN~R1D

Acrescente-se ao § 112 do Artigo 177, IN FINE, a s~

guinte expressão:

JUSTIFICATIVA

o Supremo Tribunal Federal, como mais alto órgão do J.!!

diciário brasileiro, deve ater-se a questões muito mais relevantes do

Que julgar atos de corrupção neret Icaccs por Qualquer funcionário pú
bllco. Apenas as mais importantes autoridades do PaIs devem ser ju1g~

da:; pelo S. T.F. em casos de corrupção; isto, entretanto, já está con~

tItucionalmel"lte previsto.
Quanto ~ condição de serem inafiançáveis os crimes co,!!

tra a Administração Pública, Isso decorre de uma necessidade urgente
de moralização do Serviço Público e respeito ao dinheiro do cidadão

Aquele que lesa o patrimõnio público está prejudicando toda a popula

ção.

em qualquer fase do seu Governo e indepen_
dentemente de quaisquer limites por Sessão Legislativa."

EMENDA lP09358-9
(!J DEPUTADO JORGE HAGE

Suprima-se o parágrafo lI;! do Art. 81, acrescentando-se

ao final do "Caput" do referido artigo a expressão "conferindo-se ao
acusado o direito de ampla defesa". e transforme-se o atual parágrafo

2~, em parágrafo 12, incluindo-se a palavra "inafinaçáveis" após a e~

pressão" são imprescritíveis"

EMENDA lP09357-1
t\)ÊPUTADO JORGE HAGE

r;r----------,..",/,u...........G

r.r------ .u"",,,,,,/culnlll/l""c~.',,""

E;;;;~=:J

rlffP;W!J."... ",,,.,,...,,~,,.,,...,------

"AU. SO _ O éA:tado b.!l.!1J,..(.le.i.Jto • .l.n&:t!I.umento e med-l.ação da s obetui- I
tua do povo, exeaccndc domZMo polZ.t.f.cO e e.conôm..(.co pe.!!:.

mane.nte lIoblte :todo..s 011 ILeCultllO..s do e eu teILltdõJu.o e. betlll pltodu::i.-

dOll pelo .tILabalho de. .seu povo. tem como Q.{.nali.da.de.s .t.1t.tMI:\(LS óUlld.!!.

meltta..t..s·

AeJte.see.nte-.6e. ao aJt.t. 335. do Pltojeto de COI,lIt.(.tu..tção

§ 30 Com a. .s egu.c.nte lt.edaç.40:

A.s.s•.(.m, e.m um J:.ó aJt..t.(.go e. lIe.t..6 Itett4. 6.(.c.a.m c.onden.6adoll

011 p't.t.nc1p1.oh co nU do.!> em qua.tlto aJtt.igo6 e. ccncc ltenll, UlIe4 Itedu

z.idOll em sua exteitllão, .se.m nada. pc.ltdeli. em c.laJtc.za.

1 - c.onQtlLU.(..1t uma .soue.dade. .t.gua.lUd/t.(.a, quan.to ii acu.s..(.b.<.l.t.dade I

a.o.s va.lolte.s ma.te/t..t.a.u. e. maltcu.lI;

11- .(.n.tegltaJL todo.s 011 c...<.da.dão!:> no!:> pltOce..sllO..s de. de.u.sã.o nac...(.onal ,

na po.e1.t.<.ca. de p1Loced.(..mentoJ e. noll pJtOje.tO!l e açõell pa.lta o do!:.

6wuotv.<.me.nto na.uonat;

lil-pltOmovM. a e1l.ltad.i.cação da. poblLe.za e a. lllob..(..t-t.zadade. do!> e..stlta. 

toll ..soe.-t.lU.lI, v.(..sando a. uma v.(..da .saudável e d.t.gna. paJta. .tOdOll,

1 LI- óavolLecelt o .sentido loOc...(.al. da t.tbeJtdade.. pe.la .inte.ILveltçdO eq uu

L.zadoJ!.a do Elltado;

LI - pltOmovelt a jUllt.(.Ça. lIDc..<.at, palta que a 6el.iudade de. c.a.da

eomp.telllen.te. a 6et.(.c..ldade de. .ccdce",

JUSTIFIcACA"O

11 ~ a.s.6e.guJtadl). aos Mun.(.c1p.(.o.s, a ..(.lIe.nção da c..on.tJú.buf

ção patltonat ã: Pltc,v.tdênc.t.a Social em Jte.laçã.o ao!:> .&e.rw
.seJ!.v..tdoJtc.lI".

[=J PLENÃRIO

EMENDA lP09354-6
I: C,n.t.<.tu<nte LUIZ SOYER

E"~~:;;=]

I:õi/;WLJ
lr..Dllul".. OA;io ~

" § 19 - A unLio pJtotegl!.Jl.4 tU tMltal., .in6.t.au..(.ç.Õl!..5,pe.6

t046, be.n.6 e 6aúdG do!> Xndi.o6, plLomovendo-lh~h

a e.duc.aç,ao. que. .<.rnp.uc.aJtá no aplte.nda.ado da-õ 11l1guM 1111
1

te.ltn4 e PQl/.tUgUU4, pll:eôtVtVada6 tcl.<.dellÚdadeS ê'tll-tC.a.

c.ultUlLaf. da!> popul.a.ç.ÕM .indZ!lcna.s,

§ 20 - A pol1.c-la -lntugelt-l.sta .sMd e.xe.c.u.tada pOlt ôJtgiio

pltÔpfÚO da adm-t.n,w.tJtação óe.dMal., c",úe.ni:ado pOlt

um Con.se.tho Indige.n.f..sta, c.ompo.sto pa.Jt.<...tauame.nte. poJt

lndi.o.s, lte.pItMen.tan.teA da Uni.d'o c. e.n:ti.dade..s ccv.cs .t.n.te.

Jt.e.s.sada..s" ,

PltocuJtamO<!l Jt.eduz.t.Jt o .texto e. me.tholtl1JL s aa Jt.e.daçiio f.f.

ca ctalto que o Con.se.l.ho Indigen-t..sta nio d.t.Juge, ma4 apena.s o~elti:a.

o.s õILgão.s d.t.ltec-t.ona.(...s de. pltoteção ao lndi.o, que não podem .saó/te.1L '

-lllju.nçõu adm.in..t.stJUl.t.(..vM de. um c.otcg.(..ado, nec.e1>.saJuamente. lIe.,te.lt.o
gêneo. • -

• An16,(,o TUXC..i.ll.4, 1:1 g1l.4nde educ.a.doJt. bIL4.&de.-l./to, JCi eu

6,(,.na.va, há. década!>, a .l.mpJte6c..ind.i.b.t.Lt.dtlde de educ.a.ç.ã:o pJtê-uc.ola~
() que ve.m 6c.l1do hl!.IllP'U!. c.oI16.uunado peta t:-(..ê'nc.t.d, pulte..t.patmentc. a

pedagoB.t.lt e P6..(.c.olo!l.t.tt.

Se.ma gnltanua obJl.1.ga.tb'U4 da eâueaçâo plLê-c...5C."!tUl •

ot, Podc.Jtu PÜb.uC.04 c.OltUnU4!l..10 dUJ!4ndo deóatend.(.da6 as cJÚa1tç.aó

c.tVtcn.t:eh.

f!J PLENÁRIO

EMENDA lP09351·1
fi Con.t.<.tu<nte LUIZ SOYER

tJ PLENÁRIO

'U'Gtlu.""..;iG

SUPlÚma~e do i 3'1, do a.Jt..t. 440 do PltoJeto de. COIt,!I
.t.LtU.(..ção, a.s e.x:plte.s.sõe.4 "obe.de.c..lda.s a.4 di.spOlo.(..ÇÕC.4 do.s §§ 3Q e 5'1

do aJt..t. 49 de4ta Colth.t.itui.ção".

JUSTIFICACA"O

fiada jlUtiÓ.<.c.a que. o.s Mun.t.clp.ioll .s eja.m e.qu.(..pa.Jtado.s a.
elllpJ!.e.lIa.lI. em Itetação a.o.s "eull emplte.ga.dOll, e ó.(..quem. em cOIl!:>equên

C..t4, lIujedoll. como oc..oltlte a.tuatme.ttte.. a.o pagamento da. c.ontubu..t

çlio pJt.ev.c.deltc.c.ãlt.(.a me.nllal. ônUil que. .só de.v.c.a Jtec.a..i.1t lIoblte a4 en-

udade.s de 6.t.n.6 luCIta.t.(.V06,

JUSTIFICATIVA

t conveniente deixar claro que, diferentemente das I I
moções de desconfiança. não háQ1.Jalquer restrição \: repetição de '
pedidos de moções de confiança. •

TU1~NU""'CAÇi~-------------,

redação.

"lI _ A de um cargo de professor COm um técnico, eie.,!!

t!fico ou administr;tivo.·

EMENDA MODIFICI\TIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 87.·INCISO 11

Art. 87 •••••

o inciso 11 do artigo 87 do Projeto de Constituiç~o

passa ater a seguinte redação:_

JUSTIFICAÇ~O

A emenda apenas acrescenta a possibilidade de ac.!!

mu1ação de um cargo de professor com um de natureza administrativa.

Atualmente a 1egis1açlJo permite apenas as acumulações previstas

antE'prcje!:o original, impedindo Que um funcionário administrativo exe.E

ça o magistério. embora quali ficado para tanto·. A proposta original

discrimina várias categorias profissionais que fazem parte do conjunto

dos servidores públicos~ tendo emv~e os cargos técnicos ou

cientIficos são restrlfcis a algumas profissões apenas.

f1Y~~o;;BAJ

f:!i77~ã[ã?J
.~I"''''~/C.''I''.elA''CG.'Ulll

PLENA.RID

o Parágrafo lJnico do art 255 esped fica Que a

rcgulamentaç!!lo da carreira de Delegado da Policia Civil da!.
se-á somente aos brcharéis em Direito e por meio de concurso'

ptíbhco, de provas e títulos.

E inconseouente a não inclusão dos demais se!,

vidores Que· reuna todas as condições básicas para tal

Lei especial disporá sobre a carreira de todos

os servidores da Polida Civil.

JllSTIFICAÇ~O

Dê-se ao Paragrafo rJnlCO do art. 255 a seguinte

PLENARIO

Constituinte LUIZ SOYER

EMENDA lP09356-2
ê§EPUTADO JORGE HAGE

r.r-- fCl1'''/~VS''.JC..... O ~

•• l~ ..... /<G~".l./IU.<••'...., ~

Alélll d.t.,ua não .se.lt.ia. ne.ce.ud1L<.o ga.staIL um ano de. e..stu

d04' paJta Uc.othelt urudade.!> paulve.ü de obtelt a a.utonomia. quando~
pulta e .s.c.hlplulle.nte, -bCUlxaltia, ao teg.(...sladolt. oILd.t.nãlt.(.o. pILOpOIt a

c.1t1.açiio de. é4.tado4, palta cUJllplt.une.nto da.6 e.1::c.eU.(.va.6 e.x.ig êltc..ia.s. c.2.

p.i.adall da Conllutu.t.çiio de 1946. em cujo .(.mpê/t.<.o não Ae c!uou ne -

nhum E6tado ou TeltJu.tõ/t..(.o. a nio .se.1t no ca..so do Ac.li.e, c.ond.t..c...<.onal

Dlente. c.1t-t.4do no texto Con.sUtuc...<.onat e lt.e6e.ILe.ndado pOIt. te.i 0Itd.t.n4

""ao

:!USTIFICACÃO

" E:l:c.mplalteh do te.do COltllÚ-.tuei.onat lIe.ltão ck.lI;CubtÚ

dOll. gltatuLtamentc. aOll e.4tabelecA.mentoó de en6lno d;'

todo!. Oh gltau6. dó.5..<.m c.omo àh .tMtdu.iç.õU em ge/tal,

de qualquen, natulteza".

'~;ij;;;~~f-

Ac..Ite.4c.ent':!.-.sc. :;)ito da..s V./,.4pOll.t.çÕe.s Cóm5t,t"c i ona.wr
TJtalt~.(.tõJÚall, a .se.gU'/"l1te. r:k"po.s.(.ç.iio) D't--.dt,. ~..b.vz

Subolt.d.t.nalr. a. e.ó.f.c.ãc..la de um dJt:ti.gO da4 V.i.spolo.içõe4

Con4.t.LtUc..(.ona1..6 Tltan.s.ttõJÚa.s a ou.tJ!.o aJLÜgo dalo 'O.u.p0.6-t.çõe..s Pe.Jtm~

ne.ntu, p41te.c.e-no.s um eMa de. téc.n-t.c.a tegL&ta.t.(..va .impeJLdOdve.L

A4 V-<-4p04..t.çõe.s Tltlilt4.dÕJu.a..s .siio noltma.s ex.c.epuona.i:.s

aquela.s- ou.tJ!.a.s .sao ge.ll.a.u.,

EMENDA lP09352-0
tJ Con.st.(.tu.(.nte. LUIZ SOYER

JUSrIFICAçÁO

Um dOll pltobtema.6 que. loe.mplte enóJtel1tou o c..tdadéio blta.lI.l.

te.(.Jt.o e: ° do duc.onhec.ulcnto do texto C.Onll-t.t.tuc..Zonal, pO.ft óal.ta d;

ac..c.4llO a. um exe.mplalt da Lu Jfa.to!t. Pltoble.ma a,U eme.thado talllbêrn e
en6Jt.e.ntado pOlt .e.4tabetcc..une.ntOh de e.nll.tl1o. -llt4t.(.tlUçõe4 de. c.la.she l

e. ou.tJ!.a.s. Po.(..s bem. a 6.tm de que. ell.4a quutão 6eja lIotuc..(.onada com

o a.dveltto da nova CaJt..t/1 Po.t1uc.a. a Je.1t. elaboll.ada pela. ÁlIlIc.mblé.(.a. I

N«c..(.onat Colt4tdtu.nte. p!l.ec.otú.zamoll o aCli.ê.sc..c.mo de. nOJtma ao Ato dali

V..uP0.!l.<.ç.Õe.4 Con.6.tUuc...<.ona.(.ó TJt.anllUÕ1U.nll. dete.Jtm..tllando que e.xe.mpla

Jl.U da Conl.utu.(.ç.ão Fedc.Jtal hc.Jtão d.t.,!,.tlUbL1.Zdoll. Blta.tu.(.tamc.nte. aoll

utabete.c.unento.s de e.n4.(.no de. todo!> ali gltaUll, a.s.s.un como 411 .t.n.sutu.i

çõeó em geltal, de quatquelt na.tuftez:a.

Redija-se asSim o Artigo 317:

"Art, 317 - Ao direito de propriedade da terra corres
ponde ullla função social. -

Parágrafo Único - A função social é cumprida quando ,
simu1tal"leamente, a propriedade:

a) é rac1ona1l'lente aproveitada;

b) conserva os recursos naturais e preserva o meio am_
biente;

c) observa as disposições legais Que regulam as re1a
ções de trabalho, -

d) favorece o bem-estar dos proprietários e dos traba
1hadores que dela dependem; .-

e) não exceoe os llmites de área fixados em lei comp1!
menter.

'1IUl/.uIT1'lCAÇlo ..,

E!-tENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: 1\RTIGO86, INCISO II

o inciso 11 do artigo 86 do Projeto de Consti1;u1

çtto passa a ter a seguinte redação:

Art 86: •••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVA

... ••••••"'I<••,•• I.'.uO<.U,II....

Vê-.se. ao aJt.t. 50 do P<'l;oJeto de. Conllu..tu.(.çiio a. lIc.gtu..!!

te. Jtedaçcio.

Não é possível cuidar da "Questão Agrária" e da funl}ão

social da proprJed.ade da terra sem cuidar dos 11mi tes da extensão de
terra rnzoavellllente aceitáveis para permanecerem em poder de um só '
p:r?prletárl0.

Na iJllpossibilidade eventual de chegar-se aos números
agora, propõe-se' nesta emenda 8 transter&ncio da fixação para' a le

gislação compleller\tar.

II - A admissão a qua1qut:!r função ou cargo, de ca!,

reira ou nl!!o, sob qualquer regime, dependerá sempre, sob pena de n,!:!.

lidade e crime de responsabilidade., da aprovação em concurso público

. de provas ou de provas e títulos. em igualdade de condições a todos

os candidatos. garantia aos servidores a reserva de 1/3 (um terço)das

va9as para fins de ascensão funcional.
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JUSTIFICACJiO

LImita-se, basicamente, a presente emenda t a repT!2.

duzir normas já existentes em Constituições anteriores, apenas

o acréscimo do que para acesse a todo e qualquer "cargo ou funçl:lo p.Q

.tntccsv, com as exceções cab!veis I ex1g1r-se-à concurso público. dem.Q.

cx:at.17endo o ingresso no serviço público e eliminando o empregulsmo

r
e o nepotismo Visa também a presente emenda, a garantia de um direito

dos servidores já consagrado em lei, que é a reserva de 113 (um terço)

das vagas para fins de aeceneãc funcional.

.."..._=='""""==,--- TUl'O'J~'''.lC ..;10,__:::_-------__,
EMENDA ADITIVA Ji

Inclua-se, onde couber. no titulo K, capitulo VIII 

Da ADMINISTRAçnopú 6.L.tcA-

Art. E assegurada aposentadoria integral ao seTvidor que

sofrer invalidez permanente. de Qualquer natureza. comprovada !.

través de avaliação Dor junta Ilédica oficial.

.~ld.I.'ee","'l.'..Ule••,u... .,

m----------- Tl1t o" u, TI. Ie&çlc -,

E!oEf'l)A Sl..PRESSIVA

DISPOSITIVO BoEtol1AOO. Artigo 432 - Disposições Transitórias

sccmna-se do projeto o art. 432 por ccectetc,

Art 432 - Fica extinto o pagamento de subsídios e de demais benefícios dos ex

Presidentes da ~epública, ex-scvernaoores de Estado e ex-Prefeitos '
l-isIicipais, obtidos emfunção do exercício do cargo

fÇ::7B0
f:õVu~'07J

rr;;~~';~AJ

1::Jõ7J~~PJ

'U'O'J~IT""~

-).!.h.úW'ill-
Inclua-sen~Seção II - Dos Orçamentos

o seguinte Artigo:
" Art. _ ~ assegurada a participação da populaçilo.nos

Projetos de Lei referentes às diretrizes Orçamentárias e aos Orçame!!
tos da União, no que concerne à definição de prioridades e objetivos
dos gastos públicos e à'forma de custeá-los, através dos seguintes I

meios:
I - Pela participação de Entidades Sindicais e outras

representativas da Sociedade Civil. desde que, em qualquer dos casos,
tenham jurisdição nacional e bases legalmente constituídas em pelo m~

nos 15 (quinze) Estados brasileiros. as quais poderão apresentar pro
postas escecr rrces , na forma e nos prazos a serem definidos em Lei;

11- Pela apresentação de Propostas subscritas por •
mais de 50.000 (cinquenta ~,il) eleitores, que terão o mesmo tratame!l
to estabelecido no Inciso anterior.

Impõe-se instituc1onalizar"'\a participação popular .d!
reta no processo orçamentário, tal como já está ocorrendo nesta ne
sembléia Nacional Constituinte e como já se encontra previsto no Ca

pítulo do Poder legislativo para o processo de elaboração das Leis e.
Emendas Consti tucfcnaí s ,

ücrete-se CCl1lesse artlgo lIIIB ljustiça CCl1lO nossos Governantes, so ~

bretudo ex-Governadores e ex-Presidentes da secúurca, llJJitos dos quais oeoen _
dern exclusivamente dessa "pensão" para sua sobrevivência

Esta AssentJléla Nacional Cc:nstituinte não se deve prestar para reti
rar justo drrertc adq,Jirido ou segundo outras interpretações promover revanchi.§.
mo.

Redija-se assim o Inciso I do Art. 292:

.. 1 - vincular receita de natureza tributária a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas as estabelecidas por esta Constitulção.

JUSTIFICATIVA

D próprio texto Constitucional vai, ao que tudo indica
eatabefecer determinadas vinculações de .receitas como por exeemme , '
para a Educação.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

[!JEMENDA DE PLENARID'
u

,""",.lo'"~Ko"p,Lo

EMENDA lP09369-4
tJ O~PUT AOO JORGE HAGE

.."... n ...'''''''..oc.oç1c----- --,

EMENDA lP09370·8
l:DEPUTADO JORGE HAGE

EMENDA lP09371·6
l:DEPIJIAOQ JORGE HAGE

TUTO'''''.T''lC.o;1. __,

JUS T I F I C A A O

Art. 458 - O mandato do atual Presidente da Repú
blica terminará em quinze de março de 1989.

JUSTIFICAÇAO

Art. Qualquer instituição que seja financiada com
recursos arrecadados do contribuinte, diretamente ou não. _

através da Previdência Social, que tenha por objetivo a forma

ção profissional. o lazer e atividades sócio-culturais. serão
obrigatoriamente administrados em regime paritário por reore
sentantes de empregados e empregadores.

o Artigo 458. do Projeto de Const.!.tuiçilo, passa a
ter a seguinte redação.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde, couber. no título IX) t!a.f/Wo 1J:
DA ORDEM SOCIAL.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 458 DAS DISPDSIÇOES TRANSITORIAS

Dentre as várias sugestões para a duração do man
dato do atual Pres.!.dente da República I perece-nos ser a de Qua
tro anos a mais conveniente e a mais compat~vel com um dos prin
cipias que orientam e ncr t efam os regimes democráticos.

A invalidez é uma situação involuntária e penosa do ser

vidor que obriga a interromper, Dor !lotivo alheio à sua vont!.

de. a prestação de serviços à União. Dessa forlla.qua~Quer que

seja a causa da invalidez. ao servidor deve!"'ter assegurados 05

proventos integrais para a etJOSentadoria. AtualmEnte apenas al

guns casos de invalidez. previstos ee lei, dão direito a prove!!

tos integrais. Em vários outros casos, embora o funcionáriO se

ja considerado inválido, recebe apenas proventos proporcionais ..

Os casos de in~al1dez. portanto, não ccdee ser previstos em lei

lias. Silll, devem depender de laudo esoeclalizadn elaborado por

órg§os oficiais e id5t}éj3'S\

,~u""""Cgl",.lo/'IJIC'Nlulo

JUSTIFICACAO

E~IENDA ADITIVA
Onde couber, no Título IX t Capitulo lI, Da seguridade

~l:
Art. Os órgãos de direção das instituições de se-

guridade social serão compostos de forma colegiada e paritária.
com representantes da uní.ão , dos empregadores e dos trabalhado

res. conforme a lei dispuser. Os representantes dos empregados
e empregadores serão eleitos pelos respectivos órgãos de repre

sentação, vedado o sistema de listas de nomes para as nomeações

-Art. - E garantido a todos o direito, nara si e
para sua família, de moradia I.digna e adequada, que lhes pre
serve a segurança. a intimidade pessoal e familiar.

S IR - 8s Poderes públicos prollDverão e executa
rfio planos e programas habitacionais Que visell a illlPedir ;

esoeculação imobiliária; a promover a regularização fundiária
e desapropriação. mediante indenizaçUo em títulos da dívida
pública. das áreas urbanas ociosas; a urbanizar áreas ocupa

dasPOr população clebaixa renda; e a apoiar a iniciativa priva
da e das comunidades locais. a autoconstrução e as ccceeeet.L,
vas habitacionais.

§ 2R - Das contribuições sociais arrecadas das
empresas. destinára"a lei deterllinada percentagem, que ficará
retida com opr60rio contribuinte e administrada por uma cceãe.,

eãc paritária composta de representantes do emoregador e de
seus eecreqedcs , sujeita li fiscalização dos orgãos públicos '
competentes, com a finalidade de forllar Ull fundo a ser aplica
do na construção de eoradãee e na prestação de serviços aasds
tenciais aos t;abalhadores. -

§3!2 - A administração paritária será gratuita, co

110 serviço relevante e de fim social.

§4" - A lei restabelecera' níveis de reeuneraçêc , te.!!!.
cc de serviço ao mesmo empregador e número de dependentes. pa
ra. segundo estes critérios. distribuir poroorcionalmente en
tre os empregados as moradias e demais bener.ícaos aos de re!!

da baixa e de maiores encargos domésticos.

JUSTIFICACR,O

n.ro/~~","lucl.

EMENDA POITIVA

o texto acima é produção, com ligeiras modificações.
dos artigos 368 e 370 do anteorojeto Afonso Arinos.

Inclua-se, onde couber, no Título IX _
DA ORDEM SOCIAL.

.."... , ...... /.UIT"'uçlD __,

EJ'IIENDA lP09362-7
(!J Constituinte Fl-ORICEND PAIXP:O

\'l PLENARID

F;~~';;;;]

FfeJã7J

Redija-se assim o Artigo 97.

"Art. 97 _ A Câmara Federal compõe-se de até 487

representantes do Povo. eleitos. dentre cidadãos maiores de 18

anos e no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, s~

creto e proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito

Federal, na forma que a lei estabelecer.

o Sistema Distrital padece de incovenientes ainda
mais graves que os do Sistema Proporcional. Ele exacerba (ao invés
de reduzir a capacidade de influência do Poder Econômico ou do ab.!:!,
so da função pública, podendo chegar ao esmagamento dos eventuais
oponentes no restrito âmb t t o distrital. Ele deforma a verdadeira'
representação da população Ele tende a aoequenar à atividade poli
tica, reduzindo-a a uma mera procuradoria de assuntos paroquiais.
Ele elimina a visão e a dimensão nacionais das questões.

O Sistema Misto, além de padecer dos males de tudo
aquilo que é "misto", tende a estabelecer a ditadura das- cúpulas .'
partidárias na definição e no ordenamento das famosas "listas de
candidatos" •

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

EJ'IIENDA lP09372-4
(!JôEPUTAOO JORGE HAGE

TlITO',u,,,,,e.oçi'
EMENDA MODIfICtl.TIVA

substdtua-se a expressão "maioria absoluta"

por "maioria s.teores», suprimindo o § 2".

o regime democrático exige imoerativalllente a existência
de um adequado sistema de oesos e contra-pesos na organização
social. Em outras palavras: que os ebáres sociais estejam re

presentados em igualdade de condições nes entidades que sejam
financiadas, ou através de Ieooatos arrecadados do Público ou
através de fatores componentes de custos pagos pelo consumidor
final nos preços de compra e não fiquem sob controle de apenas
uraa das partes. Porque o controle unilateral oode permitir a
prática de políticas que sirvam apenas aos interesses de
dos atores. pondo em risco 05 interesses da sociedade.

JUSTIFICAÇ1iO

EMENDA lP09367·8
f'J a:t<STlTUINlEFLClUWll PAIXIIO

F

Aqui, à consideração dos Senhores Constituintes uma

sugestão de norma constitucional que é antiga e justa reivin
dicação dos trabalhadores. qual seja. a referente à co-gestão

das instituições previdenciárias

go ou função de confiança, a remuneração respec

tiva terá sido integralmente incorporada

vencimentos permanentes do servidor;

"U·fI".,.. " ... ;10

A orccoet.e reduz de lO para 5 anos o prazo para .rncomcre-,

Aos 5 (cinco) anos de efetivo exercício de car-

EMENDA ADITIVA

lnlclua-s.e, onde couber, no titulo 1\'. Capitulo VIII _

DA ADHINISTRACROfõ 6M.c4

ç§o de remuneração relativa 11 função de confiança, sillpleslllente

para garantir a manutenção de um direito já conquistado pelos se!.

vidores na legislação em vigor. A Constituinte não eeee

direitos justos e legitillos de ulla categoria Que,nos últimos anos,

tem sido B maior vltillBa do violento a:uoeho salarial que se aba

teu sobre a classe trabalhadora.

A tradição do sistema eleitoral brasllieira te11 sido sufragar

os candidatos 8 cargos do Poder Executivo por maioria relativa.

m- nJTOllUltlPIC.&Ç10

Inclua-se o seguinte parágrafo 1" ao Art. 4'35. trans-
formando-se o atual parágrafo único em parágrafo 212. ./

" § 1" _ Na ececeecão das respectivas ConsUtuiçi5es
as Assembléias Legislativas dos Estados deliberarão a respeito do si~

tema de gove,o que irão adotar, do prazo em que isso deverá ocorrer,
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JUSTlfCATIVA

no caso de mudança do atual sistema, bem como, das diretrizes a serem
observadas a esse respeito nas Leis Orgânicas de seus municípios.

rr;~~;7B"A""]

fÇj'~WJ

fÇ~;~;;]

(Iü77;ã7FJ

.~........lt.",.d./I".~O,"".b, -,

f:EMENDA DE PLENARIO

Suprima-se o Artigo 360 e seu Parágrafo Único.

JUSTIFICATIVA

A matéria constante do Artigo não é de natureza Con~

t rtuc í.cnar , O objetivo nele prevas ro , se conveniente for. poderá ser
objeto de Lei Ordinária. O que se encerra no artigo não envolve I'lat!
Tia substancial referente à Ordem Econômica. à Ordem Social, à Orga
nização do Estado ou à Garantia de Direitos esseciais. O assunto, por
sua orce», escapa ao conteúdo de uma constituição. Alél'l disso, o di.§.
posItivo é de nem res ce inconvenIência pelos riscos que acarretaria
à previdência z1Jpletiva "'a dos os recursos que esta perderIa, e pelos
prejuízos Que traria a beneficiários e aposentados desse tipo de se
guro social Depois de tantos anos de vigência de regime como o atual,

que favorece mais de seis milhões de contribuintes e suas famílias ,
alterar o eriterio que a todos beneficia e criar solução enbaraçcsa
que não condiz com os Objetivos maiores de justiça social de uma .As
sembléIa Constituinte. Se o Legislador comum pode apreciar oportuna
mente o assunte com tempo maior e melhor eonnec reento de seus porme
nores, não há porque situá-lo no rigor dos trabalhos da Assembléia

Constituinte. ~ o que sugere o signatário da presente.

EMENDA lP09381-3
(:J DEPUTAOO JORGE HAGE

PLENÁRIO

EMENDA lP0938o-5
tJ QEPIlTADO JORGE HAGE

F;~~~';;J

fui~'B7FJ

Inclua-se a seguinte alínea "e" ao Inciso I do Art.
21.

§ 512. - " As autoridades Estaduais e Municipais ecnne
tentes poderão ser acionadas judicialmente para prestarem o ensino 7
fundamental obrigatório, devendo. ainda, ser responsabilizadas por R
missões, mediante ação civil pública, se não diligenciar para que t.Q,

das as crianças. em idade escolar "resIdentes no território de sua

competência, recebam um ensino fundamental obrigatório e gratui to a
que tem direi to. "

JUSTIFICATIVA

Inúmeros municípios oferecem hoje, além do ensino fu!!.
damental, o ensino do segundo grau e mesmo o superior; Por outro lado
os municipios das Capitais não devem ser impedidos de atuar, ainda que
em caráter supletivo. no ensino de segundo grau

Pretende-se instituir mecanismos que garantam efetiv.!!
mente o direito de todos a educação e a obrigação do poder público em
atender ao ensIno obrIgatórIo, nos termos da Constituição.

JUSTIFICATIVA

n e) Lei Criminal estabelecerá penalidades rigorosas
para os que utilizarem o J)odet econâmico para influenciar o proces
so eleitoral, desvirtuando o significado do voto".

PLENARIO

EMENDA lP09376-7
(!J DEPUT ADO JORGE HAGE

r.r------ 'U"''''''I~.'''''lol...~.",... lo

r:=;;~~~';;J

p:rõ7};;Jã7l

Redija-se assim o Art. 444. acrescentando-lhe mais
um parágrafo, ~om a consequente eupressãc do êrt. 458.

Art. 4114 - O !'jlstemJl de governo instituído nesta
Constituição entrará em vigor 1"10 dia 15 de março de 1989, com o in!
cio do mandato do próximo Presidente da República. não sendo pas

s!vel de emenda, no prazo de OS (cinco) anos, a partir de sua inst!.
l8çlo, devendo nesse mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro e os
demais integrantes do Conselho de Ministros.

§ 1Sl _ Neste caso, o Primeiro-Ministro e os demais

integrantes do Conselho de Ministros comparecerão perante o Congre,!
so Nacional para dar notíca de seu programa de governo, vedada a mo_

ção reprobatória.
§ 212 _ O mandato do atual Presidente da República

terminará em 15 de março de 1989.

Não cabe a imposição obrigatória do novo sistema de g~

ver-no 80S Estados membros da reoeraçãc, A matéria, até pela ausência
de experiência histórica, deve ser deixada ao exercfcfc da autonomia
Estadual. E é conveniente que tudo isto fiQUe mui to explít:! to para não
gerar quaisquer dúvidas. Com maior razão ainda, deve caber a cada E.§.
tado a decisão a respeito .de como tratar a questão a nível dos, seus
munlclp!os, fixando diretrizes para as respectivas leis orgânicas.

EMENDA lP09373-2
(l DEpllTAOQ JORGE HAGE

JUSTIfICATIVA

F;~~;":J

êF7~~7ã7J

L;~'~;;;;;;J

1:õLi~~7"ã!J

46"

PLENARIO .

'~I"'I\IeI~.""do/lua~~,,,..la, _

"Inclua_se o seguinte Inciso V ao Art

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, nas ní.sncsfcões Transitórias, o seguinte

Artig03~r:!.t.- e.c-v.éu.-<. r
Art. _ A União ecfãceeé anualmente, durante o prazo

de 10 (dez) anos, nunca menos que '30% (trinta por cento) do seu vol.!!
me total de lnves t ímentcs , à conta de quaisquer espécies de recursos ,

no desenvolvimento da Região Nordeste do País.

Jf hoje pacifica a compreensão de que medidas comoen
satõrias como esta se Impõem para corrIgir os desníveis regionais. O
Nordeste tem cerca de '30 (trinta por cento) da população nacional '
Não é demais exigir a aplicação. nessa área, de 30% dos Inves t.Imen
tos federais.

Altere_se a titu!ação do Capitulo r r , do Titulo V,
suprimindo a denominação "Do Executivo" e adotando-se "üa Presidê!!,
cfe«,

JUSTIFICATIVA

Inciso V - Representar junto aos Tribunais Elei to
rais scbre possíveis Inter rerêncãaa do poder econômico no proces
so eleitoral, que impeçam a aferição com fidelidade e Isenção a
vontade popular.

Esta é a organização adequada, se o Sistema de Gover
no 'Iue se pretende é Parlamentarista E aqui vamos de fato ter QU;
re",Jlver a questão: Ou é ou não é. A organização dos Capitulos é o
refJexo da organização dos Poderes É precfsc decidir se a Preside!!.
c í n P. uma coisa e o Governo outra coisa, ou não A mistura que resu!

tou· no anteprojeto é o reflexo da tentativa de eese ie dos dois Sis
temf15 que o anteprojeto procura. Entendemos ser Inviável essa busca
de um "SIstema Médio". posto Que se trata de diferenças conceituaIs,
de t cnceecees , que não podem ser dessa forma desfiguradas e desnat!:!,
rarJll~ a esse ponto. ~ claro que é perfeitamente possível e até des~

já...,.l e, diria mesmo, indispensável, a adequação dos modelos teori

co~ I abstratos, à reaHdade de cada país. O que não se pDde faze'r '
impunemente é descaracterizá-los Dor completo, como a proposta faz
ao I'/lirlamentadsmo (e também ao Presidêncialismo, é bom lembrar}po!.

que o resultado da mistura de coancnentes de um e de outro modelo f

porl" gerar, como no caso gera. riscos maiores do que a adoção de uma
ou IIIt outra opçio.,qo criar a f1gurl! do Prill'e1ro_H1nlstro e do Cons~

lhu de M1nIstros, e da dlssoluçlo, -e das Ilações de desconfiança, etc.
(el,.flIentos típicos do ParlomentarlsClo)"e. ao seeeo tempo. manter o

.,JUSTIFICATIVA

A Defensoria do Povo, como o próprio none já diz
deve zelar pelos interesses populares, e nada mais correto, Que a
principal forma de manifestação popular. o voto. seja resguardada
de interferências econômicas.

A obrigação da Defensoria do Povo representar junto

aos Tribunais Eleitorais, sobre influências econômicas no processo
eleitoral, não retira deste a justificativa e a competência para'
julgar os crimes eleitorais. a Judiciário poderá tomar as .aedroas

legais previstas para garantir a isenção das eleições, entretanto
será assegurado aos Defensores do Povo o direito e dever de denu!!.
ciar os abusos conhecidos.

EMENDA lP09382·1
ê' DEPUTADO JORGE HAGE

PLENARIO

EMENDA lP09383-0
~TjTADO JORGE HAGE

__---------'ufOl.~IT".....10, ___,

p;r;:~;';;;;J

tÇ7~'07J

JUSTIFICATIVA

j) Os cr Iees sexuais serão considerados como crime

contra a pessoa humana. e, portanto, capitulados penalmente cama
"crimes contra a vida e e; Integridade física" •

Art. - Ficam revogadas todas as nOrmas legais. de '
qualquer nível, que importem em discriminação ou tratamento diferen
ciado da mulher em relação ao homem

tigo:

Inclua-se a Alínea "J", ao Inciso I, do Artigo 12.

JUSTIFICATIVA

As eleIções devem refletir claramente o voto do po
vo brasileiro, e. portanto, pode e deve .ser coibido qualquer tipo
de interferência econômica sobre o processo eleitoral

Jf importante acabar desde ja, com toda e qualquer
discriminação praticada contra a mulher

Inclua-se nas Disposições TransitórIas o seguinte A,!.

f"LENARIO

A mudança da base de contribuição para a seguridade
social constitui velho anseio de amp Lcs setores preocupados COIll as
caracteristicas perversas do atual Sistema (base na folha de salá
rios) Que penaliza Quem mais emprega mão-oe-cbra e privilegIa as E!!).

presas intensivas em capital, via de regra a grande Empresa Multin.!!
cional automatizada, altamente tecnologizada e que pouco contribui
para a nossa mais grave questão social que é o emprego

JUSTIFICATIVA

Inclua-sà{lÍas Disposições Transitórias, na parte r!:,
ferente à Seguridade Social, o seguinte ArtigO! O"'J...J...:~b...t~

" Art. - A União, num prazo 'de 3 (três) anos, deve
rá modificar o atual sistema de contribuição dos empregadores que'
deixará de incidir, exclusivamente, sobre a folha de salários, pri.E,
rizando a incidência sobre o faturamento, deduzido o valor da folha

de salários

A capitulação dos crlm~s de vIolência sexual como
"contra a vIda, • pessoa, e integrIdade" é elemento essenéial à
nossa arde. juddIca que se pretende digna de urna hão civilizada.

EMENDA lP09377-5
tJ DEPUTADO JORGE HAGE

EMENDA lP09378-3
(JOEPUTADO JORGE HAGE

r.r----------,..~"..,,"'o,.----------___,

r.r Tn'ooun"oc.aç1o,_~--~-----~

fI;;~';;;;=]

fITWj;;;7ã!l

pr;~~~~'ãP:J

fÇ"u~o/Y?J

....llTIl_f1_lol-----~----___,

n .......I~O".. I1tlI.UI~~'"... lo ,

PLENARIO

Inclua-se o seguinte Parágra fo 21:l ao Artigo 300, tran,!
formando-se o atual parágrafo único em parágrafo primeiro.

es ~ _ Considera-se atividade econômIca aquela realiz.!!
da no recesso do lar".

Não é aconselhável mesclar considerações de nature
za estrutural da nova ordem jurídica que se pretende duradoura com

8 proillemática do imediato, do conjuntural, sob pena de incindir-se

em grave erro Que aliás a nossa hist6ria já registra.
Fixado o mandato do atual Presidente para 04 (Quatro)

anos. conforl'le compromisso solene de Tancredo Neves e de José Sarney
COI! a Nação Brasiieira e encerrado em, 15 de março de 1989 o governo
!:la transição para a democracia, é a partlr desse momento que o Pais
deve iniciar a sua nova etapa histórica, adotando o sistema parI!
llIentarista de governo.

É Impossível decidir-se com isenção e racionalidade,
com os olhos no horizonte mais largo como exige a seriedade desta '
questão,se conduzirmos as coisas para estimular e acirrar óbvios e

inevitáveis interesses momentâneos dos atores presente.s na atual cena
po1!tica. Não é po);' outra razão que o modelo parlamentarista que'
estamos tentando construi);' se vê a cada passo sob pressão de in
teresses <legitimos até) das correntes que representan na Constitui!!.

te o segmento polItlco liderado pelo atual Presidente da República
od as fórmulas de acomodação ora batizadas de semi-Presidencialismo,
nec-perí.ementerrsmc , parlamentarismo mitigado e outros que tais, a1
gUIlIBS delas incorrendo em gravíssimos riscos de inviabilização com
pleta do bom funcionamento das instituições,justamente pela neutral!
l,açA'o das virtudes de um e de outro modelo, pela retirada de comlJE.
nentes essenciais para funcionamento de qualquer deles.

O ônãcc caminho seguro para evitar tal equivoco hí.s-,

t6rico consiste em deixar intocado o atual sistema presidencialist-a,
sobre o qual assumiu o Governo o Presidente José Sarney. Ao mesmo '
telllpo não há porque transgredIr a duração pactuada entre a Aliança
eeeeeeaeree e I Nação num período de 04 (quatro) anos fixado para a

transição.

JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o parágrafo J:r,S1 do Ar~. '3"l8 acrescen
tando_lhe mais o parágrafo 5Q:

- § 4g - 05 lIIunieip.1os atuarão ,pr,tor.1tar:1areot'e.~ no en_

sino fundamental, sem prejulzo da oferta que garanta o prosseguime.!!.
to dos estudos.

o reconhecimento do valor econômico do trabalho domés_
tico e das várias atividades realizadas no recesso da casa é de suma
importância para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas
lides domésticas sem receber qualquer compensação.

Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o
trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do Produto Interno Bru
to (PIS). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se ev!
dencia quando confrontado com O da atividade empresarial organizada ,
realizada em creches, res teueantes , Lavende r Las , servIços de asseIo
e conservação. A inexistência de uma infra-estrutura de apoio à fam!

lia 1lIlpede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a at!
vidade remunerada.

A presente disPoslção, reIvindlcação de alguns segmen
tos do movimento de lIIulheres, repete o previsto no parágrafo únIco 7
do Art. 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequêncla prá
t1ca, ):Iossibilltar a vinculaç:io da dona-de-casa ao sistema estatal 
de seguridade social.

EM8lDA lP09374-1
ê'õEPUTAO' JORGE HAGE

EMENDA lP09375-9
[JDEPUTADO JORGE HAGE
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EMENDA lP09384·8
!:J Con.htuinte FLORiCENO PAI..O

JUSTIFICACAO

• _EI!IEblOA SUBSTITUTIVA - OISPOS;~;~~OT;~~~DADO:§ 7Q DO ARTIGO 338
Dê-se ao § 7Q do art. 338 a seguinte redação

p:r;;;""'~

I 51~fttJPLE~ARIO

Cànstituinte FLORICENO PAIXM
\

\ nuooulTtptc.ç10

\ Inclua-se no Titulo IX, Capitulo II, Seção I! -

\ Da Previdência Social

\ Art - Fics vedada a celebração de convênIo de

qualquer ~atureza dos órgãos da Previdência Social e da saúde

cce entidades privadas relativo a prestação de assistência mé

dica e ccncessãc e manutenção de beneficios pecuniários

\
\ JUSTIF"ICACJ\:O

\ -
A em~nda visa a manter o controle da prestação de as-

sistência médic, e beneficios previdenciários, evitando-se a po..§.

sibilidade de oc,rrência de fraudes ou a desordenada excansãc
desses serviços, ~ que acarretaria o desgaste financeiro da Pre

vidência soçial, ~ o consequente surgimento dos famigerados

"'deficits" que tantos prejuizos trouxeram aos beneficiários do si§.

tema SÓc1o-securita\iO
A presteçãn direta de assistência médica e beneficios

proporciona, ainda, a\endimento sem privilégios à massa previdên

ciária

EMENDA lP09392·9
Consti tuinte FLORICENO PAI RO

\
EMENDA lP09391·1
[!Jr=;~~"~

flE'1fi?3

r='~'~~'~

ITj'íiflB.u....'.,.OI<'.d./IUI~Ol<t.. lo

11 § 7Q _ Os trabalhadores poderão utilizar o Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual em qualquer caso de rescisão

do contrato de trabalho."

Já que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço está

sendo substituido pelo Fundo de Garantia do PatrImônio Indivi

dual, é justo que seja mantido o mesmo tratamento nos casos de

rescisão do contrato de trabalho Como está previsto no projeto,
evidencia-se uma penalização ao trabalhador na ocasião da dispen

sa do emprego.que fica sem possibilidade de sacar o fundo de ga_

rantia quando dele mais necessita.

.~ ...."""c.w ...lo/lul~.lt..lo, ~

EMENDA lP09387·2
l:J Constituinte FLORICENa PAIXAO

EMENDA lP09388·1
l!J Constl tuInte FLORICENO PAIXAOFY~;"~

nt".""'/CC"t.'1.o/.uIcOl<t� ...., _

I Qi"PIl

Presidente d.a República como responsável pelo Poder Executivo e

exercendo sua autoridade através do .conselho de Ministros, e , pior
ainda, integrando o GOVERNO o vmccefc misto" gera incongruências'
internas, contradições em termos, que tenderão a conduzir a defor
mações e impasses graves É da essência do Parlamentarismo a pre

sença de um árbitro, de um magistrado, garantidor das Institui

ções e que presidirá permanentemente os conflitos naturais entre'
Governo e Parlamento. Como admitir-se transformar este árbitro em

participe de uma das partes do jogo.
Não se trata, como se vê, de qualquer esoecãer de de

fesa "purista" de um modelo, por amor às abstrações ou a esta ou ;..

que La solução ccncreta do direito positivo Constitucional de Qual

Quer nação, muito menos do modelo 8r.ltânico orirginaL Trata-se, '

tão somente, de uma ponderação com a lógica, de um apelo à raciona

lidade, e de uma lembrança ao fato incontestável de que não existe:

no mundo inteiro, quaisquer que tenham sido as adaptações que cada
nação fez para atender às suas realidades, não existem, repito, ex

periências ate hoje que fujam a esse requisito mínimo que é o cerne

do conceito mesmo de parlamentarismo a presença em cena de tres en

tes distintos - Presidência (ou o rei ou quem quer que seja o Chef;
do Estado), o Governo, e o Parlamento.

Nem mesmo os modelos de Portugal e França, que têm'

fortes "influências" presidencialistas, cometem essa descaracteriza
çãc essencial -

JUSTIFICAçno

n ...~'./COWlld./IUI.O..tlllo ~

PlENARIO
.~~.UIO/C'I<'''1.JJ/·3·I<t''l:''-------~

EMENDA ADITIVA Tu~~Unt''''.;l:O

ncreacenta-se , onde\coUber, no TitUIO~' Cepitu

lo II - Da Política Agrícola, F\,JOdiária e da Reforma Agrária:

Art. 'M E insuscet)Nel de penhora a propriedade

rural até o limIte de 100 hectare~inClUidOS sua sede,instr"y'
mentos do trabalho e implementos a ricolas, quando explorada

pelo trabalhador que a cultive e ne a resida, e não possua ou

tros imóveis rurais. Nesse caso, a g'arantia pelas obrigaçõe;

limitar-se_á à safra".

gMENOA MODIFICATIvA TUTO/MTtftC&Ç1.0

ISPOSlTIVOoi~~DCDJir~:JIiOdJ2tnJr~JSPIfl,IIdo Ca r t• 12, a seguin

te redação

Há no vigente Código de Processo Civil. art 649,t.Q.

um elenco de bens que estão imunes à penh~ra.

JusitI fca tal procedimento do nosso ordenamento ju
ridico o fato de que a penhora de certos bens pode redundar e;

prejuízo soc i ak irreperável \
\

O caso previsto na presente sugestão e que est.!
mos pretendendo erigIr à condição de oreceã to' constitucional
também é inteiramente justi ficável, uma vez que não se compre
ende possa o pequeno proprietárIo rural fica sem o seu imóvel

por força de constrição executiva, máxime quando ele o cultive

e nele resida com a famUia

JUSTIFICACJlO

c) justa indenização metade em dinheiro ao preço de

mercado, e metade em títulos da dívIda publica
nas mesmas ccndí.ções , de pagamento previstas pa

ra a desapropriação de propriedade ruraL

EMENDA lP09393·7
ê' ConstI tuinte FLORICENO PAIXAO

PC;~~'~

l'{J7;i7W.~II<uto/.ol<t ..l.l.uIC.~t.llo, ~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416, PARAGRAFO SQ

JUSTIFICAÇ~O

Art _ Os reajustes das pres taçaes mensais dos f'Lnanc í a-,

mentos concedidos para a construção ou aquisição da moradia pró

pria serão efetuados semestralmente de acordo com o princípio da

equíve.lênc ra salarial.

Onde couber, no Titulo IX, DA ORDEM SOC-ALI ~rfiJojZ

EMENDA ADITIVA

Entendemos que a lei ordinária deve não s6 prever os casos de

dissolução do casamento, mas, também, dispor sobre possíveis r~

quisitos para a obtenção d. direito.

JUSTIFICACAO

O Sistema Financeiro da Habitação, além da complicação

em que se meteu com as di ficuldades por causa da falta de recur

sos, debate-se ainda com uma variedade de planos de reajustes das

pres tações da casa própria, que certamente impi5e os maiores con

tratempos no momento do seu cálculo

Assi\ll' necessário se torna estabelecer, a partir da pró

pria Constituição, mecanismo uniforme de reajuste das prestações

mensais de amortização dos financiamentos obtidos.

No artigo 416, § sg,'suprima-se a parte final que dIz: "desde

que haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou coE!

provada de fato por mais de quatro anos"

l:J PLENARIO

EMENDA 1P09389·9
l:J Constituinte FLORICENO PAIXAO

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Titulo TI[ ,Capítulo [!li ,
Dos ServldtJres Publicos

Uma das características mais marcantes do subdesen

volvimento é a not6ria escassez de recurscs cpara o finónciamento de

atividades essenciais à promoção de bem-es t ar dó popul eçãc e para o
crescimento dd eccncnua , As insti turções financeiras, nesse partic!;!

lar, desempenham papel da maior importância.

Nos últimos tempos verificou-se uma insensata e te

veçêc das taxas de juros.

• As falências e as concordatas multiplicaram-se pe

lo País. As empresas produtivas apresentam perigosos índices de en-,
dIvidamento. Enquanto isso, os bancos e as financeiras fazem-se SU!
dos às necessidades ~desses empreendimentos e continuam vorazes em

seus lucros, mani restando o desejo de perpetuar uma si tuaçãc mar-ca

damente insustentável perante todo o esforço da Nação em super-ar es
sas graves dificuldades. • -

JUSTIFICACJlO

Art. _ Aos servidor público é assegurado ° direI to

de participação do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual.

ras , em todo o País.
v - a atividade das instituições financei-

Inclua-se no art.lgo 310 do Projeto de Constituição,
o seguinte inciso:

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO310

r.r-=====-----TO•• o/~Untft•• C.O, ~

r.r---------- TUTO/~UITlftC.Ç1.o

A desapropriação de propriedades urbanas será di ficul
tada se o respectivo pagamento for integralmente em dinheiro Daí
a solução que propomos: metade em dInheiro metade em títulos da
dívIda publica

JUSTIFICACAO

fG;~"'~

[Ç}/d;fiiJ
EMENDA AD:nVA

tJ PLENMIO

r.r-=::c:c,...,-==----tUto/~U'Tt'...Ç1.o, _'_~

EMENDA lP09390·2
[!J Constituinte FLORICENa PAI"O

D projeto el:Ctingue o PIS-PASEP. Este úl timo fundo

(PASEP) é exclusivo do servidor público. Nada mais justo, por

tanto, do que assegurar também aos funcionários os benefícios
do FGPI, que se assemelha àquele, sob pena de se causarem aos
servIdores publicos danos Irreparáveis, além de se estar pra
ticando uma odiosa dl s cr-ImLnaçãn face aos trabalhadores,

quais, pelo projeto, já estão sendo beneficiados

EMENDA ADITIVA ~

Inclua-se, onde couber, no Título.m - DA ORDEM ECONO
MICA E-5gei-ALF1NAAlae-JeÃ t /-r-~r -

-Art. - As empresas estrangeiras atualmente autori
aeces a operar no País terão prazo. fixado em lei, par;
que se transformem em empresas nacIonais.

Parágrafo ünf cc - Só se considerará empresa nacional,
para todos os fins de direito, aquela cujo controle
de capital pertença a brasileiros.

JUSTIFICACRO

O claro objetivo da presente proposição é elinúnar
a influência nociva do capital exclusivamente estrangeiro na eco

nomia nacional, admitindo-o, entretanto, minori tariamente 

constituição das empresas que operam no País.

~
Onde couber.. no Titulo VI! - DA TRIBUTAÇAD E ORÇAMENTO,

&1"'./uLo I

Art. - Os rendimentos do trabalho e os proventos da

inatividade, em ceccr rênc.re de aposentadoria. transferêncIa pa

ra a reserva remunerada ou re rcrma , de valor mensal até vInte ve

zes o salário-mínimo em vigor em 31 de dezembro do ano-base, não
serão incluídos como rendimentos tributáveis na declaração do

contribuinte.

Parágrafo unico _ A parcela que exceder ao valor pre
visto neste artIgo entrará no cômputo do rendimento bruto.

JUSTIFICATIVA

o Brasil é um dos países que mais taxam o contrIbuinte.

O imposto de renda tem sido utilizado, ultimamente, como Instru

mento de opressão fiscal. Esse fato tem produzido inúmeras recl!

mações
Entendo, a priorI, que vencImentos e salários não cons

tItuem renda" Por Isso, não deveriam ser Inclu!dos no imposto s-;_
bre a renda. Todavia, o são.

Para ~evitar maIores injustiças. esta proposta pretende

isentar da referida t:r;ibutação aqueles que, mensalmente, ganhem

dSet7ée.;'bi;otedoveaz"cos_boa;eS.lor do salário-mínimo em vigor no dia 31 de

EMENDA AOITIV TUTO/~UlTtft.&Ç1.e J[iii:.

Acrescente-se, onde couber, no Titulo lJ.l1', Capitu

lo II _ Da Política Agricola, fundiária e da Reforma Agrária:

Art. E eeseçoeece a assistêncla técnica gratuita a n1

vel de pequenos e médios produtores rurais.

JUSTIFICACA:O

Os produtores rurais de Horti-fruti-Granjeiros e

Pastoris, não contam com assistência técnica rural,eficiente,

em suas propriedades rurais.
Se a assistência técnIca rural fo; implantada a n!

vel local de propriedades no sentido de bauscar o aumento de

produção rural a um minimo de custos, os preços tenderão a e!

tabilizar. D homem do meio rural ficará menos pobre e será
um atrativo e- uma alternativa para desacelerar o êxodo rural,
reclamados pelos grandes proprietários ruraIs, e pelas autor,!

dades municipais, tendo em vista o elevado custo social do r~

ferido êxodo A qualidade e quantidade da procuçêc rural te,!!.

der á a ser melhor e maior. Com uma produção rural de melhor

qualidade e em maior quantidade e com preços m~lhores, ter~





Assembléia Nacional Constituinte • 985

Constituinte IRMA R. PASSONI

ART. O direito a condições de vida urbana digna eondf c.í cna
o exercicio do direito de propriedade ao interesse so

cial no uso dos imóveis urban ...s e o subordina ao princípio de

necessidade.

II _ A gestão democrática da cidade.

Acrescente-se ao Título VIII da Ordem Economica e Financeira
Capitulo I do proj~to do Relator da Comissão de Sistemati-

zação, o seguinte artigo

JUSTIFICATIVA

'UTO/.u""'a~o

! _ Acesso à moradia, transporte publico, saneamento,

energia elétrica, iluminação pública, comunicações,

educação, saúde, lazer e segurança, assim como oreser-,
vaçãc do patrimonio ambiental e cultural.

O estabelecimento dos principios contidos nesta pro

posta é ccndtçã.. indispensável para a realização da Reforma

Urbana.

EMENDA lP09414-3
('l

Constituinte IRMA R. PASSONI

Acrescente-se ao Titulo VIII da Ordem Economica e Financeira

Capitulo I do "~ '.projeto do Relator da Comissão de Sistema
tização, O seguinte artigo:

PLENttRID

do como pretextos para justificar métodos antidemacráticos de GQ

Esses pretextos não resistem no entanto à mais superf!
eial das anãí.Ises , tanto é assim que nas democracias ocidentais,

que administram sociedades complexas, é ccmern a prática de co,!!
sultas populares para a tomada de decisões que afetam a socieda

de.

Essa prática tem funcionado com eficácia nos Estados unido;

e em praticamente todos os Países da Europa, contribuindo para dar
legitimidade popular às decisões do governo.

E por Isso que apresentamos esta proposta de 1nstitulção da

consulta popular. a ser inserida no texto da nova Constituição, para

dar legitimidade e tiransperêncaa a decisões que até aqui tem saôo to

mada entre as quatro paredes dos gabinetes tecnocráticos, sem a mínI
ma consulta ao pcvc, -

r.r ,Ud.tU/CC~I.IIo'.ulcaM'..;,O .,

§ 2R _ Esses municípios organizarão de forma de descentra

lizada sua administração, preservada a unidade p!!.
lítica do governo municipal.

JUSTIFICACAO

Não é possível legIslar sobre realidades dIspares como se

elas fossem semelhantes, tal atitude implica em ignorar diferenças

quantitativas e qualitativas gritantes. Rio de Janeiro e São Paulo

são exemplos contundentes da insuficiência das formas padronizadas

de organizar o governo e a administração municipais, principalmente

quando se busca a gestão democrática de nossas cidades. Isso é tan

to mais grave quandose sabe que até o ano 2.000 São Paulo será uma

megametrôpole com 33.2 milhZies de habitantes numa mesma área urbana

contínua.
Neste sentido é ·.importante Que a Consbtulção considere a

especifie idades desses municIpios, possibilitando-os adotar modali

dades próprias de organizar suas funções executivas, legislativas e

fiscalizadoras.

e três nos municípios de até quatro milhões de habitantes
e de cinguenta e cinco nos demais casos.

§ HI - Os municípios' de mais de tres milhões de habita!!

tes criarão Conselhos Regionais, eleitos em pleito
direto, com funções fiscalizadoras e consultivas,

complementares àquelas exercidas pelas Câmaras M.!:!,
nicipais, e regulamentadas pelas respectivas leis
orgânicas.

Constituinte IRMA R PASSONI

JUSTIFICATIVA

.uILblo'aOMlsdo'"ulca~,..IQ ..,

Plenário

Esta artigo procura assentar um principio que deve reger a

execução da Reforma Urbana.

=- .uTO/~Un"IC.l(Io __,
PlENJ(RIO

Constituinte IRMA R. PASSONI

ART A heb í t açêo será tratada dentro do contexto de de-

senvolvimento urbano, de forma conjunta e articu

lada com os demais aspectos urbanos: saneamento, transporte e
sistema vrãcro, uso do solo e propriedade imobiliária urana,

equipamentos coletivos e serviços urbanos.

EMENDA lP09411-9
f!l
f!l

'~IMJ.'O'COM .. sla'"ulcO"'lIio .,

Acrescente-se no título VIII da Ordem Economica e Financeira

Capitulo I do " "projeto do Relator da Comissão de Sistema

tização o seguinte artigo:

EMENDA lP09407-1
fJ

.(-'1

Constituinte IRMA R. PASSONI

Art. 317 - Ao direito de propriedade da imóvel rural corresponde uma
obrigação social.

§ 1" O imóvel rural que não corresponde à obrigação social

será arrecadado mediante a aplicação dos institutos da Pe!.

da Sumáda e da Desapropriação por Interesse Social para
fins de Reforma Agrária
§ 22 A propriedade de imóvel rural corresponde à obrigaç::lo

social quando. simultaneamente.

a) é racionalmente aprcvef tada ,

b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o

meio ambientei
c) observa as disposições legais que regulam as relações d

trabalho e de produção e não motiva conflitos ou disputas
pela posse ou domínio,

d) não excede a área máxima prevista como_limite regional;
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem

nas suas imediações.
§ 30 _ O im6vel rural com área superior a sessenta (60) mó
dulos regionais de exploração agrícola te.Lá o seu domínio
e posse transferidos. por sentença declaratória, quando pe

manecer totalmente inexplorado, durante três (03) anos con

secutivos, independentemente de qualquer idenização.
§ 40 _ Os demais imáveis rucaí.s que não corresponderem à o

brigação social serão desapropriados por interesse social para fins

de Reforma Agrária., mediante indenização paga em tItulas da dIvida a

grária, de valor por hectare e llquidez invers..mente proporcionais à
área e à obrigação social não atendida, e com prazo diretamente prO-I
porcional aos mesmos fatores.

Acrescente-se ao TItulo VIII da Ordem Economica e Financeira

Capitulo 1 do.· ~prajeto do Relator, o 1eguinte artigo:

Dê-se ao artigo 317 do projeto do relator da Comissão de
sfatemat.azacãc a seguinte redação.

Constituinte IRMA R PASSONI

q$.
Acrescente-se ao Título \U-I' da Ordem Economica e financeira
- Capitulo I do ,projeto do Relator da com.ssãc de Siste

matização, o seguinte artlgo:

ART Todo cidadão tem direito ao acesso à moradia dig-
na dos serviços urbanos essenciais e condições am

bientais saudáveis.

~ dever do Estado assegurar condições para que esse direito se

ja exercido.

Dê-se ao Artigo 312 do projeto do Relator da Comissão de
Sistematização, a seguinte redação:

§ 11:1 _ Para assegurar a todos cidadãos o direito à mora-
dia, fica o poder público obrigado a desenvolver

políticas habitacionaus que permitam'
I _ Acesso a programas públicos de hab r tação de aluguel ou a

financiamento público cara aquisição ou construção de ha
bitação própria,

II - Regulação do mercado imobiliário urbano e proteção ao in
quilinato, com a fixaçl;o de limite máximo para o valor ini

cial dos alugueis residenciais;
lU -Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas em

regime de posse ou em condições de sub-habi tação

ART.. Todos aqueles- que, não sendo proprietário rural ou ur-

bano, detiver a posse não contestada por 3(tres) anos

de área urbana contInua, não excedente a 300 metros quadrados,
utilizando-a para moradia própria ou de sua familia, adquitir
-ane-ê o domínio, independentemente de justo título e boa fé.
O dIreI to de usocapHlo não será reconhecido ao mesmo possuidor
por mais de uma vez.

EMENDA lP09412-7
f!lPLENMIO

UXTa/~ulT"IC'Ç;'O __'

Através desta dispositivo procura-se instrumentalizar o poder
público para que se tenha condições de implantar a Reforma Ur

bana.
Ao meio tempo em que reserva a propriedade do imóvel residen
cial, vítima predileta da vontade desaproprietoria de governos

manipulados por grandes empreiteiros.

ART. O poder público pode desapropriar imóveis urbanos para
fins de interesse social, mediante o pagamento de inde

nização, em títulos da dí:ida pública (resgatavel em 20

anos) •
Essa indenização será fixada no valor cadastral do imó
vel para fins tributários, descontada a valorização desor

rente de investimentos públicos ..
§ 11:1 _ A desapropriação da casa própria sàmente poderá

ser feita em caso de evidente utilidade pública,
reconhecida em juizo e mediante plena, integral e

prévia indenização em dinheiro, de cujo ceoôs í to

defenderá também a imissão provis6ria na posse do

bem.

D estabelecimento na constituição deste principio é ccndtçãc

indispensável para a realização da Reforma Urbana.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se no titulo VIII da Ordem zccnceuee e rinanceira
capitulo I do" \Jprojeto do Relator da Comissão de Sistemati

zação o seguinte artigo:

j\rt.. O direito a condições de vida urbana digna condi

ciona o exercicio do direito de propriedade ao interes

se social no uso dos im6veis urbanos e o subordina ao

principio de necessidade.

JUSTIFICATIVA

".,... ,~.....,O'co~"'la'lul.G.lt,~

EMENDA lP0940S-9
f'J
['J

PlEN~RIO

Com este dispositivo constitucional crccura-se dar
nacionalidade à administração pública municipal.

ART. Todo muructpfc deve possuir plano urbanis-
tico sendo por sua solicitação, amparado

pelo Estado e a União para executá-lo

JUSTIFICATIVA

§ 11:1 - A utilização do usocapião especial urbano ex-
clui os casos de ccucacêc que se fizerem sobre

áreas de risco, impr6prias para hab í t açãn , ou em áreas

de domínio público, definidas em lei.

§ 21:1 _ Os terrenos contínuos, localizados em área de

regularização fundiária. ocupados por dois ou

mais possuidores, são suscetíveis de serem usucemados
coletivamente

JUSTIFICATIVA
Esta proposta não diverge essencialmente da proposta do Relator,

ela cont_mpla no entanto a gestão da preservação do meio-ambi

ente, que havia sido deixada de lado na propsta referida.

PU"~",o/ca~1Sllo/lul.ou,n""

Constituinte IRMA PASSONI

Acrescente-se ao título 11 _ Capítulo V da Soberania Popular

do ~:*projeto do Relator. o seguinte artigo:

=- UIP;TO,~u", ..~.çb ___,

EMENDA 1P09409-7
f'J
['J

PLENARIO

Constituinet IRMA R PASSSONI

Constituinte IRMA R:'··P.::A=SS:::O:::N::-'-------'I rr'PT'·a~

..P-::ENAR·i~"~"...."-------..,1 tJ7j'}7Bl

Acrescente-se ao Título VIII da Ordem Economica e Financeira
Capitulo I do projeto do Relator da Comissão de Sistema
tização, o seguinte artigo:

EMENDA lP09417-S
I"

Acrescente-se ao Título VIII da Ordem Economica e Financeira
capítulo I do projeto do Relator da Comissão de Sistema
tização, o seguinte artigo:

r;r------ TUTO'.UlTt', •• cIo

EMENDA lP09413-S
['J

f!l
Art.: - ~ assegurado a um conjunto de cidadãos que represente 5%

(eâncc por cento) do eleitorado local suspender. através
de veto popul;.ar. a promulgação de um projeto de lei co,!!

slderado contrário aos interesses da sociedade.

§ dnícc - O projeto em tramitação será nesse ~caso submetido a r~
fer:endo popular através de plebic;c'itn

JUSTIFICATIVA

Hodernamente, os ide61ogos do autoritarismo têm erig1.

do a inegável complexidade alcançada pela Sociedade e pelo Est~

ART. Todo cidadão ten direito A.. condições de vida urbana

digna e justiça soei I, obrigando-se o Estado a asse-
gurar:

ART... Para assegurar a prevalência do interesse social so

bre a propriedade dos imóveis urbanos, a poder públi

co adotará os seguintes Inst.rument ...S:
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PLENARIO

Jayme Paliadn

Jayrue Paliarin

JUTltJwonflCa;.õa ____,

Justificativa

A mulher brasileira é uma verdadeira heroina,pois

na verdade desde criança muitas inicia o seu trabalho cuidando dos

afazeres da casa e tomando conta dos irmãos menores;quando se casa

o seu trabalho é dobrado. pois no empreqc em qualquer setor regido
por CLT ou por Estatutos do Funcionalismo Público,realiza seu tra
balho fora e ao chegar em casa continua trabalhando. pois 05 deve

res do lar de esposa e mãe, faz com que, seu trabalho, seja mult!

plicado.Assim sendo esta emenda é mais que justa pois a mulher a

posentada aos 25 anos de trabalho em qualquer atividade, na verd2

de já trabalhou 50 anos para o país.

EBenda supressiva
Suprime-se na letra a.do art. 356 a palavra "trin

ta", do projeto de Constituição da Comissão de sistematização. acre

sentando-se "vinte e cinco".

ART. 356"••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
"8" Com vinte e cinco anos para a mulher;

EMENDA lP09424·1
[!JE';FlOO~

tJ7J'''07J

O Art. 308 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 308 do Projeto de constituição

JUSTIFICAÇA:O

ass Ist.e-se hoje à rápida desnacionalização do setor mineral, e o po

der público não tem conseguido fiscalizar a atuação de grupos econô
micos internacionais que atuam na área, que trazem enormes prejuízos
ao país. O argumento de que não podemos prescindir nem da tecnologia

nem do capital externo no setor mineral é inconsistente, porque o

Brasil é a 81 economia ocidental. O processo de desnacionalização do
setor mineral tem infcio, basicamente, a partir da abertura propici.!
da pela lei ordinária de 1967 - Código de Mineração - a interesses .!
lienígenas. Temos. antes de mais nada, o dever de preservar nossas
riquezas não renováveis para nesses filhos. O Brasil saberá dispor

de suas riquezas, com seus próprios recursos e capacidade, para ate!!.
dilllento aos seus interesses, a exemplo do que ocorreu com o petróleo,
desafio que foi" vencido e que traz enormes benefícios à Nação.

Art.308 - A pesquisa e a lavra dos recursos ennerars , bem COIIIO o a

prbveItamento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de au
torização ou concessão do Poder Público, no interesse nacional, a

brasileiros ou a empresas constituídas exclusivamene de capital na

crcnef , e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder

concedente.

tJ PLENARIO

EMENDA lP09421·6 ."~, _
tJ CONSTITUINTE ERALDO TRINOAOE

= TUtfl/.u.....tClÇ.õa

Constituinte IRMA R. PASSONI

A) E:: assegurado a um conjunto de cidadãos que represente 5%

(cinco por cento) do eleitorado, suspender, através de
veto popular, a promulgação de um projeto de lei considerado

contrário aos interesses da sociedade.
O projeto em tramitação será nesse caso submetido a referendo

popular através de plebisci to.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Título II dos Direitos e Liberdades Funda

mentais - capitulo III dos Direitos Coletivos) inciso Vfkç..J IV
A Manifestação Coletiva, a seguinte letra:

A adoção dos, dispositivos acima significaria que a
constituinte realmente assunlu sua responsabilidade no sentido
de crlar as condições legais para a realização da Reforma Ur

bana.

a) Imposto progressivo sobre im6veis ociosos,
b) dIreito de preferência da administração municipal sobre a

aquisição de im6veis urben..s j

c) desapropriação por interesse público;

•d) decretação de área de utilidade pública;

e) tombamento. preservação e regime especial de proteção ur
banlstica de bens naturais ou construidos pelo hcmen.

f) direito real de concessão de uso.

EMENDA lP09418·6
l'l
fJ
r.r ~TufD/~un"'c.;b

JUSTIFICATIVA

Com este dispositivo queremos assegurar a participação da po

pulação em todos os níveis da administração pública.

EMENDA lP09422·4
(!J Senador MAlIID BORGES

['J
r.r

1IU
" " UlTtflCJ,ç.õa' ____,

EIIenda Aditiva.
Acresente-se um parágrafo ao art. 357 do projeto

de Cçmstituição da comissão de Sistematização.

ART.357•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S "Qualquer. pensão ou benefício somente cessará

co. a morte do beneficiário ou por sentença judicial."

Altera a redação do art 69 e seus parágrafos
3Ustificativa

Pela legislação atual da Previdência Social, as
viúvas que percebem proventos ou benefícios,n1l:o podem contrair

novo matrimonio,pois quando isso acontece perdem a pensão

qualquer benefício.O Estado tem o dever de preservar e assegu

rar o bem estar dos seus cidadãos e não usurpar-lhes um dire!

to adquirido. impedindo-lhes,muitas vezes de regularizarem sua

situação conjugal.Assim sendo a referida emenda aditiva, põe

fim a uma norma maquiavélica e anti-social da Previdência aco

bertada pelo o Estado.

Constituinte IRMA R. PASSONI

PLENARIO
r.r TU'aJ.~.lIfluc.õa ____,

Acrescente-se no título VIII da Ordem Economica e Financeira)

Capítulo I do projeto do Relator, o seguinte artigo.

flRT•• ,. A desapropriação de terrenos urbanos será paga em
tItulos da divida pública deduzida a valorização de
corrente dos investimentos púb3-!cos"

JUSTITICATIVA

Trata-se aqui de criar um dispositivo Constitucional que
permita a desapropriação paga em títulos da dívida pública,

como já ocorre no c~mpo.

Art.69 _ O Distrito Federal. dotado de autonomia política,legisla_
tiva, aonírüstratfva e financeira. será adnlnistrado por Governador Distrital

e disporá de Câmara de Vereadores.

§ 112 _ A eleição do Governador Distrital. do více-rovemedcr Diá
trital e dos Vereadores coincidirá com a do Presidente da República. para

nanoato de igual duração, na forma da lei

§ 212 _ O número de Vereadores correspcroeré ao triplo da reprg

senteçãc do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, apj Icando-se-dhes ,

que couber. o Art.153 e seus parágrafos.

§ 3!2 _ Lei Orgânica, respeitada a cemetêncte da União, aprovada
por dois terços da Cãrnara de Vereadores, disporá sobre a organização do Legiá
lativo e do Executivo do Distrito Federal. vedada a divisão deste em M.mIe!
pios

O Poder Legislativo do Distrito Federal deve ser exerci

do por una Câmara de Vereadores por se tratar de uma cidade-Estado, com forte

predominância municipalista.

EMENDA lP09426·7
[!J CONSTITUINTE NAP"TAL! ALVES DE SOUZA

[!J PLENARIO

fI;~~;:;J

tro!7~@

Constituinte IRMA R

Os Vereadores são os verdadeiros fiscais dos bairros que.
nessa condição, representariam 11'181001'" o povo. especialmente o das cidades- sa

télites. -

EMENDA lP09420·8
I:
f'J

PASSONI

Não se justifica a eleição de Deputados Estaduais uma

vez que não há divisão formal em IIIJnic!plos, predominando assim a carecterfg
ca de cidade.

Brasília tem características singulares e justifica uma sctuçãc
totalmente aUpica, como eleiç1l:o de um Governador Distrital e de uma Câmara

de Vereadores.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item II do artigo 17, do Proj~

to de Constituição, as alíneas ~, ~, ,E., .!!, !.. f, ,9., !!., ..b 1,

e 1.

JUSTIFICACÃO

Dê-se nova redação ao artigo 400 do Anteprojeto

Art. 400 - É assegurada a liberdade !:!! i~f'ormação!!!! todas
.!!. etapas ~~ processo e E2!: qualquer meio de comunica
ção.

A tradição brasileira e o exemtc das capitais do Ill.1000 ccícen
tal apontam para a solução aqui sugerida, pois todas optaram pela eleição
de umacâmara de Vereadores por dar maior representatividade nessas circun:!

târcãae, ao Poder Legislativo.

o termo~~ imprensa aplica-se aos meios que util.!.
zam as técnicas da impressão. Com o predom!nio dos meios eletrônicos,

audioyisuais, "liberdade de inf'ormação. segundo a moderna doutrina

liberal, condença melhor as liberdades parciais contidas na expressão

anterior, ou seja. a liberdade de opinião, a liberdade de expressão,
a livr~ empresa, a liberdade de conte6do e de sua difusão.

A referência às etapas do processo justifica-se, pois que
a lnf'ormação só é livre quando existe liberdade em todos os momentos

(elimin~do o controle e a estocagem da informação por alguns) , a

livre transmissão, a livre distribuição e a livre recepção tornam

eí'etiva a circulação da inf'onnação ao meio social.

f'S'~~:~;J

fui~~J8iJ
rLu....OJca"'•• .oaJ.wcalUllia -,

EMENOA SUPRESSIVA

Os itens suprimidos são de competência excl,!!

siva de lei Ordinária, nãc cabendo de forma alguma a regula

mentação dos direitos coletivos dentro de uma Carta l1ag'la,

lIIais ainda quando se pretende elaborar uma Constituição su _

cinta, funcional e compreensível a todo e qualquer brasilei

ro alfabetizado.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Os itens suprimidos são de competência excl,!!

siva de Lei Ot'dinárta, nito cabendo de forma alguma ;:l t'eglJle.

mentaçãc dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna,

mais ainda quando se pretende efabcrax uma Constituição su 

cinta. funcional e compreensível a todo e qualquer f:\ras!lei

ro alfabetizado.

Suprima-se do item I, do artigo 17. do Proj!.

to de Constituiçã:l, as alíneas l!. e ~.

[!J PLENARIO

EMENDA lP09427·5
[!J CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES DE SOUZA

r;rr----------1UnJ."."f"':;.õ~. ___,

t'Y~~;'~

Mi';ã%J
LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 400

rLu",~/ca"'3SloJ'''.~'"''ia

PLENJ1.RlO

~ MODIFICATIVA

EMENDA lP09423·2
l"

\
COIll os dispositivos acima propostos estamos tenteAdo criar o

quadro legai para a realização da REforma Urbana, .xercrma ina

diável neste país que concentra quase 70% de sua Dopulação nas

cidades que, por sua vez, condenam li marginalização a maioria

de seus more.dores.

i 351 - Para realizar a função social da propriedade urbana,
o poder público poderá utilizar os seguintes instrumentos·

I - Imposto progressivo sobre imóveis;

II _ Imposto sobre a valorização imobiliária

III':', Direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos;

IV- Regime especial de proteção urbanistica e preservação

ambiental;
V _ \Parcelamento e edificação compulsórios;

Acrescente-se ao Título VIII da Ordem Economica e Financeira

Capítulo I do projeto do Relator da Comissão de Sf s t ema

tização o seguinte artigo

1. As necessidades de habitação de interesse social, serviços
públicos e equipamentos coletivos;

2. A preservaçã.. do património ambiental e cultural e a preser

vação dos recursos naturais;

3. Redução dos custos de urbanização e ao pleno uso dos investi
mantos públicos realizados na cidade.

ART... Para assegurar a função social da propriedade imobiliá

ria urbana, o poder público a submeterá aos interesses

da coletividade, notadam..nte:

JUSTIFICATIVA

§ IQ - O direito de propredade territorial urbana não pres
supõe o direito de construir que deverá ser autorizado pelo po

der público municipal.

S 251 - O direito de propriedade da terra urbana não implica

no direito de apropriação integral de valorização imobil1ária
que não decorrer de investimentos realizados no próprIo imóvel
eas resulta de investimentos públicos ou de terceiros
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EMENDA lP09428·3
I'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

I'l PLEN~RIO
.~cd.'O/çow"sIal.u.oow ....o -,

EMENDA SUPRESSIVA

er;~~;:;J

tç;j~~7W
'~Ui"'0/c.,.,.• .lo/l""CQ.'''1o --,

T..IO'..USTI.. Uçio, ~

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP09436·4
f'l CO"STITUINTE NAPHTAC! ALVES OE SOUZA

f'l PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA

pr;;;;~;:;J

fui~'87"8]J

Suprima-se no item xv I do artigo 12, do Proj~

to de Constituição as aHneas .!!. ~I .!2., .!!. ~• .f, g. !l, 1. l.li.

!. a- n- ,2, .E.. s. !., ~I 1. !!O, :f.. e z-

JUSTIFICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar. em de.§.

taque, os direitos individuais, sendo sua reg.Jlamentação com

petência de Ied ordinária.

Suprima-se do item XIII do artigo 12, do Proj~

to de Constituição as alíneas ~, ~, .2. e .2.

JUSTIfICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar, em des

taoue. os direitos individuais, sendo sua requ tamerrtação cl)mp~

têneia de lei ordinária.

Suprima-se da item I, do artigo 12, do projeto

de ConstJ.tuição, as alíneas ~, ~, .2., .!!, ~, f, .9., .n. e 1

JUSTIFICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar, em des

taque, os direitos individuais, se'do sua regulamentação comp~

tência de lei ordinária.

r.r----------TllTO/.UST'''C.;âo,----------~

EMENDA lP09429·1
I'l CONSTITUINTE NAPHTALI AI VES DF 50"ZA

I'l PLEN~RIO
r;r TUTO/.UIT1l".ei •

er;~~';:;J

tJõ0~~frJ

EMENDA 1P09433·0
P CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

P PLENARIO

p:r;~~~':;J

~~'emJ

EMENDA lP09437·2
f'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

f'l fi ENABIP

L;'~~;:;]

fui~'õillJ

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do Item XI I do artigo 12, do Proj.!!.

to de Const! tulção, as alíneas -ª.. ~ • .!2. • .2., .!!.' f, .!l, h• .!. e 1

JUSTIFICATIVA

eebe à Constituição somente assegurar I em des

taque, os dIreitos individuais, sendo sua regulamentação comp.!!.

tência de lei ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item VIII, do artigo 12, do 'Proj~

to de Constituição, as alíneas ~, ~, .2., .!! e ~

JUSTIfICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar, em dest~

que, os direitos individuais, sendo sua regulamentação competê!!,

eia de lei ordinária.

__ 'UTO/.VIT'''c'.ícão ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item V, do artigo 12, do Projeto

de Constituição, as alíneas ,!, ~, .2. e .!!.

~USTIfICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar, em dest,!

c,ue, os direitos individuais, sendo sua regulamentação competê!!.

eia de lei ordinária.

EMENDA lP09430·5
I'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

TUTO/.ulT'.'...;10.-------- _('l PLENARIO

.~I.iAlo/ec~".l.I....co.'UiO__-_----,

pr;~~';:;]

rç;:J~'670J

EMENDA lP09434·8
P CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

f'J PLEN~RIO
r;r 'U'O/.~IT.. 'c.;âo

p:r';:~~:;;;;J

fu/~~m

EMENDA lP09438·1
f'l CONSTITUINTE NA?HTALI ALVES OE SOUZA

f'l PLENARIO

f'S~~;~;;;;]

f'lOi!:~7ã]J

r.r TUTO/lUn"oc.çio

EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se do item IX, do artigo 12, do projeto

de Constituição. as alíneas.! e R

JUSTIFICATIVA

üebe à Constituição somente assegurar. em dest~

que, os direitos individuais, sendo sua regulamentação competê.!l

eia de leI ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item VII, do artigo 12, do Proj~

to de Constituição, as alíneas ~, ~, .2.' .!!, ~ e L.

JUSTIfICATIVA

Cabe à constituição somente assegurar, em des

taque, os direitos individuais, sendo sua regulamentação comp~

tência de lei ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item IV, do artigo 12, do Projeto

de Constituição, as a Hnaes ~, Ê., .2., .!! e .!:..

JUSTIFICATIVA

Cabe à Constituição somente assegurar, em dest,!

que, os direitos in:lividuais, sendo sua regulamentação competê!!.

eia de lei ordinária.

EMENDA lP09431·3
l!J CONSTITUINTE NAPHTALI--;;~;;S DE SOUZA

EMENDA lP09439·9
f'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

('l PLEN~RIO
'~Cd"'ol<'W,"do/IU.C,,,, ••Ia---------,

fS=~'~'-;J

p:r;;;~~

EMENDA lP09435·6
P CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

P PLEN~RIO

p:ry~~~:;J

fu/~'6illJ

f'l PLEN~RIO
oud.'o/cow,,,Io/IU••• wltIOo

f'S~~:':;;;;]

rç;j~&mJ

r.r- TUTO/lUar•• ICAl:l:o

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima_se do item XII, do artigo 12, do Proj,!

to de Const1tulç~o. as alíneas .!!.. ,r.. ,E., .!! e ~

JUSTIFICATIVA

Cabe à ConstItuição somente assegurar. em des

taque, os direitos individuais, sendo sua regulamentação comp..ê.,

tência de leI ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item III, do artigo 12, do Proj~

to de constituição, as alíneas ~, Ê., .2.' .!!'~, L, .9., !l, ! e J

JUSTIfICATIVA

cabe à Constituição somente assegurar, em des-,

taq~e, os direitos lndivid.lais, sendo sua regulamentação comp~

tenc1a de lei ordinária.

eMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item VI, do artigo 12, do Proj~

to de Constituição, as alíneas! e ~.

JUSTIfICATIVA

Cabe la Constituiçi:lo somente assegurar, em des -,

taque, os direitos lndiv.iduais, sendo sua regulamentação comp!!.

têncla de lei ordlmirla.
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r;r TlnoNUI1''''e~10----------____,

EMENDA lP09440·2
!!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

!!J PI ENARIO

fY:~;~QõJ

l:Oii~6illJ

JUSTIFICATIVA

Just!fica-se a remuneração do parágra fo ún1.

co do artigo pela criação de três parágrafo~ ao artigo.

EMENDA lP09448-8
f'J CONSTITUINTE NA?HTA!! AI VEs OE 50""

.ud.... /c:o.." .../IIII ....,..1o -,

f'J PLENARlO

rr;;~;';:;J

fui~~'UillJ

EMENDA lP09444·5
f'J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 32 do Projeto de Const.!,

• tuição, o seguinte § 2Q:'")LeV1!-'l'ne~V\d..,~-::;e O §Ô Vl1 e..." 'ló:'m ~ t::

Art.32 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f'J PLENARIO

.Lt ... """c: .... U ••,IU.....'"sl.

f'l__;;~~;~;J
fu/;~JW

EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se o artigo 37 e seu parágrafo único

do Projeto de Constituição

§l!:l ••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••• EMENDA SUPRESSIVA JUSTIfiCATIVA

§2Sl Lei complementar disporá sob as for 
irias de concessão e cabimento das garantias previstas neste arti
go.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 35 e seu parágra fo ôní.cc

.do Projeto de Constituição.

Desde que já assegurado a inviolabilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua regulamentação pertence a

Lei Ordinária.

Entendemos que à Carta Magna compete somente a

discriminação dos meios de garantia da lnviolal;l111dade absoluta
dos direitos e garantias individuais e sua regulamentação feita

através de Lei Ordinária.

JUSTIfICATIVA

Desde que já assegurado a inviolabilidade dos

direi tos e liberdades pessoais, sua regulamentação pertence a

Lei Ordinária.

EMENDA lP09449·6
f'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

f'J PLENARlO

rr;;~~';:;]

ffi/:â~

'OTfI/~UITI1ICiçJ:. ____,

EMENDA lP09441-1
!!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

(!J PLENARlO

r;~~;~Çõ]

l:Oii~8m
EMENDA lP09445-3
[.:J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

f'J PLENARlO

c-iffi;~:;;;]

fui~~mJ

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 40 e seus itens I e 11 do

Projeto de constituição.

EMENDA MODIFICATIVA

ttxt.,.ustlflcAl;1. --,

JUSTIFICATIVA

Dê-se a al!nea R. do item I do artigo 27, do

Projeto de Constltuiçi:io, a seguinte redação:
EMENDA SUPRESSIVA

Desde que já assegurado a inviolabilidade dos

direitos e li[lerdades pessoais r sua regulamentação pertence a

Art.27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Suprima-se o artigo 34 e seus itens I e 11 do

Projeto de Constituição.

Lei Ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

",.---------__IUT.,101"'.. &<;1. ____,

rr;~~:~;J

m;;MJ"' O/ , O' .. ,.•• ItII.1o

f'J PLENARlO

EMENDA lP09450·0 ,~. -t-r-t

l!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZAJUSTIfiCATIVA

Desde que já assegurado a inviolabilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua ~egulamentação pertence a

Lei Ordinária

b) São obrigat6rios o alistamen

to e o voto dos maiores de dezesseis anos que estejam cur 

sando o 212 grau" salvo para os analfabetos, os maiores de

setenta anos e os deficientes físicos.

JUSTIFICATIVA

I - ••..•.•.••.•••••••••••••.......

EMENDA lP09446-1
f'J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

No momento em que decidimos a nova Constituição,

, somos obrigados a refletir sobre os direitos de um segmento so

cial, altafllente representativo, não apenas em termos de quantid,!

de, 1119S taml;l6lR, pela nova realidade da juventude brasileira que

tem lutado constantemente pelas reformas sociais e transforma _

QOes políticas.

f'J PLENARlO

.~.d... ,<O..lSslollu•• Q.. ,lIlo

TlnO/.u,r"",.;l.

rr;~~~~

fu/:â-mJ

Suprima-se o artigo,39 do Projeto de Constitu,!,

çãc ,

JUSTIfICATIVA

Com a evolução dos meios de comunicação e a ccn

sequente lntorllação em todos os níveis, temos que o desenvolvi 

IIento do poder de escolha tem se aprimorado, fazendo com que

jovem receba maior néaerc de conexões estimulo-resposta

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 32 do Projeto de ccnst í.
tuição, o seguinte §)4-'. -

Desde que já assegurado a inviolal;lilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua regulamentação pertence a

Lei Ordinária

",.- 'UT.,"U'Tl..c:.;l.

EMENDA 1P09442·9
[!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA SUPRESSIVA

",.----------_TUT.,I"I.. ''''&<;Io ____,

rr;~~~~;J

tEI~''-!Y7JtJ PLENARIO
r.r .Ltd.... /c:ON'''i../I~IC.N'I11o

EMENDA lP09451-8 moo ,

ECONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

Art. 32.

• '2~ ••.•• ' •••••• '" ••.... ... . ....
§...J'!f - As ações previstas no presente

artigo eãc gratuitas, respondendo o Estado pelos honorários ad

vocatícios quando o autor for entidade beneficente ou associa
tiva de âmbLtu comunitário, ou pessoa física de renda famí.La.ar

inferior a dez salários mínimos.

fS:~'~';;:õJ

@i:'iillJ
.Ud""'I<... I1II./IUlcc"'uio -,

[!J PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA JUSTIfiCATIVA suprima-se o item III do artigo 273, do Projeto
de Constituição.

Suprima-se o ar t , 33 e seus i tens I e Il do PrE.

jeto de Constituição.

Na presente Emenda estamos apenas transportando

para o artigo 32, em forma de parágrafo, o artigo 41, visto a

matéria lhe dizer respeito diretamente. JUSTIFICATIVA

EMENDA lP09447-0
f'J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

JUSTIfICATIVA

Desde que já assegurado a inviolal:lilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua regulamentação pertence a

Lei Ordinária.

f'l PLENARlO

.UN.lIUO/CC.. lIl./IUI.O..'..1o -,

rr;;~~'~':~

fu/:~m

A criação do novo imposto sobre a venda a vare
jo de mercadorias, cbví.ement;e será p'-p,ga pelo consumidor, pois cE.

mo sempre ocorreu, o comerciante não terá reduzida a sua margem
de lucro. transportando para o preço de venda o imposto a
colher,

Em nosso parecer, o povo já se encontra por d..!:,
I mais sacrificado, para que venham agora onerá-lo com mais este

peso sobre seu salário. Por outro lado. explica-se pela di ficuld,!

de na" separação do imposto cobrado sobre a circulação de mercado
rias na venda a varejo e por atacado

r;r TIlIT.,.U,r",•• ;1.

EMENDA lP09443-7
[!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA EMENDA lP09452·6

I'l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA[!J PLEN4RlO

.LldlllO/c:C ..'It1oJIOICOltllllo -,

r-;;~'~';:;;;;]

fIõi/~'M

E MENOA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 38 e seus parágra fos 1'1 e zs

do p~ojeto de Constituição

I'l PLENARIO

.L ...l.'.,<.ItI1..CIIUICO.. ' ....

fC;~~'~=;J

fWi'~8fã7l
",.- I ..TO/l1:n".. A;h ____,

EMENDA SUBSTITUTIVA JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Remunere-se o parágrafo único do artigo 32

do Projeto de Constituiçtlo pau § I", e ficam criados os

§ 2Sl e 3Sl.

Desde que já assegurado a inviolabilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua regulamentação pertence

Lei Ordinária.

Suprima-se do item VIII, do artigo 17, do Proj,!

to de Constituição as al!neas .!. e ~.
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JUSTIFICATIVA

Os itens suprimidos são de competência exclusi

va de Lei Ordinária, não cabendo de forma alg.Jma a reçufenente

ção dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais ain

da quando se pretende efebcrer uma Constituição sucinta, funci,2,.

nal e compreensivel a todo e qualquer brasileiro alfabetizado

",- nzol>/m""'tl'i.I> --,

EMEMOA. SUPRESSIVA.

EMENDA lP09461-5
f!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES 0< SOUZA

I:J PLENaRIO

TUTO/.u'"flC&;ia-------------,

EHENDA SUPRESSIVA

TuTaIJu"''''cA.h------------,

EMENDA lP09453-4
f'J CONSTITUINTE trAPHTALI ALVES OE SOUZA

[!1 PLENARIO

p;r;:;~=u;J

fu7~'WiJ

Suprima-se do item VI I do artigo 17 do Projeto

de Constituição, as alíneas !" ~, s. .Q., !" f. e .9.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do item III, do artigo 17 do Projeto

de Constituição, as alíneas ~ e ~.

JUSTIFICATIVA

EMEMOP. SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 41 do Projeto de Const! tu.!.

ção , remunerando-se o artigo 42.

JUSTIfICATIVA

Os f eens suprimidos são de competência exclusl,

va de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a regulament,!

çãc dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais ai!!,

da quando se pretende elaborar uma const1tuiçllo socrnee , fun 

c10nal e compreensIvel a todo e qualquer Inasileiro a l fac.etiz,!

do.

Os Ltens suprimidOS são de competência exclusi

va de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a regulamenta

ção dos direitos coletivos dentro de uma Carta Masna, mais ain

da quando se pretende elaborar uma constituição suclnta, fundE.

nal e compreensIvel a todo e qualquer brasileiro aI fabetizado

D presente artigo, por se tratar de matéria di

retamente ligada ao artigo 32, deve, dentro das normas Consti

tucionais pertencer àquele em forma de parágrafo' /

Suprimam-se as disposições do artigo J60 e de seu parágrafo ún!
co.

PI EN.tIATO

Os dispositivos cuja supressão ora se propõe violam os princí
pios da isonomia, discriminando entre empresas e empregados da
administração pt,jbllca e do setor privado, com O que afronta o
estatuído pelos artigos 303 parágrafo 2, do an.t:eprojeto, que i
dentifica os regimes empregatícios e obrigacional das duas á
reas da economia brasileira.

ARNALDO PRIETO

.JUSTIFICATIVA

('l:-;;~~'::;J

F/';;ãfã!J

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item VII, do artigo 17 do Projeto

de Constituição, as alíneas .,!, ~, ,E., !! e ~

f!J PlENaRro

fIJ~~;:EOl

tIõV'~'8illJ

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP09454-2
f!J ;CONSTITUINTE NAPHTALI A:~~~ DE SOUZA

f'J PLENARIO

= '~U."'O/c.w'.. i:o/_uIC.W,It...

Suprima_se o artigo 36 do Projeto de constitu!

• ção ,

JUSTIfICP.iIVA

Desde que já assegurado a inviolatlilidade dos

direitos e liberdades pessoais, sua re!;lw1amentação pertence a

Lei Ordinária.

JUSTIFICATIVA

Os itens suprimidos. são de competência exclus.!.

va de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a regulament!!,.

ção dos direitos coletivOS dentro de uma Carta Magna,mais ain

da quando se pretende elaborar uma Constituição sucInta, tun 

clonal e compreensIvel a todo e qualquer brasLieiro aIfabetiz.!

do.

F

f0;~"3

fii;ãjã!J
tlnallUSl1.lCA.la

Suprima-se o artigo 3J6 que diz: - A folha de salários é base
exclusiva de seguridade social e sobre ela não poderá inc.idir
qualquer outro trIbuto ou cOl'ltribuição.".

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP09455·1
(!J CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES OE SOIlZA

(!J PLENaRIO

E;'~~~:;]

f3A7~8L61J

Não se deve proibir a eventual ut1l!zação da folha de salários
com... base da incidência das participações, voluntárias. da prev!
dência complementar ou de outras contribuiçõ.e$ de natureza parafl,!

cal.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRE:SSIVA

= TClTO'"UIT"lC....Ia. --,

JUSTIFICATIVA

ADITE-SE UM PARAGRAFO AO ARTIGO JJJ, ASSlM REDIGIDO:

lO Parágrafo único _ A seguridade social, que tem carater público,
não impede a atividade, de natureza complementar, nos termos da lei,
de entidades privadas nos setores a que se refere o presente auigo".

'~~","H1/ca""flallu'C'.''''''

Suprima-se do item V, do artigo 17, do Projeto

de Constituição, as alíneas .,!, ~, ~, &1 1:.! e .9..

(!J PLENaRIQEMENOtl. AD1iIVA

ao número de salários mínimos~

~,perce!:'idos ••••••••••••

Acrescente-se ao caput do artigo 356, do Proj.!:.

to de Constituição o seguinte termo.

Art. 356 •••••••••••••••••••••••• "

",- TuTa/.UltlP,c~ia. ~

JUSTIfICATIVA

Apenas por medida de precaução, achamos por ben,

acrescentarmos a termo "cu equivalentes" à redação do artigo te!!,

do em vista a possil:li1idade de mudança de critério do salário mi
nlmo, onde ~oderiam os proventos de aposentadoFia ter como rere.,

rência o salário base, ou outro termo que se queira futuramente

usar.

.~~".'"lO/c••"'da/'lIlI~a..'nio

.q sepur-rdede social é a de carater of~cial, compulsoria, consistente
na atuação governamental nos setores de saúde, da previdência e assi
tência sccjar ,
O capítulo em que se insere o artigo. em referêncIa contempla, em d!5
aLtivos esparsos, a atividade privada complementar nas ,mencionadas
érees ,
A presente emenda visa precisar, no dispositivo introdutrio do capítu
lo, o alcance exato da designação da seguridad~ social. com o que se
preservará a identidade da previdência complemêntar, cuja manutençllo
é imperativa, tendo em vista ... abrangência realmente sIgnificativa de
pessoas físicas e jurídicas nela envolvidas, os direiLos adquiridos

já ccoetrturocs, a atuação que vem desenvolvendo a sua extrema rele
vâncfa sob o Angulo econ8mico e sociaL

r

r:=;:~;~

F7ó'ã/87l
tL~dOlll/ •• w,.,ia/lu..o..'"da _,

Os itens suprimidos são de competência exclus.!.

va de Lei Ordinár1a. não cabendo de forma alguma a regulament!!.

çãc dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais aI!!.

da quando se pretende elaborar uma Constituição sucinta, funci~

nal e compreensível a todo e qualquer tlraslleito aI rebetIzadc ,

=- TUTO'"~"'fl«~b __,

EMENDA lP09460-7
I:J CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES OE SOUZA

I:J PLENARrO

fITJ~~;:;;;]

fIT07/'oB/B7J
.UdIUD/C.W"I1.,.".caM'.I... -,

EMENDA lP09456·9
éJ CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES DE SOUZA

(!l fi <NaRro

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item lX, do a'ttigo 17, do Proj.!:.

to de ConstituIção as al1neas .!.' ~, E. e 9.-

EMENDA SUPRESSIVA

SUiJrima-se do item IV, do artigo 11, do Projeto

de Constituição as al!neas !" ~, E., .!!, !l., .!., .9., h, i, J.'!,~,!!.,s.

I? e .!I.

uXTO/.uu'".'-Qia _

~ Emenda aditiva a Alínea A Inciso 111 do Art~go 12 _

Alínea A- Todos são llJ.1ais perante a Constltl.Jição, a Lei e o Estado, e serão consi

deradas desigualdades biológicas, culturais ou econômicas, para proteção do mais

fraco.

JUSTlF"ICATIVA

Os itens suprimidos são de competência exctus],

va de Lei Ordinária I não cabendo de forma alguma a regulament!.

t"lto dos direHos coletivos dentro de uma Carta 14l'llJ.na. mais" .ai!;

da quando Se pretende elaborar uma Constituição sucinta, run 

cional e compreensível a todo e qualquer brasileiro aI fatletiz!.

do.

JUSTIFICATIVA

Os itens suprimidos são de competência exclu5!

va de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a regulament.,!

ção dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais ai!!,

da quando se pretende elaborar uma Constituição sucinta, fun 

cional e compJ'eens!vel 8 todo e qualquer brasileIro alfabetlz.,!

do.

Nada mais falso do que afi:tmar que "todos são iguais perante a
Lei". Tratando os desiguais igua1rlente contribuImas para a manutenção cu amoliaçaD

das desigualdades.
A Constituição vigente (art. 15:3 fl12) assegura aos braslleiros e

trangeiros residentes no País a igualdade de todos perante a Lei, sem distinção de

sexo, raça, trabalho, credo re1igloso e ccwícçõea políticas, mandando seja PUnido

POr Lei o preconceito de raça.
Trata-se de enorme passo no progresso humano, dado a partir do

lo XVIII. coma Revolt.'çãoFrancesa. A a'"o!.içl1o de privilégiOS por motivo de~

to, riqueza, credo relig1l)SQ OU rorrtrco, constittd, realmente, formidável pass~ no
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rrP~~~'~

~;~7ã7J

LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOISITIVO EMENDADO. Art. 353, § 12

PLENI'tRID

Dê-se a seguinte redação ac § 12 do art. 353, do projeto de

eonsti tuição

Art. 353 - •••••••••••

§ 10 _ O Estado assegura acesso à educaçjio , à informa-

ção, e aos métodos cientI!'ices de, regi,lação da fertilidade que não
atentem contra a saúde, respeitado o direito de; opção individL.al.

JUSTIFICACÃO

o artigo 269 do Projeto de Constituição, Sessão II das Limitaçi:les
do Poder de Tributar, passa a ter a seguinte redação.

Art 269 - A concessão de todo e qualquer tipo de isen

ção ou incentivo fiscal fica condicionada a aprovação en lei que
estipulará o prazo de vigência, não superior a cinco anos, e as

condições em que o benefício será concedido"

A fertilidade é ur-e pré-disposição à f'ecL.ndação e ee.ce urr a

racmdede de reprcdução.

Nossa proposta de me,dificação do termo "f'ecundidade" para

:fertilidade, im~,lica na maior abrargência que o úl time termo ccntem

pIa.
A regulação da f'ec\..ndid~tde se restringe a própria fecunda

ção, enquantio que, a regulação da. !'ertilidade, além de abranger a

reeuneecâo, estará ampar-andc as. pessoas não f'érteis, dardc-lhes pc.!:,

tanto oportunidades à infornações e métcdos cientif'icos para atingi

rem através da fertilidade, a fecundação.
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Dá a seguinte redação ao dispositivo constitucional emenda

dc:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 13, i tem XIX.

e nemetres as maiores fraudes de natureza cambial e fiscal altar,;ente lesivas à
economia do Pais, verdadeiro crime contra UM País grandemente endívadadc e cuja san

grla de divisas por esses neios fraudulentos, se estancada, em mn.to conccrreraa pa
ra saldar nossos coeoroaíssoe rmenceíroa com os credores estrangeiros -

As funções da CACEX e dos setores nrormos do MF'nessa área, hoje
estanques e descoordenadas, propiciam a manipulação de dados segundos interesses in

confessáveis e propiciam simulações, operações "casadas", superfaturame'ltos na 1m=
portação e subfaturamentos na exportação. Com o valioso auxíl.lo do orocesseaento el

trônlco de dados e com a etJm.Oetência Para reaHzar auditorias IlDS Javrcs, doclnlen

tos e mercadorias en todo o território nacional estão as recertacõea fazendárias em
Melhores condições para prevenir e reprzmfr- as fraudes fiscais e cambiais nas trans

ções de qualquer natureza no intercâmbio de pessoas, bens e serviços com o exterior,

exercendo as funções de uma polícia reaenoarra, altamente técnica e sofisticada, à
semelhança dos outros Países

Com referência à Política de câmbio. comércio exteracr e transferê
eia de valores para o exterior oestaqoe-se que a competência proposta ao IoF se-ente
se refere à fiscalização de sua execução e excãusavamente no que tange à exportação
e importação de bens e serviços.

Flnalmente, UlI W eficiente, hem estruturado orçêruca e funcional

mente implica quanto aos bens e serviços importados e exportados em
1) defesa e proteção do trabalho naclonal, da segurança da Pâtma e da economa,
2) defesa e proteção da saúde da população,

)) certeza de flel cercrfrentc dos tratados, acordos, e convenções mtemacíonais
firmados com os outros países, tendo em vasta que as relações mtemecrcnaís não p~

dem ser ccroroeetaoes par desvios de qualquer natureza. A anteqraçãü eccoõ-üce, os

mercados comuns e as uniões aduaneiras são a base da uniãopolítfca, do desenvolvimen
to e da hannonia entre as Nações;

~
) aumento da arrecadação dos tributos internos (impostos de renda, sobre crcoctcs

industrializados, circulação de mercadorias e outros) em decorrência do crescírento
econômico e fortalet:imento das enpresas e

5) moralidade e respeito mútuos na relacionamento rtscc/ccntmbutnte.

Eis porque se justifica a inclusão de um ítem específico na Carta
Magnaonde se definam a fl,losofia e as atribuições do MF e o seu verdadeiro papel

no contexto dos órgãos incur1bidos de fiscalizar o cumprimento da política nacional

e da vontade da Nação expressa atreves de seus legíhmos representantes

r.r---------- ...~""""'".~.----------__,
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sentido de tornar justas as relações sociais. Precisa, ~o entanto, ser ccmtetaco
por novos preceitos, visando a aprimorar cada vez mars a ecrrceçãc do onncipio da

igualdade e , pois de Justiça.
!=: que a regra da igualdade entre todos os seres humanos, em verdade

desiguais biológica, cultural e economicamente. pode por vezes criar otsstcrções que

não deveme não podem subsistir.
Alguns coisa ja se fez nesse sentido O Direito do Trabalho, tercé

chamado de Direito Social, por exemplo, verte-se contra algualdade legalmente reco 
nhecida entre todos os tcrens , para oresscccr, ao contrário, exatas-ente a sua desl

gJaldade cultural e eccnêníce, a tal ponto que aos enoreçaoos considera comohioossu

Icíentea, Seja COI'lO fOI, é verdade, que precisamos abrir os olhos para as des rquak

dades, como condição para estebeíecíeentc de verdaderra igualdade na vida social

Para exemplificar, aponto que nas disputas pelas poucas vagas existentes para a Uni

versidade Pública, todos são tratados igualmente por força de Lei, o que é totalnent

injusto. pois o economicamente fraco não pode se preparar emcursroncs, trabalha en

quanto seu concorrente estuda e certeeente não desfrutou, na infância, dos curdados
para una igualdade, até biológica

Por isso mesmo, a Constituição deve assegurar a verdadeira igualda

de, como parte integrante da Justiça, é PreCl'SOque a LEI MAIOR leve na oevrce conta

as desigualdades de fato existentes entre os ho-ens O grande brasilelrQ Rui Barbosa
aliás, sustentou que a igualdade consiste em tratar desigualrrente os seres desiguais

na medida que se desigualam.
Parece, pois, anteírerente jushficável que a Nova consatuiçãc con

signe o dispositivo acíraamencionado

A fiscalização €!"I determinadas áreas da fronteira, ou na chamada
zona primária nos portos, sofre o efeito de tais particularidades que tornam impossi

ve1 o exercício da atividade s6mente pela Polícia Federal.

Aspectos técnicos e jurIdicos, bem como una legislação até certo

ponto conflitante, são fatores que apontam em favor da participação de outras autori
dades mil!tares, civis e fazendárias nas operações repressivas ou preventivas

Esta emenda, se acolhida, colaborara para a somatõria de estorços
de órgãos federais que hoje mais vivem em conflito do que emharmonia

T.X1"/..~.Tl,..o<;Io

rescente-se U'll parágraFo ao Art. 253, que passa a ter a seguinte redação

§ ta, As atribuiçi:es da Políca Federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de

outros órgãos públicos federais em suas respectivas áreas de competência

§ 22- As normas gerais relativas à organização, funcionamento, discipl1na, deveres,

direitos e prerrogativas da Polícia federal serão reguladas através de lei comtenen
ter, de iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Pcj.Icaa

federal.

f'fuNAAío
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da lei.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

Isenções e incentivos fiscais têm sido util.lzados para
indução do desenvolvimento de determina.das Regiões de atividades
Os incentivos fiscais para as Regiões Norte e Nordeste têm tido

importância acentuada. Promoveu-se um relativo desenvolvimento

1'egionaI através de incentivos a empresas que desejassem i.nves t.Lr
naquelas Regiões

Entretanto, ao se analisar as características do siste-
ma de incentivos fisca.ls ressalLam-se algumas mconvení êncãas

ar ausência de transparência;

b) falta de contabilização de custos/benefícios;
c) ~falta de controle pelo Congresso Nacional.

Os incentivos flscãís, como-os subsídios, tendem a dis

farçar o montante de recursos públicos envolvidos da re tamenteçuma
vez que se trata de receita não efetivamente arrecadada Embora

ar!tin:eticamente seja idêntico há uma percepção diferenciada en
tre "conceder deixando de arrecadar e arrecadar para conceder". A

tendência natural nessa situação é a ausência de transparência n!,
cessária no uso dos recursos públicos

A prática dos incentivos fiscais, sem o necessário aco!!!.

panhamento pelo Congresso Nacional, tem impossibilitado maior con

trole sobre seus custos e benefícios
E necessário que o Congresso Nacional estabeleça e exa

mine, em sua plenitude, o uinheiro público que está sendo aplica

do, em que programa ou projeto e que benefícios estão sendo ofer~

cidos à sociedade. Assim, com esse procedimento, deve-se desenco

1'ajar aventureirismo e fraudes visto ser o Parlamento uma 'ent í.ca
de aberta à opinião pública, à imprensa e ao escrutínio de todos
os seus membros

JUSTIFICATIVA

A questão da dIstribuição fundiária no Brasil tell sido
objeto de preocupação por parte dos que defendem U'lla maior Justi
ca social na repartição e uso da riqueza nacional.

Imposto territorial rural pode ser, sem dÚV.lda, Ul"'l in

portante instrumento de promoção da .redistribuição e uso dos

cursos naturais no meio rural
Considerando a exist'ência de áreas de Iltígio a nível

estadual, torna-se necessário a inclusão desse lmpos to na área de

competência da União.

Sobre o Capítulo do Sistema Tributário Nacional, proponho:
I _ Incluir no Art. 270 da Seção III o seguinte item e parágrafo'

VI- propriedade territorial rural
5!'

§~ - Os recursos provenientes dó imposto de que trata
o iten VI serão utilizados pela União nas ações

visande alterações na estrutyra fundiária, na c~

Ionização e no assentamento populacional na area
rural, através dos Estados, Distrito Federal
Municípios
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DISPOSITIVO EMENI:AOO: .Art. 416 e seus parágrafos.

EMENl:A MODIFICATIVA

§ 20 - Será gratuito o processo de habilitação e a celebra
ção do casamento

§ 30 - Estende-se a proteção do Estado e demais insti tui-

ções à entidade faMiliar f'ormada por qualquer um dos pt.is alo resp0!2

sável legal e seus deper,denles, consanguineos ou não.

§ 42 _ A lei não l1m1 tará o número de dissoluções dt.. soci~

dade conjugal ..

Altere-se a redação de art. 416 e seus parágrafos do proje
to de ccnstituição, que passará a ser da 1'orma seguinte

Art. 13 - •••••••••••••

~- licença remunerada à gestante, antes e depois do
parto, por período não inf'erior a cento e vinte dias, bem ccmo esta

bilidade no emprego, desde o inicio da gr~videz até trinta dias após
o térmIno da licença gestarte.

Assim é que, para urr.a melhor sistematização oplna'l\cs pela

redação ora apresentada, coincidindo com a anteriormente ci'tada.

o artigo 12, item V do presente Anteprojeto apresenta, de.

f'orma bem mais coerent·e cem a realidade atual, a ccnstituição da fa
n{lia.

A maternidade, come fução sccaez., é vista na mafo r-La dos

países , tanto nos regimes capitalistas cemo ncs socialistas.
Muitos países se preocupam cem a estabilidade no empr-ego

à mulher gestante, cemo por exemplo, a França., que pr-c Ibe sua der-d s

são até quabro semanas após a licença, a União Soviética que garant;

o empregc até que o f'ilho complete um ano de idade. no Chile, a ga

rantia de empregc se estende até Ull" ano após o parto.

Nossa legislação tenta "proteger" a mulher na sua rase r~

produtiva, entretanto, é sabido que existerr várias Lacunas que,

1'inal, tornam essa "proteção" ineficaz.
O deacanço remunerado di>. gestante, puro e sJ.mplesmcnte já

está assegurado na Constituição atual, nc iterr XI do art. 165. Para
que o Brasil avance no sentido de verdadeiramente ccnsiderar a mate.!:,

nidade cemo !'unção social, é necessário que seja inserido na próxima
Carta Iotagnn a estabilidade no emprego, antes e depois do parto,
um prazo mais dilatado que- a licença gestarte, ccnf'orme emenda ora

apresentada.

Art. 416 - A família, constitulda pelo casamento ou por

união estável, baseada na igualdade entre homem e mulher, tem. direi

to à especial proteção sccial, econômica e jurídica de Estado e de=
ma.is istituições.

§ 10 - O ca.samento religioso terá efeito civil, ~cs termos
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Pretendendo a futura Constituição, no capítulo apropriado, definir

as ativiwdes dos órgãos que preservem a ordem pública e a incolunidade das pessoas

e do patrlmônio- pOl1'cia Federal, Polidas Militares, Corpos de Bombeiros, Pol.lc1as
Civis e Guardas 'Munidpais- nada mais coneto do que contemplar tambémo orgllo essen

eia! a una fiscallzação e controle sobre o ccxnérc10 exterior e capaz de defender 0-;
nteresses da et:onornia nacional.

~ão incorrendo no erro de partfculanzar o que pode ser abrangente,

aponto c~ órgão único da desfesa"de nossa economia o H1.nistério da /='azenda-W, d.!

vida aos choquesde cCio'Wetência que ocorrem sempreembenefício do ~nfrator, causa.!!
do lesões ao Erário

Ficam assim definidas, especificamente, as atribuições do Ministé
rio da Fazenda, por seus órgãos específicos na zona aduaneira dos portos, aeropor
tos e de fronteira.

A presença marcante e permanente dos Auditores:'iscais do Tesouro
Nacional (AFTNs) nas zonas aduaneiras dos portos, aeroportos e fronteiras, faz com

que os órgãos próprios do tF sejam mais adequados no combate ao tráfico l.lícito de

aIll'as, entorpecentes e drogas afins nos locais aelma mencionados A prevenção e a
repressão ao contrabando e ao descaminho em todo o território nacional deve ser co
adjuvada lJOr todos c1dalf"aas, porém, o 1Jr4'rescindível conhecll'lento tecnlco acerca ;;
doCUllentaçãoe da mercadoria, bem COOiO os ndossiês" de ill\Dortadores, exportadores e

transportadores é de posse do MF. Alémdisso, é atraves da fiscalizaç~o das aperaçõe

de imPortação, das pessoas físicas e jurídicas que nos centros conslJ'llldores que se
irá identificar o d~caminho de direitos ou a existência de mercadorias contraban
deadas. -

Da mesma forma, a Dolícia fiscal de zona aduaneira dos portos, aero
portos e fronteiras, em relação às mercadorias, dependências e veiculas será melhor

exercida por quemdetiver a competência específica para tais tarefas.

Daí porque não é aconselhável e é contraproducent~ a s.ituação atual 
em que vários órgãos desccordenadamente se entrechocam Quando exercem as mesmas atri
buiçõcs no mesmo território. As funções de políca fiscal no territPrio aduaneiro d~

vem ser reservadas exclusivamente ao W.

São nas operações de in'cortação e exoortação de bens e serviços que

l' TlXTll/,joJt,,~.ci,,_----;. __,

• Acrescente-se lJ'Il parágraFo ao Art. 270, que passa a ter seguinte redação

S 5"- A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
cbs interesses da economia nacional, serão exercidos pelo Ministério da razenda,com
as atribuiÇÕes de :

a) fiscalizar a execução da política de cârrbio, comercio exterior e transferência de

valores pera fora do País, relativamente à exportação e importação de bens e servi
ços;

b) fiscalizar os tributos que incidem sobre o comércio exterior,
c) fiscalizar O CUllIll'imento da legislação sobre defesa e proteção da sõoe, da segu

rança da Pátria. da eccocaíe e cio trabalho nacionais, relativamente aos bens e servi
ços in1:lortaoos; 

d) prevenir e reprimir as fraudes fiscais e carriJiais nas transações de qualquer nat.!:!,

reza como exterior;

e) exercer a polícia fiscal emrelação às mercadorias, bens. pessoas, edificações,
pátios, escarcaçaes, aeronaves e veiculos terrestres na zona aduaneira dos portos,
aeroportos e fronteiras;

f) prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho em todo o território nacional.

bemcomoparticipar da repressão do tráfico ilícito de armas, entcrcecentee e drogas
afins, na zona aduaneira dos portos, eercocrtcs e fronteiras.
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Art. 8' - O BrasJ.l não permJ.tirâ que conflitos J.nternacio
nais em que não ê parte atinjam seu território e nele se transforme;

em fatores de desagregação de sua gente.

ral,

JUSTIFICATIVA

1 - dJ.ssolução da Câmara I'cdcr n l ;

II - nomeação e exoneração do p'r amea r-o-Ma na s t r c nos casos
prev i s ros nos Art 165 e 175, desta Constl.tuJ.çâo.

III - rear raeçãc de referendo,

IV - mtervençãc federal nos Estados, em questões de

dem polít1co-admJ.n1.strat1.va,

V - outros assuntos de natur-e aa política.

pjibLaca ,

VI - os Líderes da maao r i.a e da amcr í a do Senado da R!

Art. O Conselho de Defesa Nac aona I é o órgão de consul-

ta do presJ.dent;""da Repúbl1ca, nos assuntos reaacrcnadcs com a seg.!!

rança necaone I e reune-se sob a presâêêncaa deste.
S l' - Compõem o Conselho de Defesa Nac:J.onal, na condição

de membros natos.
I - o Presidente da Repâbf rca ,

II - o presaderrte da Câmara Federal.
III - o presadente do Senado da República.

IV - o p'r amear-c-Mana.s trrc , e

V - os demars Nm rs t ros de Estado

§ 29 _ Compete ao Conselho de Defesa Nac10llal

I _ manJ.festar-se pr-ev r amen t e sobre a declaração de guer

ra e a celebração de paz;
II - opinar sobre a decretação de es t edc de defesa, do e!,

tado de s It rc e outros assuntos concernentes ã segurança nac rcne I ,
III - propor ao Pres adent e da Rcpúbhca cr r t êr ros e cond!.

çõcs do exercício de de t er-au.nada s a t rv adade s e da utl.11Zaçno de

áreas espec í facadasj na Earxa de Eron te rr-e ,

S 3' - A Lea dJ.sc1pbnarâ a er-gumaaçâo , a conperêncaa e
o funcacnaraen t c do Conselho de Defesa Nac aona I e poderií adma tir ou
tros membros, na tos ou eventua i s ,"

Em ccnsequêncaa , dê-se aos "c aput;" dos Art. 162 e

163 do Proj e tc de Const:LtuJ.ção (da ccmssâc de S1stematJ.Zação). a s!:.

guant;e redação.
Art. 162 - O Conselho da República ê o órgão de consulta

do Pres rdentie da gepâbf rce , nos assuntos refacacnedcs com a ordem p!:!.

lítJ.ca e reúne-se sob a pres adêncaa deste.

S 1 9 - Compõem o Conselho da Repúbl1ca

I - o pres rdent e da Repíib Lrca ,
II - o Pres adent e da Cãmara Federal.

III - o pres rdent e do Senado da Repúbl1ca,
IV - o pr-rme Lr-o-Na na s t r-c ,

V - os Líderes da maror-aa e da nmcr ra da Câmara Fede-

sobre

CAPITULO_

DA DEFESA NACIONAL

VII - sers cadadâcs bras rfearcs natos, maro rea de trinta

anos e c mcc anos. sendo dois indicados pelo Presidente da Repúbli

ca, doa s efe rtos pela Câmara Federal. doas eãe i tos pelo Senado da R!
públ1ca, todos com mandato de três anos, vedada <I recondução.

Art. 163 - Compete ao Conselho da RepúblIca pronunc rar--se

1. Os assuntos r-e Lecacnadcs com a segurança nacional, por

sua rmpor t âncaa e abrangênc ra , merecem acompanhamento cerrado e re
querem manJ.festação contínua por parte daquelas eutor-adede s maas dJ.

retamente a ela hgadas. A instituJ.ção de órgão específ1.co de asses:

soramento dueto ao Pres rdent;e da Repúbhca, responde adequadamente

a todos os 'requa.sa tos eneer rores , pa r tucu Larmerrt e por tnc iua.r em sua
composição aquelas autondades com respcnseb í.t rdade mau da r e ta so
bte o tema •

Z. Cabe destacar que, dentre as atr1bu1ções do Pr es adent e

da Repúbl1ca, vârraa relacionam-se com a segurança necacna í , razão
necessjir-aa e sufJ.ciente para j us t aEacar- que o Chefe de Estado daapo-.

nha de órgão específico de assessoramento. .

3. Por seu lado, o Conselho da RepiibLace vasa assessorar o

Presidente da República, conforme o Projeto de ConstJ.tuição(da Comis

são de SJ.stematJ.Zação), em assuntos de natureza predomJ.nantemente p;

1itica e em assuntos de segurança nacional. Sua compos1ção, coerent;
e adequada ao assessoramento polit1co. não ê a maJ.s consentânea para

o assessoramento em temas relacionados com a segurança nacJ.onal, pos
to que dele não partícJ.pam o Minl.stro das Relações ExterJ.ores, o M~

MJ.nJ.stro do Interior. os JhnJ.stros .das Pastas MJ.11tares e dema1s
autondades J.mprescindíveis para tal

• 4. A eXJ.stênda de d01S Conselhos, um para os temas polit1

cos e outro para -os de segurança nacJ.onal, permi t1.rá sem dúvida me:
lhor adequação entre a f1nalidade de cada ôrgão e suas compos1çâo e
competência, e assegurará maiores ef1câcaa e agJ.lidade no assessora

. menta ao Pres1dente da República. -

S. Resulta conven1cnte TegJ.strar ·u expcnênc1a republicana
bras1.1e1ra que tem demonstrado através do Conselho Superior de Segu
rança (1934) e do Conselho de Segurança NacJ.onal (1937. 1946. 1967 ;
1969) .a necess1dade de alto órgão de assessoramento naqueles assun

tos l1gados ã defesa do Estado, das inst1tu1ções e da própna naC10

nalldade.
6. ASS1m que surge da na'tural evolução das 1.nstJ.'tuJ.ções na

c10nais. assentada em nossa própria experJ.ência republicana, a nece;

sidade de um Conselho que assessdre o Chefe de Estado nos elevado;

assuntos de segurança nacional. Sua eXJ.stêncJ.a decorre dos supeno
res J.nteresses braSJ.leiros. SuprJ.mi-Io de1xaria a descoberto a defe

sa dos valores e de questões que não compõem o quadro de competênc:aa

de nenhum órgiio ou 1.Rstltu1ção nac10nal. A conjuntura rque atravessa
o pais. por outro lado. indl.ca que para preservar o sad10 conteúdo
de tão relevante tema, ê conVen1ente adotar a denom1nação de Conse

lho de Defesa Nacional.
7. A proJlôsJ.to dos fundamentos dos números anteriores. é'

sugest1.va a med1tação sobre os textos q,ue se seguem, extraídos do

ProJeto de ConstJ.tuJ.ção, e que subhnham e ratJ.ÍJ.cam a necesS1dade

que tem o Pres1dente da Repúbl1ca de assessoramento especíí1.co.

que ã defesa da nação concerne:
Art. 6~ - são tarefas fundamentus do Estado'

I - Garanta a independência nacJ.onal, pela preservação

de cond1ções polít1cas, econômJ.cas, c1entífJ.cas, tecnolôg1cas e bél..!,
cas que lhe perml.tam rCJeJ.tar toda tentativa de interférêncJ.3 estran
geira na determinação e consecução de seus objetJ.vos inter.nos, -

fC;:;~""]

~"0J

fC;~;~~

fTIAi';--mJ

Ú~~;·~

r;;";J;J

"'..".."..,,"====~==~EMENDA ADITIVA

Introduz o § 411 ao Art. 277 do Anteprojeto:

JUSTIFICAcno

A defasagem entre as datas de recolhimento dos

tributos e o seu repasse tardio tem sido fator de empobrecimento
dos Estados e Municípios.

Nesse lapso de tempo as quotas partes tem sido

devoradas pela inflação que se tornOu crônica em nossa economia.

A presente emenda cornge essa injustiça

Impedir que eles supram essa deficiência
uma prática injusta, que não se compatibiliza com os propósitos de

aprimorar a democracia e promover a integração nacional

Inclua-se, no TITULO VI, da DEFESA no ESTADO E DAS INSTI

TUIÇOES DE~fOCRÁTICAS, do ProJeto de ConstJ.tu1ção (da COlussão de SJ.s

temathação), Capitulo denominado DA DEfESA NACIONAL, nos sceuinte;
teraos.

Os pequenos municípios do interio"!'. e prin
cipalmente seus Distritos e Povoados, padecem da falta de profissio
nais eepectar r aacos -

A carência de médicos e professores pode

suprida pelos serviços prestados por servidores públicos civis
mili tares neles eventualmente lotados.

§ 411 - E vedada à União Federal a retenção
das quotas partes dos Estados e Municípios por

prazo superior a sessenta dias do recebimento do

tr.1buto, sob pena de crime de responsabilidade

da autoridade responsável pelo repasse não efe
tuado.

JUSTIFICAçno

)

"Art. 277 - ••••••••••••••••••••• ~ ••• __•••••

11 - •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

bt-
SUPRIME o § 32, do Art. .er;

JUSTIFICAçno

IV - A de um cargo público com outro de mé

dica ou professor -

o Tribunal de Contas do Município de São paQ

lo e os Conselhos de Contas de vários municíplos do País. tem rece

bido merecidas críticas nos meios de comunicação e sof'rado a conde

nação de ponderável parcela da opinião pública em consequência da

sua conduta.

"Art. 87 - E vedada B acumulação remunerada
de cargos. funções públicas. empregos e proven
tos. exceto -

Além de não possuirem o necessário nível téE.
nico para apreciação das contas públicas, eles tem servido para

tráfico de influências entre os poderes, acobertamento de irregula

ridades administrativas e, principalmente. como "cabme de empregos"

para a "acomodação" de um séquito de "marajás"

A dissoluçãO desses órgãos é medida de mora

lidade que se impõe. A fiscalizaçãO financena desses privilegiados

municípios deve ser exercida pelos Tribunais de Contas dos respect.!,

vos Estados. cuja reformulação, também necessária, é sugerida em o.!:!.

tra emenda.

Acrescenta Inciso ao Art. 87, nos seguintes
termos:

111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP09480-1·
t: JORGE ARBAGE

(l PI EN"IO

lUI~I'UIf,r",..çio

EMENDA lP09479-8 .~... _
l: Deputadp VALTER PEREIRA

EMENDA lP09478-0
l: Deputado VALTER PEREIRA

EMENDA lP09477-1
l!J Deputado VALTER PEREIRA

~-_---_.LEd"'ol<e,... s1oll".ce,.'sslo

= lnltrl..".,"~...h._-_-----__----,

PL[•• n'./eo .." •• o�ou.cO"'II •• _

• Parágrafo l1:tico - Ao civil. no efetivo exercfcro ororrssionaf, ClpÓS 3 anos de •

serviço público ininterruptos até a proo1lulgaçdo desta Co'\sti 
tuiçãO, fica assegurada a sua eetabí.Hcaoe,

~

Aalternância no poder é c prmcípic basllar da denocrecfe, traze.!!
do no seu bojo propostas de IllJdanças sociais e desenvolvJ.mento em todos setores.

Porém. ao se atingir [) poder os mais. despreparados esquecem os cO!!!.

pranissos assutll1dos em praças pÚblicas durante as carr{)anhaseleitorais e partem
cegancnle para a vingança e o revanchismo. Práhca nociva. inadm~ssí...el e que

desserve à democracia
O 811(0 desses "governantes" são os funcionários pÚb1J.C05. que ser

vem com patriotismo e dedicação o seu l'unlC!plo. o seu Estado e o País Abonin.!!,

lllOSo acúrulo de ~regos e os funcionários fantasmas, esses dois males aos co

fres públicos devem ser extirpados i~diatamente. porém o que visamos coma no~

sa proposta é fazer jus a Ull diTeito adqunido de ml1hares .de chofes de famíli

as que COOl afinco trabalharam e, hoje, por t.rna mesquinha atitude poHtica, são'

colocados à míngua. • 'P.!bÍ\'~1 trl\.cio
Comoo Hinisterioda~ já vem prepürando a nova legisla-

ção para o funcionalismo público. nada mais certo que a Asscrrtlléia Nacionnl
Constituinte se pronuncie regularizando e fazendo justiça a situação de milha 
res de famílias dcsarr.paradas pela prábca odiosa da pol!tico. revanchista

EteVA ADITIVA

OISPOSITIVO EMEMJADO - Artigo 17, ítem 11, letras b e c

Suprimir os 2 (dois) artigos, ena vez que "fere de morte" o atual

sistema eoccecíonaí , esoortavo e sociat , proveniente de recursos próprios de CO!!
tribuição do setor de Indústria e Comércio para sustentação desses servrços , tão

bem condozrdo no país, aliviando o setor público alem de promover educação. a 
prendizagem e aoerretçceeento de allo nível para esses setores

PLENAAIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO - ARTIGO 336; 337 e o PARÁGRAFO úNICO

JUSTIFICAªO

Consoante redação do parágrafo 2Q do artigo 304, heou estabelecida

norma constitucional de não intervenção do Estado nas soc~edades cOjIPerativas,

e isto inlJõe, que na declaração dos Direitos Colehvos, figure Jlctúela norma '
As cooperah~as brasileiras, historicamente, sempre so'frer8lli demasJ.ada ~nterf.=.

rência e controle do Estado e estão a exigir liberdade de constituição, livre'

aónlnistração e autocontrole

O cooperativismo no país já amadureceu, estando em condições de as

se~rar o seu caminho sem tutela e injunção as vezes maléficas à fundação e
f\rICionamento.

o dtspos í trvc cuja supressão e proposta fixa l rm te de partIc1pação dos õrgãos e
empresas estatars no custere dos planos de prevtdêncre das entidades f~ch/ld/ls •
por eles patroctnedas , estabelecendo li pandade_na cont!:,bulçao de e,!!!
pregados e empregadores, estendendo li regra /I pj-avi dênc i e Parlamentar

Trata-se de matéria e i s c tpt mede tanto pela lei 6.435, de 15 07.77.,
e seu regulamento. Decreto nQ 81.240 de 20.01.78, quanto pelo üecre 
to nQ 93 597. de 21.11.86. agora alterado pelo Decreto nQ 94.648 de
14.07.87, por lnlcutlva do própno FJder Executivo VIsando eper-fe r
çoar os d t spcs í t ivos nele cr i edcs ,

Não é dema t s lembrar que as contribulções para a Prev1dênc!a Suplet.!.
ve oferecida por essas en t i de des ê de t e rmr ne nte a rue r r a I nao podendo
ser par r t ãr-r a sob pena de mv r ab t t i zar os planos e re r-ec r do s ou sobr!
carregar o empregado o que repr-esen ta um retrocesso para as grandes
massas de s prc t eq t das além de fe r t r os a ns e i cs de bem estar e segura.!!
ça futura da classe trabalhadora.

Atualmente existem no ar-es t l 180 Entldades r echade s de pr-ev i dãnc t a
Pr-j vad a , ment t da por cerca de 700 empresas. l'lcorporando um continge!!.
te de 7 milhões de associados e seus dependentes. Este ecn tinç ent e ;
pelas suas car ac eerIs t r ce s s cc r e t s , eons t r tu r segmento des te cagc da
sociedade brasileira que lnegãvelmente contr-tbu í para a formaçao da
cp í n t ãc píibl t ce nec t one l ,

Não nos é sequer possível ada í t t r- que nos scs constltUlntes legltlm!
mente e l e t tos pelo voto do povo br-es t l e tr o • sobretudo dos trabalha
dores desejem pnvâ-los dessa conquista.

Impõe~se p01S por absoluta incompatlbl1tdade a supressão do art 360
e seu Parágrafo Iln t cc do Pr-cj e to da ccns t t tu tn te apresentado pela C~
missão de Slstemat1Zaçâo.

b) "Não será exig~da autorização estatal parã a fundação de assocJ.ações e de

cooperativas". t

c) "É vedada a interferência do Estado no func.J.onamento das associações e das

cooperativas"

ae.tlA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 476. PARÁGflAFO ÚNICO - DISPOSIÇÕES TRANSIT~IAS

SUPRIMA-SE o ART.360 E SEIJ PAR"AGRAFO ONICO DA SEÇ~O 11.
CAPITULO 11 00 PROJETO DA CONSTITUINTE.

Art. 476 - •••• •• •• • • • .... • •• •• •• ••• •• ••• ••••••••• •• • ••••

~",-,-=~="",,-- ----,I tS;~")
'Lto1OlOIC."'•• .lOIIUIC."'SS·· '1 15!i'~~/EJ

EMENDA lP09476-3
flJ CONSTITUINTE JONAS PItH:IRO

(!l f'l.ENARIO

EMENDA lPOg47S-S
tJ "O"SmUI"Te JONAS PINHEIRO

f'l f'l.ENÁRIO

~ENÁllIO

r;r uuo"u""'c.-.;io

r.r T<XT.,.U.T..'c.~lo---------
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8. De fundamentos Slmllares. outros países tais como a Uno!.
ão SOVlêtica. a Itália, a Iugoslâv18, a Suíça e a õhme , extraíram
os argumentos que os levaram a conc Iua'r pela organ1Zação de
lhos semelhantes, para assessoramento do Chefe de Estado em assuntos

de segurança nacional.

EMENDA lP09483-6
l: oeputado VALTER PEREIRA

l!J SISTEMATIZAçnO

er=;~;~~

(TJi'~ffiJ

de Estados e Municípios I serão aposentados

forma que a lei determinar

JUSTIFICAçno

JUSTIFICAçno

rr;~-;:"~

fIT!Oi~'7Pl

er;~~~~

fÇi-;;~JBJ
....tw."""C.w.. oIo/t....~.w" ....

_ PLENÁRIO _

"Parágrafo Onico - No primeiro grau de
jurisdição, a vitaliciedade será aC!quirida após dois anos de .!.
xereIcio, não podendo o Juiz. nesse periodo, perder o cargo se

não por proposta do Tribunal a que estiver subordinado. Poderá o
'l'ribunaJ.. ou seu õrgão especial, antes do têrmino do período de
dois anos, prorrogá-lo por mais um ano. na forma que as leis coE!

plementares previstas no artigo 188 dispuserem".

TUTD/....".oc:>aD'------ -=---,

Dê-se ao parãgrafÇt único do artigo 190 a seguinte r~dação:

PROPOSTA DE EMENOA CONSTITUCIONAL
~q5

Propõe nova redação ao Art ).Sl6

Art. ••• • "O apoio à pesquisa científica básica é de
interesse nacIonal e é dever do Estado."

JUSTIFICAÇJtO

A presente proposta. aprovada na Assembléia Geral da

Socte~ade Brasileira de FísIca. diz respeito ao Art. J9.5 do Projeto
Bernardo cabrat , relativo à Ciência e à Tecnologia. no que se refere
à pesquisa clent!fica básica.

A idéia é exprimir de forma concisa aquilo Que é essen

cial e duradouro neste tema. conforme cabe na Constituição. corrigi;;

do versões anteriores que não me parecem adequadas. A exemplo do Ar:

Ugo 371. '"A educação, direito de cada um. é dever do Estado". a pro
posta poderia transformar-se num lema. o Que também me parece apro:
priado para um artigo da Constituiç~o.

Um exemplo recente da valfdade e- importância desta esen

da foi relatado pelo Vice-Conselheiro CIentífico do Presidente Reaga-;;
na Academia 8rasile~ra de Ciências. O Presidente Reagan, logo no iní
elo de seu mandato. instituiu uma comissão. formada pelos presiden:

tes das maiores empresas americanas, para propor Iledidas práticas p.!

ra aumentar a compctlt1vidade da indústria americana no aercedo eun
dial. A principal medida proposta pe Ia comissão foi: aumentar o epctc
governamental à pesquisa científica básica. Isso efetivamente
sendo feito pelo governo Reagan.

Naturalmente. o artigo não pretende diminuir a impor

tância da pesquisa de desenvolvimento tecnológico. mas Q apoio a es

ta é compartilhado entre o governo e as pr6prias empresas. ao passo
Que o apoio à pesquisa básica. em qualquer país. é responsabilidade

praticamente exclusiva do Estado.

Em face de Emenda Que apresentamos ao ar t 145

desse Anteprojeto. alterando a composição do Tribunal de Contas da

União, necessária se faz a apresentação desta Emenda sobre a apose,!!.

tadoria dos atuais membros dos Tribunais da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios. já Que eles serão substituídos

na hipõte"se da aprovação da emenda

EMENDA lP09487-9tJ Constituinte ADHEf.lAR DÊ"'àÃRROS FUHO

['J 'L.""arO

EMENDA 1P09486-1
tJ DEPUTADO OCTÁVIO ELíSIO

rr;;~~;'~

l!J--;j"~J;J

Acrescente-se o § 32. do Art 286. com

"Art. 286 _ •••••••••••••••••••••••••••••••

§ lR _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A emenda ora proposta reduz o nencatc , fixa
data para realizaçlio da eleição e autoriza uee reeleiç~o para Pres!

dente da República.

lo S 20 - O inIcio do mandato do Presidente da
República coincidirá com o início do exercício

financeiro. (slc)

Na hipótese da coincidência da eleição pres!

dencial com outras que se reaHzam no dia 15 de novembro. teríamos

dois pleitos em menos de trinta dias. o Que seria um absurdo.

A redução do mandato para quatro anos

instltuiçllo do direito à reeleição é uma forma de conciliar a real.!.
zaÇao de programas mais extensos de governo. com as aspiraçCles de

participação da sociedade no processo eleitoral e no julgamento da
ecãc governamental.

Por força do Arto 153, dà A~rojeto, a !.
leiçlio ocorreria na segunda quinzena do mês de dezembro. contraria,!!.
do a nossa tradiçlio.

Dá nova redação ao Art. 154. introduz novo

parágrafo e altera a ordem dos parágrafos existentes:

-Art. 154 - O mandato do Presidente da R.,!!.

pública é de Quatro anos) permitida a reelelç§o

p"or igual período.

s )0 _ O Presidente da República deixará o

exerc!cio de suas funções. improrrogavelmente,

no Jnl!smo dia em Que terminar o seu período con~

Utucional, sucedencc-Jbe de imediato. o recém

eleito. (slc)

JUSTIFICAÇn:O

§ 1!2 _ O Presidente da República será ele!

to por sufrágio direto e universal no dia 15 de
ncveebru do ano anterior ao Urmino do mandato

presldehc1al ..

seguinte redação:

EMENDA lP094844
tJ Oeputado VALTER PEREIRA

= TUTO/<ll/O."..<.~i.----------~

rs:;:' --:=J
p:r;;J"0J

-Art. 145 - Os ministros do Tr~bunal de Co.,!!
tas da União serão nomeados pelo Presidente do
Congresso Nacional dentre brasileiros natos,
eefcres de trinta e cinco anos de idade, de r~

putação ilibada e not6rios conhecimentos nas
áreas do Dlre~to. da Economia. do.s Finanças e
Administraç~o Pública, para um meneare de d,Pis

anos, vedada a reccncoçãc ao cargo.,obedecidas

as seguintes condições:

No g;:ral o Que se pretende é assegurar a ma!
Dr part1cipaç~o possível da sociedade na fiscalização da admlni~

traçfto. E exatamente essa transparência a maior garantia da boa

aplicaçllo dos recursos públicos.

- Um terço, indicado pelo Presidente da Ro!:.
pública, com aprcveçãc do Congresso Na
cional.

11 - Dois terços escolhidos pelo Congresso N.,!

cional. dentre os nomes eleitos pelas

reepect.Ives entidades prof1sssionais das
áreas elencadas no "caput.. deste artigo.

O auditor pertence ao Quadro de pessoal do 6!
gllo, enquanto o ministro ocupa uma função política. raaãc porque

, sugerida a sua substituição.

A presente emenda afasta auditOres da camposi
çlo do Tribunal de Contas da uruuc, reduz o mandato dos ministro-;

pua dois anos e veda a aposentadoria na condição de titular do 6!

glo.

S 1~ - Os minIstros do Tribunal de Contas

da UnUlo terão as mesmas garantiss ~ prerrogat!

vas , vencimentos e- impedimentos dos ministros

dos Tribunais Superiores, exceto a vitalicie

dade.

A redução do mandato e a não recondução visa
estimular a rotatividade dos ministros o que poderá tornar o Trib!:!

nal mais impermeável ao tráfiCO de influências com os poderes coo.§.

tituídos.

Dá nova redação ao Art 145

EMENDA lP09481-0
l: Deputado VALTER PEREIRA

= .L~M~:'~/cow,..iOJ.u'~c.,.'lo,--------

UI do Art 138:

-Art .. 138 - .

Dá nova redação ao Art. 137 e Incisos II e

rs:;;'=:J
r;i";;;J

Oá nova redação ao § 22 do Art. 139:

JUSTIFICACÃO

No perIodo do estágio de dois anos , p.!.

ra atingir o vitaliciamento. o Juiz Substituto passa pelo crivo

do Tribunal a que pertence. No caso de praticar falta ou desvio'
de conduta, às vésperas de completar o período fl.xado na norma 
constit.ucional. o Tribunal estaria impedido de exere:itar a sua
atividade censória. Isto porque, ~elo decurso do tenpo, a vital!

ciedade se perfaz e o E. SUPREHO TRIBUNAL FEDERAL Já decidiu, 

unânimemente. por sua C. 2a .. Turma, ser indispensável a defesa,

do sindicato, "sem preJuIzo do caráter sigiloso do procedimento •
e do resguardo do segredo quanto à fonte de informações" (RE n9

100.912-8, de são Paulo. "n" "Jurisprudencia do STF", ed , Lex, 

val. 90/108).
Portanto, indispensável se abra ao Tri

bunal a possibilidade de prorrogar o prazo, antes do termino do
blenio, para possibilitar o exercfctc de sua competência em apu

rar os fatos, assegurada ao Magistrado não vitalIcio a defesa

conforme decisão da Suprema Corte.

EMENDA lP09488-7
t: Oeputado VALTER PEREIRA

tJ-;~;~--:=J

[I!S.-;";7,;"7J

§ 22 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Através desta emenda. pretendemos coibir os
abusos que ao longo do tempo. vem sendo cometidos contra o erário
público. quando são definidas obras de grande vulto ao arrepio do

dos planos de investimento.

Ampliar o leque de discussões sobre a co!!.

venlêncla e a oportunidade de tais investimentos é medida preventl

ve Que se impõe para evitar o desperdício de recursos e evitar a

irresponsabilidade daqueles Que detêm a administração da coisa pQ.

bl1ca.

As obras faraônicas e desnecessárias so!:.

riam, assim. impedidas, já Que num forum maior não encontrariam o

apoio necessário.

§ 32 _ A execução de contratos celebrados

pela União, para a construção de obras de gran

de porte. Que não conste do plano plurianual,d;
penderá de parecer prévao do Tribunal de Conta-;
da União e da ecrcvecac do Congresso Naciof1a~

JUSTIFICAçnO

-P~-Gc~''\.I.-.-?--.U....../c.w.I1 •• l&u.c.w, .... _

EMENDA 1P09485-2
tJ Deputado VALTER PEREIRA

=- ~ ...TD/.unl.'..,.ç:;D'---.!------

rr;;~~;'~
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-Art. 137 - A fiscalização financeira e ar.

çamentária da unrãc será exercida pelo Congre.§.

so Nacional, mediante controle externo I com aux.!

110 do Tribunal de Contas e pelos sistemas de
controle interno de cada poder.

• III _ A realizaçã.o de fisca1izaç~o orçamen
tária. emance í ra operacional e patrimonial dos
órgãos da administração direta ou indireta, em

caráter ordinário ou extraordinário se necess!

rio, nos Três Poderes constituídos.

II _ O julgamento das contas dos admini~

tradores e demais responsáveis pelos bens e v.!!.

lotes públicos da administração direta e indir~

ta, inclusive as fundações e as sociedades ci
vis, instituídas ou mantidas pelo Poder Público

Federal.

EMENDA lP09482-8
t: Deputadq VALTER PEREIRA

r.r---------- TUTDiOU.."",.;lD

JUSTIFICAçno

As mudanças da redação do Art 137 e dos Inci

sos II e 111, do Art 138. que esta emenda pret~nde introduzir. v.!.
se escoimar do texto as redundâncias Que os contaminam fazendo-os

extensos e desfigurados.

A receçâc dada nesta emenda alcança os mesmos

objetivos do texto que se pretende mudar conferindo-lhes uma co!!.

forrnaçlo mais adequada

--(~)i-~r_~ IX

Introduz um novo artigo na Seção IX - que

trata da fiscalização financeira, orçamentária. cperecicnet e p.!

trimonial, com a seguinte redacêo s

"Art.. _ Os atuais Ministros do Tribunal
de Contas da União e os Conselheiros dos Tr,!

bunaIs de Contas dos Estados, do Tribunal de

Contas dos MunicIpios e do Conselho de Contas

"Art. 139 - ••••••••••••••••••••••••.•••••••

§ 22 _ O recurso de Que trata o parágra

fo anterior deverá ser apreciado no prazo de n,2

venta dias, renovados na hip6tese de omissão" e

julgado por maioria absoluta dos membros do Co,!!.
gresso Nacional Se persistir a cmf s sãc o Recur.

so será tidO como procedente. para exaurir a via

administrativa.
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-Art. 109 .

Di-se ao artigo 186 "caput", dispondo sobre os Estatutos da Ma

91&t1:a.tura.,.. a seguinte xedaçã-e: ~ __

·Ar~i90 ~68 - O-.Estatuto Juddico da M!,
g1stratura seri definido, no âmbito federal, em lei de iniciati

va: do Supremo Tribuna~ Federal e, no estadual, em leis complemen

teres de ~niclat1va" ~os Tribunais de J~stiça respectivos-, obseE.

vades os seguintes princIpias.... '

Dal porque a deno'1\inação "pollc~as de

:Investigações Criminais", ser mais abrangente que a atual denom!,

nação de Polí.cias Civis, como consta do texto do -hn't:'eproJeto,p0E.

que qualquer órgão policial, obrigatóriamente, se j a civil ou mi

litar, deve ocupar-se, no limite de sua ccnpeeêncaa legal, pelo

menos, da repressão imediata ao ilieito penal, como auxiliar da

Justiça Criminal, como se verá da Emenda e sua respectiva justi

ficação apresentadas ao artigo 255 (cf. ALVARO LAZZARINI e OU

TROS, "in" "Direito Administrativo da Ordem pública", Forense, 

2a. ed., 1986).

r.r 1U,./.".n'oct.;.o' ~

.rUSTIFICAÇ~O

"Art. 136 - Toda pessoa física ou jurídica que

cumpra a runcão de administrar bens e valores P.Q
bl1cos se obriga à pre;;taçlio de contas, configura!!

do a sua falta.. crime contra o patrimônio público.

Dá nova receçãc ao Art. 136:

• O texto que consta do Anteprojeto é redundantê,

impondo-se a sua simplificação, sem a repetição de palavras, com o
neeec significado.~ Por outro lado é i~portante prever a sanção p.!!.

ra tornar a norma eficaz.

I
cfpaçãc na exploração de energia elétrica. No entanto, - é sobejo

que em ambas as hip6teses tais entidades sofrem danosos prejuízos

com a inutilizaçlio de vastas áreas, antes produti ves

rr;~~;'~

fly!'~;;V

A interposição de recurso administrativo

Congresso Nacional tem como pressuposto o prejuízo sofrido pela

parte interessada face à decteãc do Tribunal de Contas.

JUSTlfICAçno

Dê-se ao § 111 do Art. 109, a seguinte redaçUo:

Não faz sentido a parte interessada ser pena

lizada com a omissão do Congresso Nacional, cuja obrigação é da;
solução ao recurso interposto.

A ceüsaãc do congresso representa verdadeiro

cerceamento de defesa e da forma permitida pela norma do Anteproj~

to convalida a dec í são do Tribunal de Contas de maneira parcial e

unilateral, apesar da irresignação do recorrente

Para forçar o Congresso Nacional a solucio

nar a pendência urge a aprovação da modificação aqui proposta

EMENDA lP09489·5
tJ Deputado VALTER PEREIRA

-Art. 144 - õ •••••••••••••••

-Art. S2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

E:"~~;;~

(Ç/"â7ã7J

A JllDdificaçio visa propiciar ao estatu

to estadual. a autonomia para estabelecimento de sua Justiça, re,!

peitadas as regras constitucionais, mas atendidas as peculiaridA

eee- locais das unidades federadas. Há. absoluta incoveni!Encia no

tratamento homogêneo de reaiidades heterogêneas, na administra 

çio da Justiça. Evita-se a "malfadada tendência unitárià contra'

a Federaçã~ e o que e pior, a tendência maquiavélica, para nacig,

Dal1zar as justiças estaduais", (SAMPAIO DORIA, "Comentªrios à;:
Const. de 1946-" ed , 196D, vcã , III, pg. 524). O Professor JOS:e

FREDERICO MARQUES observa: "nc que concerne ao Poder Judiciário,

a Constituição de 1934 foi ~ órgão matriz de onde provieram as
~ntrornissões cada vez maiores, na legislação estadual de organi

zação judiciária, e que culndnaram com a Emenda Constitucional 

n9" 7, e com esse monstrengo legislativo que é a Lei Orgânica da

Magistratura Nacional- ("ConsUtuição e Constituinte", ed. RT, '

S.Paulo, 1987, pg. $) .:
Finalmente, a texto apresentado nesta .!.

menda coincide com aquele proposto pela Sub-comissão, apenas com

a diferença de ofe±tar ao supremo Tribunal Federal, como órgão 

máximo da Magistratura nacional, a iniciativa ao processe legis

lativo, em. âmbito federal.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAc;O-

Quanto ao chamado Qqinto Constit.ucional,

na composição dos Tribunais, a Constituição de 1891 nada dispu 

nha, Coube ã Constituição de 1934 fixar a reserva de um quinto 

do rúmero total de JuIzes dos Tribunais superiores, a advogados,

ou membros do Ministério público, "de notório merecimento e repu

tação ilibada, escolhidos em li~ta trIplice" (art. 104, § 69) .0;
igual forma dispôs a Carta Constitucional de 1937 (art. 105). A

Constituição de 1946 voltou a referendar igual princIpio, apenas
exigindo a prática forense de dez anos, o mesmo acontecendo com

o art.. 144, n , IV, da Emenda Constitucional nl 1/69.

A raiz informadora do preceito está em

se levar para os Tribunais pessoas ligadas ã Advocacia e Minist§.

rio Público, mesclando experiências. Portanto, para bem concili

ar os anseios daqueles que integram a carreira da Hagistratura '

com a b.QAj r -zõa i s r dor s d c êlmad uinto con ti tuc n. 1
necessidade existe que haJa um retorno do mandamento constitucio

nal aos seus princípios.

A escolha e composição da lista triplice
há de ser da competênc.ia exclusiva do Tribunal de Justiça, evitan

do-se influencias politicas de cada uma das classes. Na forma co~
cebdda no dispositivo do ~projeto a lista sêxtupla e elaborada

pelos Orgãos de representação da OAB e do Min~stério Público. Dos

seis nomes ind.icados o Tr.ibunal escolhe três e os submete ã apre

ciação do Poder Legislativo para a nomeação final de um deles. O

mecanisrro adotado, como evidente, retira a total autonomia do Tr!

bunal de Justiça, submetendo as indicações ao perigo - sempre e 

xistente - de decisão sob o calor das influencias políticas: pr!

melro de cada 6J:gão de classe e depois do Poder Legislativo.

Dal a sugestão de voltar-se ao regime 

instaurado pela Constituição de 1934 e repetido na prática con,!!
titucional, da! por diante.

"Art. 189 - Na composição dos Tribunais

estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios, tlm quinto dos

lugares será preenchido, alternadamente, por membros do Ministé

rio Público e por Advogados, de notôrio saber jurldico e reputa

ção ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de experiência'
profissional, indicados em lista trlplice organizada pelo Tribu

nal de Justiça respectivo".

tJ PLENÂRIo

Dê-se ao ar:!:igo 189 a seguinte redação:

EMENDA lP09496-8
l: Constituinte ADHEMAR OEA"'~OS FILHO

pr'PDT-""]
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Dê-se ao artigo 252, inciso IV a seguinte redação:

Artigo 252 -

"IV - "Pol:!cias de Investigações Crimi-

nals".

""".....TI.ococ:I.
Dê-se ao artigo 2SS a seguinte redação:

JUSTIFICACÃO

A Emenda sub~titui a express~o "Policias

Civis." co?stante do inicio do dispositivo do artigo 255 do Ante 

projeto da comissão de Sistematização, por "polícias de Invcst.ig,!.

ções Crimin~is", seguindo a denominação dada ao inciso IV do art!.

se 252. por outra Emenda, ora apre!!entada, ~endo a mais adequada'

ã atividade-fim dessas o:l:ganizar;ões policiais.
Causa estranheza constar da redação do !.

tua! artigo 255 a previsão de que as equivocadamente denominadas ~

-Polícias Civis são destinadas a exercer a "repressão criminal".

Essa previsão está a permitir que agentes policiais tenham atri 

buições próprias da Just,iça Criminal, porque, como sabido, a polI

cia só prepara a repressão penal (JeAN RIVERO, entre outros auto

res de nomeada), estando ligada ã administração da justiça penal'
de modo a constituir uma direta emanação dela, indiscutivelmente

coordenada ã esfera jUrisdicional, sem que a polícia tenha ativ!

dade de natureza Jurisdicional, devendo, isto sim, ser controla

da pela autoridade judiciária e dirigida a fornecer a esta um

primeiro material de averiguação (cf. CARLOS CONSONNI FOLCIERI,

"apud" ALVARO LAZZARINI e OUTROS, "in" "Direito Administrativo 

da Ordem pública", ed , Forense, ze , ed , , 1986).

JOS!: CRETELLA JONIOR, de forma lapidar,

deixa certo que a "polícia Judiciária é também repressiva, nome

que merece reparo porque ela não reprime os delitos, mas auxí.Li.e

o Poder Judic.iário, nesse mister. Policia I auxiliar é, porém, ex

pressão correta" ("in" "Pireito AdnUnistrativo da Ordem Pública",

cb , cit., pg. 171).

:e cediço na doutrina nacional e estran
geira, que a ].inha de dife1:enciação ent1:e a polícia preventiva e

a polícia Judiciária está, e sempre, na occxrêncí.a ou não do ilf

cito penal. Se um órgão estiver no exerclcio da atividade poli 

cial preventiva e ocorrer a infração penal que não conseguiu evi

tar, nada justifica que ele não passe, imediatamente, a desenvo!

ver a atividade policial Judiciária.
Não é, portanto, na melhor doutrina, a

qualificação do órgão policial como de investidura civil ou mü!

tar que implica. necessáriamente, no exercício de atividade de

polIcia JUdiciária ou de policia preventiva.

O que, em doutrina e na prática, quali

fica em prevenf:iva ou Judiciária é - e isso sempre deverá ocor 

rer a atividade de polICia desenvolvida em si mesma.

Outrossim, é equIvoca a afirmação de que

se deve aplicar _o "Oi:l:eito Penal Comum", prevista na redação ori

ginal do artigo 255 do ~proJeto. o que se apura, o que se in 

vestiga, ao certo, são ilíc~tos previstos na "legislação penal" ,

vigente no pais. As afirntações teóricas consubstanciadas no nosso

Direito Penal comum, desde que não concretizadas em normas Juríd!

ees de Oireito Positivo, isto é, na legislação penal, são inapli

cáveis.
Bem por isso, por tudo que foi exposto ,

nesta justif;f.cativa, torna-se clara a necessária a alteração da

redação do artigo, em re!erência.

-Art. 255 ::. As 'poÚc1.as de tnves-tigsç5es

criminais. anteriormente denominadas de Poltcias Civis Estaduais.

Ilio inst.ituições permanentes. organizadas pela lei e destinadas ,

re.ssalvada a competência~da·União,_ a exercer- a investigação de !

Ucltos pre'l1Stos na legislação penal comum, como auxiliar do Pg
der Judiciário na repressão criminal, nos limites de sua circuns

crição, sob aut~ridade dos Govern~dores dos E;tados, dos Territó

rios e' do Di'strito Federal".

fi PLENAR!o

EMENDA lP09494-1
f:J constituinte l\DHEMARD;'~DS FILHO
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§ 111: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

Dá nova redação ao § 211, do Art. 52:

o texto do Ani-eprojeto não prevê a particlp.!

ç~o dos Estados, Distrito Federal e Municipios nos resultados da

exploração de energia nuclear e l})lo deixa muito explícita a parti-

c) Propor ao Legislativo a criação, a alteração

e a extinção de cargos, bem como a fixação e r ea

justes de vencimentos e vantagens dos seus membros.

§ 211 _ E assegurada aos Estados, ao Distr!

to Federal e aos Municípios nos te!.

mos da lei, participação no result,!

do da exp Lnr açãu econômica e do apr!!.

vei tamento de todos os recursos nat..!:!,
rais, renováveis ou não renováveis,

bem assim dos recursos minerais do

subsolo em seu territ6rio, inclusive

nos rendimentos obtidos com a ger.!

ção de energia elétrica ou nuclear.

Dá nova redação a Letra "C", do §1l2, do Art. 144.

Omitir quanto à obrigaçi:lo do Tribunal de Contas

de mandar para o Legislativo propostas que alterem cargos, reajus

tes salariais e outras vantagens significa autorizá-lo a agir, em

tais hip6teses, sem o controle do Legislativo. o que é prejudicial

b boa norma de admfnistraçâo pública.

JUSTIFICACJlD

JUSTIFICAçno

S,Sf - Desde 8 expediç~o do diploma, os me,!!
bros do Congresso Nacional não poderAo

ser presos, nem- processados. por crimes

de natureza política, sem prévia- autE.

r1zaçllo da casa a que pertença.

A presente e.!'lenda, restringe o Instituto da

Imunidade parlarnentar aos críllles de natureza politica.

Agasalhar os crimes eceuns 180 manto da imunida

de parlamentar é privilégio Incam-patIvel com a ética nerreaca. -
Afinal, o mandato popular não deve ser utiliz.,!

do como escudo para a prática do ilícito.

3 U 5 1 I F I C A ç "_O-

EMENDA lP09491·7
t: Deputado VALTER PEREIRA

r.r TUTO/~VI1"'C~lo' _

EMENDA lP0949O-9
I!J Deputado VALTER PERÉIRA

rrr--::--.,----- 'UIU"lO/n.,u l lllIUlon l. l Io' ,
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SUprima-se o § 39 do artigo 196.

JUSTIFICAÇÃO

A fiscaí'tzação orçamentária e financei

ra possui o controle interno de cada Tribunal, existindo o eon 
trole externo por parte do Tribunal de Contas.

Destarte, aem o mlnimo propõ~ito seja

tal fiscalização exercida, como pretende o dispositivo, pelo P2

der Legislativo. Trata-se êe indébita interferência de um Poder'

na administração de outro.

JUSTIFICActo

o dispositivo do AnteproJeto autoriza o

M:Lnistêrio público, ainda, a Itefet.uar correição na PolIcia Judi

ciária, sem pre:Juízo da permanente correição :Judicial".

A eroenda visa ã retirada da parte final

deste dispositivo, pois se trata de indébita 1nterferéncia do

Ministério Público em at.ividade própria e exclusiva do 1?oder J~

diciãrio. Desde o Império, as leis sempre atribuiram aos JuIzes'

de Direito as funções de corregedores em suas comarcas, ou Varas,

bem como em todos os serviços Judiciários (lei de 3 de dezembro'

de 1541 e os arts. 3 e 36 do Regulamento de'lS de março de 1842

e decreto n9 276,. de 24 de março de 1843). Trat.a-se de atividade

fiscalizadora exercida por magistrados, em decorrência de suas

obrigações funCionais ~

~----_----_TuTe/.uatl'IC~;:O'----...-:/....,.,_-S,--.------,

Acrescente-se ao artigo 270, lU, p.s segumt.es~

tõ-J..s-:;:r - Considera..se Renda a diferença entre os 'rendamen

tos auferidos e as despesas necesaãraas ã respec

tiva obtenção.

_,b}.~ - A lei poderã Jnd~car perce~tual fixo para determ.!

nação do valor das espesas dedut fveas , sem l.mpos,!

ção de liJlu.tes do vatcr-, .

JUSTIFICATIVA

A Legislação atual do ampes to de renda é por demais' sev~

re., ta-abutandc , por exemplo, certos rendimentos de trabalho sem qual

quer dedução (como é o caso dos aposentados). Cumpre adaptá-la aos da

tames da Jll.stl.ça· f'íscal: de modo que os rendl.~entos trl.butavel.s venham

a corresponder ao valor remanescente, após deduzidas as parcelas neles

s;ârl.as a sobrevivência do ccnarabuante e ao acendamente de suas obr~ga

cões fundament.aaa para com ele ptópno. sua famíli:,. e a ~dade.

Não adaantia mandar abater despesas com l.nstrução, se a pr

prue Lea determ~na que o valor dedutível deve Eacat- abal.Xo do valor

real, como hoje ocorre.

A le.i, deve acompanhar a realidade .social e para tanto, te

do em vasea a leg~slação hcj e exas t.errte , torna-se necessário que a pró

pria const~tul.ção disponha sobre o modo de estJ.pulação dos bmues. A

Lea deve aceitar~ as despesas' necessárias à obtenção dos 'Tendime!!

tos," quer estas' comprovadas com documentos, quer est~pular.

Dê-se ã letra "a" do inciso 11 de" art. 190 a seguinte redação e

acresça-se a letra na".

na) _ exercer, aInda que en di$pon~bili

dade, outro cargo ou função pública, salvo UM, de magistério;"
nd) _ ter procedimento incompãtivel com

li. dignidade, a honra e o decoro de suas funções"

JUSTlrICAC~O

A redação do Antepro)';to.não Hm~ta o ~

xerclcio de cargos do ragistério. COM a nova redação, segue-se o

sistema de permit_ir a acumulação, apenas, de um caJ::"go de Magisté

rio. Trata-se de liMitação indispensável, tendo em va.s eu as elev!!.

das funções do Juiz, exigindo ae j a colocada, sempre, CO"1.0 funda 

mental, na vida profissional do '-lagistrado.

A inclusão da letra "d" tem por finalid~

de erigir em preceito const~tucional vedação de inportância ã co!!.

servaçêc do prestIgio dos membros do Poder Judiciário_

L;~;'~

&i"~FJ
r;r---------_'Ufo�.U""'rcu:io --,

Dê-se ao parágrafo único do art.. 198 a seguint.e redação:

"parágrafo Onico - Os cargos e funções

de aUXiliares da Justiça, previstos nas leis de organização Jud,!,

eiária, serão organizados em carreira. A lei assegurará a tais '

cargos e funções remuneração minima em todo território nacional"

JUSTIFICAÇÃO

o termo "Auxiliar da Justiça" possui 

significado amplo para abranger todos equeãee que prestam servi

ços auxiliáres ã administração da Just.i~a. Em tais condições, te!!.

do present.e a norma =ixada no artigo 19B "'capue'" - "as serven 

tias da Justiça são prestadas pelo Estado" - dúvida não existe 

esteja a expressão "auxiliares da Justiça" empregada em seu se!!

t.ido est.rito, abrangendo apenas o serventuário e demais servido

res da Justiça investidos em cargos ou funções criados pelas

leis de organização Judiciária. Dai a modificação sugerida De

outra parte, não são os "aux:l.liares da Justiça" constituIdos em

carreira, mas os seus cargos e funções.

Finalmente, tendo em vista as peculiar,!,

dades próprias em cada unidade da Federação, inclusive quanto ao
volume de trabalho do Judiciário, impossIvel se tenha "remunera

ção igual" em todo territóriO nacional.

EMENDA lP09506·9
(ICONSTITUIllTE NELSON CARNEiio· f'G;jÔB'~

t"!7'ô§

Consti tulnte Luiz Soyer
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,]'USTIFICAC7i:O

Dá nova redação ao l.tem XI do ar t • 100,

As t leis nem sempre marcam prazo para sua regulamentação.

O texto proposto aconselha (se ~ que não determina) que a Lez, fixe o

prazo que o Bxecutavc não pode exceder.

JUSTIFICATIVA

XI - regulamentar as Jeas , quando da omissão do Poder Ex~

'. .cueãvc , nos prazos que "lhe forem f1.xados.

'U... """.llIIldo/loa~o.....de ~a.t'_--

- PLEN~RIO - YVIJi'lftl
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EMENDA ADITIVA • •

TíTULO IX - CAPíTULO II - SECXO II

ART. 356 - ALíNEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇXO A CITADA ALíNEA C : I
c - COM TEMpO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA, PELO EXERCíCIO DE

TRABALHO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGAli,
TE FíSICO E EMOCIONAL, INSALUBRE.OU PERIGOSO; ,

Plenário

JUSTIFICAC1to

Pois bem. a hanseniase, como ende-,

mia de €lmbito nacional, poderá ser definitivamente erradicada do

País. se sua profilaxia for considerada prioritária, no contexto da

Saúde Pública, tal come preconizamos nesta emenda, que, esperamos

há de merecer aprovação.

-Art. 347 -

IX - dar prioridade na profilaxia

da hanseniase, mediante campanhas nacionais de ex

radicação da moléstia".

Acrescente-se ao art. 347, do Proj..!:.

to de Constituiçãõ. o seguinte item IX:

Irrecusavelmente, é a hanseniase
umas das mais g:r:aves moléstias existentes, e seu combate, no Brasil
tem contado com a preciosa colaboração -da Fundação Paulista Contra

e Hanseníase, que há cãnquenta anos promove assistência social aos

enfermos. incentivando a pesquisa científica no setor.

EMENDA lP09503·4
l'-'
(!J

F
JUSTIFICAÇÃO

Com efeito,_ os Juizados especiais elevem'

ser criados por lei, cebenãc a esta disciplinar o seu ft1ncionamerr

to.

Trata-.se de dispositivo de lndole proce§.

aual, com topografia própria na legislação ordinárie.

~resça-se ao artigC) 229 o seguinte parãgrafo:

Sumprillla-se o § 39 do artigo 193.

Outrossim, a própria redação atual do

§ 39 do aJ:t. 193, cuja supressão se pretende através desta emenda,

oferece, mesmo no campo proce$sual, situação inusitada' o Juiz a!!

tecipa o aeu entendimento e, em 48 horas, lavra a sua sentença e
eeea, vãnãc a ser impugnada por qualquer das partes, dará ao
processo "o rito comum previsl:o no respect.ivo código".

'.'fo/,u'f..,.~io

EMENDA lP09499·2
l" Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

('l P~RID

.§ 59 - Nos Tribunais de Just.iça com nQ.
-.ero superior a vuite e cinco Desembargadores serã constituldo t

órgão especial, com o mInima de onze e o máximo de. vinte e cinco

»embros, para o exerclcio das atribuições administrativas e JU 

J:isdicionais do Tribunal 'Pleno".

JUSTIFICAdo

A explosão demográfica do país impõe, em

alguns Estado da Federação, a existência. de Tribunais de Justiça

com elevado número de Desembargadores, como acontece em são Pa..!!

lo e Rio de Janeiro. A Emenda Constitucional n9 1/69, no art.144,

inciso V, previu a exist.ênc;ia de um órgão especial com núnero li

mitado de membros. A experiéncia por quase uma década, demons 
trou ser sat.isfatórla, obviando os incovenient.es inúmeros de um
'l'ribunal Pleno ·com composição, demasiadamente, nwnerosa.

EMENDA lP09504-2 ",n.
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AAA~~
Dá nova ~~ao Art. 3Z0.

1

"Art. 320 - Pronunciar-se na forma de seu Regimento Interno, sobre

a ahenação ou concessão de terras púbhcas com área s.!;!.

perior a 3.000 (três mil) hectares, salvo paTa execução

de planos de reforma agrária. mediante ped~do de autor].

zação formul~do pelo~ Governo do !istado ou Terntório".

JUSTIFICA-SE a adição de "CO:1PROVADO DESGASTE FíSIco E EMOCIONAL",

na redação da mencionada alínea c, no sent.J.do de garantJ.r também aos

BAILARIUOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LíRICOS, a justa aposentad,g

ria por tempo de serva.çc redu2:ido, considerando-se que:

- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artJ.stas de l.númeras

funções CIRCENSES, l.n1.cJ.êlm CI êlprendJ.zagem da prOfissão, assJ.m corno

na grande maiorJ.a das vezes começam ~ exercê-la na mais tenra idA
.......de e, à"prepar~ção~ técni.ca 'e" ãrÚst1.ca para o exerac1o' da mes~a

eX:l.ge extenuante trabalho dJ.ár1.o;

- pelas peculiar1.dades eessas profJ.ssões cênicas, esses artistas

são trabalhadores os qual.s sofrem inusitado desgaste fís1.CO e elllQ.
cãcnet , quando não risco de vida:

- os rerer1.dos artistas, como igualmente os ATORES LíRICOS (cantores

de Ópera). por força da neceasddade de se mantel::em em p~enas con.

dições para apresentação em cena. isto é, ao público,

periodos de férias, obrigam-se li real3.zar exaust1vos eXerc~c~os
diários;

p:r';~;'

filE7'â-;ã7
Dê-se ao inciso IX do artigo 233, ao tratar das funções institu 

cionais do Ministério Público, a seguinte redação:

"IX - Requisitar atos investigatõrios 
cr1m1nais, podendo acompanhá-los";

JUSTIFICATIVA

Assim reza o artI.go 407 do RegI.mento Interno do SEnado

Federal e se explI.ca por si mesmo, para ev~tar abusos que podem l.n

terfer1.r, no mínl.mo, na execução de planos de reforma-agrária.

.. os trabalhadores aCJ.ma nom~nados obr:t.gam-se ainda, l.ntU1.to de

conservarem em forma ideal seu organismo (músc~los, cordas vQ.

cal.S, memór:t.a at~va, etc.), a cu~dados espec~a~s com al~mel:1tação,

vestuár1.o e outros, tendo ~nc:lusive que adotar háb1.tos de vida,

os quais eXl.gem grandes sact:ifíc~os pessoa~s:

... esses trabalhadores têm BJ.nda l~mitado tempo para o exercic~o de

sua carre~ra prof1.ssional, quando a elastic:t.dade dos músculos, a

fle"1.bl.l~dade e leveza do COl:po fJ.cam preJudicadas; o enrigecl.men

to das articulaçoes, o envelhecimento e a calos1.dade das cordas

vocsJ.s, entre inúmeros out.ros sérios p:toblemas acent.uados pelo
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I
Na verdade, a Cepi tal da RepúbJ,ica

é o centro de todas as grandes decisões nacionais, nela funcionan
do as pOderjS do Estado I as embaixadas e as representações de org~

nismas internacionais

Brasília, hoje, está definitívame.!!.
te consolidada como a Capital do Brasil, sendo absurda a situação,

por conseguinte, de alguns órgãos federais ainda. nela não estarem'

sediados.

= 1UTaNJSTI'"'~tçio_---- _

Emendasupressiva

Dispositivo emendado: artigo 360.

5L4Jrima-se do Projeto de eonshtuição o artigo

Por outro lado I implica en dup1!cidade de obri

gações para o pequeno varejista, que terá duas legislações a CU"1Pr"1r (Estado

lJt.Jnicípio). dois tipos de obngações acessorias e duas fiscalizações

Finalnente, tal preceito implicará em dupla

tributação, pois sobre o eesmc fato gerador Incadlrão dois tributos· o Im e
IW.

A fim de se evitar todos esses Inccrweueotes
que se ausente a partic1pação dos lI'lJl"Iicípios no montante arrecadado do 1001,

nel'l!"'.uma despesa adicional.

prp;'l~;'~

[l;;;-7'~78lJ

trP~~'~

tG"7'â7S7J

h t:mnnda visa cs.cãueâvamcrrte corrigir a-

remc~sa./'la proposta orç'1lJ::ent5rin própri.,.

Justificativa

PLEN!RIO

~ MODIFI_ATIVA

maneira de

.. § 29 - Compete o bncaninhamento da proposta :

I. no âmbito federal. nele incluída 1J. JU.=!.

tiça do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes do SU

premo l'ederal e dos 'Tribunais Supcridrcs, COl!' a cprovaçâc do

réspectivos Tribunais

Dê-se ao § 29 , incisos I e II , do~

do Projeto de Constituição, a reda,çâo seg.Jinte

lI. no âmbJ.to estadual. ao Presidente do

Tribunal de Justiça. com a aprovação do Tr~bunal."

EME.t'lDA lP09524-7
tJ constituinte ~~~;ON GInSOU

~A lP09525·5 _"... ,
rr= CONSTITUINTE NILSON GIBSON

rr;;';~"~

fui;~7YJ
'Lu..,a/c.",.ll./IU.C.",..1a ~

JUSTIFICAÇAO

5L4Jrima-se integralmente do Projeto de Const!

A previdência privada não beneficia im grupo

de privilegiados e não enfraquece a previdência scctar, como crêem alguns

Destruir, inviabilizar ou enfraquecer as 177

fundações de previdência privada fechadas hoje eX'istentes, Isso sin representa

ria un desserviço à sociedade. além de um custo elevado demais. Primeirp. porque

o uruverso de seis milhões de pessoas, entre contribuintes e dependentes, teria

seus direitos prejudicados; e como a segundade privada é una espécie de salário

Indireto, a pressão salarial nas estatais seria enorme Segundo, pelo signihca

tivo nroecto negativo que haveria no mercado rrrencetrc O conjunto das 177

fundações, que movimenta quase Cz$300 bilhões, é o maior investidor do País no

mercado de ações e tem mais de 1,5 milhão de contribuintes (ou seja. 1,,5 nu.lhão

de pequenos poupadores a investir no capital de risco: a forma de financiamento

das espresaa que eretavaeente contrlbul para o desewoãvmento, sem atrelá-las

ao endividamento bancário arrochante e eecorcbente ou às flutuações de hunor

de grupelhos de tecnoburocratas, encastelados nas instituições financeiras gove,!

namentais) •

O fortalecimento da prevtdêrcre privada é de

corrêncIa natural da ineficiência da Previdêncf.,.a S9CÍal. Nã~que se confundir

os fatos' fortalecer a PrevidêncIa Social é fortalecer a ertcíêncra, eficácia

e efel:ivilfude ad'llin~strat1vas da sistema - missão que se te'» demonstrado U1'Poss.!

velo

Por fim, trata-se de matéria a ser normatizada

por lei ordInária, pela constente-necessroeoe de aperfeiçoamento do sistema, o

que só será possível através de um ordenamento flexível, incompatível com a nor

ma constitucIonal.

tulção o artigo 350.

Emenda SupressIva

Dispositivo emendado: artigo 350

360 e seu ~arágrafo único.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP09521·2 _'"..., ~

t= t€PUTJIDO FRANCISCO DICiGENES

t'lPLENAAIO
m-----------T...... ,.USTI.o;,.çia --,

Plenário

Ultimada a transferência dessas en
t1dades, no prazo l'láximo de" três anos, não apenas a Administração'

Federal e Brasília serão benefic1ads, mas toda a região Centro 
Oeste I principalmente o Estado de Goiás. eis que mais e mais será
interiorizado o processo de desenvolvinento nac Lonaf ,

Constituinte Luiz Soyer

Por tais razões I temos plena con 

vtcçãc de que a emenda merecerá acolhimento.

Dê-se ao art. 3~2, do Projeto de
Constituição, a seguinte redação:

tlArt. 392 _ S~O princípios da lo!

gislação desportiva:

I _ respeito à autonomia das ent!

dades desportivas, dirigentes e associações qua!!.

to à sua organização e funcionamento internos ,

não sendo autorizada a existência de mais de uma

entidade de âmbito nacional, como dirigente de
cada modalidade desportiva, assim como, da mesma
forma, de mais de uma entidade estadual e munic!

paI;

II - cest.tneçsc de recursos públ!
ccs para amparar e promover prioritariamente o

desporto educacional, não proFissional, e, em ci!
sos específicos, o desporto de alto rendimento,

!lI - incentivo e proteção às m!,
nlfestações desportivas de criação nscional;

IV _ definição dos casos de isen

ção de impostos e contribuições de Qualquer nat,!;!

reza das entidades desportivas dirigentes e ass.Q.

eJações, assim como de concessão de benefícios 
fiscais para auxiliá_las.

m- tUT.,.UOTlf.ea.o;io --,

rrr------ '... lu>C/C$"lOsla/lulco"'U.tQ' ,

,Lui.>CI'~O"'Sd.,.UI< •• "'ia' ,

Justificativa

~,;;;;.

(f1õju~"7ã7

S1.1prima-se o parágrafo 19, do art. 205,

do projeto de COnstituição.

Constituição.

sabença. trivial que todo Jl.\lganento deve ser público e

fundamentado, salvo, exceções previstas nas legislações /

espel:ificas. Assim, a supressão ora proposta se faz n~

céSsária •

O art. 202, dispõe que todos os Julgamentos

serão p1í.l.1COS e fundamentados. Salvo melhor juízo, tota!

mente desneceasâr-a.a a disposição constituciona1, pois,

Suprima-se o~ do Projeto de

~ SUPRESSIVA

TUT".lIlI1'oroea.o;Io

EMENDA lP09526·3 .~. ----,
[J CONSTITUINTE NILSON GIBSON

JU5TIF'ICAÇAD

Constituição'

Dê-se nova redação ao artigo 267 do Projeto de

E matéria já devidamente precertuaca, no que

há de constitucional. na corpo do artigo 13 e incisos - "Dos Direitos Socla.ls" 
pelo QUE. torna-se repetitiva e redundante. De resto, é assunto afeto à lei ordi

nária que, por sua flexibilidade, dará tratamento devido aos conflitos de opã

nines que a envo Ive ,

Atualmente, as microerrpresas já gozam de isen

ção de i1l;Jostos municipais Corno se justificar a exclusão dos mesmos do tratamen

to diferenciado preceituado pelo art 2671

E mais: como se Justificar o tratamento de-

sigJal para as mícrcemreaas , l,Ill8 vez que as prestadoras de serviços ficariam

dispensadas de gualQIJer tnocstc, e-çuentc se; ccrercícts estariam sujeites ao Pj!

gamento do lflllosto de Vendas a Varejo de mercadorias (IW)?

Art. 267 _ Lei ccmjenentar estabelecerá forma

espe9ial e favorecida de cobrança de impostos

federais, estaduais e msüctoars, ou sua não

incidência, para microempresas. como tal defin.!,

da em lei, pela União, pelos Estados,oelo üís
tritQ. F'ederal e pelos IJ.uniC!pios

Emenda aditiva

DisposItivo emendado: artigo 267

§ 1Q - ~ criada a Justiça Despor

\"iva";, cujas atribuições serão determinadas pela

legislação ordinária.

Dentre outas medidas, é preconiz!,

da a criação da Justiça Desportiva, Que desafogará a Justiça C.Q.

mum e. determinado que os participantes de espetáculos desportivos,

ao contrário do que tem reconhecido a Justiça do Trabalho, não i:f~

vem ter vínculo empregatício com os respectivos promotores.

As modi fieações que pretendemos

introduzir ao art. 392, do Projeto de Constituição, tem por fin,!.

lidade permitir que haja apenas uma entidade dirigente, nos n!

ve!s federal, estadual e munIcipal, para cada modalidade despo.!:

t.íva , ãserrtenco-as do recolhimento de tributos em geral.

§ 2Q - Nos espetáculos despcr t I 

vos, s6 será permitida a participação de pessoas

que não tenham vínculo empregatício com os res

pectivos organizadores".

JUSTIFICAClto

EMENDA lP09519·1
I: Consti tuinte JosÉ LUIZ MAIA

l: PLENÁRIO

TUfa/.u""",.çla

Dê-se à letra "bv, inciso 111, Artigo 27. a

seguinte redação, em SUbstituição à atual
m------- 'LtII •• './~a"'•• ia/.lIlI•••'~.M

Justificativa

Art. 27 - ••••••••••••••••••••••••••••••••
En'enda supressiva

Dispositivo emendado: artigO 273

o § 19 , do art. 205 ~~ :" O ju1:,

gaInento do Recurso Extraordinário, interposto juntamente com

Recurso Especial, aguardará o J ulganento do Superior Triõunal
IXI - A candidatura.
a) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) - são privativas de brasileiros natos
as candidaturas para os cargos de Presidente da República, Pre
sidentes da Câmara Federal e do Senado da República, e Presiden
te do supremo Tribunal Federal. ----

JUSTIF'ICACÃO

A nova redação visa compatibilizar com ou

tros dispositivos deste Projeto.

5L4Jrima-se o inciso UI, do artigo 273, do Pro-

jeto de Constituição, referente à criação do Imposto de Vendas a Varejo (IW)

de corcetêocía dos «mcrntce.

JU5TIF!CAÇAO

Além do Inevitável aumento do preço final da

mercadoria _ penalizando o consunidor - ã criação do IW irrplicará custos de im-I
plantação de toda una máquina arrecadadora e fiscalizadora que. para 1l1UtoS'lI'lJni

c!pios, poderão ultrapassar até a receita a ser arrecadada.

de Justiça, sempre que a decisão puder preJudicar a do

Supremo Tribunal Federal".

o texto e contrário à razão e ao bom /

senso # confuso e amb:Egoo. Ora. o Recurso E:l-.traordinã

rio, poderão ser admitidos em única ou ultima instância /

por outros Tribunais, portanto, inexistente a simultanei

dade de interposição de Recurso Extraordinário cora o Re 

curso Especial AClusive, é matétiáde Jurisprudência do STF7r / / "'
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EMENDA lP09527-1 _ ..,, -----,
(I CONSTITUINTE NILSON GIBSON

'~ld."/~o.... slo/IUI'."'lllo

PLENARIO

~ ' ..n/llllfl'ICI.t••

EMENDA MODIFICATIVA

"~ - são criadds, devendo ser instalados no I
prazo de seis meses, a contar da promulgação desta Const!tu!

ção, Tribunais Regionais Federais com sede nas capitais /

dos Estados, a serem definidos em Lei Complementar f

no Distrito Federal" •

Justificativa

A Emenda procura acompanhar a sistemáti

ca do PrOJeto de Constituição, referente a competência de

julgamento de membro imediatement.e inferior, pertencente

Magistratura •

Dê-se ã letra nd", do inciso I, do art. 205

do Projeto de Constituição, a redação seguinte :

~-

! -

Justificativa

A Emenda visa adequar o texto proposto, acre.§.

centando -se a crição de um Tribunal, tambêm, no Distrito

Federal, que , realmente, ê necessãrio face a demanda J u

dietal, bem assim, atualmente com representação no Congres

so Nacional, ~ dos órgãos J~ntes funcionando.

E/I'IENDA 1P09533·6
rr===---CONSTITUIN'l'E NI~;~~ GIBSON

,~l...... 'co .... slo/ltJ.CO.,ulo-------.
PLEN1i.rqo

~ MODIFICATIVA

f'Y"~~~"~

rrE~'Jã7J

=- U ..... '-"tJlT"IC
A
C
I

O' -,

na" _ os conflitos de jurtsdiçoão entre quaisquer

Tribunais, ressalvado o disposto no art. 201, f tem I, alí

nea "e lt J entre Tribunal e Juies a ele não subord.inados

e entre juIzes subordinados a Tribunais diversos ",

Justificativa

A Emenda, visa, exclusivamente, compatibilizar

NILSON GIBSON

, ........'c... ,.$1.'lul<... I ....

PLENWO

er;~;;;~

fIiõ/'sJ8!J

Dê-se ao ~ do~ e ás letras "a"

e "b" , do § 19 do mesmo disposi";ivo do Projet.o de Constitui

ção a redação seguint.e ~

"~ _ O Superior Tribunal de Justiça compõ~

se de trinta e seis Hinistros •

,. -
a instituto proccss;nyl do conflito

palcmente entre o 1s.~.F. e o S. • J

urisdição, princi -
EMENDA MODIFICATIVA

um terço, dentre JuIzes da Justiça red~

,~c.bl./t..... do'"""COI"'''O_-- -'
PLEN1i.RIO

Projeto de Const.ituição

Constituinte

/lJust:ificativa /l
A Eme~1 tent" fortalec,r a !Iagistratura, tran

elaborçção de lista trIplice para indicação dos Mi _I

ral, e um terço , dentre JuI2es da Justiça Estadual ou

do Distrito Federal, indicados em lista trIplice p~

10 Superior Tribunal de Justiça" •

Iferindo a

nistros •

Parágrafo unico - O Tribuna3- Superior Eleito 

ral , elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Ministros

do Supremo Tribunal Federal e o corregedor E3-eitoJ:la1 dentre os

Ministros do Superior Tribunal de Justiça • "

De-se ao parágrafo úni.co r do art. 220, bem

assim, ao parágrafo único , do art. 221, as seguintes redações
F!;;~~':=-J

fllO;"âJ!7]

o § 29 , do art. 204 do

Gibson

suprima-se

Nilson

EMENDA lP09528·0
(l

lU
Aumente-se ao art.~ do Projeto de Consti-

tuição, o ;inciso X, com a redação seguinte :

EMENDA ADITIVA

rr;;~~":J

fT7o/~'7EJ

GIBSON

PLENWO
'~l.......'....,..lo'IOI<O ....,ía' ~

f'J

E/I'IENDA lP09534±-••N. --.
(J CONSTITUINTE NILSON

Pariiqrafo único - O Tribunal Regional Ele

toral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os uesee

bargadores, cabendo a corregedoria Eleitoral ao Juiz do Tr,ibu

nal Federal ou ao ,ll}uis Federal 10..-

Justificativa

Justificativa

o axt; , 191 , do Projeto de ConstiLuição

dispõe sobre a competência privati\'a dos Tribunais, eleger /

seus órgãos e elaborar seus regiMertos internos, observado

disposto na lei quanto ã cOlrpetância. Sucede, que O § 29

do art. ~04 do mesmo ProJeto de Constituição xcze sobre

fortllil de funcionilIllento do Superior Tribunal de Justiça ,

Os Tribunais devem, data vemia, elaborarem seus regimentos

internos com a in~sã~e ~ona~ •

Justificativa

"X" - nos Tribunais com númEro superior a vinte e

cinco iulqadores ser§. constituido 6rqão especial, com o f'Ú

nuo de onze e o máximo de vinte e cinco "embros , para o

exerclcio das atribuicões adl'l.inistrativas e Jurisdicionais,da

competência do Tribunal Pleno, bem corno a uniforlili2acão da

urispruddéncia no caso de diver"'encia entre seus nru"'os e.

seções. " •

f13;;;;~'

l5V"âfã7

GIBSONNI'Lso"'N,.--==;------.,

A Emenda ora proposta, visa prestigiar aos Me!!!,

bros Superior Tribunal de Justiça, bem assim, os Membros dos Tr!

buna:is Regionais Federal e Juízes Federais, dispondo a Correg!:.

doria para seus Membros.

PLEN1i.RIO

EMENDA lP09532·8
(l CONSTITUINTl::

do

fCP;';;;':J
fGõ/"'âJ?jpT.EN1iRIQ

Plenário ou dividido em Seções e Turmas especializadas. /

~ melhor ~, é totalmente , denecesaâr-Lc o § 29 ,

art. 204, pois, conflita com o inciso I, do art. 191 •

E/I'IENDA lP09529·8 ••N' ~
(l CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA SUPRESSlVA
r.r- 'uro""."".~iO

.EMENDA MODIFICATIVA vamenec para

~ vema, a Emenda propost.:1 eeaa n9-

a Npya Carta polItica, dispOSiÇão constante da

('L .. '

letra na lo, do inciso I, do~ , do ProJeto de Canst!.

t:uição, a redação seguinte :

suprima-se o inciso IX, do art. 188 , do

Projeto de Constituição , que dispõe sobre as decisões /

administrtLtivas •

Dê-se ã ~etra "b" , do inciso I, do~, e li

facilita aos julgamentos das causas peãc-, pleno

nais r de número elevado de srembecs :

A Emenda é deveras salutar

.,
dos Tribu-

Justificação

llZl<l/.OIT'''<Açlo ---,

A. Emenda, data ~, procura corrigir c

tex.to do projeto constit.ucional, visando oscc ín-ax e purifi

car , pois, 'a materia ~ para ser contemplada, em legislação /

ordinária e que não dispõe de envergadura para integrar o

texto constitucional. A supressão ora proposta se faz n2

cessãrio •

! -

"bOI - nos crimes comuns e de responzabilidade, os

membros do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Superi2.

res e os do Tribunal de Contas da União , e os Chefes de Missão

Diplomática de Caráter pemanenten
•

PLEN1i.RIO

Epw;'';~

fl"!Oi"'"ã%]

EMENDA DE ADEQUAC;:O - 'Inclusão de um Tribunal Regional

Federal, no Distrito Pederal •

Dê""'se art. 449, do Projeto de eon,!

Utuiçáo li. redação seguinte :

PTENliBIQ

~ Tn'o/.olT"IC.,;lo

"§ 19 - Até que se instalem os Tribunais Regionais

Federais, o Tribunal Federal de Rec;:ursos exercerá a compe

tência a eles atribuida em todo o Territórj,o Nacional, c~

petindo-lhe, ainda t promover-lhes a instalação e elabo

rar as listas triplices dos candidatos à compos1.çâo in!,'

cial, podendo aeaas constar Juízes Federais de qualquer

Região ...

Dê-se ao § 19 , do ~ r do Projeto

de Const.ituição a seguinte redação ±

! -

"a" - nos/l crimes comuns eA responsabilidade, os De

SEMBARGADORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTJ\DOS, DO DISTRITO

FEDERALE TERRITOlUOS, OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS

FEoEnALS, DOS 'rRXEUNM.S REGIONAI,S ELE:r.orORAIS E DO 'l'RABALHO E

OS DO MINISTAIO POBLICO DA ONÚO QUE OFICIEM. PERANTE TRI

BONAIS " •

5;;;;':J
f:Jõj"~m

GIBSON

'LI.:'"'O/Co..'uio/l....CO..'Sl1o, -,

CONSTITtlTNTE NU SON

EMENDA lP09530·1 ;.N.' --,
(l
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Justificativa

m- TUT.1i1n1'1".~1o'__~--------

A l:menda visa acrescentar ao § 19, do art.

449, do Projeto de Constituição, a expressão seguinte' n

a a. ,podendo;4Plas constar J~es Federais de qualquer /

Ri!qião • ti. Ora, com a poss1bilidade de alterar o dispositivo ,

pode-se pm:mitir a elaboração das listas tríplices, adotadas

pelo T. F.. R., contando com Juizes Federais de qualquer Regiã':

abrangida pela jurisdir;~ dp Tr.ibunai ..

§ 19 - Os. Ministros civis serão escolhidos pelo ,pres!

âerrte da Rellública dentre cidadãos de notorio aabex JurIdico I

e idoneidade moral, sendo pelo menos, um dentre Juizes-Aud~to

QQ.§.~ â JUfZES~

~- são órgãos da Justiça Hilitar o Supez-xor- 'l'r!

buna.l l'Uli1:ar e os 'l'r~bunais e Juizes instituidos por lei.

~":' O Superior Tr~bunal Hilitar compor-50-á de

quinze Hinistros vitalícios, nomeados pelo Presidente da. R!:.

pública, ôepcas de aprovada a escolha pelo Senado da República,

sendo 1:rês entre oficiais-gcnorais da ativida da Uarinha ,

quatro entre oficiais-generais da eeãve do EyérciLo, t1.6s- cn

tre oficiais-generais da atiVa da Aeronáutica e cinco cnece

civis •

SEÇÃO VIU

do art. 54 do

Gibson

"Art. 54 -

l*fEUOA MOOrFrCATIVA

.LtN.l.,O/c.~I...O/'O.C.WI•• l:o

PLEN1\.RIO

XXII - estabelecer princIpios e dil.etrizes para

o sâeeer-e nacional de transporte e viação

inclusive os Planos Uaciomds de Trans

portes •

Dê-se aos incisos YXII e XX:tII, letra "h",

ProJeto de Constituição , a redação seguinte :

EMENDA lP09538·7_....., _
t= Const.ituinte Nilson

= TUTO/•• "TIrJ:IJ;.O' _

fITY;;'
f:}:;7;-;;;-

GIBSON

,~ul.""<o..ltdo/lul•••,ltio'-__--__~

CONSTITUINTE NILSON

pLENARIO

EMENDA lP09536-1_••~, _
('

res, um dentre representantes do ll;lnistério Público M~litar c

um dentre advogados com mais de dez anos de ec-ezcfcí.c da

De-se ao § 19 , do art. 447 , do Projeto

de constituição, a seguinte redação :

profissão.

XXIII - legislaI:: sobre

Justificação

/7 vias e ferrov~ federais, cstipulilndo /

que, sob prevalência da legislação fedel.-al, E~

tados e Hunicipios poderão legislar supletj.v~

mente ".

§ 19 - Para os efeitos do disposto nesta

Constituição, os atuais Ministros do "Tribunal Federal

de Recursos serão considerados pertencentes ã classe de

que provieram, quando de sua nomeação, respeitada

ordem de ahtiguidade. " •

h - trânsito c trâfcgo intercst.adual e rodo

§ 29 - Os Juízes Mih.taros c Togados do superior 'l'ri

bunai Militar terão vencanenecs .tc;uais aos dos IUnistros dos

Tribunais Superiores da UnJ.ão •

§ 39 - O Superior TrJ.bunal llilitar funcionará ert plenã

r10 ou dividido em turmas, na fortlla estabelecida cn lei •

~ - li Justiça Mil1 tar compete processar

jUlgar, nos crimes militares definidos em lei, os milita

res e as pessoas que lhes sãc assemelhadas.

Justificativa

ACrescentou-se ao § 19" , do art. 447 do proje

to de Constituição a seguinte expressão: " •••••• , respeita
'1

da a sua cedem de anti uidade •

Dê-se ã letra -~", do inciso z, do~, ..

li letra "b-, do~, do projeto de constituição, a.

redação seguin1:e :

A EIl1enda pretende colocar eeeeeeameaee o dispositivo emendadoI
esclarecendo a ordCI:I de antiguidade dos Ministros do Tribunal

superJ,or Federal, tm,-face do aproveitamento dos atuais Mittl.s

l:ros do 1'r.ibunal Federal de Recursos. Trata-se de medida de

alto alcance corretório.

Os estudos que os trabalhos da Asset".bléia Nacional

JUstif~cativa

§ 19 - Esse foro especial estender-se-â aos civis,

nos casos expressos em lei, nos crimes contra a segurança na

cional ou as instituições militares •

§ 29 - A lei regulará a aplicação das penas da

legislação penal Militar.

Os crimes militares, portanto, êeoeeâc ser defin

dos pelo legislador de modo a considerar a plenitude desse co ..,plex

Cons1:i1:uinte, vem prestando Manteve a tradicional responsab~lJ.dade

das Forças Armadas, como detinadas "ã defesa da pátria e ã ga

rantia dos poderes constitucionais, da lei e da cc.ôem • 11. re1evân 

da dessa responsabilidacle fez com que os Constituintes xecoehece

sem a necessidade de urna Justiça Especializada para preservarão

da 1ntcgridadc e eficácia dessas Instituições Militares, sem

que a deí'esa da p5.1:rijYfJos Poderes consti~onais, a Lei e a

Ordem jilI'lais es1:ariam plenamente p:tótegidos. Forçoso é entender

que as Instituições Uilitares compreendem um comuueo harr-ônfco

composto de pessoas, bem morais e patrironiais, enfatizando-se:

nestes, as instalações, armamerrcos , municções , etc.

rr;;;;;;~

(Tiõj"âJã7]

Dê-se a o ~, ~, do Projeto de Consti

tuição, a redação seguinte :

para estabelecer os planos nacionais dos transportes , ta2!

ocorre com os planos nacionais de educação e de saúde

Mas, não se pode olvidar que os Estados e os Huni

cIpios tambii têm a polItica de transportes entre os assuntos de

seu peculiar interesse • Daí a cOMpatSncia para legislareM s\lpl

eãvanenee, obedecido o que sobre o assunto dlhspuzer Do legislação

federa 1 •

f:, importante que a Un~ão tenha competência

Deve também. ser eompeeenea , para legislar 50

bre transportes, definindo as normas gerais aplicáveis •

~ MODIrlCATIVA

EMENDA lP09539-5 _ ..". -,
C' CONS'l'ITUIN'l'E NILSON GIBSON

r=p;;Bl1~

50/....®
GIBSON

'U"".../cow'nIII/I"""wl.do, ~

PLEN!RIO

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP09537-9
[J Constituinte -;;;~SON

, -

Art. 188 -

IV - os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribu ,

na1 Federal não poderão ser inferiores aos percebidos f a

qua.lquer tItulO, pelos MJ.nistros de Estado • os dos Ministros

obJeto de proteção. A grande Maioria dos cxâraes que ahalam a

disciplina e a. hierarquia, base das instituições rnil~tares. estari

exclulda da previsão constitucional, como tarbêI" est.arieÍm 0<; ato

lesivos de todo instrumental indispensável à defesa da Pátria •

portanto, a norma constitucional deve reneco r

"1· - ÔS mandados de segurança e o habeas data contra----
atos do Presidente da Repiíblica, do Primeiro Ministro, das Me-

SAS da Câmara e do Senado da República, do supremo Tribunal /

:Federal , do Tribunal de ccaeas da União I ou de seus Presiden

tes, do Procurador-Geral da Repiibllca, bem como os impetrados

:pela União contra atos qe governos estaduais ou do Distrito

Federal I •

, -

-b" - os mandados de segurança e o~ ~ coE,

era atos de Minist:ro de Est:ado, do Presi,dent:e do Tr:ibunal

dos Tribunais Superiores, a 90% dos percebidos pelos Minis

tros do Supremo 'l'ribunal Federal, mantendo-se a diferença má

xima de dez pontos percentuais entre os diferentes graus hi

rãrquicos ~ Os vencimentos dos Desembargadores corresponderã

aos de Secretário de Es1:ado, a qualquer t1tUlo, não poden

do ultrapassar os dos Mi1rl.stros do Superior 'l'ribunal de Ju

tiça, mantendo-se, a partir dal, uma diferença rnã:l..ima.

eea pontos PNtuais entre as ~ãncias ou graus h1erár

quicas. "I / I I /
Justificativa

A Emenda , fixa corretmnen1:e o criterio de

vencimentos na Magistratura.

lei ordinária a definição dos crirres m~litares, sem aquelas re

trições constante do art. 40, caput e seus parágrafos 19 e 29 do

AnteproJeto, da Subcomissão de Defesa do Estado, incompatí.vcis

com a. destinação das Forças 1\rradas e, aeaím, compronetcc.oras da

prppria defesa da pátria.

A Justiça Militar tem sido confiável, justa, hUM~

na, célere e liberal não por acaso, mae sim pela sua í'eliz

constittuição em ~"lla de esbanibat~ue pcrnit.o o <l.l'""-lgf!.

nebti da experiiicia de velhos chefes militares cc-r o saber ju -

ridico de notáveis cidadãos civis. A manutenção da atual CO!!!

polsição do Tribunal perm~tirã mant.er a celeridade do Julgamento

como taI:lbêm o aprofundamento na análise de cada processo, para

a melhor decisão. Isto ê um lucro ãnccncnsurâver. se o avaliamos

sob o prisma sl)cial.

GIBSONConstituinte NILSON

to de constituição

suprima-se o inciso Ir do art. 192, do ProJ!!

PLENJiRIO
= ,~..."'O/cou'"s1.,lolICUIUlo

EMENDA lP09541-7
pc

~.~;:'~~;;=]

(llõ;-liE

~.t~ I
226 , 227\do Projeto do>.Cê"iStiLUi,arts.Dê-se aos

EMENDA MODIPICA'l'IVA

te r a redação seguinte :

plenário

EMENDA lP09540·9
[J COns1:it~inte ~.l'ORNilson Gibson

m- TEn.,.unIPIC"'.O'-- _

ou de seus órgãos ;.

Justificativa

Data ~, apâs a criação do T. F. R., r~

t.!:ou-13e do S.T.F. a c01llpetência para aprecia~ e Julgar ma,!!

4acJoa de seguranya contra atos dos Ministros dos Estados.

'rotabente, inconveniente, retroceder e tornar ao pont:o pri 

m1tivo •
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Justificativa

r;r----------TUT.�'." .. 'o.çio _

Substitua-se o art. 301 e seus parágrafos pela eesuanee redaçáo

[:J _.~~; ~

[JJQ;õ0!J
'nl'O"uSl,,'o~oi. .

Dê-se ao artigo 416 do Projeto a seguinte redação.

JUSTlrICAC"ÃO

"Art. 416 A famIlia é constitui.da pelo casenento

e terá direito ã proteção dos poderes públicos E

obrigatÓrio o exame pré-nupcial. n

o exame pré-nupCial Já é obr~gatõrio en quase todos os

países desenvolvidos. Nos Estádos Unidos, o exame pré-nupc.Lal é o

brigatório desde 1913.

O exame pré-nupcial é um con j untio de meô rdes médico-sa

nitário-socia~s que va aam a prevenção dos malefIcios de UMn heran
ça patológica, fIsica e psíquica. a prevenção das doenças transl'li,!

siveis, principalmente das doenças sexualnente transl'lisslvcis, da

tuberculose, da hansenIase, berr como pronove r a harmoniâ enocional

e sccaaâ no Lar -e incentivar a adoção de práticas de saúde física

e psIquica.
A obrigatoriedade do exame pré-nupCial se impõe como a

mais eficaz contrihuição da Constituinte para a estabilidade da f!!

míl1a brasileira.

f'J PLEN~RIO

~DA lP09546-8_
m

.. --,

L Constituinte ADHE'1AR DE BARROS FILHO

Por isso, não pcdenes fugir de situações paculia 

rea , como é a do funcionãr~o públl.cO eleito Vereador, quando
sabe que os sube Idaca são em geral Lnaufa.c.íerrtea , não pernit~ndo

que se constitua em única renda.

§ 39 - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibiLldade

de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou fun

ção, sem preJui.zo dos subsídios a que faz JUs. Não havendo COMpa

tibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no § 19 deste artigo

§ 49 - Em qualquer caso em que lhe se j a exigido o afastamento pa
ra o exercí.cio do mandato, o seu ·tempo de serviço será conaado Pi!.

ra todos os efeitos legais, exceto para pro-noção por ncrecamcncc ,

§ 59 _ ~ vedado ao Vereador, no âmbito da administração pública

direta ou indireta, ocupar cargo em comissão ou aceitar, salvo

concurso público, emprego ou função.

§ 69 _ Excetua-se da vedação do parágrafo anterior o cargo de Se

cretário Municipal, desde que o Vereador se Lãcencae do cxercâcao

do mandato."

Não havendo as garantias propostas na Emenda, per
derão os parlamentos J'lunicipais elementos de muito valor, )á
costumados ao trato da coisa pública, encerrando carreiras que

pedem até ser promissoras e salutares ao aperfeiçoanento do reg~

me democrático.

uma in§.do Hinistêrio públiC0/J3 Conselheiros ../Iieria suprimir
eêncr.c recursal. / / / I

Dispõe , o inciso I, do art. 192, que comp~

te privativamente aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de JU.§.

tiça, o Julgamento dos Juies estaduais e dos D~stri1.0 reder<tl ,

dos membros do- Ministé:rio !.'úblico, que lhes são adstritos,

dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, nos crimes comuns e

de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleito

ral. Ocorre, que cabe ..aos Tribunais, regulamentarem seus pr§.

pios regimentos in1..ernos, portanto, não compete aos Tribunais /

Superiores o processo e julgamento dos JuI7es .r.staduais, membros /

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITI.VO EMEl'IDADO : ART. 301 E SEUS PAAAGRAFOS

t' I'LENÂRIO

EMENDA lP09542-5
[J DEPUTADA EUNICE MICHILES

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda intenta desde logo definir os ne í.os de e

xecução orçatrentãria, para tanto consignando, como órgãos encarr~

gados dessa relevante função, o Banco do Brasil S/A e, obviamente,
o Tesouro eacacaaí.,

-Parágrafo único. A execução orçamentária da umãc, bem como a
emissão E! colocação de tItulas da dIvida pública, serão procedi

dos pelo Tesouro Nacional através do Banco do Brasil S/A, como

seu agente financeiro, vedado a este a utilização desses recur 
sos , salvo quanto a itens de despesa previstos no orçamento Fis

cal e autorizados pelo 'l'esouro para execução por seu ârrte.rmâdí.c ;"

er;~;o-

['IIõJÕR/81-
PU~ •• 'o/Co"'..I.I.U.C.", ..... __,

Ao artigo 293 do ProJeto inclua-se o seguinte:

[:J PLEN~RIO

EMENDA lP09547·6
(l Constituinte ADHE'1J\R-;;;''';~HROS FILHO

Art 262 A união, os Estados, os Municipios e o Distrito redcral

poderão InstItuIr empréstimos compulsór~os para atender a despesas

extraordinárias provocadas por calamidade pública, r-ed Lantic Lo a, E.
provada por maioria absoluta dos membros do respectivo Poder Legi§.
lativo."

§ 29 -

11 - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao E~

terior, bem como a Entidades Públicas."

"Art. 261 A União, os Estados, os Nunicí.pios e o Distrito rederal
poderão instituir, além dos que lhes são nominalmente atribu!dos ,

outros impostos, desde que não tenham fato gerador ou base de cál

culo próprios de impostos discriminados nesta
W

Constituição.

III - Contribuição de melhoria, pelo benefício a imóveis, decorren
tes da execução de obras públicas."

"Art. 257

Os dispositivos a seguir enumerados passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 270

"Art. 272

-Art. 301 - A lei não discr~minará, pela sua nacional~dade

de or~gem, o cap~tal que se investir no Pais, mas poderá regular o
seu acesso a f~nanc~amentos subsi.daedos ou estabelecer vantagens e
incentivos fisca~s e outros beneficios, de modo a fortalecer e dar
melhores ceaaacões de compet~tiv~dade ao capital nacaonaj., n

Os negôcios, na atualidade. giralll em torno de Ilmlorias cada vez menos concretas e
conhecidas de titulares daa partes do cnpit3l. E. quanto mais srraigado o princí
pio da democratização do capital dss empresas, tanto menos conhecidos. concretos
o identificãveis quem serão os detentores do seu controle. l'retender voltnr a for
Ida passadas de tonstituição de. empresas será um passo atrás, que contraria a reã
U.dade presente e o esp!rit:o da legislao;ão reconhecidamente modernn das socicd:!
dea anônimas, votada em 1976 pelo Congresso Nacional.

Nossa proposta é no sentido de que - em vez de amarrar a vida fllllpre.sarial a uma
definição constitucional. que. tem resistido 11 todos os esforços para encontrar
formulação satisfatória - , a Constituição estabeleça o princípio da não-discrimf.
nação. pela origem de nacionalidade dos capitais que se investirem no País. Has ,
ao mesmo tempo, deixar estabelecido o princípio de fortalecimento do capital no!
eãenat , através de políticas de incentivos,vantagens e benefíCios. inclusive o a
cesso a financiamentos sub~idiados, que a lei poderá. setectveaencc , destinnr ã
c=prCS:lS c= maioria de capital nacional.

JUS'l'IFICA'l'I.VA

o artigo a substituir pretende uea tarefa quase impossivel • definir de modo se
tisfatório. em termos constitucionais. o que seja "empresa nacrceea", Esse co;:
ceito abrange. em sentido lato. toda empresa constituída no País, sob as leis
brasileiras, e, portanto. sob o império da soberania nacional. Em sentido limita
do. "empresa nacional" seria apenas aquela cujo controle estivesse em mão de~
soas físicas nacionais, ou aqui domiciliadas.

Este último eeneer.ec contraria a evolução da empresa. sua constituição, e os el,!
eeneee que, de fato. caracterizam o empreendimento econômico. Longe vão os dias
em que as em~eram sociedade dI! pessoas, solidárias nas responsabilidades
contraidaa pela empresa no curso de sua vida. j\ lIledida em que os negócios evol.!:!;
iam. e as responsabilidades se tornavam \fI8is graves, a sociedade limitada, procu
rava configurar, justamente, a limitação da responsabilidade dos socios ao valor
do capital subscrito por cada um (a Ltd3. brasileira,aSRLportugu~G.ll1.b.lJa
lemâ). -

Depois. as sociedades mercantis pass3ram a ser níio \fI8is associações de pessons •
JL3B de cnpitais. Estes, poz- sua vez, eram representados por partes ou ações ( a
S.A. brasileira, a SpA italiana, a Corporation americana. a A G. alemã, etc j , A
democratização do capital das empresas, e sua subscrição por nÜmeros cada vez
llD.iores de acionistas-investidores (e não necessariamente acionist3s-empresá
rios) determinou a criação de instrumentos de fÁcil negocisção. Primeiro, cria
rBIlI-SC títulos cúltiplos reprusentnrívcs de parcelas variáveis do capital social;
e. depois. criando ações simplesmente "eSC'ritura:l.s". qUI! não existem matcrialme!l
te, Illl1S, apenas. como um dado 'registrado nos cOlllputadores do elllitente, ou dos ban
coa. ou dos custodiantes ou intermediantes. Isso é prática usual. também ao Brã
aU. -

JUSTIFlCAC:.ÃC1

r;r Tu'./~un" .. .c;;:o

J;MENDA lP09548-4 _.woo -,
[:J-_.o~,;;; o""]

~ fD1õ!õF7ãJJ
Constituinte ADHE.~IAR DE BARROS FILHO

o inciso I do artigo 29 do ProJe.to passa a vigorar com a seguinte

redação:

n 'I _ filiação partidária assegurada a todo cidadão no p1eno g~zo

dos seus direitos polítiCOS. Os milita.res, enquanto em efetivo seE,

viço, não poderão estar filiados a Partidos PolítiCOS, exceto os
das polIctas Militares e Corpos de BOMbeiros."

r.r .~••••'./CO",.. .l.,."•••"'..lo

"Art. 277

"Art. 273

I'I - fixar as alíquotas máximas dos impostos de que ta-aeen os itens
'I'I e III deste artigo. n

III - Operações relativas à circulação de mer-cador Laa , rcalizadas
por produtores, industriais e comerciantes "

IV - Serviços de qualquer natureza.

§ 19 - O imposto de que trata o item I,cobrado segundo planta gené

rica de valores, fixados por ato do Poder Executivo, anualmente re
vistos, será progressivo no tempo quando incidir sobre área não edi
ficado. e não utilizada, de forma que se assegure o cumprimento da

função social da propriedade.

§ 59 - Cabe à Lei Complementar:

I - indicar outros imóveis SUJeitos ao ampc.sbo de que trata o item
I, exeãuãndo-oe , segundo sua utilização efetiva ou potencial, da in
cid~ncia de imposto de que trata o it.em Í do Art. 272. --Art. 144 O Tribunal de Contas da União, com sede no Di.§.

trito Federal e quadro próprio de pessoal, tem Jurisdição em
todo o país, será composto de nove Ministros e terá autonomia
administrativa e financeira."

o artigo 144 do ProJeto passa a ter a seguinte redação'

JUSTIFICA('ÃO

A Emenda busca fixar o número de Ministros, consolidando
a situação atual e garantindo, ao mesmo tempo, a necessária auto
nomia financeira e administrativa.

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos
de qualquer natureza, sobre produtos industrial~zados e sobre opera

ções de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos ou valores mo

biliãrios, cinq~enta por cento na forma seguinte: 

a) vinte e três por cento ao Fundo de participação dos Estados c. do
Distrito Federal;

b} vinte e cinco por cento ao Fundo de participaç-ão dos ~lunicípioS1n

o impedimento deve f,icar restrito às rorças Armadas
pela sua neutralidade partidária.

Os Policiais Militares devem ter esse direito pqr _
que suas funções são ermneneemencc policiais, fixados que estão emI
comunidades das quais participam aueomaeacemence

~ -

suprima-se o artigo 278

Tu'o/'~'l",... çlo --,

IUTO/,".""uç10

o artigo 93 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 461 O Sistema 'l'ributário de que trata esta Constituição en

trará em vigor em 19 de março de 1988.

n-
A) suprimir

D) suprimir

C) suprimir -

EMENDA lP09549-?
r' <!onstitu;:;;;'; ADHE'lAR OE";~RROS FILHO

f'J PLENAlUo

r=";;;
(l]õ7orlã7

-Art. 93 O servidor público federal, estadual ou municipal, da

administração direta ou indireta, exercerâ o mandato eletivo obe

decidas as disposições deste artigo.

§ 19 - Em se tratanc~o de mandato eletivo federal op estadual, fi
cará afastado de seu cargo, emprego ou função.

§ 29 - Investido no mandato de Prefeito Munilcipal, será afastado

de seu cargo. emprego ou função.

JUST:tFICAÇÃO

Visa a Emenda da;r maior e maa.e Justa participa 

ção aos municí.pios na distribuição das Receitas Federais e Esta 
duais,como requisito básico para a autonomia econômica dos munici
pios, bem como o atendimento das necessidades essenciais da popul,à

ção, visto que é no municlpio que o cidadão vive, tem suas necess!

dades e gera as riquezas da Federação.

Inclua-se no artigo 272 do ProJeto de Constituição o seguinte p.!

râgrafo:

n § 13 _ Lei Complementar especificará a inicia 

tiva de propositura das ResoluçõeUfo'~inadoda Repúbl!
ca de que tratam os- itens II e III e o 89 deste arti

go."
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o artigo 90 do PrOJeto passa a vigorar com a seçuanee redação:

~."O .

~';~;'~

t'7õJ[;WãiJ

Dê-se ao artigo 480 a seguinte redação:

EMENDA lP09557-3
f'J ecnsti tuinte AOHE'lAR DE BARROS FILHO'----"""""'=:a..AE!J~..DJLl3,llllRQ.;L.J:IL]"'__ J ~;~

.J t!IO;OÍ'L..Ül

EMENDA lP09553-1_."'. .__ _
~ çQ"sti tni "te í1\DHPlAR DE MEROS CU HO

JUSTIFICAr"'-ÃO

A cc-useeêncae para inic~ativa de propositura das

Resoluções do senado da República que fi:! em alíquotas de impos

tos estaduais deverá ser discJ.plinada em Lei Complementar que

especificará os órgã<Js e as condJ.ções que regularão a ratéria

de grande relevância para os r:stados e o Distrito Federal.

JUSTIrICAçÃO

Acrescente-se ã parte final do artigo 4.73t

"Art. 480 A remuneração exceas.tva , 0$ proventos indevi

dos, as vantagens e adicionais, que eaee j am sendo pe rceba.dcs

en desacordo com esta ConstituiçãCl, fica-: congelados a par 
tir da data de sua promulgação, absorvido o excesso nos ree
Justes, aumentos e reclass~ficac:ões pOsteriores."

~ p'recaso dizer como fica-n, desde Já, as pessoas que e-.:e,E

cem funções atualmente acunuj.âvea.s e que passarão ü. ser ~nactL",ul-ª

vej,s ,

JUSTIFICA('.ÃO

JUSTIFICAC"ÃQ

'" titulares "que ficarão em disponibilidade remunerada, ccn pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço em uma das acumulações 8.
ra proibidas, por opção do servidor, até a solução f~nal da ques

tão."

A modificação visa a congelar taJTIbám as rel1urerarões ex
cessivas, oferecendo, em contrapartida, outros r-e í.oa de supera 

cêc das ~rregular~dades.

~o==========:::=====~..:=~~~~

EMENDA lP09558-1
tJ Constituinte -~DHE'1AR ;&U;;RROS FILHO

.J :':"__PO~-.J
.J c.'.il2.1l.Ê.L~

"Art. 90 Os proventos dos funcionários civis e militares inati

vos serão revistos, na mesr-e proporção e na mesma data, senpre

que se modificar a reMuneração dos servidores em at.ividade, be-n

como sempre que for transformado ou reclassificado o cargo
função e-a que se deu a aposentadoria ou a reforma "

o artigo 478 do PrOJeto passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 478 Os funcionários públicos civis e militares adm~t~dos

até 23 de Janeiro de 1967 poderão aposentar-se com os direitos
e vantagens previstas na legislação v~gente àquela data."

Esta Emenda visa a apl~car o principio da eqü~da

de aos integrantes das Polícias Hili tares e Corpos de Bo.,beiros,

dos benefíc:aos outorgados aos fUnciQnâr~os CJ.vis.
A dual~dade de Polícias Estadua~s, w-a ru Laca r e

outra civil,eÃ~ge que os direitos e deveres ae j ar- aplicados cn
igualdade de conds.çêes , Dal o motivo pelo qual dava sar extensi

vo aos sct tca.aí.s Militares e Bombca roa os direitos e deveres a

tribuídos à políc~a Civil.

~O

EMENDA lP09554-9rr Constituinte ADHEMAR D; ';~~ILHQ---- -

JUSTIrleArJí.o

"Art 145 Os Ministros serão eleitos pelo Congresso Nac aonaL, ~

través da manifestação de dois terços de seus representantes

§ lI? - a registro dos candidatos far-sc-á pelos Partidos 'Polí.ti.

cosr , runec ã 'tese Diretora do Congresso Nacional Havendo v5r105
candidatos. os dois prireiros cojocaôos na prh,eiro escrut:nio

disputarão a indicação paz-a o cargo, em una segunda votação.

§ 2"? - Os candidatos deverão ter idade ninU'la de trr rnea e cinco
anos e máxirra de sessenta e cinco anos, diplOMa universitário co!!!,
patível CO'!l as .funções que irão desempenhar, bem como notória e.!.

libada reputação.

§ 39 - O mandato do eleito será de canco anos, podendo o r-eemo

candidatar-se ã reeleição.

§ 49 - As normas aqui expressas deverão ser respeitadas tanto

âmbito estadual co-ao no ãnbito mun~c~pal

§ 5'? - nssas disposições começarâio a ser aplicadas na medida
que surgirem vagas nesses Tribunais, em ãecocrênca.a de aposentad2.

ria ou morte de seus titulares.

'Dê-se ao artigo 145 do ProJeto a seguinte redação

EMENDA lP09550-6
t' Constituinte AOIlEHAR DE BARROS FILHO

t' PLENÃRIO

g notória a incongrucnc1.a hoj c existente na nome.:lç5o

dos Ministros do Tribunal de Contas da União, Conselheiros do,; Tr!
---.l1000is dp. Contas do!': T:o;t~dos e .Juízes dos Tribunai<; de concoa dos

Hunicípios.

Indicados pelos Chefes da Poder Executivo, vão na maio
ria das vezes Julgar as contas daqueles que 05 nomearan ,

l-lesll'o considerando a honorabilidade dos indicados que

procuram, via de regra, executar seus misteres com absoluta reençêc ,

não podemos deixar de considerar COmo espúr~a a indic3.ção fe~ta pelo
zxecut.ãvc ,

Desta fOJ:'na, se ccnsdderarr-os que esses Tribuna~s

verdade são órgãos de assessoria do Poder Le'Ji~lativo, legítiro se
torna que esta Poder, de forma democrática, através de votação dire
ta, proceda ã escolha daqueles que irão compor esses Tribuna~s, se

Jam Ministros, conseãhea.rcs ou Juizes.

JUSTIFrCA~O

o ProJeto do Relator da Comissão de Sistematizarão

insere o artigo 478 com o obJetivo de restaurar direitos cassados
pe La Revolução de 64, de funcionários públicos cavi s e nilitares

Portanto, esses dois grandes eeeneneos, do (uncion~

lismo devera ser eÃplicitados no texto, a fim de evitar ~nteroret~

ção duvidosa.

e certo que não poderão permanecer como est.ão mas nâo P2

deri ser simplesmente exoneradas.

Por isso se propõe que parmanaçan e-i disponib~lidade em !:!
ma das funções, até a edição da lei peevaaea;

Suprima-se o artigo 472 do ProJeto •

• ~.u""'fco~'.uO/.~.<.w," •.., .

JUSTIFICAÇÃO

r.r .~lN.l.'oIC.W<:II.fIU.~.W,.....

r.r TUTON~"".~l.o _

Dê-se a seguinte redação ã alrnea "f" do inciso 11 do art~go 27

do PrOJeto:

• f) são elegíveis os militares alistáveis de mais de dez anos de

serviço ativo, os quais serão agl:"egados pela autoridade superior
ao se candidatare'n Nesse caso, ee eleitos, passam automaticamcm

te para a inatividade quando diplomados 05 de nenoa de dez anos

só são elegrveis caso se afasten expontanearnente da atividade, ex

ceto os policiais Militares e bombeiros militares,

JUSTIFlCAr.ÃO

Entendo que aos integrantes das I.Jolicias mat at ares
e corpos de bombeiros aplicam-se os neancs dispos~tivos • a dual!
dade de polIcias estaduais exige o mesmo tratamento para ambas as

institu~ções.

Aos funcionários civis é assegurado o d Lre a tio de

afastamento de seu cargo, emprego ou função, facultada ti opt:'ão P!:.
la rem.uneração de um deles, para o exerc.Icao do cargo eletivo,cu

JO tempo de serviço será contado para todos 05 eâe i cos legais.

Ao artigo 254 inclua-se O seguinte

.. § 49 - Os mun1.cí.pios pOderão cr~ar e manter, ccnrorr-e se dispu 
ser em lei, serviços de guarda municipal, COMO força euxa.Lí.ar das

polIcias civis."

JUSTIFICAÇÃO

A "Carta 9 de Julho", elaborada pela Associação 'das

Guardas Municipa~s do Estado de são paulo, "demonstra a enorme
preocupação dessas corporações que lutam até mesno pela sua sobre
vavêncãe ,

No noaso entendimento, o trabalho que hoj e é xeat.a
zado pelas guardas municipais de dezenas de mund.e'fpao s que as pos

suem há muitos anos, como as de Jacarei, Salto, JUnd~aí, l\:·,ericana,
Limeira, P~racicaba, Campinas, Vinhedo, Porto Feliz, são pedro,Lo!:!

veira, Valinhos, Inda~atlJbil, Santa Bárbara D'Ocste, ekc; , é al':~;""

mente elog-lável.

Necessitamos, por isso, manter no texto c:ons~~

nal, disposit~vo próprio que preserve a guarda nun~cipaL

EMENDA lP09556-5
I? Constituinte AO"""AR DE BARROS FILHO

f'J PLEN~RIO

Trata-Se de norma puramente programática e dependente de
UlQ fator aleatório, o "crescinento da ecoaoeu,a nacional" •

De resto, no contex.to da "Ordem Social n Já se assegUra o
que obJetiva o artigo.

EMENDA lP09560-3 -.=.-------.J ,,","=n"~--=--"]
~iblinte AQHE'-'!l,B DE BARBas FITHO _ '=-- ~_~_,

) IITfQiO'bJ
r.r TtlTol.USl1"~4i.

Ao artigo 86 eereseenee-ee o seguinte parágrafo único:

"parágrafo unico. Para os fins do disposto no inciso

vr, tomar-se-á como referência a remuneração paga pelo
poder Executivo."

JUSTIFICACÃO

O dispositivo será inócuo ou de difícil aplicação sen
um referencial que sirva de base J;_ara sua aplicação.

~DA lP09561-1_"". _
Constituinte ADl1E:NAR DE BARROS FILIlO

Ao artigo 94 do ProJeto inclua-se o seguinte:

ta do militar.

JUSTIFICAÇÃO

=- 1E1TOI.U$1"'.... l,o------__.__----,
J'USTIFICA('..Ao

No caso do inciso VIII, a evolução funcional ~l1at~vada (p~

lo simples deCUrso do tempo) é um incentivo ao ócio c à inef~ciên

cia.

No caso do inc~so VII a licença-prêruo representa um pesa

d!ssimo ônus para a adMinist.ração, não só financeira, nas de nat..u
reza funcional, pela quebra da regularJ.dade do serviço e pela na 
cessidade de maior número de substitutos.

SuprJ.lllam-se os incisos VII e VIII do art~go B5.

A matéria não é de nature::a constitucional, r-as , siI'l, tip,!.

camente inerente a cada esta.tuto de sarvidor públ~co. Cad<t pessoa

Jurídica de capac~tação polit~ca ( de acordo com suas peculiarida

des) deverá instituir seu próprio sistena de evolução funcl.onal.

"Parágrafo único. Em caso de extinção de seu cargo ou

função, o servidor pGblico estável ficará em disponibilida
de remunerada, com proventos proporcionais ao terlpo de ser

ViVO' sendo-lhe assegurado o aprovei.eemenec em cargo OU fu.!!

ção de atribuições iguais ou assemelhadas, m!nt~dos os seus
direitos e vantagens pessoais."

JUSTIFICAÇÃO

A disponibilidade é uma necessidade para a adm~nistra 

ção e uma garant~a para o servidor. Este não pode ser nel'! preJ,!;!
dicado nel'l beneficiado pela disponibilidade, razão pela qual se

propõe que os proventos seJam proporcionais ao tempo de servi 
ço.

Ao rnesI"'O teI'lpo, cuida-se da obrigatoriedade do aprovei

tamento, para evitar o desvio de poder consistente na • e>.tinção

de um cargo efetivo e criação simultânea de cargo igual de prov!
mento em comissão.

1'1-'''''''-
l PDT

A EMenda visa a estender o benefício à pensionJ.s-

"Art. 91 O benefIcio de pensão por morte corres
ponderá ã totalidade da remuneração, gratificações e vanta
gens pessoais do servidor C:l.vil ou mil~tar falecido"

o artigo 91 do ProJeto passa a vigorar com a seguinte redação'

EMENDA lP09552-2 ..... --,
[l Constituinte ADHEMAR DE BARROS FrLHO
r.r .Ud.. o/co" ..1011~.O."'II"" _,
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EMENDA lP09562-0 _, ~. _
~tituinte ADnr:'.UI.R DE BARROS FILHO_

=- .L.U.j"'CO~l!••OI.""••",••.lo

JUSTIFICAC]l;O

Em pr-une tr-c lugar, queremos corriglr uma lmperfelção gr.!
meta ce l , ou seae , o pleonasmo "â v t s ta e en dr nhe.t ro ;"

A al!nea "a", incisa l, artigo 13 passa a vigorar com a sequa.nte
redação.

o paragrafo 29 do artigo 229 passa a vigorar CO'i\ a seguinte reda
ção.

Desde a Idade Media os portugueses punham em oposição
expressões lia vrs ta" e 'I a crêdr to", os espanhõis preferian "e l
contado 11, para slgnlflcar lia dj nhe i r-c",

" a) ocorrência de falta grave;"

JUSTIFICArÃO

" §29 - A lei federal disporá sobre a organização Judi

ciária do DistrJ.to Federal e dos TerritórJ.os e sua vincul1!
ção ê União federal."

JUSTIFICAC)\O

Já o aspecto Jurídico do problema se conflgura na negação

do princípio da isonomia legal, tratando-se di êer-entenente a pr~

priedade urbana e a rural. quando as des e pr-cpr-j açjies urbanas são

mais neces s âr-r as e urgentes. pr-mc tpa tnente nas grandes c t da des •
para a solução do problema hab t tacr one l ,

o Capi.tulo aorange, também, servidores públ~cos. com rela
ção aos qUa~s a, compecveçãc deverá ser feita ert processo ecrunr,s 
trativo.

A Emenda obJetiva obstaculizar a p re tiend.rda vinculacão da

Justiça do Distrito Federal ao Governo local, posto que a consu _
r-ar-cae tal intenção estaria quebrada longa tradirâo xepubLacana

pr;;~~;u

fI!Zi;::,;rm
PLENÁRIa -======~====~",,,,,",,,,,,,,,,-

fM!::NDA lP09569-7 ,,,... --,
(J, CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

Como adverte a Associação dos Hagistrados Br-asa.Le aro s , es
sa vinculação não atende aos interesses dos Jurisdic.l.onados e t.,,;
pouco da magistratura que aqui presta os seus relevantes serv i, 

ços.

COll relação a ambos (trabalhadores públicos e do setor pr~

vado) itrporta a ocorrência de falta grave, cu j e conprcvcçSc podor-â

ser questionada perante o Poder Jlldiciãr~o.

eiário.
o que não pode permanecer é a prévia nanifestac;ão do .rc.n-

r.r----------TUTOfNO;"'eAÇ.o

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ITEH XVII no ART. 13

Dê-se ao item XVII do artigo 13 a seguinte redação.

"Remuneração das horas suplementares em valores supe
riores à hora normal 11 • -

JUSTIFICATIVA

EMENDA ]l,DITIVA

Acrescente-se ao art. 86 do ProJeto de ConstJ.tuJ.çâo a
provado pela ccma.ssâc de saeeer-euaaeçãc os sequarrcea parágrafos

O prJ.ncípJ.o de ednuseâc por mérJ.to, es senca.aa à moral.1.
dade do aervacc públJ.co, não pode fJ.car 're snxaco à adnu.na.s t.r açâo

d:l.reta e autárqu1.ca, conforme se depreende do a.t.em 11 do art

86 do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção.

pr;;~;~~

fI&!;;z;J
P~.d~'./c."..d.I.".o.", .. ,;. ,

TUT./~"'Tl"C'C';.

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA AO ART. 13

A complementação das despesas de transportes consti 
tui, atualmente iniciativa vitoriosa, surgida com o vale trans
porte, beneficiando milhares de trabalhadores de baixa rcnda :-
em todo o País, e torna-se mais necessária, à medida que, em
decorrência da inflação ocorrente. aumentam as tarif'as de
transportes

Forma indiscutível de complementação de rendimentos ,
constitui modalidade de salário indireto a beneficiar os trab!!;
lhadores.

A ror-em timida como 1'oi concedida na lei que insti 
tuiu o vale transporte, situando-o na dependência de negocia 
ção coletiva de trabalho, o que o torna de utilização faculta
tiva, restrita e setorizada, não propiciou a aplicação a todos
os trabalhadores e', por consequência, não atingiu ainda a ple
nitude dos objetivos sociais que motivaram o surgimento.

Essa situação, entretanto, não impediu que a aplica 
ção prática 1'osse sendo ampliada, gradativamente, a tal ponto
que passou a s,er visto como se 1'osse indiscutivel direito
subjetivo do trabalhador.

Impõe-se que seja institucionalizado, como complemen
tação de despesas de transportes, previsto na nova Carta Magna,
como mais um direito do trabalhador nacional, dependendo, como
de praxe, de_ disciplinanento por legislaEão ordinária.

Sera bene:f1 ad i de v e A

J'usnFICACÃO

o texto que se pretende substituir proibe o trabalho
em horas suplementares, salvo casos de eI'lergência ou de força
maior.

Força maior é o acontecimento que a pessoa, por seus
esforços, não pode evitar.

Não se tien ainda como certo o concei to juridico de
casos de emergência.

Não se pode proibir o trabalho extraordinário que ,
muitas vezes, torna-se imprecindivel ao bom desempenho das
atividades empresariais. .

Deve-se, na realidade, proibir o abuso da utilização
dessa f'orma de trabalho, o que pode ser conseguido através de
fixação de percentuais elevados do respectivo adicional, me 
diante Lei Ordinária ou de negociação coletiva de trabalho.

Acrescente-se ao artigo 13 o i tem XXXII, com a seguinte reda 
ção.
XXXII) Complementação de despesas de transportes, necessárias

ao deslocamento trabalho-residência e vice-versa,na r'c r
ma que dispuzer a legislação ordinária, -

EMENDA lP09570·1
F CONSTITUINTE VICTOR F;ZC~;~I

o dJ.sposto no auem 11 deste artJ.go aplJ.ca-se

às euearquaas , empresas públJ.cas, sccaeeeees I
de econonu,a nu.sue e fundações J.nstJ.tuídas ou

mantJ.das pelo poder públJ.co.

.somente em casos excepcaona as e para atender a
sJ.tuações de emez-qêncae e de anuexesee públJ.

co, poderão ser aônu t i.dcs sexvadores em cará

ter provJ.sórJ.o, por tempo de tie rnu.nado e J.Mpror

rogável

JUSTIFICAÇÃO

§ 2-.

§ 12.

Isto posto, afJ.gura-se-nos easenca.aü a extensão às en

eaeeeee peeaeeeeeeas , ancfusave as fundações, dos prJ.ncípJ.os ado

tados para a admJ.nJ.straçâo dJ.reta e autárquJ.ca. Eles em nada pre

)ud:l.cam essas organJ.zações, nem representam qualquer entrave
flexJ.bJ.lJ.dade aãnuru.suxat.i.va que lhes ôevesa,a ser caeecuerIscace ,

MUJ.to pelo contrárJ.o, ccncrabuem para aprJ.morar-lhes o runeacae

mento, na medJ.da em que passam a contar com pessoal qualJ.fJ.cado

para o desempenho de suas atJ.vJ.dades

O texto consec.eucacnaa V.l.gente contém d1.sposJ.çâo seme

lhante, que tem eadc contornada através de recurso à contratação

de pessoal por eneaôedes paeeesueeaae , as que a.s por serem dota
das de personal1.dade JurídJ.~ca de dJ.reJ.to pr-a.vado não estão ads
trJ.tas ao cumpeamenec do precei.co em tela As es eaceas , por COlo

eequarree , são, com raríssJ.mas exceções, defJ.cJ.tárJ.as e aneãaca

zes, porquanto servem prJ.mordJ.almente ao obj e t.a.vo de manter uma
força de trabalho paga- pelos cofres públJ.cos, com elevados índJ.

cee de remuneração, que não correspondem à natureza dos servaços

prestados ou à qualJ.fJ.caçâo profJ.ssJ.onal dos benefJ.cJ.árJ.os. A ad

nu seâc é eeaee segundo J.ndJ.cações de grupos polít:l.COS J.nflu

entes e assumem proporções alarmantes nos períodos pré-eleJ.to
z-eas , Por outro lado, em que pese à ca'rcunsuâncc,e dessa força
de trabalho não ter dJ.reito à eetiaba.La.dede no emprego, não se tem

connecanerrto de qualquer anacaeuava para reduzJ.r os quanta.cata>

vos de pessoal dessas organJ.zações.

Ao artigo 12, inciso III, acrescente-se a seguinte alínea:

A Emenda responde afirmatJ.vamente ao apelo da UnJ.ão Macio

nal das Associações dos Empregados da Eropresa de ccxreace e Telá=

grafos, que há pouco denunciou a quebra do monopólio estatal dos
serviços postais, no Relatório da subccnuesâc da Ciencia e 'recnc

logia e da comunicação. - -

Para os 75 mil empregados filiados ã União nac ronaâ das

Associações dos' Empregados da z-nprese de Correios e Telégrafos, a

manutenção do monopólio é de importância vaeej, para os trabalhado
res dos Correios, e para a própria soberania nacional. -

"k) ê facultado ã mulher interromper a gestação, quando
o feto, comprovadamente, for portador da "síndroI'le de

Down."

"parágrafo único. Os meios de comunicação e serviços re
lacionados co-n a liberdade de expressão não pcden , direta ou indi
reesaenee , ser obJeto de monopólio ou oligopólios, por parte d;

empresas privadas ou encadades do Estado, ressalvado o noncpô Lao
estatal dos serviços postais e o disposto no art 402. li

Trata-se de permitir ã mulher a interrupção da gravidez,

quando os exames determinarem que o feto em gestar:ão á portador da
si:ndrome de Dmln, também conhecida como mongolismo.

o Parágrafo Onico do artigo 399 passa a vigorar com a seguinte re
dação:

JUSTIFlCAl"'.ÃO

JUSTIFICA(".ÃO

As modernas técnicas de disgnóstico permiteM exanes com a

mesma qualidade dos realizados en pafse a altamente desenvolvidos,
que podem assegurar a normalidade do feto ou, ao contrário, deter
minar que é doente, cabendo, nesse caso, ã mulher; decidir quanto

à interrupção da gestação

EMENDA lP09564-6
(J Constituinte ADHE~R DE BARROS FILHO

EHENDA MODIFICATIVA AO CAPUT DO ARTIGO 305

unOIl"IT",OAC
1.'

,

EMENDA_IP09565.4_ ...... -,
[1 Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

r.r-----..,,"'"''''''"''=====-=~
Ao artigo 66 acrescente-se o seguinte inciso:

"V - criar "as suas respectivas Guardas MunicipaJ.s."

, Quanto às admJ.ssões em caráter temporár:l.o, o IJ.m1.te

que se lhes l.mpõe atende a um J.mperatJ.vo ét:l.co. porquanto tam-

bém tendem a perpetuarem-se, gerando uma sér:l.e de dJ.sfunc.l..Q.
nalJ.dades a médJ.o e longo prazo. A solução adotada, por sua vez,
tem sJ.do o aprove:Ltamento do "pessoal temporárJ.o" nos quadros pe!:

manentes, por vJ.as tortuosas.

~ fundamentá 1 a eficiência da Máquina adminis 
tratin::, particularmente no caso de adoção do SISTE:MA PA~LAMEtHAR

DE GOVERNO, para o desenvolvimento nacional, fato que nos inspirou

a tomar esta iniciativa

EMENDA lP09571-9
tJ CONSTITUINTE' VICTOR FACCIONI

.Lu• .,o/C."'.. l.,.u ••o"'.. lo' _

PLENÁRIO

tr!~~/R~
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JUSTIFICAÇÃO
Dê-se ao artigo 305, caput. a seguinte redação·

JUSTIFICAÇÃO

Toda concessão ou permissão deve 1'icar subordinada ;.à
cláusula de enquantoflbem servir, eis que seu objetivo basilar
é atender ao interesse coletivo.

A 1'ixação de prazo da à concessionária ou permission!
ria a garantia de exploração dos serviços durante certo tempo I

levando-a, muitas vezes, a abusos e até a descaso quanto à qu,!:
lidade das prestações.

Assim sendo, inexistem motivos de orden técnica ou
politica que justifiquem a determinação de prazo.

Ademais, 1'orma-se ou o caminho que conduzirá à estat!
zação, mormente se, além do prazo certo, for imposta a rever 
são.

IIIncumbe ao Estado, diretamente sob regime de conces
são ou permissão, por prazo indeterminado e sempre através de
concorrência pública, a prestação de serviços pÚblicos tl

•

fI7~'~~"~

~~'~-:RJtJ P1enãrio

EMENDA lP09568-9 m"' ~

(l Constltulnte LUIZ SOYER

r.r----------"..".""...",.----------~
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I
Dê-se alínea "c" do item XIII, do art. 12. a segulnte redação.

llC) - As desapropriações urbanas e rurais serão sempre pagas em
dlnheiro ••

Os guardas municipais exercem trabalho que não se confun
de com o prestado pelas polícias civil e militar.

Prestam permanente aw;i:lio ao público, socorrendo pessoas
doentes, rlilcolhendo andantes ou indigentes, conduzindo doentes men
tai~ aos sanatórios, transportando e socorrendo acidentados, auxi=

liando o Pod,,:r Judiciário nas ocorrencias envolvendo nenores J.nfra

tores e abandonados, efetuando ronda permanente el'\ estabelecimen =

tos de ensino, escolas públicas ou particulares, fiscalizando as
vias públicas e evitando atos de vandalismo e depredação do patri

mônio público, como iluminação, sinalização de trânsito, abrigos
dé ônibus, arbgrJ.zação, pracas e Jardins, auxiliando as organiza

ções de defesa civil nas situações de calamJ.dade púb.1J.ca

Por tudo isso, deve a nova Constituição permitir que os
Hun,lcípios, facultativamente, possam criar as suas respectivas
Guardas Municipais.
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EMENDA lP09572-7
(J CONSTITUINTE ViCTOit"F-ACCIONI

.Lld~/eow",.c/.UI<.M"'.l .. ~

PLENÁRID

r;r----------,..~""""''',•.

EMENDAADITIVA AO ITEM XII DO ARl'. 54

Acrescente-se ao i tem XII do artigo 54 a eãdnea e. com a seguin
te redação. --
E) Os seevrçce de transportes coletivos rodoviários interesta 

duais e internacionais de passageiros.

JUSTIFICAÇAO

Em primeiro lugar, cumpre dizer que a alter~

çêo de um dispositivo imp;ica a de outro, estando, assim: a P~.2.

posição em consonância com o Regimento mtemc da Assemblela NadE..

nal Constituinte

A criação do Fundo Nacional de sequraoaoe S.Q.

cLaI , de maneira a' centralizar as contribuições sociais, põe

risca as jnst í tuições do SESI, SESC e SENAI, as quais já demQn~

traran sua extrema relevância para os trabalhadores

Dê-se à letra ~ do ancã.so IX - A INFORl~AC1i.o - do a r-t aqo 12 a segui,!!

te redação:

"a) Todos têm dJ.reito a receber infornaçóes,"

.JUSTIFICACÃO

A sugestão visa definir, em rez-nca de norma eonstl tu 
clonal, o que já ven sendo praticado no Brasil. Deixamos para
os municípios a competência de enitir normas e, se assim enten
der, explorar os serviços de transporte coletivo de passageiros
pois que constitui matéria de seu peculiar interesse. Idêntica
é a posição dos Estados no tocante à essa modalidade de trans 
porte, quando intermunicipal ou estaduaL

Mas, os transportes interestaduais ou internacionais
de passageiros, por sua importância para o pais, a ponto de ser
visto como fator de segurança nacional, devem :ficar, necessaria
mente, na competência da União que, os pode explorar, de pre:fe::'
rência através de iniciativa privada, por ser menos onerosa pa
ra os cofres públicos e ser Mais e:ficiente~, reservando-se a
tarefa de :fiscalizar, controlar e emitir normas du:;ciplinadoras.

Mais uma vez o texto ccnsta.cucãonaâ en discussão estabelece condic~

onantes aos direitos de receber e transmJ.tir informações.

O texto que pretendenos limitar está eivado de fatores determJ.nan

tes que terminam por alongar ôesnecessacaanence o texto constituci-

K anal e por abrir brechas que possam "legalizar" o controle sobre os

mexeu ec comunicação.

Primeiramente, é ôbvao que todos devem ter o dJ.reito de receber in

formações e que aqueles que tranSMitem J.nformaçâes falsas ôeven ser

punidos. Porém, é inaceitável vmcutax órgãos públicos e pr-a.vadca à
função eccaaa de relevância na divulgação de informações. Tal vinc~

aacâc pode justificar una interferêncJ.a, com base no texto constit!!,

cional, sobre um órgão, púbLaco ou privado, que descumpra tal "f'Qn

cãc social".

A partir do no-nent.c que a divulgação de informações falsas. seJaM

elas geradas por entudades públicas ou privadas, é passivel de pun!,

cão, 'é desnecessário alongar o texto constitucional COI'[\ adereços qe
utilidade duvidosa e J.nterpretação confusa.

A visão pseudo-social que o texto revela na verdade pode encobrir

propósitos obscuros de assegurar meios de se controlar a dl.vulgação

e o recebimento de informaçõe;x7

r=;~~;

rr;08~PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVD ALTERADO: 466 e parágrafos.

JUSTIFICAçnO

Realce-se que el'lpregados e empregadores Já

tiveran a oportunidade de manifestar-se contra a eliminação do

SESI, SESC e SENAI.

Assim, acompanhamos os apelos dos Que vivem

a realidade daqueles projetos, ressaltando, porém, ser il'lprescind..f.

vel a parbc!pação dos trabalhadores na gestão daqueles serviços

Suprimam_se o Art. 466 e seus parágrafos.

EMENDA lP09576-0_'"'.. ~

tJ CONSTITUINTE ISNAEL I/ANDERLEY

r.T .~c...."'a/c."'•• la/l""CON'......
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EMENDA 1P09573-5
l: Constituinte Luiz Via:;-;Z~~o

r;r---- TUTONIIS.. ".;~.a ~

EMENDA SUPRESSIVA

Dis.!?ositivos suprimidos - artigos 447 e 448 das Disposições

Transitórias.

suprimam-se os artigos 447 e 448

o assunto é matéria de lei ordinária, e não

constitucional.

Também, com a prcpcsãçao , evitar-se-á a incho!

çãc da Constituição.

EMENDA lP09580.8_..n •• ---,

F DEPUTADO SÉRGIO WERNECK fÇ~;'''~

tkI"~;;;]

Suprl.mlr a letra e do inélso VII do art.17 _ Título II - "Dos Direi

tos e Liberdades ;undamentais" - capítulo III _ "D~S Direitos Cole:

tivos" do ProJeto de Constl.tuição.

O texto que ora pretendemos suprimir, consagra uma comissão encarr.=

gada do p Lane j amentio e da fiscalização dos resultados das empresas

e entidades gue administram I sob regime de permissão ou concessão.

servJ.ços públicos e atividades essenciais.

Essa comissão, composta de usuários e empr-eqadcs , pretende estabel,!!

<I cer uma int:t:"omJ.ssão inJustificada no funcionamento dessas empresas.
Devemos destacar que as empresas, públicas e privadas, que aceitam,
sob a forma de risco, a execução de serviços públicos e atividades

essenciais, o fazem por tempo certo, mediante contrato onde são im

postas condições referentes ã qualidade dos serviços e tarifas a s~

rem cobradas.

A fiscalização desses serviços Já é efetuada pelo poqer concedente
ou permissionário, que é o Poder público. Não bastasse essa' fisca

lização, a própria população beneficiária dos serviços também exeE,

ce sua fiscalização. As Assembléias Legislativas estaduais e o c0n.

gresso Nacional de forma bastante efetiva, de urna maneira ou de o!!,

tra, também possuem o poder de fiscalizar e denunciar abusos come

tidos.
A criação de urna comissão de usuários e empregados por mais demo

crática que possa parecer colocaria a direção dessas empresas sob

o controle de grupos ou segmentos que não podeM ser responsabili%~

dos pela boa ou mâ gestão dos negócios. o que de forma nenhuma po!,

sa ser ccnsãôeradc um benef~io para contribuintes em geral e usu

ários diretos dos serviços.

10 ••• a serviço do desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade,

da eliminação das desJ.gualdades e inJustiças, da independência eco

·põmica. polltl.ca e cultural do povo brasileiro e do pluralismo ide

ológico "

A La.bexdade dos meios de comunicação, mais especificamente a libeE

dade de imprensa e da manifestação do pensamento, não podem nem d~

vem sofrer adJetivações que possam dar margem a interpretações dú

bias. Cabe ao legl.slador constitucional garantir de forma expressa

e sucinta a liberdade e ampla garantia dos meios de ecnontcacãc sen

maiores vinculações ou referências aesneeeasãrrae ,

As expressões que ora pretendemos suprimir podem servir de óbice ao

exercício da liberdade de imprensa a partir de um errcendamento anti

-democrático de que um determinado veículo de COMunicação não este
j a "a serviço do desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade"

ou ainda que não trabalhe ob j etrí.vando "a eliminaçáo das desigualda

des e inJustiças."

As condicionantes tnscrc.cas no caput do art. 3'99 são verdadeiramen

te inaceJ.táveis sob a ótica de um regine verüade í.ra-ienee der-ccreua
e pluralista e podem dar rcaxqem a indeseJàveis interferências no ftJ!!.
cionamento dos meios de comuni:-,ação.

Suprimir do art. 399 (Título IX, DA ORDEM SOCIAL, Capitulo v, DA CO

MUNlCAçXOI as expressões: -

A Letra ~ propõe:
"Nos serviços públicos e atividades essencias executados diretaMen

te pelo Estado ou administrados sob o regime de permissão ou conce~

eêc , haverá obrigatoriamente uma comissão da qual participarão re

presentantes do órÇfâo permitente ou concedente, da empresa perniss!,
onária ou concessionária, de seus empregados e dos usuários, para .=
feito de fiscalização e plane~amento, na forma da lei"

I:!, -'--p-"'c.~

TUf<l,.U....1C....~ a-o- J!i
Exclua-se na sua totalidade a letra ~ do art. 17 (TIt.ulo II - caPi

tulo 111) do ProJeto de Constituição.

Excluir, no Titulo II, DaS DIREITOS E LIBERDADES FUNDPJ.IENTAIS.

CAPiTULO v, DA SOBERANIA POPULAR, Seção lI, DOS PARTIDOS POLiTI 

COS, o parágraf'o 5,2, do art. 29, ~, em sua totalidade.

I A visão socializante que o texto pretende consagrar contrap5e-se t2

talmente com a vocação democrática que os veículos deve-a possuir,

obJetivando assegu;ar a individualidade do cadadâc perante a pre

sença avassaladora do Estado.
Ao contrário do que está preconizado, os meios de comunicação não

devem comungar com o Estado o dever de prestar e socializar a in

formaçâo ..... Os meios de comunicação devem, ao contrário do que pre

tende o texto ora supriIn1.do, garantir que todos - andependentiemen-.

te de sua posição política e ideológica frente ao Estado ou à cor

rente polltica dominante - te~am condições de externar seus pontos

de vista.
portanto. não devemos permitir que tal dispositivo sere inserido na

futura constituição.

t a razão da emenda.

Diz o § 5.2, do art • .29,~.

_ Os partidos poli ticos terão acesso aos meios de comunicação

social, conforme a le1.

A proposta, no que diz respeito aos rreios Lrrp re s scs dê corrun!

cação, constitui una afronta ao próprio espÍrito da proposta ConE

ti tucional que é o de assegurar a liberdade empresarial. Consti

tui, ainda, uma violação do direito de editar, que é parte e alma

do direito de informar e ser informado.

JUSTIFICATIVA

Pretende-se, numa invasão ao dominio -dc setor privado, que os

partidas pol1ticos, sejam eles em que número :forem, tenham espaço

gratuita as segur-edo em jornais e revistas, além do que já está a§.

segurado pela legislação partidária em vigor, nas programações de

rádio e TV, em cadeia, três vezes ao ano, durante uma hora para

cada evento, na divulgação de programas e linhas partidárias.

Diz a letra.!! do projeto:

n _ os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de pres

tar e socializar a l.nformação. n

Os partidos, aliás, podem, inclusive, con:forme assegura

Constituição em vigor e está ~tido no anteprojeto atual, inde 

pendente de licença', editar jorn~iS e revistas, sem qualauer tipo

de ingerência ou censura.

Por fim, no art. 406 do ProJeto de Constituição Já está pre

visto que os partidos polIticos terão acesso ao rádio e a televi

são, conforme Já ocorre nos dias de hOJe, tornando-se desnecessá

rio a manutenção do referido parágrafo

EMENDA lP09578-6_..,.. ,
POEPllItlOQ SÉRGIO wPRNEcK

EJIlENDA lP09577-L ..". ---,j m---'n'o'''''~
C' DEPUTADO SÉRGIO WERNECI( _ CE..!:L_ _J
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,,§ _ Extingue-se o Território de Fernando

de Noronha incorporando-se ao Estado do Rio Grande' do Norte".

o Art. 70 fica acrescido do seguinte parágr3!.

fo:

Restou, portanto. debilmente explorado todo

Q potencial tur Is t acc do arquipélago, hoje com população de 1 200

habi tantes ,
Urge seja rcnentada, respei t.ados os pr inc!pios

basilares da ecologia daquela área, a atividade Eur Is t i.ca da ilha

com o propósito de torná-la administrável com recursos próprios

além de propiciar aos turistas o conhecimento e acesso ao nirvana

Art.70- •••••••••••••••• •••·•••••••

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS ALTERADOS: 336, 337 e parágrafc1 único, 487 e 488.

Turística e geograficamente, pela proximidade.

o Estado do Rio ürande do Norte se ident! fica com Fernando de N,2,

ronha, raaêc pela qual se justifica a incorporação que propomos

Suprimam-se os dispositivos 336. 337 e par!

grafo único. 487 e 48a.

EMENDA ADITIVA
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ART.70.

Encontrando-se, geograficamente a 360 km da

Costa do Rio Grande do Norte, menor ponto de acesso entre o 11 tora I

e a ilhas brasileiras, entendemos, pois, que deve o arquipelago pe!.

tencer aquele Estado.

JUSTIFICt\ÇrtO

Ressalte-se, ainda, que, dos Estados nordest,!,

nos, o do Rio Grande do Norte é o que mais tem demonstrado saber e..!i

pIorar sua vcceçãc turí.stica a que se juntaria Fernando de Noronha

De todas as transferências polít!co-admiOl~

trativas por que passou Fernando de Noronha. ressaltam-se, apenas,

os insucessos.

uecêrtc , Fernando de Noronha já esteve sob a

esfera admlnistratlva do Estado de semambuco , até 1942, momento

em que se transformou em Território, por força do üecrecc-t.e r n2

4.102. de 09 de fevereiro daquele ano

JUS'rIFlCATIVA - Em virtude das emendas que apresentanos,man.

tendo a atual composição do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Federal de Recursos (apenas denominado Tribunal Superior Federal)

illl!?õe-se a supressão dos dispositivos das Disposições Transitórias

que regulavam a nova composição.

=-__-'- 1C~,Jun.. u:....la'__-+-__----' ~

EMENDA lP09574-3_..... ~

[J CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEV

"'----_---"'~I'"'" ...'•.---------,
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Por essas e outras razões é mais tecnicamen

te defensavel manter no Ministério do Trabalho,a Segurança e HIgiene

do Trabalho atlvidades,por sinal,criadas por aquele Ministerio e nele

já formado o pessoal que já soma I milhão de cipeiros(membros da CIPA

20.000 Engenheiros de Segurança do Trabalho e 70 000 Técnicos de Se

gurança do Trabalho conforme lei Federal sancionada no ano passado e

oriunda do Senado Federal E,para concluir,no ano de 1986,conforme di

vulgação dos dados oficiais da Previdência Social,mais de I nu Ihãc d

trabalhadores ficaram acidentados devida às condições inseguras das

máquinas e equipamento,enquanto 7 OOO(sete mil)trabalhadores foram 

afastados temporariamente por doença do trabalho,o que demonstra que

o problema básico não é de medicina, mas de segurança preventiva no 

trabalho,que visa a eliminação de riscos nas máquinas e meio ambient

através de processos tecnológicos Em 1972 o índice de acidentes do 

trabalho no Brasil foi recorde alcançado a cifra de lB,47%,de lá par

cá. tem caldo progressivamente e, em 1986 foi de 4%, aproximadamente.

r-r';;~~
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JUSTIFICATIVA

TU'ollUITlf'c.(çlo _

f2'l3
Com a supressão no § 52 do art ~ da ex-

pressão" • e 111 deste artigo", fica prejudicada a manutençdo do
artigo 460 do Projeto de Constituição.

Suprima-se no § 52 do art 273 do Projeto

de Constltuiçdo da Cumissão de Sistematização a expressão

e IH deste artigo".

A supressão do item III do artigo 273 torna

inócua a expressão acima

suprfme-se o art. 460 do Projeto de ccnstL,
tuição da Comissão de Sistematização

JUSTIFICATIVA

,J7MENDA lP09587-5_••"., ~J r.r"P"F""~
C Constituinte JOSÉ MOURA . '=--- ._1

l:J PLENÁRIO

EMENDA lP09586·7 _ ...... --,
[' Constituinte JOSÉ MOURA

r-r';~~- J
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o sistema único de Saúde é voltado à Saúde PÚ

blica mas não deve intervir nos meios produtivos, pois ai o fator 

principal e a causa dos riscos,lsto é,prevenção de acidentes de t ra

balho,que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministér

rio do Trabalho.
Ao Ministério da Saúde ou Sistema ünfco de Saú

de já cabej cu caberia)a tarefa hercúlea de erradicar as endemras que

recrudescem a cada dia no Pais Há 3 000 Munidpios sem médicos Há de

zoito pragas que devastam o País,conforme anexo Há,portanto,u'll grande

trabalho de saúde pública a ser executado Entregar-lhe também a Segu

rança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além daquela ,realmen

te devida e ainda nos seus primeiros passos "O Brasil é um grande _

hospital", quando comparado com países desenvolvidos.

A OIT-Organização Internacional do Trabalho, sa
biamente chama "Segurança e Higiene do Trabalho" desconhecendo o nec-,

logismo "Saúde Ocupacional" que só trará conflitos com a OMS-Organiza

ção Mundial de s~úde,com outras atividades de Saúde pública,com fins
diversos .e específicos

fi PLENÁRIO

EMENDA lP09584·1
[' Constituinte JOSÉ "OURA

m- TuTo/.un"";A~.O

Excluir do ProJeto de Constituição a letra 1. do inciso IV do art

17.

t' _ Os sindicatos terão acessc aos meios de comunicação social, co!!.

forme a lei."

Diz a letra 1.

A medida proposta no texto em exame é totalmente inconveniente e 1m
praticável de ser exercida.
Antes de entrar no mérito da medida, devemos considerar que o Bra

sil possui mais de 5.000 sindicatos, número slgnificat~vamente Il\3.wr

do que o de veículos de comunicação existentes no País. Se todos os

sindicatos tivessem o direito de utilizar os meios de comuntcação da

forma gratuita uma única vez ao ano todo~ os Jornais, revistas, rá

dios e emissoras de televisão trabalhariam apenas para atendê-los •

Não faz o menor sentido lógico.

Por outro lado não há nenhuma leg~slação que impeça aos sãnô i.ce tos

d9- adquirirem espaço comercial nas emissoras de radiodifusão ou nos

veiculos impressos obJetivando a divulgação de suas mensagens. 1\5 ~

tidades sindicais também podem editar Jornais e boletins, e muitos

jã o fazem, sem a necessidade de qualquer espécie de autor~zação.

A medida é totalmente inJustificável na medida em que os veiculos

vivem da venda de espaço pubJJpitário, o que assegura a gestão de

seus negócios e a conquista de leitores, telespectadores e ouvin 

"teso As atividades sind~cais, independentes de qualquer medida coeE.

citiva, Já fazem parte do noticiár:Lo diário dos veículos Não há dia

sequer que as ações da CUT, CGT e USI, além de outras entidades si,!!

ãicais, como o sindicato dos Metalúrg:Lcos de são Paulo, não sejam no

ticiadas Pelo lado empresarial ocorre o mesmo fato. A FIESP está se:!!

pre em evidência. As entidades de microerrpresários da mesma forma.

Face ao exposto, o menca.cnedc dispositivo deve ser suprimido do fu
turo texto da constituição.

EMENDA lP09582-L.."., _
cr PEPUTADO S!ÔRGro WERNECK

m- TfuD/'un'''•• clo' --,

r.r-----__ .LC".~""CO"\I•• o/IUI< ... ,.lio

Dê-se ao § 12 do art 273 a seguinte reda..

JUSTIFICATIVA

TUTO/.UST,.,O.C1o ----,

d1..spositivo emendado ARTIGO 350

SEÇ1l:0 I

DA SAÚDE

ry~'~B

5iT7m
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PlEN.4RIO

Dispositivo emendado: Artigo 347,inciso VII

T!TULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPiTULO II-" DA SEGURIDADE SOCIAL"

$EÇliD I - li DA SAI]OE"

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP09590-5
l: Constituinte SANTi~no~o FURTADO

h diminuição do prazo desse mandato, seja de

Presidente ou de vereador, depende exclusivamente da sua vontade e

disernimento Não me parece honesto sob qualquer p r e t.es t c tomar essa
iniciativa, quem não for o detentor do mandato.

lu'o/,,,."''''.~lo' _

A meu ver, temos o dever de garantir o tempo

dos mandatos estabelecidos na constituição vigente.

~\ J#

1",\,;p
Com a apresentação d~1upressão do item lI!

do art. 273 do Projeto de Constituição da Co'llissão de Sf s t e-nat Lza 

ção,fica prejudicado o atual parágrafo Ademais seria U'll verdadeiro

abuso a cobrança pelo estado e municípios do mesmo imposto

Os mandatos dos atuais Presidente, Governa

dores, vrce-ccvemaocees , Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, se
nadares, Deputados Federais e Deputados Estaduais obedecerão os pra

zos previstos 'ligênc1a da constituição em que foram conquistados

,.uoOu,... "'.c i o -,

JUSTIF1CATIVA

Suprima-se os artigos 456, 457 e 458 do Pro

jeto de Constituição da Comissão de Sistematização

Suprima-se o § 42 do art 273 do Projeto de

Constituição da Comissão de sistematização

JUSTIFICATIVA

Suprima_se integralmente o inciso VII do Artigo

347 ,do Projeto de Constituição,da Comissllo de Slste••tlzaçl!O.

l:J PLENÁRIO

EMENDA lP09588-3 _ ..... -.,
[J Constituinte JOS~ MOURA

l":J PLENARIQ

EMENDA lP09589-!_....., -r-t

[1 Deputado JOSÉ MOURA

r-r;;:"~

[J1i;/.~';;;J

ção

JUSTIFICATIVA

Propõe-se que o IPTU, seja progressivo não

apenas em relação a área urbana não eo.í r i cada e não utilizada,e sim

em rel-ação a área urbana não edí r i cada e total ou parcialmente ociosa

Isto porque o contribuinte sempre encontra

rá um modo de burlar a alegação de não ut í Lrzação , através da cons

trução de barraco, da plantação de algumas árvores frutíferas,ou de

mandioca ou cana de açucar , ou, ainda, do emprego da area para pas

tagem de algum animal
Ora. utilizações desse tipo cesca r ac t e r i aam

os objetivos de terreno urbano, propiciando seja o dISpOS! tivo bur

lado, pelo que se faz necessário rarar-ee em ociosidade não apenas

total mas também parcial da área urbana
/ De resto,caso a supressão do imposto de ven-

das a varejo, sugerido através da proposta a essa ccm ssãc , seja

aceito, reduzido um pouco os recursos "Inance i r os do Munlcípio,es

ta outra alteração proposta no dispositivo, por sua vez, tende a i,!!
erement.a-Lcs sensivelmente, compensando a presumível perda oecor rcg

te da não-instituição do IVV.

Além disso, essa imposição tributária confi

gura tipicamente uma bltributação, visto sua incidêncla não excluir

a do ICM, relativamente à mesma operação

Cumpre lembrar, a latere, tratar-se de trib~

to de configuração nitidamente regressiva, por incidir de modo indi,,;:,

crlminado sobre o COQsumo final de mercadorias, onerando mais pesad~

Mente os consumidores de menor puder- aquisitivo.
Tais as razões que nos levam a propor a su

pressão desse imposto, no texto do Projeto de Constituição.

O Projeto de Constituição beneficia financei

ramente os Municípios scb t Inúnercs aspectos, dentre os quais pOderí';:

mos citar aumento do Fundo de Participação~ aumento da Pa r t i c Lpaçãn

do lCM, com ampliação de sua base de calculo med i ant.e a inclusão de

ISS, inclusão do ITBI na competência municipal, participação na par-.
cela' do IPI, destinação da metade da receita da tributação dos servi
ços prestados a consumidor final, retenção no Município do imposto

de renda na fonte incidente sobre rendimentos por eles pagos a qual

quer título. impossibilidade de a União conceder insenção de imposto

de muruc ípars , progresividade do IPTU, impossibilidade de vinculação

de qualquer receita repassada pela União ou pelo Estado, etc.

rema-se inadmissível, portanto, que, paral~

lamente a todas essas medidas, venha a ser criado um novo imposto m!:!,

nic1pal, a onerar ainda mais o consumidor brasileiro, cujo poder a

quisitivo encont r avse histórica e progressivamente deteriorado

Suprima-se o ítem III do art. 273 do Projeto

de Constituição da ccmsaãc de Sistematização.

,,§ 12 _ O imposto de que trata o ítem I se

rá progressivo no tempo quando incidir sobre área urbana não edifi

cada e total ou parcialmente ociosa, de forma a assegurar a reallz~

ção da função social da propriedade lO

JUS'TIFICATIVA

P PLENÁRIO

EMENDA lP09585-9_..,.., ~

f Constituinte JOSÉ MOURA
rrr------ 'L ..b./coY...lo/.u•• O~IS'1o, ~
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Constituinte SANTINHO FURTADO

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPfTUlO lI

DA SEGURIDADE SOCIAL

Suprima-se integralmente o vcaput" 00 artigo 350, o
Projeto de Const:-ituição,da Comissão de Sistematização,e que seus 

incisos sejam transferidos para o Art. 13,inciso XX dos Direitos So

c1ais

Essa matéria já está inserida no contexto do artigo

13 do Capítulo lI, "Dos Direi tos Sociais" ,portanto é redundante, repe

tit1va e indevida,mesmo porque este assunto não é para ser tratado

na Carta Magna e sim em lei Ordinária,além do que a Jurisprudência

nacional e internacional mantém essa matéria na "pasta do trabalho'

e não na "de saúde".

Entende o legislador que o direito do trabalhador 

não pode ficar dividido entre dois IHnistérios,além do que o termo

"seõde ocupaclonal",não vem atender aos interesses do trabalhador 

brasileiro,pois o referido artigo viola a tradição nacional e unhe

J-..J sal de que as relações e condições no' trabalho são e sempre foram, 

pertinentes ao I-Unistério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde

Tratar desse assunto na Carta Magna é intervencionismo inde,?do, tirâ

nico e de lndole cartarial
Saúde ocupacional é um anglicismo que tra

duz mal a realidade:O próprio Governo Americano se refere à sa retv 
occupat10~al and Helth,separando a Segurança da Saúde.As condições

de trabalho é que vão determinar se há riscos ou não a integridade 

risica do trabalhador Quem cuida desta materia no Brasil sempre foi

o Ministério do Trabalho que,além de outras atribuições,zela pela 

Segurança e demais direi tos do trabalhador
Como pode a Fiscalização Federal na área 

do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios,ou pertencer ao

Ministério da Sa~de? E como fica.riam as NegociaçQes. Coletivas na 

área de Segurança do Trabalhador?
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Públ1

ca,ou seja pratica a medicina preventiva,mas nos processos produtivo

e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fisca

1J.zadora e normatizadora,em todos os segmentos Engenharia de Segu

rança,Higiene,Medicina do Trabalho, férias,salario,identificação e du

r.açtl.o tio trabalho.
Se a fiscalização permanece no Ministério

do Trabalho,de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de prote

çllo e segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade demanutenção

desse serviço naquele Ministério,e não passá-lo para o Ministério da

Saúde,onde provocaria conflito de jurisdição,com reais prejuízos à

integridade física do trabalhador.

P Essa a tradição do direito do trabalhador, con-

quistada em 1!144,com a criação da CIPA-Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador

brasileiro.Portanto,o artigo que se pretende suprimir,seu"caput" é 

J.ncoereJlte,não tem lógica,não atende aos interesses nacionais,nem se

.Justa • atual PoHUca de Segurança do trabalhador. As relações Capi
tal/trabalho esc universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalhe

é a OIT o F6rum dessa matéria e não a OrganizaçDct Mundial de Saúde.

PlENARIOS
m------- .~ullUO/coy.. o1ol.u.co'''u.~

EMENDA lP09583-2_'"'.., ~
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JUSTIFICATIVA

r~A lP09591.3_"'~ '1 ror'""n'~'~
r CONSTITUINTE PAULO MACARINI . '=.........E__=_J

o incIso VI! que diz " controlar a qualidade do
nela enbfente. Incãusãve o do trabalho é redundante,repetitivo e in

devido,pois jâ esta atendido no inciso XXI,do artigo 13,"005 Direi _

tos Sociais",a parte referente:"incluslve o do trabalho"

A 10 parte que diz: "controlar a qualidade do _
meio ambiente" também Já Foi atendida nos incisos VI e VII do artigo

40B,II00 MEIO AMBIENTE". que asseguram aos trabalhadores e comunidades
em geral a segurança e controle do melo eení.ente

Náo há razão para dar tratamento diferente aos

imáveis urbanos que equivaleM às "terras nuas" rurais, isto é· terre

nos não edificados e não utilizados.

Os terrenos em iÍreas urbanas servidas por equipa

men tos públicos urbanos, quando não utilizados, são propriedades qu;
não execcen funções sccaeanenee úteis. AléM d1sso, seu valor de ne r-,

cedo não decorre de investimentos feitos pelo proprietário em seu imá

vet., sendo gerado pela comunaõede (poder público e agentes privados)

no próprio processo de formação da cidade.

Na manutenção de terrenos urbanos ociosos confi

gura-se a propriedade sem função social Justificando desapropr~ação

por interesse social e COm O pagamento de indeni2::ação em titulos de

dIvida públ~ca ao proprietár10.,

Os terrenos de marinha, por sua vez, são peque

nas faixas de terra pertencentes à União e de pouca valia para a
execução de seus serviços. Normalmente, são ocupados por particul~

xea, Esta ocupação vem causando probleMas de urbanização (privati

aeeêc das praias) para os HunicIpios em que estão situados. Sua
tceeneãexêncãa para o domínio municipal, sobre obstar tais inconven,!

entes, atende antigo deseJQ dos Municlpios.

Somos contrários ao disposto no item 111 do art.

56 por entendermos que o Estado não teria condições de tratar os

problemas de urbanização SUrgidos nas ilhas fluviais e lacustres

que, por sua localização, estão mais afetos aos Municlpios que lhes

são próximos, podendo lhes dar solução mais adequada à realidade 12
cal.

JUSTIFICAÇ1'i.o

(:J PlENARIO

r.r----------llna/~""""'l.I;b

Altera a redação do

..,- '1"'0/..... ""04';.&0 --,

Acrescente-se ao art. 86' do Projeto de Const~tui

ção o seguinte item XI:

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 51 do Pr

jeto de Constituição:

r:ry;;~;'J

fllo;o~ftJ

EMENDA lP09598·L....., ---,
f SANTINHO I'ORTADO

r.r ,~.....'~/to..'n.o/So"oou'•• lo _,
E;=~~J
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"EMENDAJP09595.6_
m

.., ---,

~taaQ SANTINHO FURTADO

l:J PLENJi.RIO

§ 2fl do Art. 272:

- t vedada a incidência de tributo sobre glebas rurais da área
não excedente a setenta e cinco hectares, quando as cultive,

só ou com sua famflia, o proprietário que não possua outro

imóvel

.JUSTifiCATIVA

A proposta tem em vista introduzir alterações em dispositivos
constitucional em vigor, segundo o qual são dispensadas da cobrança do

illfposto sobre a propriedade tertItorIal rural as glebas com área até

vinte e cinco hectares, quando cultivadas pelo proprletarlo ou por sua
famflia

"Art. 86. • •••••••••••••••••••••••••••••

XI - Extinto o cargo ou declarada pelo P2
der Executivo a sua desnecessidade, o funcioná
rio estãvel ficará em disponibilidade remunera

da, com vencimentos proporc10na1s ao tempo de

serviço. "

"III - pennitir o uso gratuito ecs bens p1bl1c:os,
salvo se destin:l.do a ent1&de aasa.atencdaj.,
desde que cbservadas as condiçÕeS da lei."

JUSTIFICAC1i.o

SuprJ.ma-se o artigo 84 do ProJeto de ConstJ.tu1ção,

que profbe o exexcIcac de funções de eonfaança por parentes de autB,

ridades.

EMENDA lP09592·1
L Constitu1nte SANTINHo;~;;ADO

PLENi'iRIO

JUSTIFICAC1'i.O

:e import.ante a manutenção do instituto da disp,2,
nibilidade a fim de que a Administração possa, l.iv:remente, reestr!:!

rar seus serviços sem peias de gualquer espécie.

Atualmente, a disponibilidade tem sido utiliza

da sem desrespeito ao dueito do cidadão, daI, porque, a necessid!!

de de sua manutenção.

Os bens públicos são LnaLí.enâvea s , salvo intere.!!

se público deva.dnn-enbe justificado, observadas as ccndaçêee que are.!

pectiva lei estabelecer. Pretendemos vedar o uso gratuito dos bens pi!.
hlicos, com exceção daqueles destinados a entidades assistenciais c~

JO trabalho seJa devidamente reconhecido como tal, para impedir a di
lapidação do patr1mõnio público bem como os das entidades da Adminis

tração Indirela. Essa prática levará à obtenção de receita aos co

fres públicos.

E;~~~J

1:JQJ~1filJ
T"TO/'''STJ.~çio_- ,

f? PLENJi.RIO

EMENDA lP09599·9_..ro• ---,

tJ 'Deputado SANTINHO FURTADO

..,- .U....'O/tO..,St.O/'...Ol/lssIo

E;'~;;~J

tçj;"37W
r.r ,~••.b'O/CO.. lSdo/SOI.o..''"lo _,
l:J PLEN!iRIO

c EMENDA lP09596-4_..". ,
f Deputado SANTINHO FURTADO

JUSTIFICAÇÃO

A pro.ibJ.ção dE! nomeação de parentes de aueoraõaees
pelr8 cargos em ccen asâc é extremamente r:ígJ.da e prejud1cial.

Ao invés de moralJ.zar, a vedação pode prop1cJ.ar

troca de empregos entre eueceaeeees , consagrando uma nova forma de

nepot::Lsmo, segundo o qual o favorecimento de fam111ares processa-.

ee de forma indireta, ao abrigo da aea ,

De-se ao § 49 do art. 49 do ProJeto de constitu,!

ção a seguinte redação:

Suprimam-sa os itens VII e VIII do art. 86 do

ProJeto de Constitu"ição.

<*_----------lUTO/JOSTl.'C>oçio-----------,

Suprima-se o item XXV do art. 1.3·do ProJeto de Constitui_
cêe da comissão de Sistematização.

f.l'l1êNI)A lP09593.0_.... ---,
E Constituinte SANTINHO FURTADO

'<tdlUO/co""l1c/'.,..o..,sl1o

Plenário

r=;:~~;'---:J
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"A:t;'t. 49. • ••••••••••••••••••••••••••••••

§ 49 A criação, a incorporação, a fusão,

o desmeJllbramento e a extinção de Municlpios, o

bedecidos os requisitos previstos em iei compl.=

mentar estadual, dependerão de consulta prêvia,

mediante plebiscito, às populações diretamente

J.n"l:.eressadas, da aprovação das câmaras de vere~

'dores dos Municlpios afetados e se darão por lei
estadual...

JUSTIFICAC1i.O

As vantagens propostas nesses itens não podem

ser generalizadas a todos os servidores públicos.

Vantagens pecuniárias ôeven ser sempre propostas

pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou Munic:ipal., pois só ele
tem conhecimento dos valores que pode dis'pende:r.

JUSTIFICAC1\O

JUSTIFICAcAo

Uma regra constitucional de tal Jaez, genérica,

obrigaria todos os Executivos a dispêndios que, talvez, não pudes

sem suportar.
Trata-se de um retrocesso sócio-econômico que, se realmeE.

te se transformar em norma constitucional, impedirá nos" próximos

três anos a criação de três milhões de empregos temporários, que

interessam de perto a Jovens estudantes, aposentados, ôonae-de-ce-,

sa, pessoas entre dois empregos e cidadãos eventua1lllente deaempz-e-,

gados.

Para a economia, principalmente dos grandes centros, será

um tropeço a mais, uma vez que o trabalho temporário possibilita a

agilização de recursos humanos em tarefas de curta período, preve!!.

do-se um aumento do nturn-over" da orden de 8%.

Por outro lado, o citado item XXV do art. 13 mistura tra
balho temporário urbano com contratação de "bóias-frias", classifi

cenõo. a locação de mão-de-obra como gênero, quando na realidade e:

la é espécie da prestação de serviços. I
Tendo em vista as razões acima expostas, e atendendo ã so

licitação feita '~ssociação Profissional das Empresas de Prestação

de serviç~s TeMporários do Estada de são Paulo", estamos propondo I
a supressao do citado item XXV do art. 13 do ProJeto de Constitui

ção.

o art. 4.9, § 49, do Projeto de const~tuição man-_

tém a mesma impropriedade da atual Constituição Federal que prevê,

como competência da União, mediante lei complementar, a fixação dos
requisitos Mínimos para a criação de Municípios (art. 14). Pelo c,!

tado art. 49, § 49, do ProJeto caberá à União estabelecer por lei

complementar federal os requisitos mInimos e a forma para criatão

de Municipio. Não se pode concordar com esse preceptivo, po~s,mais

correto é atribuir essa competência à constituição Estadual, dado

que o relacionamento municipal se faz, primordialmente, com o Esta

do, não com a União. Com esse proceder resgata-se a competência
que o governo militar retirou dos Estados-meMbros.

Aliás, sugestão nesse sentido foi. apresentada p~

la douta Subcomissão dos Estados

Por out.ro lado, a extinção de Huniclpios também

deveria ser tratada por lei complementar estadual

A matéria, a nosso ver, aeve ser objeto de lei

ordinária.

Dê-se ao 1tem II do art. B6 do Projeto de Constitui

ção aprovado pela Com1ssão de S1stemat1zaçào a redação segu~nte:

"Art. 86. • ••••••••••••••• aa •••••••••••••••••

11 - O ingresso no serviço público, sob qual
quer reg1me, dependerá sempre de aprovação prév1a

em concurso de provas, exceto para at1vidades temp2

rár1as a. serem defin1das em lei complementar. será

assegurada a aecencêc func10nal na carre1ra median

te promoção ou provas internas e de títulos,

J.gual peso."

r;;~;"'J
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EMENDA lP09597.2_..". --,
l:..SANTINHO rURTADO
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(!l PLEN!iRIO

EMENDA lP09594.8_..ro• --,

C' Deputado SM,'TINHO FURTADO

Acrescente-se ao capitulo IV, Dos Hun1c:ipios, ôcr
TItulo IV do ProJeto de ccnseãeuacêc o seguinte dispositivo, supri

mindo_se o item VII do art. 52 e o item III do art. 56.

1\. alinea "C" do Inciso XIII do art. 12 do Proje-.

to de Constitu~ção passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAt;Xo

II - as ilhas fluviais e lacustres.

I - os terrenos de matinha; e

Parágrafo único. Os 1.mõv~is são inaliená

veis a qualquer tipo. ti

"Art.

clpios:

Incluem-se entre os bens dos Huno!
"1Irt 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIII ••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) asd~~FM~su~sde~

IXlSociosos poderão, na foma da lei, serem ~

gas esnqtulos da DíV1da Pública." -

JUSTIFICAÇÃO

Os artigos 317 e 318 do ProJeto de Constituição
admitem a desapropriação paga em tItulos da dIvida agrária em caso de

-propriedade territorial rural improdutiva- ou "eecras nuas".

A redação atual não dá margem à contratação de pes

soal para prestação de eecvaçce eveneuaae ou temporár10S. Em que p..!!

se ao mérito da. proposta., não se pode de1xar de atender a eãncuee

tâncias imprev1stas que requerem a contratàção aeedaeea de pessoal

e por tempo determ1nado. Este o sentido d;-nossa proposição que em

nada afeta a aplicação do princípio geral da adai.l!lsão por mérito

exclusivilmente, quando ae trata de pessoal-peJ:mDnente e que deverá

fazer carreira no serviço pÚblico.
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Dê-se ao art. 61 do ProJeto de Constitu1Ção a reda

ção eequante: Dê-se nova :\dação ao parágrafo únacc do art. 29B do Pr.Q.

jato de const:Ltu:Lçao\

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispos1tl'o;o emendado: Artigo lJ,lnc1sa XX

"Art. 61. Perderão o Mandato o Governa

dor e o Prefe1to que aaauma.xem outro cargo ou fun

ção na admJ.nJ.stração púb11ca d1reta ou 1ndJ.reta,re§.

salvados os cargos de secreeéeac , M1nJ.stro de EstA

do e PreSJ.dente de Autarqul.as ou Empresas aeeeces,e ,

desde que õevadement.e Lacencaadce pelos legJ.slatl.

VOs reapecta.vce ,

"Art. 29B••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••

parágrafo ún~co. Para os eeeaees de que trata o "C!!

put" deste artJ.go, agregam-se as eecea.tes correntes. deduzidas

as transfer~das l.ntragovernamenta~s, bem como o d~spênd~o

o pessoal de autaequa.as e fundações l.nstítuídas e eanta.das p,ª"

10 poder públ1.co. que recebam recursos do orçamento ra.ecea";

TlTULO 11

" DOS OIRElTOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS"

CAPíTULO 11

JUSTIFICACAo

JUSTIFJ:CAÇXO

~_---- ""'?"U""''''';.O' _

Para evitar que tal aconteça, estamos oferecendo a pre

sente emenda supressiva do art. 336 acima assinalado.

~~;;;;;~

[ilJõ7;'~JnJ

" DOS OIREITOS SOCIAIS"

Constituinte SANTINHO FURTADO

Substitua-se o termo "Saúde'" por Higiene,passando à ter

a seguinte recação , SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO.

JUSTIfICATIVA

o termo saúde já é inserido e ccmteepfecc na Se
çãc 1, lO DA SAÚDE",artigo 343 J Que diz. "A saúde é direito de tOdos e 

dever do Estado";ora~se é direito de todos,inclue,obviamente,a classe

trabalhadora,bem como as demais Portanto,é redundância.repet1ç~~e o

termo é inadequado no artigo 13,inc1so XX,

Mesmo porque,O termo "saúde" na área do traba
lho não é t1lo abrangente quanto o termo Higiene.Enquanto saúde,retrata

apenas o estado de "uma pessoa.Ahigiene é parte da medicina e aos diver

sos meios de conservar a saúde

No ambiente de trabalho é preciso mui to mais

que Saúde A Segurança e Higiene do trabalho como está na Constituição

em vigor e muito mais abrangente,completa,evoluida,dinãmlca e assegu

ra ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do 

trabalho Como está colocado no Projeto de Constituição,ora em debate,

houve um retrocesso do direi to do trabalhador

Nas definições internacionais a Saúde está cont

da na Higiene,mas a higiene não está contida na Saúde.

JUSTIfICATIVA

XX - Hl'giene e Segurança do Trabalho,me-

a} - ..,edldas que visem B eliminação de

riscos de acidentes e doenças do trabalho;

b) - inrormaç§o a respeito de atividades

que comportem riscos à saúde,e dos métodos de controlá-los;

c) - partlcipaç§o na gest§o dos serviços

internos e externos aos locais de trabalho, relacionados à segurança

e medicina do trabalho,acompanhando a açlllo flscallzadora do ambiente

diante:

Acrescente-se ao artigo 13,inc1so XX,o 

conteúdo dos incisos do artigo 350,suprimindo~se o "caput" do artigo

350 e dando ao inciso xx do artigo 13,8 seguinte redação

CAPiTULO 11

TiTULO 11

"005 DIREITOS E LIBERDADES fUNDAMENTAIS"

"Art: lJ ••••.••• • ••••

Dispositivo emendado: Artigo l.3',lnc1so XX

"OOS DIREITOS SOCIAIS"

~ '.I"'/.IIS"'IC&I;ÃO ---'
PLENÁRIO

EMENDA lP09609-0
f!J

~;:~;~

5i~'iillJ

de 1987.
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Pois bem, se for aprovado o art-, 336 do ProJeto de Cons

tituição, SESI e SESC, SENAI e SENAC, que não recebem qualquer con

tribuição dos poderes públicos, correm o risco de see estatizadas~
e, conseqtl.entemente, condenadas à morte.

Não está claro o disposto no parágrafo ún:LCO, do art.

29B do Projeto de Const~tu1ção, d~f1cultando a 1nterpretação e

~onseq~ente apl~cação. Pela redação deve-se deduz1.r das "trans

eerêncaae ~ntragovernamentais", quando o correto eeaa.e deduz1.r

"as transferênc1.as ~ntragovernamentais".

Por outro lado, SESC e SESI tiveram por objetivo criar

colõnias de férias, áreas de recreação, teatros, restaurantes, se!,

viços de atendimento social e est!mulos culturais para que o traba

1hador e seus familiares passassem. a ter melhor padrão de vida. -

Cumpre salientar~ que essas instituições supri

ram e suprem as imensas lacunas deixadas pelo Estado, seja forman:

do de fato um novo modelo de educação para o trabalho, seja revita

lizando e ampliando o modelo de serviço social. -

. e tão importante o papel desempenhado por essas entida_

des que paIses da América Latina e mesmo de outros continentes pas
saram a adotar serviços similares. -

Há cerca de 40 anos, os empresários brasileiros dec.í.dd-,

ram criar instituições de ensino profissionalizante e de atendime~

to social ao trabalhador e sua famIlia.

ReJ,ativamente ao ensino profissionalizante. surgiram o

SENAi e o SENAC, com o deliberado própÓsito de fornecer condições

para que o trabalhador se qualificasse, para ascender no mercado

de trabalho, e melhorar seus ganhos salariais na própria medida da

especialização.

Supritaa-se o art. 336 <!o ProJeto de Constituição da Co
missão de Sistematização.

Sala das Sessões, de

tpLEN~RIO

Plenário

EMENDA lP09606-5 ..roo. ~

CCONSTITUINTE PAULO NACARINI

EMENDA lP09605-7
I'l Constituinte SANTINHO PURTADO

Art. Lei Complementar regulamentará p.!

râmetros sóció-econômicos para eoncessões ou peE,

missões em locais Já serVidos por serviço ct.e rá

dioàifusão...

Art. Os prazos de concessões e permis-

aôes serão de ta {dez' anos para o serviço de r!
diodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o

de televisão, podendo ser xencvedoa por periodos

sucessivos e iguais

Incluam-se no capitulo V r Da çcmunacaeâc , do Ti

tulo IX do ProJeto de Constituição os seguintes disposit1voS

"Art. E: assegurado aos concessionários

de serviços de radiodifusão, através de enta.da-,

des representativas, o direito de participação

eJn organismos a que esteJam sujeitas suas ativ,!

dades.

JUSTIFICAC~O

JUST:IFICAÇXO

A presente J.niciativa originou-se em reivindica

ção que nos foi encaminhada pela Associação das Emissoras de Radio

difusão do Paraná - AERP.

Art. As concessões ou permissões de seE,

viços de radiodifusão só poderão ser suspensas,

interrOlllpidas, cassadas ou declaradas peremptas

por decisão do Poder Judiciário.

Art. E: vedado ao Poder PwUico a expl,2

ração comercial de emissoras de rádio e televi

são.

Com a presente- emenda faz-se a dJ.stJ.nção entre o

exeeefeae de função pol!1.t1ca e função adrn1n1stratJ.va. Os cej;

gos cujo exerefeae é facultado a Prefeitos e Governadores não

são cargos públJ.cos em sentido restrito, sã.o baeacamence at~

vidades cujo exercIcac atende a questões polít1cas conjuntu

reas e que não podem receber o mesmo tratamento conãexado

cargos ou empregos eécrucee e adm~n1strativos, sobretudo po.l:,

que o seu exeecfeac é eeunencaeerrce temporár1o.

EMENDA lP09602-2 .=.,-----------., r.op'MQ'''''B'----'tI Deputado SANTINHO FURTADO . c.....J _J

r.r----------lUlll/.UI.."C~.Q ..,

r;r------ 'u...../ço~.. 'lo/lulcQ~I ..... __.

Os dispositivos que pretendemos incluir no ProJe

to de Constituição visam a proteger os detentores de concessões ou

permissões de serviços de radiodifusão no sentido de garantir a ma

nutenção de uma atividade livre, atuante e forte de modo a que pos

sam melhor cumprir suas finalidades.

r.r uuo/.uIT'rOC&l;lo 0 ---,

Altera a redação do

inciso XIV do Art. 100 ,

que passará a ter a seguinte redação:

XIV - conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e televIsãc

JUSTIfICATIVA.

Não se deve manter dois dispositivos tratando d

mesmo assunto Cumpre compatibilizá-los.

O artigo J50,na verdade, se refere a meios e lns

trumentos de realizar o que consta do artigo lJ,inc1so xx.mea o faz 

de maneira mcompre ta.deí xendo de lado ,stlv1dades essenciais à' segura

ça do trabalho

Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a ma

téria em um s6 dispositivo.

A redação proposta evita a redundãncia,enxuga o
texto e torna mais clara e mais abrangente a pecceçãc ao trabalhador,

SENADOR ãUREO 14ELLO

Const:Ltuínte SANTINHO FURTADO
A competência exclusiva do Congresso

Nacional não deve ser a de referendar a concessão mas sim de concede

la.

EMENDA lP09610-3
[!J

PLENÁRIO

F:;~;~;~

~oBfã7J

A concessão de anistia é assunto de
competência exclusiva do Congresso Nacional. Não poderá ficar na depen
cêncra de veto ou sançllo Presidencial. -

XIX - conceder anistia.

JUSTIFICATIVA.

prerrogativas e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal

de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Acrescentem_se os §§ SQ e 60, ao Art 69, do Projeto de Constituição,

da Comissão de Sistematização

§ SQ - Os aeabr-ce do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territ~

rios terão as mesnas garantias, prerrogativas, direitos. vene!

mentos e Inpedrmentcs dos Desembargadores do Tribunal de Just!

ça do Distrito Fe'tleral e Territórios e eceente poderão aPosen

tar-se coa as vantagens apâs cinco anos de efetivo exereIcio."

"§ sg - O controle externo do Distrlto Federal e Territórios será exe.r.

crdo pelo Congresso Naciona.l, COIII o auxIlio do Tribunal de CO!!

tas dCl Distrito Federal e Territórios, organizndo e mnntido p!!.

la União, cujos nembros terão asseguradas as mesmas garantias,

r-;~;~.'~

PJIõ7;.7ã7J
'~.""/CO»l ...le/.UI~.'''lo' ",

Art. 100 o inciso XIX.

Acrescente-se ao

tpLENARIO

EMENDA lP09607·3
pótONSTITUINTE PAULO MACARIN;TOII

JUSTIFICAÇÃO

O dispos:Lt:LVO sob exame deve Iroporde: farml expressa o a

tendulento de sua finalidade, qual seja, a de assegurar a 1mparcJ.a11d.ã

de no lhomento da f1.xação dos reepectuvce subsíd10S. Para tanto, é ne

ceeeéeae o eeeabeaeeaaentc de do1.s pressupostos que viab~lJ.zem a legJ.

titddade da f1..xação da remuneração destes agentes POl!t:Lcos, que esta

ocorra no fJ.nal de cada leg:Lslatura para a legJ.slatura seguinte, e

de15conhecunento dos resultados ele:Ltora1s.

dação:

EMENDA

Dê-se ao art. 65 do projeto ccneea'tucãonaã a segu:Lnte r,ª"

"Art. 65. Os subsídJ.os do Prefe:Lto. do

Vice-PrefeJ.to e dos Vereadores serão fixados pela Câmara

Municipal. no f1m de cada leg:Lslatura. para- a leg~slação

s~guJ.nte. antes da real1.zação das eleições."
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"d) ~não haverá prisão cl.vil, salvo a do responsável p~

lo ipadimpleme~to de obrigação alimentar, na forma

da lei."

b:~;'~

n!"~;;;]

SE~ADOR AUREO MELLO

A necessidade alimentar, reconhecida e consagrada por

sentença exeqUlvel, não eempceea a demora do nrcceaso de ~xecução.

A prática Judiciária tem demonstrado que a prisão civil, nesses ç~

505, constitui-se na única medida realmente eficaz para assegurar

a sobrevivência da famIlia. '

Dê-se ã alínea "a" ao item XV do ar;tigo 12 do capítulo

"Dos Oireitos IndiV'~duais" do ProJeto de ccneta tuí.ção , da Comissão

de Sistematização. a seguinte redação

PLEN1\Rlo

EMENDA lP09614·6
tJ

",- --:- luTalõ..n"'.....o

§ 4R -~o caso de extinta a Universidade, Faculdade ou o Curso, fica

assegurada ao 'solicitante a vaga el'l Faculdade do tipo en cu!:

se assemelhado ou afim, pública ou privada, mais próxima

sua residência ou local de trabalho."

joven

Quantos jO~ql\S, homens e mulheres, foram obrigados a abandonar lilE;I,IS

estudos euper-rõr-es no l~, 2~, 59 e últimos semestres, depoa.s de e)'lgldo o sacro!

ficante vestlbular, por mctavcs de or-den social, econômlca, financeira e até

psicológica, pre'llidos pelas circlJ.nstâncias?

Quantos chegaram ao últino ano, ao penúltl/llo e ficaram imPOSSlbll!

A Asse'llbléia Nacional Constituinte tem pautado sua ação pelo caráte.r

abrangente, progressista e justo de suas propostas

A Amstia ampla tem sido concedida a v3rios segment.o~, No canpo adm!

nistrativo, po;Itico, econômico, da forma mais racional.

Por que não ser estendida à área mais necessttaca deste PaIs?

A lei atual fixa em apenas d01S anos o prazo per-a retorno NinguéM

suspende por lazer seus estudos euperucres Dois anos não é tenpc suficiente P!

ra alguém se recompor eccnênuca cu finanCelrar'lente, sobretudo quando se é ainda

Pretende a eeenda dispensar ao atual Tribunal de Contas do DistrIto

Federal, que passará a den!Jllllnar-se Tribunal de Contas do Distrito Federal e Terr!

tóriOB, o encargo de auxiliar o Congresso IlacionaI na fiscalização orçamentária,!.!

nancelra, operacional e patrialonial do Distrito Federal e doa Territ~rio5. a exem

plo do tratamento hoje dispensado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Te!

ritórloa. ao t1inistério Público e à Defensoria Pública do Distrito Federal.

Ao mesmo temp~ objetiva assegurar as garantias, direitos, vencimentos

e impedimentós dos Dcsenbargadores do Tribunal de Justiça do Distri to Federal e
e Territórios.

o Tribunal de Justiça do DIstrito Federal e o Ministério púb1J.co têm

jurisdição nos Territórios. A pretendida extensão da jurlsdlção do Tribunal de

Contas do Distrito Federal para alcançar 05 Territónos Federal;, além de estabe

lecer uma simetria entre ~ ,TCDFe o TJDFT, Justlfica-se pelas inÚMeras vantagens

que da! deccc-eeer per-e a União, para o Distrito Federal e para os Territórios Fe

derais

De outra parte, não se pode desconhecer as inegáveis afinidades

tre o Distrito Federal e 013 Territórios

nuo"""",•••• u .,

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 478 do PrOJeto

de Constituição, da Comissão de Sistematização:

Art. 478 - Os funcionários públicos civis admitidos até

23 de Janeiro de 1967 poderão aposentar-se com

os direitos e vantagens previstas na legisla

,ção vigente àquela data, bem como os servido

res militares Incjufdce no serviço ativo até

20 de dezembro de 1965, que se encontrem ou

quando, forV'transferid~paraa inatividade ,

serão promovidos ao grau hierárquico imediat~

tnente superior, com os proventos integrais de,!!

se último posto ou graduação, desde que te

nham completado, no m!nimo, 30 (trinta)

de serviço.

parágrafo único - Os funcionários públicos aposentados

com a restrição do parágrafo 39 do artigo 101

da Constituição de 24 de janeiro de 1967

a do parágrafo 29 do i tem II do artigo 102 da

Emenda Constitucional n9 1, de 17 de õutubro

de 1969, terão revistas suas aposentado:r:ias p~

ra que sejam adequadas ã legisI.ayão vigente

em 23 de janeiro de 1967, desde que tenham in.

gressado no serviço público até a referida do!

ta.
JUSTIFlCAÇXO

Sensiveis ao reclamo de milhares de sef"idores mil! tares

que tinham assegurado o direito à promoção imediata ao passarem

para inatividade. inclusive os que serviram em zona de guerra. ca
be-nos no desempenho de mandato popular, restabelecer a esses ser-

vidores direitos antenormente consagrados na lei n9 2.370. de 09

de dezembro de' 1954 e leis especiais n9s 288, de 08 de Junho de 1948,

616 de 02 de fevereiro de 1949,~ 1.156, de 12 de Julho de 1950

1..267 de 09 de dezembro de 1950, CUJa revcaaçãc causou-lhes grave

inJustiça '

Com.a~lei n9 4.902, de 16 de dezembro de 1965, numa ép2:

ca de anormalidade democrática, esses dire~tos foram revogados, pr~
judicando milhares de servidores militares que tinham por certo e

de direito a-referida promoção. Com a Emenda Constitucional n9 26,

---a:e-27de novembro de 1985, fez-se Justiça ace-mí.Lí.eeres anistJ.ados,

propomos que essa mesma Justiça se faça aos demais servidores mil!

tàres que na época ta.nham certo esse direi to.

A retirada da promoção imediata ao passarem para a ina

tividade ... trouxe a esses servidores grandes preJuí.zos socteae

pois são discriminados na convivência com seus ex-colegas que, com

prerrogativas e direif:.os iguais, embora seus idênticos, passaram a

reserva ou reformado,

verifica-se que o Poder Jud~ciãrio' reconhece o direi to a essas pr,2

SENADOR AUREO MELLO

Fosse assim terlamos que cancelar ml1hares de dlplomas de engenhei

ros, nédicos, advogados, sociólogos, arquitetos, por nãoexercerem a profissão por

por

r;;~;~

fUi:~kl

SENADOR AUREO IIELLO

PLENÁRIO

SElIADOR AUREO flELLO

Exigir-se desses Juizes que permaneçam, ainda, por dez anca é estabelecer,

No Projeto de Co~tltuição,da CO':liss.ão de 5istel:latização,

dê-se ao Art. 149 a seguinte redação.

"Art. 149 -. • •••

§ 29 - Lei complementar estabelecerá as condições para

criação de Tl"ibunais e Conselhos de Contas munic!

pais

via indireta, aposentadorias di.rerenctades pelo Inaior ou menor tenpo de judicat.!!

ra anterior à posse no Tribunal.

Os juIzes de carreira. quando chegam. aos Tribunais, têm sempre ass,!

gurada a aposentadoria facultativa aos" trinta anos de servaçc por que tenpo de

judica tura não lhes fal ta.A situação especial dos que são oriundos êa classe dos

advogados ou do fllnis~tério P~blico é que reclama o disposibJO transitóno

Que daqui para a frente se exija esse tempo mlnilllo de judicatura. é

matéria a ser objeto da deliberação dos constituintes. Cumpre. todavia, atento n

esses aspectos peculiares, resguardar a 1>1tuação dos atualS ccepcne-rtee desses

quintos.

§ 19 - O núr.:ero de Conselheiros dos Tri~urals de Contas

dos Estados é fI.xado eM 7 (sete) e do Distrito F!

deral e dos f.luniclpios em no máXimo 7 (sete)

m!nil:lo 5 (cinco).

Os Trlbunais possuem os quintos, que são conpletados por llIagistracos

provenientes da nobre classe ecs advogados ou por li'Iembros do Ilinistério Público

"Art - A exigência de dez anos de efetivo exerclctc na judrcatur-a ,

para rms de aposentadoria prevrebe no artigo 188, inciso

~, não se aplica a quem houver ingressado na magis::ratura

até a data de promulgação desta constituição.

Inclua-se ã segcfnte norma, em Disposições Transitórias, do Projeto'

de Constituição, da: COl'lissiio de Sistematização) ""-k ..:i-'t.,.&vo-

PLENÁRIO
r.r------.LI••"""ca......... ~..'O..'.llo

EMENDA lP09616-2
tJ

EMENDA lP09615-4
f'J
r.r------,- .~U...U/ ....' •••o/l""d..,..... .,
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SENADOR AUREO nEL~O

tados de se tomar por la, 15, 20 ou lIlalS ano's?

Quantos durante muitos anos não tlVer,prn condições financeiras para

ccnckurr- seus cursos e hOJe as t~m?

PLENÁRIO

nee Disposições Transitórias, do Projeto de Constituição, da Comi!,

são de Sistematização, acrescentnn-ae os seguintes artigos'

"Art. 49? _ Os dispositivos do TItulo V e respectivos Capitulas e S~

ções que. instituem e regulam o sistema parlamentar de &2

«ver-no entrarão em vigor com a posse do Presidente da qe

pública li ser eleito na primeira eleição que se reali::ar

após a promulgação desta ConsUtulçao.

§ l~ _ As atribuições e competência de Chefe de Estado e de Ch!

fe de Governo, enquanto não entrar em vigor o sisteMa a

que se refere este artigo, serão exercidas pelo preside!!:

te da República.

§ 20 _ Vigorarão a partir desta data todas as disposições ccne-,

titucionais compatlveis con o sistema peesfdencaakaacu de

Quantos foram obrlga~OS, por longo tempo, a deixar- seus estudos su

periores para ajudar seua pais 0lJ. formarem f'amIlia,

Quantos pararam no caminho tolhidos~ou desiludldos con o r-eg ime PE!.

lItico ou então?

Quantos foran ~mpedidos por incompatibilldade de horário do traba

lho com os estudos" Por intransigência dos patrões, dos chefes?

Quantos hoje poderão ver suas esperanças e seus sonhos realuados '

com a aprovação deste dí.spcsf tave legal?

O PaIs carece de cientistas, de tecnologia, de inteligências. Nada

mais justo do que a aedí.da proposta.

A alegao;ão de que os -beneficiados estariam desatualizados não é ve!

mais de dois anos

A medida proposta é um incentivo, é ...álida e justa.

governo.

Art. 498 - O Congresso Nacional expedirá a legislação necessária ao

pleno desempenho pelo Chefe do Poder gxecutave das run-,

ções e atribuições que lhe competem enquanto não satl~

feita a condição estlpulada no artigo ':97

EMENDA lP09613·8
tJ
r.r '.IIl&..al.a"'.,.O..U.~Oll1tdo-----_____.

F~;;;~~
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EMENDA lP09611·1
('J

moções.

Essas prcmcções não acarretam aumento "de despesa pois ,

os servidores a serem beneficiados Já recebem na inatividade os pr.E.

ventos do posto ou graduação superior ao que possuíam no serviço ~

tivo e os que ainda se encon tram em atividade é norma legal terem

esse benefIcio, ao passarem para a reserva ou serem reformados.

o parlamentarismo é um sistema que governa satlsfatoriamente várlos

pa.laes de longa tradição democrática

Em re loção ao Brasil, não se pode tomar por base a frus

t-ada experiência tentada com a Emenda COnStl tuclonal n9 4,.de 02

de setembro de 1961 Atéia proclamação da Repúbllca VlglU o Slst=.

ma de Gabinete, que nelhor se delineou a partir do Ato AdlC10nal de

1834.

A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais de Con

tas dos Estados propicia a perfeita harl'lO"nização dessa condição en

tre os Estados, o Distrito Fede);'",l e os IIUnlClP10S da Federação, ev!

tando que se criem disparid~des injustificáveis nessa matéria.

ACr,)3Centem-Se ao .? t 382, do Titulo IX, Da Orde., 80elal, tapltulo

IIr, da Educação e Cultura, 05 Parágraf'os l~, 29, 39 e 49

"§ 1~ - Fica permitido. a todos 05 bra!:iileiros ql::e, por notlVO." di

versos, foram obrigados a suspender se..lS estudos sUperlores,

Q ro~orno às suas respectivas faculdades, públic'3~ cu priv.!!

das, a qualquer te'llpo, assegurando-sc a cada U71 os crédi tos

nas ..!'Iatérias ..;Ili cl.L'llprldas

§ 29 - Tendo sldo criadas novas cadelras durante !l ausê~cia do e,(

aluno, a este fica obrigatório o cUl"pri-ento desses créditos

§ 3R - Independerá de vagas o reingresso a que alude este artlgo

SENADOR AUREO ~IELLO

E';',;;~~

l?1õi~~7ã!l

SENADOR AUREO MELLO

•••• l_'.a"'•.!.lo/I.... o..,.. lo

PLE1IÁRIO

"iArt 318 7

§ 7~ - Os proprie-:ári.,s ce terras qu':!: ::::esejaren colab2

rar con o prograMa social do Governo,poderào of!

recer, eXpontaneal"lente. o todo ou parte de suas

propriedades à desaproprI.,'.II;ão am16âvel, na prazo
. .

de 120 (cento e vintel dlas, recebendo os valo-

res das avaliações ou acordos e':l tItulas da d!v!

\ia agrária"

Acrescente-se o paJ;'ágrafo 71 ao Artlgo 318. do Projeto de.

Constitulçào, da Conissão de Sistematização (Da polltica Agrícola,

F'undlárlll e lja Ref'orl"a Agrária).

EMENDA lP09617·1
iI,

A'J::nenda ora 6ugerlda visa a evitar outro ruidoso fracas_

so Propõe um perloQ.o de preparação Q slstema parlanentar de gove.!:

no instalar-se-á com a primeira eleição presidencial que ocorrer '

após a promulgação do Estatuto em elaboração pela nobre Assenbléia

Constituinte. Em conseqUência sUl"girlÍ um sil'ltema neditado, amadur!

cido, seM açod::l.mento, capaz di proporcionar ao Pala estabilidade d!

::Iocrática e governo ungido 'pela vontade p'opular.

Õ'sistema que a Assenbléia Constituinte pretendeu insti_

tuir permite a substituição de governantes, a qualquer momento, por

meios legais E é preferlvel substitulr un Primeiro flinistro, ou t2

do S) Gabinete, por meios normais. senpre que se tornar necessária",

do que destitulr um Presid'Cnte da República pela força, através de

golpes ou de revoluções

lias a maneira como se propõe a iMplantação do governo P!.t

lamençatl' importará num caricato golpe de !::stado, fadando o sistema

a um malogro desaninador e danoso à oonsolidação de uma verdadeira

democracia.

fI-'~~~;;~

tJIfi~~7ã7JPLEt~ÁRIO

EMENDA lP09612·0
t:
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c.:;o controle decisório e de cap.tal per-te-içen, exctueave e

r;r TUTOllil..'..'c~cio ~

"Art 3':1 _ Se~ã considerada eopr-cee nac rcne l cu s ce i edade orga-~z~

ea no PaIs, a pessoa jurIdica "'ors·1tI.lI1a e con sede no Pa:s

p:r;~;;:J

~~Jã?J

flY~~;;"~

(ljõ/'~ãillJ

I'

TUTOf"UITT'o:&r;i. ---,

... IU"""Co~ .. 'i.o/l""•••,.... .,

Acrescente-se ac Art. 1:

- ~ de responsabilidade da União federal à indenização abra

silelros ou empresas aqui estabelecidas, por danos causad;s,

em território nacional, por delegações estrangeiras ou por

seus membros,protegidos por imunidade decorrente de tratado
e convenções

- A União Federal exercerá o direito de regresso perante o Es
tado estrangeiro correspondente. -

Ao subscrever os Tratados de Viena I o Brasil reconheceu imunI
daoe do Estado estrangeiro e de seus membros. no privilegio do fêrQ ;

ra demandas de qualquer espécie. É bem verdade que a recíproca é vertí
delra.

Mas tal dispositivo fere, perrnissa veo í a , a princípío de iso

nomia e de igualdade de todos perante a lei

Por exemplo, um cidadão brasileiro 'que presta serviços a dete

minada Embaixada, semente poderá reclamar seus direitas na capital d

país a que serve, o que, na prática, torna-se Inexequfvet , dado às na

turais dificuldades, especialmentei:ls de ordem financeira

A soberania do Estado implica, obrigatorIamente, na soberania

do cidadão que não pode suportar lesão ou seu direito, em decorrência
de convenção ou tratados firmados pelo Brasil

O direito de regresso assegura a competente reposição ao rescu
ro Nacional

JUSTIFICATIVA

De igual modo, a imunidade tributaria, para deerminadas opera

1
cões , no âmbito do IeM, desfalca os Estados e Municipios de elevadas s
mas, razão porque esta emenda visa resguardar os interesses destas en

tidades, sem prejuizo da política de exportações que a União Federal

queira empreender

pó! PLENARIO

AI tera _a redação do

f9ílENtl.RIO

EMENDA lP0962S:1
tJ CONSTITUINTE PAULO MACARI;~"

EMENDA 1P09626-0 .,..
CtONSTITUINTE PAULO HACARINI

rr;;~':J

rr;i'~;m]PL,B:NÁRIO -

DISPOSITIVO EMENDADO art 162, § j s , VIII

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇÃO

Justificação

plantado no Pars t~: ~~~~~~s~~~s~â:~~~e~op~~~~:l~~ ~:m~v~~~os:s~~~sJ.!!!
da AssembléJ.a Nao.ronaf ccns t rtuirree , por sua cump Lexa dade e daveegênca

de opamêes •
Com efeitb, t eeee-ae de matér1a pa Lpr.t an tie , que re

presenta uma ampla reformulaião dos conceatcs polrticos vagenres em
nosso Pars desde a Proclarnaçao da República, com o breve tu.ate ocorl'l.
do nos an.Icacs da década de 6D

-Nâc é manha intenção encere-ar- tal di.scussêc , na qual
está envo.Lvr da , por certo, toda a sccaeõede necaonaâ ,

MU1tO menos pretendo fa rmar-jaqua, e agora. manha pOS1
ção favorável ou ccnteârc.e ao 'ãas teae de. üabmere ,

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem pare uma proposta de mod1f1cação substencaaã do texto do ar-ta
go lJlflJ, que cr!a, con for-me suga r-o , uma cceusaâc Especial de Estudos~p~

rap~o;~l~:~~~ç~~ g~r~~S~~~:t~~~~~:~i~I'~~~ad~~~~iv:~~;e~~~rd~~SC~~~~e
o Nac10nal, passados 120 daes de sua 1nstalação. estudo seguadc de an
epnoje to des t rnadc ã adoção do Par-Lanentaru.amo , caso se j a recomendá-- ,

vel.
Com 1SS0 I simpll.f1car-se-á o processo deca.sérc,c acer

a da conscaeuaçâo , com ganhos de tempo -e de conteúdo. Por outro lado';
r1vJ.leJ3:1a o caJ;rtulo relativo ao Sistema de Governo. por confem.r--Lhe
ascussec espect.Faea,

Em verdade, trata-se de proposta disc r Imfna tó-,

ria, e que não atende aos objetivos de criação do refe

rido Conselho

Suprima-se o inciso VIII da § j s do artigo 162

do Projeto de Constituição

A presente Emenda visa a suprimir da composi-

ção do Conselho da necõm ica O xmí.s t ro representante

das Forças Armadas

EMENDA lP09622-7
f:J Senador João Menezes

r.r------ ..I.&."'/~O~" ••• /I"'<•• ,..lo

r;r----~--- .....,"''''''"''.

EMD~:AM""J

OC/~â787J

~;;:;;~

fIj;/'~ãfã7l

.Ll ..",o/C.~III.O''''lCo''''llo ,

PLEN1\.RIO

PLENÁRIO

JUSTIFICAÇÀO

O próprio texto JustJ.fJ.ca-se por SJ. só

SENADOR AUREO tlELLO

?/f'? nê-ee a seguinte redação ao parágrafo primeiro.

do art. ~ do ProJeto de ccnetaeurçâc , da conu.ssâc de Slstem~

tização
"§ 19 - Compete preferencJ.alrrente à UnJ.ão org.ê.

nizar e oferecer o ensino superior, o ens i nc técnico J.ndustrial

e agro-técnJ.co de nível médio."

Seriam colocados em mãos do Governo da União, uma maior

área de terras para atender a dlstribuição aos produtores, sem as I!!

conveniências da"S demoras de demarcações I discriminaçõea e ou proce.:!

sos desapropriatórlos

anccnd í c í.onalraente a brasileiros, pessoas rIsicee ou JuriA!

ces , domiciliadas ou sediadas no Pais "

Dê-se ao art 301, do Projeto de Canstltuição, (la COl"lissão de 51St,!

.,at!zaçâo, a seguinte redação. mantendo-se os seus ;::arágrafos IV e 2v

llilhal"es de b r ae a Le Lr-e s se sentlrlall' à vontade para cola

borar com o prograna e. de imediato, estarian nas 'I"ãos das âup e r-xn-,

tendências Regionais extensões que permit1rian imediata recol'Jcaçào

dos Sem Terra, evitando-se, consequentemente. novas áreas de p r-e s -.

sões e conflitos

EMENDA lP09619-7
tJ

EMENDA lP09618:9
['J Senador Constituinte AUREO MELLO

r.T ~~ld."'I<O~I'...,'U'CO."'i.o' _

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se o inC1SO VI do § t s do artigo 162 do Projeto

de Constituição.

nesse a ConstitulÇão de 1934 a expressão "scctesases ür-genacedas no

PaIs" tem pernitido dúvldas e soris/'Ias CF/34, art 119, § I! e CF/37, art 143,

§ 111 Tantos que em 1942 foi neceseár-ac esclarecer, na !.ei Ccnstitucional rre 6,

de 13 de tlaio de 1942, ~que ernn as "enpresas ccnstaeufdas por ecrcmsces bras i 

rerrcs'' A Constituição de 1946 manteve esse entendinento e enfatizou o conceito

na expressão adverbial "exclusivamente" (CF/46, art 153, § IV), que roi mantlda

na Carta de 1967 (Cr:/67, art 161, § IV) e está vigente na Carta atual - art 168,

§ 111 Sendo intenção da Constituintt: assegurar a nacioralização da economia, a

adoção da proposta permitirá arastar todas as dúvidas que desde 1934 suscitam as

expressões "Sociedades Organizadas no PaIs", "Empresas üs-garu.zedas no Pais"

"Empresa Nacional".

EMENDA lP09623-5
tJ SENADOR CONSTITUINTE JOAO MENEZES

••lu."".o~ ..,Jo/lul.UMI..lo ,

PLENÂRIO

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendada Art. 162, § 12, VI

L'~";'~'~

eç";;;;;]

Incisa XIX da Art. 99

que passara a ter a seguinte redação:

XIX - limites e condições para a concessão de garantia da un í ão em ope

rações de credito Interno e externo, vedada a grantia de qual-

quer natureza a empresas de capital privada

JUSTIFICATIVA.

o erário público não pode ficar sujei

to a danos por garantia a empresas de capital privado.

m- rUTu/"U.'''l<V;10------- --,

SENADOR AUREO MELLO

EMENDA lP09620-1rr=
PLENARIO

p:ry:~='~

rJii~';JEJ

A presente Emenda visa a corrigir não apenas uma Injus

tiça, mas principalmente a evitar possíveis constrangimentos

A injusb.ça se situa em relação aos Partidos Políticos

que não se façam presentes no conselho político, apesar de

responsabIlidade eleitoral

EMENDA lP09627-8
tJCONSTITUINTE PAULO MACARI~iTO'------------..,

f:PLENARIO

fT!~'~~':J

(ljõ:7~â7ã7J

nê-se a seguinte redação ao Art. 477, do ProJeto de con~

tituição, da Comissão de Sistematização

"Art. 477 - Os seringueiros, chamados "Soldados da Bor

racha", trabalhadores recrutados nos termos

do Oecreto-lei tl.9 5 813, de 14 de setembro

de 1943, e amparados pelo Decreto-lei n9

9 882, de 16 de setembro de 1946, bem

os atingidos pelo esforço de guerra, abrangi

dos nos Acordos de Washington executados

pela Rubber Development corporation da Am~

eêní e , receberão pensão mensal vitalícia no

valor de três aajârí.os mínimos

Quanto aos constrangimentos, são eles uma decorrência

do próprio conceito de Liderança de Maioria e de Minoria, a ser

suscitado pelos Partidos.

O Poder Legislativo encontra-se plenamente representado

no Conselho, pelas Presidentes de suas duas Casas.

Não há, pois, razão de se manter o dispositivo

Emenda similar está sendo oferecida ao incisa V deste

mesmo artigo, no que se refere à Camara Federal

Suprime o

lnciso VII do Art. 99.

JUSTIFICATIVA

A concessão de anistia deve constitui

se em competência exclusiva do Congresso Nacional e não pode estar co
dicionada a veto ou sanção Presidencial.

EMENDA lP09628-6
..~ONSilTUINTE PAULD HACARINi"TOJ

Parágrafo único. A concessão do presente benefício se f~

rã conforme lei complementar de iniciativa

do Executivo no prazo de cento e cinqUenta

dias após a promulgação desta Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

Essa emenda pretende apenas praticar um ato de Justiça

abrangendo àqueles que também participaram do esforço de guerra,

por ocasião da segunda guerra mundial.

EMENDA lP09624-3
(!JCONSTITUINTE PAULO MACAR;N'i~

Acrescente-se no T!TULO VII,

CAP!TULO I,

SEÇ.110 I,
o seguinte artigo:

rr=!MOB""j]

r1Vo~
fPLENARIO

AItera a redação do

......_'.....W.ule..'lIlo ,

§ la do Art. 186:

fTi>~~~"'~

tJE~~7ã!J

EMENDA lP09621-9 ..... _
fS'enador çcnatn'tui.rrte JOÃO MENEZES

•• I •.:.""Cu~,.slo/IOle•• ,.... _

PLENARIO

L;;~"~

['fiõj~~PJ

Art. - A uruãc indenizara os Estados e Municípios pelo valor corres

pondente à arrecadação que deixarem de realizar em virtude õe

imunidade tributária, de isenções ou outros incentivos fis

cais à exportação relativos a impostos próprios ou de cuja

receita participem

§ 111 - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral

da República, escolhido pela Camara Federal, dentre cidadãos 

maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada

JUSTIFICATIVA
,.".- TlIT.I.U.""U~;:.

EHE~lDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 163: I

suprema-se o 1nC1SO I do artigo 163 do ProJeto de
Const1tuJ.ção l reordenando-se 01" demaJ.s.

JUSTIFICATIVA

A isenção do IPI para as exportações de produtos manufaturados

implica. inevitavelmente, em prejuízo para os Estados e Municípios

que deixam de receber as parcelas dos Fundos (FPE ~ FPH)

Estabelece a letra d do artigo 107 do

Projeto que é de competência da Camara dos Deputados a escolha do Pr~

curador Geral da República. A redação proposta adapta o § 111 do Arti

go 186 ~quelas disposiç15es.
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.. ~ dever do Estado incentivar em caráter prioritário as atlv.,!
caces econômicas produtivas

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E!lENDADO: Art. 97; § 19_

r='~~~~:J

~~mJ
TClTO''''''''.II:-.;Io,--- _

JUSTIFICATIVA

Objetivamos evitar a evasão de divisas que ocorre atual_ente
ee nossa eccncere , a titulo de reeeesae de lucros. Esta é uma prática

danosa aos interesses nacionais, qualquer Que seja o enfoque da anál,!

se. Para a economia internai porque recursos deixa.. de ser aplicados,
ellpregos.de serem gerados e tributos. de_sere~ recolhIdos; para o bala!!.

ço de pagamentos, porque torna':se-. necessário o recurso aos denol'linados

movinlentos compensatórios de cap.t tais I até Mesmo COII o aueentc do end!

vreaeeree externo.

A presente emenda visa democratizar o capital, incentivar o

mercado acionário e cercear recursos para amortização da dívida inter-

Art. - A privaUzação de empresa estatal de qualquer espécie depe~

derá de prévia autorização' do Congresso Nacional

Acrescente-se ao

JUST IF rCATIVA

TtTULC X - Disposiçêles Transi tórlas, o seguinte artigo

Art. - Durante dez. anos os lucros das eepresas estrangeiras serão i
• corporados a seu capital.

EMENDA lP09636-7 •.-, .....,
(JCCNSTITUINTE PAULO MACARINI

l'lY';;;:J
I ~;787l

.... _/c....I'k/._MIir

A remuneração dos serviços prestados por empresas, por entid~

oes , órgãos ou departamentos públicos tem-se revelado uma questão P.2.
lêmica na sociedade e na economia do pais

Por Isso, a presente proposta visa dois objetivos fundamentais

a _ assegurar a justa remuneração dos prestadores de servrcoe ,
para a manutenção da qualidade, assim como da preservação

de seu patrimônio, capaz de garantir a expansão de suas a

tividades de acordo com o fluxo da demanda;

b _ evitar subsídios, ou mesmo redução de preços de determin,!

dos serviços, em favor de grupos, às vezes de capital es

trangeiro

~ evidente que, se a política social do governo pretender não

onerar usuários e consumidores, com redução parcial das tarifas, as
empresas prestadoras de serviços não poderão ter seu capital comprolll.!
tido Nada impede que isto ocorra, desde que haja dotação orçamentária

específica para tal desenpenho de caráter social.
Por outro lado. subsIdios ou benefIcios com reduçal5 de tarifas

para empresas ou grupos eccoõarcos , poderão ser constituidos em subs

erIça0 de capItal em favor da União, mas, nunca em benesses pura e

simples.
Finalmente tenha-se em conta que esta emenda que visa resgua!,

dar os interesses ~os prestadores oãc isola o de~er do Estado em apl1

car uaa política rígida de contenção de cust~s e despesas, para demon.!
trar. a efici!nclá e a qualidade dos ser.vlços colocados à dlsposiçlto do

público.

JUSTIFICATIVAS

ê'PLENIIRID

-EMENDA lP09633-2 ,~_'-- .....,
(tléCNSUTUINTE PAULO MkCARltil

r!~~;':J

ffiJ'~ã(a7J

r=;:;;':J
I''"!Õ7~BJY7J

JUSTIFICATIVA

crescente-se no TITULO VIII.

C.APITULO r , o seguinte artigo;

Transforme-se o § 19 do artigo 97 do ~rojeto de.. Con.!

tltuiçào elll artigo.. 97, dê-se-lhe a redação que se segue,. e renurn,!
rem-se os demais artigos:

A emenda visa prestigiar as atividades econômicas promotoras de

umento do poder aquisitivo e da Ilelhoria de condlç15es- de vida do povo
raslleiro, excluindo as atividades meramente eececoretrvas , tão pró

rias da atualldade, como a ciranda financeira

PLEN1\RI:o

E'JiIENDA lP09629-4 ..~. ..,
I:J CONSTITUINTE PAULO MACARINI

r.r----------!.unt.... t"ocdt

(l PLENARIO

E'JiIENDA lP0963o-S "~" ---,
l: SENADOR CONSTITUINTE JOXO MENEZES

r.r----------TUT~·.VST"IU;i.o

Art. 97 - Cada legislat~ ter!'" duraç~ da ~quatro anos.

Ao transfor1l\ar-se c parágrafo e~ artigo, pretende:se

.stabelecer \UIIA ligaçio direta com a seção a que se refere - Do Co!!,

greBso Nacional - fi não epeaae- com a câmara Federal; a -que se pzen
de ~ teor do atual artigo 97. A legislatuta terá, de fato, a dura

~io de quàt~o anos, tanto na Câmara quanto no Senado.

TII"'.""'";Io.

A1terà a"redaçlo do

Art. 69 belll COIllO S }- e 5 '0

que passarão a ter a seguinte redaçl:l?

Art. 69 - o.Distrito- Feder,!l, dotado de autonomia poHtica l leg!slati

ve , adlllinistrativa e financeira, será administrado por Gove
nado r e disporf\ssemblé!a Legislativa

E'JiIENDA lP09637·5
["JêONSTITUINTE PAutO MACARIN~

r.r----------'..n'''''"~lC''C1Io
acrescente-ee

ao Art. 57, do- Projeto de cons-Utuiç"lo

fG~';,';:J

r (l!õJ";;õ;ã7]

~ Isso, porque o escopo desta e de outras Elbendas é o
de reinstituir-se. o Presidencialismo no texto do ProJeto; como for
JDa de ee assegurar a continuidade da tJ:'adição republicana do _nosso

Pais, até decisão futura, em época oportuna e mediante estudos espe
cíficos.

§ lo _ A eleição do Governador, do vrce-covemaccr e dos Deputados es
taduals coincidirá COIIiI as delllais eleiçêles do poder executivo

legislativo- estadual. procedendo_se as primeiràs eleiçêles no dia 15 d
ncveebrc de 1988. '

Itea VI - Legislar sobre criaçl!o. rusãe , incor1'ol'açlo e desaelllbrallen
to áe Municípios..

JUSTIFICATIVA.

Desse modo, não se dissolve a Camara; ineXistindo
pois, a preocupação de renovar-se a legislatura.

§ 3 Q - supr.tea-se a expressão vedada a divisão deste em Municípios.

JUSTIFICATIVA.

A presente eeende está correlacionada a outra Que est

mos apresentando propondo a scpressãc do § 4Q do Art 49. do

da Constituição

DISPOSITIVO EnENDADO. Art. IDO, In

JUSTIFICAÇ~O

Art. _ As tarifas de serviços prestados pelas entidades públicas

nao serão inferiores aos preços de custos

E;:~;=J

(lFio';J;;;]

rr;~;~"'~

1§J!";ã!EJ

'''~'''''''''''----------,
Acrescenta no Capitulo II _ Das Finanças Públicas _ Seção I _ Normas

Gerais, o seguinte a-rtigo no TlTUlO VII:

Acrescente-se

JUSTIFICATIVA

TITULO IV.
CAP1TUL.O IV.

o seguinte artigO:

Art. - As prestações de contas do MunicIpio ficarão, durante 60
(sessenta) dLa s , anualmente, à disposição dos contribuintes,
para exame e apreciação.

§ únicc - Qualquer cidadão é parte legitima para questionar a 1egitlm..!.

dade das prestações de contas nos termos da leI.

JUSTIFICÂTIVA

~""'~.'«"----------.

Entendemos que a prerrogativa da organização política

administrativa deve caber aos Estados. Por isso endossamos, em parte

manifestação da Frente Distrital Paulista de Emancipação em mensagem _

encaminhada aos Constituintes

Art. w A União celebrará convênios com outros países para repatriar

bens de qualquer natureza, inclusive financeiros e titulas d

valores mobiliários

A entrada líquida de divisas d'ecorrentes de nossa proposta ce!.
tamente trará ganhos sociais e finânceiros de .refevãncIa indiscutível
de vez que somos um país essencialmente importador de capitais.

O Jornal "THE NEW VORK TIMES", assegura Que cerca de vinte por

cento do total da dIvida externa não lngressou no Brasil, e, permanece

depositado no exterior em nome de "maus" brasileiros.

Por outro lado, o Banco !-lorgan, em seu relatório de março de
1986. menciona que existem cerca de dez bilhões de dõlares despositado

em nome de brasileiros

E fontes da Receita federal calculam que o volume de reClJrsos
de brasileiros no exterior e superior a vinte bilhêles de dólares, sem

qualquer vínculo com as declarações de imposto de renda de pessoas fí

sicas aqui residentes

Por Isso, é salutar recambiar tão importantes divisas.

t" P' ENARIO

Cada 'Contribuinte será fiscal do seu tributo.

EMENDA lP0963S:3 •.- _
tJCONSTITUnlTE PAULO MACARINI

EMENDA lP09639-1 ...., ---,
tJ CONSTITUINTE PAUlO MACARINI

rr;~~;'~

tN;;:;~AJ

E'PMD..-=]

f'W7ó'"f?J

êcrescente-se no T!TULO VIII,

CAPtTULO I,

o seguinte artigo:

Desnecessária a distinção proposta
projeto. Não será-e nceenc te tcea que irá definir o exercício dQ pçoer

executivo. O Governador será sempre. Governador do Distrito federal. Se

ria o mesmo que exigir que os atuais Governadores dos Territórios fos
sem denomInados Governadores Territoriais Podem até se-lo no conceito
mas não o são na nomenclatura. Chamamo-los de Governador do Territorio

as s íe como o de Bras!lia sere chamado de Govenador do Oistito Federal.

JUSTIFICATIVA

Ademais está comprovado. por exemplo,

que a criação de novos Estados tem propiciado o progresso. Do mesmo mo

do podemos entender que a criação dos Municípios no Distrito Federal ~

sera um fator de desenvolvimento E não e justo que a Carta Magna
invés de assegurar o progresso nacional t eens rcree-ee num inibidor do
progresso do DF.

Art. - O mercado interno é patrimônio InajLenéveI da Nação e a sua
ocupação será norteada pelos superiores interesses do povo.
com políticas de proteção à tecnologia braSileira e ás empr~

sas de capital genuinamente nacional, na forma da lei

A emenda consiste, justamente. em reverter a atual situação em

que a reserva de mercado é a exceção ê o regime da livre empresa a re

gra.
Tal princípio é muito confortável para as empresas multinacio

nais e nada interessante para os interesses genu.namente brasileiros

conforme é facil de constatar presentemente.

ministrativa ?

De outro lado o caput; do artigo diz
que o Distrito Federal é dohdo de autonomia política, iegislativa, ad
minlstrativa e financeira, ccntudo, o texto proibe a divisão deste e

Municípios.

Onde está a autonomia legislativa e ao

fl P, ENARIO

tftlENARID

EMENDA lP09635.9
f: CONSTITUINTE PAULO MACAR;Ni

EMENDA lP09634·1
r: CONSTITUINTE PAULO .ACARINI

er;;z':J
tSõi~';J;;;]

rr;:~';~':J

n;~~NJ

'!.crescente_se no TITULO VII I,

CAPITULO I, o seguinte artigo~

EMENDA lP09632-4 "'~' ---,
tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

supeasra-se a expressão "e o "r1me1ro-Ministro" e
adeq{Ie-se a flexão verbal do 1.nC1S0 III do art1go 100 do ProJeto
de Ccmst1tu1.ção.

Estudos para a Il'\plantação do Sistema Parlamentarista de Governo,

180 dias após a promulgação da Carta ccnstdtucacnat , que deverá

apresentar ao Congresso ttacacnaã , passados 120 da as de sua msre

lação, estudo segçLdc de anteprojeto des-tanadc ã. adoção do Parla

Mentar1smO, caso teja r-eco-iendâveâ ,

Com 1SS0. sJ.mtJlif1.car-se-á o processo decisór10 a

cerca da ccnst ãturção , COM ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou

tro lado, prJ.v1legJ.il o capítulo reãatavc ao S1stema de Governe,
por confer.1.r-lhe daecusaâc especi:f1ca.

As da.scus s Sea acerca do Sistema de Governo a

1mplantado no País têm tonado ccnsader-âvej, parte do tempo das

Sessões da AssembléJ.a Necacnaj, conetn tufnte , por sua ccepâexada

de e d:l.Vergênc1a de op1niões.

Com efe1to l trata-se de catér1a palp1.tante, que

representa uma ampla reformulação dos conceitos políticos vagen

tes em nosso País desde a Proclamação da Repúb1J.ca I COm o breve
hiato ocorrJ.dc nos J.nícJ.os da década. de 60.

Não ê eunha J.ntenção encerrar tal discussão,

qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

HUJ.to menos pretendo f1rmar. aqui e agora, minha
posição favorável ou contrária ao Sa.stema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para una proposta de modif1cação subseeneaea do texto do
artigo 444, que cr1a, conforme súg1ro l UMa cceuasâc Espec1al de-

(:J PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

PLENARIO

EMENDA lP09631-6
(btitutnte JOÃO MENEZES

r.r-- TUnll~,." ... çi~
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dação:
A letra b do 1nciso r r , do artigo 27 passa a ter a seg~inte r!.

~."'
POS/S7

SEUADOR ATJREO IlELLO

PLEUÁRIO

,."-----------"""""".,,re-----------

No Projeto de ConstituIção, da Comissão de Sistematização,~
anc Lu í r- nas DISPOSIÇÕES TRANSITÓRiAS, onde couber, o seguinte pará -

r.r .~.Ul\lg,.O.."'i.'IUICC.. ,U••_------_,

EMENDA lP09649·9
f'lrr;:;~"'=:J

t1õJ~~mJfi PLENARIO

EMENDA lP09644·8 ,om,- ---,
tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINIrr;~~;"~

fFi~~--wJ

AI tera a reoeçãc do

r.r- .udklll'.O.. UJa/I..CO.. Ulo -----.

EMENDA lP09640·5 '""' --,
t'tONSTITUINTE PAULO HACARINI

§ 211 do Art. 55,
b _ são elegíveis 05 alistáveis. grafo

que passará a ter a seguinte redação:

§ 2" - A representação Jl.;!dlcial e a cons'f}torla jurídica dos Estados e
do Distrito Federal competem prlvatnente aos seus procuradores,
organizados em carreira com ingresso mediante concurso público
de provas

JUSTIFICATIVA

a exercício da cidadania impõe que 05 alistáveis sejam elegí

'leis, sem distinção ou dbcriminação

n§ _ A fiscalizaçiio financeira, orçamentária, operacio 

nal..~ patrimonial do Distrito Federal, enquanto não

for instalada 11 Oâmara Le g a e La b Lv a , será exercida

pelo Senad~ FederaL, mediante controle externo, com

o auxl1ip do Tribunal de Contas do Distrito seaes-e r ,

observado o disposto no artigo 149 desta Constitui-

JUSTIFICATIVA

...uJ.... ·CC.. ',.••/IIII••"' .. lo -,

El-ENCA. SOPre5SIVA

Titulo IX

03. Ordem Social

capItulo III

~ Educaçã:! e cultura

No proJeto da Coostituição, da canissão de Sl.stematizaçoo,

retire-se do are, 373 (cap.1tl a palavra "público". redigindo essame

"Art. 373 - O dever do estado o::m o ensino efetivar-se-â

nediante a garantla de: •••"

per{oQ,o, o exercício do ccwe co i,e externo nessa Unidade Federada.ma!!.

tendo-o a cargo do Senado Federal

ção".

p e-Lc ,

Visa a emenda, por conseguinte, assegurar, durante esse

A vingar a, aut.onomia d~ Que trata o artigo 69, as elel

ções dos Deputados D.i,stritais, coincidentes com a do Presidente da

República (§ 19), só~o realizar-se dentro de dois ou três anos,

!lesse interregno, com a promulgação ainda neste ano da nova Consti

tuição, ficaria o Governo do Distrito Federal e era ter a quetl\ pre~ 

tal' as suas contas anu aã s , porquanto desprovido de legialativo pró-

EMENDA lP09650·2 ,."•.-------~J 1õTP"M1B"'~I:J _olor Constituinte xneo >ELID . C ~

fJY~~';'=:J

tN7'~ãillJ

Altera a redação da

letra d do itell XXIV do Art. 54.

EMENDA 1P09646-4
ê'êONSTITUINTE PAULO MACARIN~-

redação

A letra h, do inciso Xl, do Art. 12, passará a ter a seguinte

rr;:~~;'=:J

f:JE;~7EJ

JUSTI.F!CATIVA

que passará a ter a seguinte redação

1n••"U'''''.'~l..

d) - a instalação. ampliação e funcionamento de centrais termonuclea _

res e de dep6sitos de dejetos dependem de prévia autorização do
Congresso Nacional

a futuro da humanIdade está correlacionado ao desenvolvimento

da biotecnologia Precisamos, pois, assegurar o uso do progresso tecn~

lógico do devenir não so Quando o objeto da criação se referir à vida,

a alimentação e a saúde, cam.o também da biotecnologia.

I' h _ O Brasil não reconhece" direito de uso exclusivo quando o objeto

da criação se referir à vida, à alimentação, à saúde e à'biotecn.2.

Icqí.e ,

rr;~'~;"~

l%ii'o07]l'I'LENARIO

Memais é evidente que o concurso de provas e títulos
deve restringir_se a progressão e ascensão funcional, nunca para o ln

gresso A contagem de pontos para títulos daria vantagem adiclonal pa

ra determinados candidatos O lngresso. é õbv.íc ; não pode ser efetua
do com alguma vantagem inicial para qualquer dos participantes -

Altera a redação do

Inciso I do Art ISO

o ingresso no serviço público deve ser feito exclusiva
mente por concurso público de provas e não provas e tItulos -

Aliás o inciso II do Artigo 86 do mesmo Projeto diz de
forma clara que o ingresso no serviço nübt í co , sob qualquer regime, de
penderá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas -

que passará a ter a seguinte redação:

ingresso, por concurso de provas, com a participação da Ordem dos

Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se, nas n~

meações, à ordem de classi flcação

JUSTIFICATIVA.

o ingresso no serviço público deve ser re í to-exctus íve

mente por concurso público de provas e não provas e titulas

EMENDA lP0.9641-3 '"..:; ----.,
tbONSTITUINTE PAULO MACARINI

JUSTIFICATIVA

~--_------_,..,.,JUI'..IC.~l.----------__.
Altera a redação da letra "a" do inciso 11 do Art. 27, que pa~

sará a ter a seguinte redação:

a - são condições de elegibllidade: a nacionalidade, a cidadania, a
idade, o alistamento e a fillação partidaria

eMôií~iüQ

lIT"fiô'âJ"87J

o dever do estado é o de ministrar ensírc, de eccroc
os netos disp:níveis, mlls convenientes e possíveis. een o Irenor gasto e _a~

tenção dos rre.lhorea resultados. Por isso, não se deve restringi.r sua
atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada local, a

forma possível e mais conveniente,

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não

restritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas

Acrescente-se pará9rafo Onico ao art.377 do Proj~

to de conseí turçâo , da conusaâc de Sistematização:

"parágrafo único - Aplica-se no d:lsposto neste aE
tlgo aos centros de educação tecnológica e escolas técnicas do si~

tema federal de ens.tnc ,"

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP0965H .....=.,-,- ~t: Senador Consti tuintt AUnEO t-1ELLO

tG~õã'=:J

tIE!'~ã(ã7J

p, prenugativa da u1:gan1zação política-administrativa

deve caber aos Estados Assim O entende a sociedade civil e neste se!!
tido tem se manifestado a Frente Distrital Paulista de EmancLpaçãn

mensagem aos Const1 tuintes.

do Projeto de Constituição.

JUSTIFICATIVA.

o § 42 do Art 49

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE

Acrescentamos ao texto nr Lq.ina I a necessidade do fun_
cionamento das centrais termonucleares também estarem sujeitas a auto

rização do Congresso Nacional

EMENDA lP09647·2 , __\_----,
(!1êONSTITUINTE PAULO MACARINI

fr;:~~~'=:J

(l]07~~7ã!J

Ademais é evidente que o concurso de provas e t Ltu Ios

deve restrlnigir_se a progressão e ascensão funcional, nunca para o i!!

9resso A contagem de pontos para titulos daria vantagem adicional pa
ra detrminados candidatos. O ingresso, é óbvio, não pode ser efetuado,
sob pena de favorecimento indevido,~ com alguma vantagem inicial para
qualquer dos participantes

Aliás o inciso II do Artigo 86 do mesmo projeto diz de

forma c Lar a que o 1n91:eS50 no serviço público, sob qualquer regime, de
penderá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas. -

tJ ri ENSRIO

EMENDA lP09642·1 '""' ------,
(JCONSTTTUINTE PAULQ MACARINI

o domicílio eleitoral é um resquício da ditadura. A sua manu

tenção é um desrespeito à liberdade política e uma restrição ao exerci
cio da cldadania: -

Aobras!leiro, pelo exercício pleno do seu direito de votar e

see-votedo , cabe a decisão de escolher os seus representantes, indepe!!

dente da pessoa residir ou não circunscrição eleitor.al. O exercício ela

cidadania é a expressão soberana da manifestação da vontade de cada CO!!.
cidadão.
~ Os alIstáveis sã..9--'elegí\"eis, na mais viva expressão do sent.i
mento democrático. Assim, o fato, de alguém morar num lugar, não o ct!.

dencia lIlals do que o conhecimento e a consciência de seu compromisso

para com a comunidade ~ocal

SENADOR AUREO UELJ,O

~ apenas uma ampliação da autonomia a outros e!,

tabelecimentos de ensinO da maior i1nportãncia na ãrea técnica e .!

grícol~ de nível médio,

Acrescentem-se 2 (dois) parágraf6s ao Arb.go 381 do Pro

Jeto de Consntuição, da Comissão de sistematização.

tfArt 381••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

"§ 19 - O sistema de bolsas de estudo não carecce

riza repasse de verbas públicas para ent.!,

.' dades privadas de ensino",

"§ 29 - O valor das bolsas terá, como parãmetro, o

custo de ensino de igual nivel de qualid.!
de oferecido em estabelecimentos estatais

congéneres" •

PLEN~RlO

"Art. 377 _ As lnstltu1ções de e ns rnc aupe r r c r gozam

, termos da lei, da autonomia dldát1co_cientif!

ea , administrativa, econdm ca e financelra,ob!

decidas os seguintes principias"

No Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematizaçã.o,

Substltuir o Art. 377 pelo segui'nte

Endossamos tal propositura ccmptemennt.encc.,a com acré

cimo de redação ao artigo 57, Que estabelece à competência dos Estado
na Carta Magna

PLENÁRIO

EMENDA lP09648·1
fl

~ ' ••T.I'U.t"""~••

~'~~~~~

f"liV"óâ787J

ncreecenta-se ee § único ~ ArL480,

EMENDA lP09643·0 '"_--------,tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

~-_------'-_---TU1D lu.. ,,,••d.

JUSTIFICAÇÃO

da dee â a o Lad aa

visto no parágrafo primeiro do art. 378.

Por outro lado, o ensino superior não está todo organiza

do em universidades, predominando o número de instituições e facul._

§ único - As disposições deste artigo não se aplicam aos aposentados
por tempo de serviço ~

JUSTIFICATIVA

A emenda resguarda os aposettados por tempo de serviço.

Como redigido projeto, o artigo se choca com o pr,!
A bolsa de estudo constitui a-juda ao aluno carente

não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas

discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola

pública ou sem alternativa onde esta não existir.
a valor da bõf.ea deve corresponder ao custo equivalente

no ensino público, para evitar prlvi1é9io.
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JUSTIFICAÇAo

f0;t~
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 108, I

PLENARIO

PLENARIO

Suprima--se a expressão "e o Prime1.ro-HJ,m.stro" do i!!,
ca.sc r. do artigo 106 do Projeto de Cosntituição.

EMEr-JDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, IV

Suprima-se a~ "P%' int:enrédio d:I Prinei.ro-Mln1stro" d:I Jncl.so
J:lJ, d::l artigo 107 d::l ProJeto de Ca1sl:ituição.

JUSTIFICAÇÃO

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado
no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das seesêee da Assem

bléia Nacional constituinte, por sua complexidade e divergência de
opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante. que :representa

uma ampla reformulação dos conceitos pollticos vigentes em nosso PaIs

desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorridO nos int
cios da década de 60.

Não ê m1nha intenção encenar tal di$cussão, na qual está
envolvida. por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição f~

voráve1 ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta. Emenda. e tantas outras que estou apresentando confluem
para uma proposta de modificação substancial do t.ext.o do artigo 444,

que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para a Im

plantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 160 dias após a pro:
mulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao congresso

Nacional passados 120 djas de sua instalação, estudo seguido de ante
projeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.

Com isso, simplifical:-se-ã o processo decisório acerca di!

Constituição, com ganhos de tempo e de ecneeâdc, Por outro lado, pri

vilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe
discussã as e e ,

JUSTIFICAÇÃO

com efeito, truta-se de matéria palpitante, que recee

senta uma ampla ref'crnulação dos conceitos políticos vigentes em nos

so PaIs desde a proclamação da República, com o breve hiato ocorrido
nos inícios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão I na qual
está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pcsf-,

çãc favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou epresentendc co!!,

~ fluem para uma proposta de modificação substancial do texto do artigo
444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para

a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, \80 dias após a
promulgação da Carta Constltuc.!onal, Q.ue deverá apresentar ao Congre,!

so Nacional, passados 1'20 dias r;!e sua instalação, estudo seguido de
anteprojeto destinado à adoção do parlamentarismo, caso seja recomen
dável

Com isso, simpll rfeae-ee-e o processo declsório acerca

da Constituição, com ganhos. de tempo e de conteúdo Por outra lado,

privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferlr

-lhe discussão específica.

p:r';;~~

rr-w;;zd
J01'io MENEZES
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PLENA!tIO

tlArt. 107 _ •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••

11 _ proceder à tomada de contas do Presidente
da República, quando não apresentadas ao

Congresso Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa."

As discussCles acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das Sessões

da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergên

cia de corruaes

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma prcposca de modificação substancial do texto do ar

tigo 444, Que cria, conforme sugiro, uma Comissão especta.t de Estudos

para a Implantação do Sistema Parlamentarista de üovernc , 180 dias a

pós a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao

Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo segui

do de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja r,!!

comendável

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do artigo
107 dn projeto de Constituiçã.o:

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art. 107. II

JUSTIFICACAO

Com isso, simplificar-se-á o processo decisório ace.!:

ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo Por outro La-,

do, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por ccnre

rir_lhe discussão espec í r.íea ,

Não é minha intenção encerrar tal discussão,
qual está envolvida, por certo. toda a sociedade nacional

Com efeito, trata-se de m~téria p~alpitante, que te

presente uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em

nosso País desde a ProclamaçiJo da RepúblIca, com o breve hiato ocarr!.

do nos lnLcias da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po

sição favorável ou contrária ao SIstema de Gabinete.

JUSTIFICAÇÃO

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, Que
representa uma ampla reformulaçllo dos conceitos polIticos vigentes
ea nosso PaIs desde a Proclamaçllo da República, com o breve hiato
ocorrido nos inreroe da década de 60

As discussões acerca do sistema de Governo
ser implantado no Pais têm tomado considerável parte do tempo das
Sessões da Assembléia Nacional Constituinte. por sua complexidade
e divergência de opiniões.

p:r';;~~

fÇiti~.~

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado' Art. 104

Suprima-se a eepressêc tio Pr-illelro-Hlnlstro e
do artigo 104 do projeto de- Constituição.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que
representa numa ampla reformulaçí:lo dos conceitos poUticos. vigentes

em nosso Pals desde a Proclamaçi!Jo da RepúblJca, com o breve Mato
ocorrido nos inIcias da década de 60.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im
plantado no Pals têm tomado considerável parte do tempo das Ses
sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade
divergência de opiniões

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em

nosso Pafs desde a Proclamação da República, com o breve hiato oco.!:
rido nos inícios da década de 60

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual
está envolvida, por certo toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po

sição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modlficação substancial do texto do
artigo 444/ que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de as
tudos para a !.mplantação do Sistema Parlamentarista de Governo,180
dias após a promulgação da Carta Consti tucional, que deverá aprese.!!
tar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de Sua instalação, es
tudo seguido de anteprojeto deemnadc à adoção do Parlamentarismo ,
caso seja recomendável

Com isso, simpli r.ícar--ae-é O processo decisório ecer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outr;

lado, p~ivllegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por co!!,
ferir-lhe discussão específica

Art. 100 _

VIU - Julgar anualmente as contas do Presidente da
R-epública I bem como apreciar os relatórios sobre a execução dos pl~

nos de governo I

JUSTIFICACno

As discussões acerca cb Sistema de Governo a ser
implantado no País têm tomada considerável parte do tempa das Se,!
sêes da Assembléia Naclonal Constituinte, por sua complexidade e
divergência de opinliJes.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 100,VIIl

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do ar t rqc 100
do Projeto de Constituição.

PLENAAIO

EMENDA lP09666-9 .._,----------;
tJ Senador Constituinte JOl'to MENEZES

~ ""U""'/C....,la/''''C•• '''J.o

rrr- nu."~,,,,,•.oçli.,---- ---_

EMENDA 1P09665-1
f Senador JOM MENEZES

I
Com isso, simplificar-se-ã o processo decisório eceeca

da constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado,

privilegia o Càp!tulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir

tjie discussão es~ecí.f1ca.

PLENÂRIO

TU'.O~••'f'~.çi.-----------...,

fS';~"'~

('ÇJ'~';;;J

EMENDA lP09672-3
~tuinte JOÃO MEIlEZES

As drscussêee acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado n~ Pars têm "tomada) considerável parte do tempo das ses

sões da Assemblé~a Nacaone L Constitu1.nte. por sua complexidade e di
vergência de opiniões.

Com efeito. trata-se de matéria palpJ:tante. que rep
senta uma ampla reformu1ação dos conceitos polítl.COS va.gerrtea em no
so país desde a Proclamação da República. com o breve haetc ocorrid
nos anfcãcs da década de 60.

Não é minha intenção encerrar> tal discussão, na qual
está envolvJ.da, por ceeec , toda' a sociedade nacaonaã ,

liui.:to menos pretendo fu:'mat:',aquJ. e agora, nu.nha. pos=.
ção favorável ou contrárJ.a ao Sistema de Gab~nete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem para wna proposta de modJ.fJ.cação substancJ.al do texto do aE.
tJ.go 4ij1t-. que crue , conforme eug.rr-c , uma COlIlJ.ssão EspecJ.al de aeeu

dos, para a. ~mplantação do ãaseema ParlamentarJ.sta de governo, 1aO

daee após a. promulgação da Carta ccnevr.cccacnat , que deverá aprese!!,

tar ao Congresso Necacnat , passados 120 dias de sua J.nstalação. est
do eeguadc de anteprojeto des t i.nadc ã adoção do PaI'lamentarJ.smo,ca
so ae je recomendável

Com isso, simplifJ.car-se-á o processo decJ.~óI'J.o acea
ca da ccnetaumçãc , com ganhos de 'tempo ve de conteúdó Por outro 

lado, pI'J.vJ.,legJ.a o capítulo relab.vo ao sas teaa de acvernc , por con
ferJ.r-lhe das cus sêe específJ.ca. -

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, m!
nha posição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Suprimam-se as alíneas ~, ~ e E. do inciso III do arti
go 107 do Projeto de Constituição.

EMENOIl, SUPRESSIVIl,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 107, UI, ~, .!!. e f..

Esta Emenda e tantas outras que estou
apresentando confluem para uma proposta de modificação substancial

do texto do artigo 444, que cria, conforme sugIro, uma Comissão
Especial de Estudos para a implantação do Sistema Parlamentarista
de governo, 180 dias após a promulgação da Carta Constitucional,
que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de

sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção

do Parlamentarismo, caso seja recceeodãve í ,

Com isso, simpli ficar-se_á O processo decisório

acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por
outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo,
por conferir-lhe discussão especifica.

EMENDA lP09669-3 .... -,
l:J CONSTITUINTE J01l:O MENEZES

Esta Emenda e também outras que estou aprese.!!
tando confluem para uma proposta de modificação substancial do tex
to do artigo 444, que cria, conforme sugiro. uma Comissão EspecilÚ
de Estudos para a Implantação do Sistema Parlameotarista de aover
no, 160 'dias após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá

apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dIas de sua instala
ção , estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do parlament;
rlsmo, caso seja recomendável -

Não é minha intenção encerrar tal discussão I

na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Com isso, simpllflcar..se-á o processo decisório
acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo Por
'outro lado, privilegia o capItulo relativo ao Sistema de Governo,
por conferir-lhe dfscuàsão eecec í r.íce ,

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, m!
nha pcs Içãc favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

EMENDA lP09667-7
(ü Senador J01'io MENEZES

['J

EMENDA SUPRES$IVA

Dispositivo Emendado. Ar-t 107, I

Suprima-se a exp eessac "o Primeiro-Ministro" do in-

crec I do artigo 107 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICAc1'io

As çliscussões acerca do Sistema de Governo a ser ilrpla.!!
tado no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das sessões da
Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergência
de opiniões.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 108. VI

supruma-ee a expressão "por proposta do PrJ.meiro

-Haru.s'tro" do mcaac VI do artJ.go 10a do ProJeto de Const~tuição.
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTlFlCACAO

tS;;~"~

f'Çj";;m]

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 123, r

.Lld".. fCo~'..lof.U.co."&Io ,

PLENÂRIO

Com Isso, simpllficar-se-á o processo decisórIo a

cerca da constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro

lado, prIvilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conte

rir-lhe discussão específica.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem par-a uma proposta de modificação substancial do texto do

artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180
dias após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apreseq
tar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, es
tudo seguido de antepr~jeto destinado à adoção do Parlamentarismo ,

case seja recomendável.

Com isso, simplificar-se-á o processo dec i.sôr Ic ace!,

ce da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro
lado, privllegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por CO!!

ferir-lhe discussão específica.

ccn efeito, trata-se de matéria palpitante, que re
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em
nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato oco!,

rido nos inícios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar f aqui e agora, minha pos.!

ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Suprloma-se a expressão "ou do Prlomeiro-Minist-nl" do
anca.se I do artJ::go 123 do PI"o)eto da Constl.tuloçã.o.

JUSTIFICAÇÃO

As discussões acerca do Sistema de Governo

implantado no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das Sessões

da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergên

cia de cp.tnrões ,

plantado n9. paíZSt~~S~~~~~~~ ~~~~i~e~v~s;~edâo ~::;~od:Ss;~s~~;
d~ Assemblel.~ ~l::cl.onal ccnsea eumte , por sua eonpâexadade e diver
genca.e de cpam.oes ,

CqJII efel.to._trata-sede uatéI"ia palplotante, que repre
senta ..uma ampla reformulaiao dos cgnceitos políticos vrgentea em nõ
so Balos. d~s~e a Pro91amaçao da Republica, com o breve haetc ocoI"ri
do nos anacaos da decada de 60

_ Não é minha ~ntenção encerrar tal daacuaaâc , na qual
esta envolvida, P?r certo, toda a sociedade ancl.onal.

_ .. MUl.to mengs pretendo fl.rmar, aqua, e agora, minha po-
s açec favorave1 ou ccrrteêr-Le ao sistema de gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
c,:mfluem para um.:: proposta de modificação substancial do texto do a
tl.go 444, que cro,a , !:onforme sugrro , uma Comissã.o Especial de Estu
do~ para a l.mpla!!taçao do sas teme parlamentarista de governo ISO d as
apos a promulgaç,:o da Carta Constitucional, . que deverá apre~entar
ao Congresso Nacl.ona1, passados 120 daas de sua instalação estudo
aeguadc de an!eproJeto destinado à adoção do Parlament-arl.s~ caso
ae j a recomendavel. '

. Cgm l.S50. sJ.mp1loflocar-se-á o processo decl.sóJ;>loo acer
ca da ~onstlotuloçao. r;om ganhos de tempo e de ccrrtejido, Por outro lã
do, prlovlo~egJ.a S! capl.tu!o relatlovo ao SJ.stema de Governo, por conte
r:z.r-lhe drscussâc espeersaca, -

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado' Art. 114, §6Q

Não é minha Intenção encerrar tal discussão,na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aquI e agora, minha

posição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete

Suprima-se o § 62 do artigo 114 do Projeto de Cons-

ti tulção, renumerando-se o seguinte.

presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes

nosso País desde a Proclamação Sa República, com o breve hIato ocorri

do nos inícios da década de 60

Com efeito, trata-se de matéria palpitante. que re-

JUSTIFICAÇAo

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando,

confluem para uma proposta de modlficaçi:lo substancial do texto do ar

tigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos

para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias a

p6s a prOMulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar

Congresso Nacional, passados 120 dias de sua Instalação, estudo segu.!

do de anteprojeto d:5tinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja re

comendável p

E/I'IENDA lP09679·1
t: Senador JOl'l:o MENEZES

E/I'IENDA lP09678-2
l? SeQador ccnseieuãnte JO~O MENEZES

E~M;;"~

&i'~ã!ã7J

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im
plantado no Pais tel! tornado considerbel parte do tempo das Ses

sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e d.!

vergência de opiniões.

JUSTlFlCACAO

PLENl\RIO

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado' Art. 120, parágrafo único

Senador JOão MenezeS

JUSTIFICACAo
As discussões, acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado no País têm tomado ccnarderévet parte do tempo das Sessões

da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e dtverçên
cia de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que repre
senta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em nos

so Pais desde a P~roclamação da República, 'com breve hiato cccruâdo
nos inicios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, qual

está envolvida, por certo1toda a sociedade nacional.
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po.si

çãc favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentáiÍdo CO!!

fluem para uma proposta de modificação substancial do texto do artigo
444, que cria, conforme sugiro. uma Comissão Especial de Estudos para
a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após
a promulgação da carta Constitucional, que deverá apresentar ao Con

gresso Nacional. passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido

de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja rec2,

mendável
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca

da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado,
privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir 

-lhe discussão específica.

-Ministro" •

Com isso, simplificar-se-á ° processo decisório acer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo Por ou

tro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo,
por conferir-lhe discussão +pecífica.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 122, § 19
l Suprima-se a expressêovpcr so1J.citação do Primeiro-

PLEN1lRIO

Com isso, simpli fica-se-á o processo decisório acerca

da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado,
privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-Ih

discussão especr rrce,

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado no País têm tomado considerável parte do tempo das Sessões

da A~sembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e diver _

gência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que repre

senta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em nos

so País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido
nos inícios da década de 60.

Nilo é minha intenção encerrar tal discussão, na qual
está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pcs í

ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando con
fluem para uma proposta de modificação substancial do texto do artigo
444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para

a Implantação do Sistema Parlamentar de Governo, 180 dias após a pro

mulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao congresso
Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de ante
projeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.124

suprima-se a expressão "do Primeiro-Ministro" do ca
put do artigo 124 do Projeto de Constituição

Suprima-se a expressão "ouvido o Primeiro-Ministro,

ou por sua solicitação" do pat'ágrafo único do artigo 120 do Projeto

de Constituição.

.JUSTIFICP.çlío

PLENÂRIO
r,r 'uTO/lun"le&çlo ----.

E/I'IENDA 1P09677-4
[!J Senador JOtl:o MENEZES

r.r----------'urof'un''"c-e.Oo ----.

er;~~'~

UM~'6!Y?l

PLEN1\RIO

PLENÂRIO

EMENDA SUPRESS!VA

DISPOSITIVO EMENOADO. Art.112,I

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re-

presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigen

tes em nosso País desde a Proclamação da República, com o bre
ve hiato ocorrido nos inícios da década de 60.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos.!
cão favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete

Esta E:menda e tantas outras que estou apresentando
confluem para uma proposta de modificação s~bstancial do texto

do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial
de Estudos para a Implantação do Sistema pahamentarista de Go
verno, 180 dias após a pronulgação da Cartal Constl tlJcional, que
dever' apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de
lua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à ado

çlo do Parlamentarismo, caso seja recomendável.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual
está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO' Art. 120

Suprima-se a expressão "Primeira_Ministro" do inciso
I do artigo 112 do Projeto de Constituição

supr Iea-se a expressão "ao Primeiro-Ministro" do
caput do artigo 120 do Projeto de Constituição.

As da.scussêes acerca do sae'tene de Governo a

1mplantado no País têm tomado considerável parte do tempo das

Sessões da Assembliha Nacacnaâ ccnsta.tuant;e , por sua complexidade

e divergência de opiniões.
Com efeito, trata-se de matéria palp1tante, que r-e

presenta uma ampla reformulação dos conceitos pol.í.t1coS vigente;

em nosso País desde a Proclamação da Repúbl:1.ca, com o breve hJ.ato
ocorrido nos J.nícios da década de 60.

Não ê manha 1ntenção encerrar tal eisccesãc ,

qual está envctvade , por certo, toda a socaedede nacacnaã ,

MU1.to menos pretendo firmár, aqui e agora, nu.nha
pos1.çào favorável ou contrária ao sa.eeeae de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de l'Iod~fJ.cação substancJ.al do texto do
artigo 444, que cria, conforme sugiro, UJ:1a cceusaâc EspeCl.al de
Estudos para a Implantação do Sas tema Parll1mentarista de Governo,
180 dias após a promulgação da Carta ccnstaeucãcnat , que deverá

apresentar ao Congresso Nacacnaj., passados 120 dias de sua ms'ta

lação, estudo seguadc de anteprojeto destinado ã: adoção do PaI'la
aerrterdsno , caso seJa recomendável.

Com as so , sJ.mplJ.fl.caI'-se-á o processo decl.sório
acerca da ConstJ.tul.ção, com ganhos de tempo e de conteúdo. PaI" ou
tI"O lado, prd.vaLegi.a o capítulo relativo ao aas-cene de governo, 
por conferir-lhe dloscussão espec!fJ.ca.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado no Pa Ia têm tomado considerável parte do tempo das se,!
sões da AssemllléIa Nacional ConstItuInte, por sua complexIdade
e divergência de opiniões.

JUSTIFICACl(O

As disqussões acerca do Sistema de Governo a ser im
plantado no Pais t~m tomado considerável parte do tempo das see-,

sêes da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e di
vergência de opiniões. .,...

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em

nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve hiato oco!,

rido nos lnJcJos da década de 60.

Nilo , Ilinha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos í

çlJo favorável ou contrária ao Sistema de Gabinente ~

Esta Ellenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do

artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma ComissIJo Especial de Es
tudos para a Implantaçlo do Sistema Parlamentarista de Governo, 180
dias após a prolllulgaçllo da Carta ConstItucional, que deverá aprese!!

tar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, es
tudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo,
caso seja recomendável.

Com isso, simplificar-se-á o processo decis6rio acer
ce da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outr;;

lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por co,!!.
ferir-lhe discussão especifica.

r.r .Lul... fcO."'.Uf...... O....U ,

E/I'IENDA lP09674·0
f'l Senador Jo'o Menezes

f'J

EMENDA lP09673·1
(JSenador JOll'o MENEZES
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JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Art. 12~, s 19

Suprima-se a expressão "e o Príme:l:ro-M1.n1.st:rott do

§ 19 do art1.go 124 do ProJeto de Constituição, adequando-se a
forma verba~ ao novo texto.

As discussões acerca do sas'teme de aevernc a ser
implantado no País têm tomado consadeeâvej, parte do tempo das

Sessões da Assembléia Nacacnaâ ccnsta'cuanee , por sua complexidade

e divergêncJ.a de op:r.níões.

Com efeito, trata-se de matêrJ.a palpitante, que r!.
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vagerrees
em nosso País desde a Proclamação da RepúblJ.ca, com o breve tue'cc

ocorrJ.do nos 1nícJ.os da década de 60.

Não é manha intenção encerrar tal dascussâc , na
qual está envcãvdds , por certo, toda a sccaedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, manha

pos.1ção favorável ou contrãr~a ao S~stema de gabinete,

Esta. Emenda e tantas outras que es-tou apresentando
confluem para uma proposta de modIficação eubstancaeã do texto do

artigo lJlJlJ, que cria, conforme sug i.rc , uma ccnuesâc Espec~al de

Estudos para a Implantação do Sistema ParlamentarJ.sta de Governo,
180 da.as apôs a promulgação da Carta ccnstatucacnar , que deverá

apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 daea de sua J.nS1:a
lação. estudo seguade de anteprojeto destinado ã adoção do Par-La

merrcero.emc, caso seja recomendável.

Com aasc , sJ.mplifJ.car-se-â o processo decisôrio a
cerca da ccaeta,tUJ.ção, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado, prl.vl.lep;:La o capítulo relatl.vo ao Sa.stema de governo,
por conferir-lhe discussão especifl.ca,

[IS;~''':J

[lÇ;~hJ
'Llú.OO/ca.... Il:a/.Ulca .. ul:a -,

l'LEN~..P.iO

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser

implantado no Pais têm tomado considerável parte do tempo das

sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexida

de e divergência de opiniões.-

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que

representa wna ampla reformulação dos conceitos políticos vigen

tes em nosso Pais desde a Proclamacão da Reppblica, com o breve

hiato ocorrido nos inícios da dêcada de 60.

Não é minha intenc:ão encerrar tal discussão, na

qua). está envolvida" por certo. toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha

posição favorável ou contrária ao Sistema de gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou ap'resentau

do confluem para uma proposta de modificação substancial do tex

to do artigo 444, que cria, ,conforme sugiro, uma Comissão Espe

cial de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de

governo, 180 dias após a promulqação da carta Constitucional

que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias

de sua instalação, estudo seeuãdc de anteprojeto destinado ã ad2

ção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.

Com isso, simp1ificar-se-ã o processo decisório

acerca da Constituição, com ganhos de tempo e da ccneeãéo, Por

outro lado, privilegia o capItulo relativo ao sistema de ~vernol

por conferir-lhe dis,:ussão espec!ftca.

JUSTIFlCAçXO

Com isso, simplificar_se_á o processo decls6rio acer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Gover
no, por ccnferIr-dhe discussão especifica.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po
sição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Não é mInha Intenção encerrar tal discussão, na- qual
está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem para uma proposta de modificação substancIal do texto

do artigo 444, que crIa, conforme sugiro, uma Comissão Especial

de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Go

vemc , 160 dias após a pI:omulgação da Carta Constituclonal, que
deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de
sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à ado
ção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im
plantado no País têm tomado considerável paebe do tempo das se~

sües da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade

e divergência de opiniões.

Art 131 - •••••• , •••••••••• • ••••••••••••

§ zs - A delegação terá a forma de resolução do Con
gresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do
seu exercício.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que. re-

presenta uma ampla reformulação dos conceitos polItIcos vigen
tes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve

hiato ocorrido nos inicios da década de 60.

JUSTIFlCAÇ,l:lD

E;;Z'=:J
fT;!~;wJPLENÂRIO

EME1'IDA lP09680·4 '
f!lConstitutnte JOÃO MENEZES

E/I'IENDA lP09681-2
(JSenador J01l0 MENEZES

f'J PLENARIO
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PLENÂRIQ

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 133
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EMENDA MODIFICATIVA
OISPDSITIVO EMENOAOO Art. 134

Dê-se ao caput do artigo 134 do Projeto de Constitui
ção a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art. 131

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 131 do

Projeto de Constituição

Art. 131 - as leis delegadas serão elaboradas pelo

Presidente da República, devendo a delegação ser solicitada por ele

ao Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇitO

Dê-se a seguinte redação ao capub do artigo 1'3

do Projeto de Constituição.

Art. 133 - A elaboração das propostas de orçamen
to obedecerá a prioridades, quantitativos e condições estabeleci
das em lei de diretrizes orçamentárias de iniciativa do Presidente
da República.

JUSTIF'ICAÇA:o

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser
amp Lan t adn no País têm tomado considerável parte do tempo das Ses
sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e
divergência de opiniões.

Art. 1'4 - Os projetos de lei relativos ao Plano Plu
rianual de investimentos e ao orçamento anual serão enviados
pelo Presidente da República ao Congresso NacIonal, para vota
çãc conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do inicio
do exercicio financeiro seguinte.

JUSTIFICACAO

as dâscuseões acerca do Sistema de Go'lerno a ser im
plantado no País têm tomado considerável. parte do tempo das se.,!
saes da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade
e divergência de opiniões.

E";;;:=J
5õi"'~WJ
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Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual
está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Com isso, simpllficar_se_á o processo decis6rio acer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado, prlvl1egia o capitulo relatIvo ao Sistema de Governo,
por conferir-lhe discussão especifica.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem para uma proposta de modi r.tceçãc substancial do texto
do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial
de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Go
verno, 180 dias ap6s a promulgação da Carta Constitucional, que
deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias da

sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à ado
ção do Parlamentarismo, caso seja recomendáveL

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re...
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos '1igen...

tes em nosso país desde a Proclamação da República, com o breve
hiato ocorrIdo nos inícios da década de 60

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po
sição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

EJVIENDA lP09686·3
[J Senador JOÃO MENEZES

PLEN1\RIO

Com efeito. trata-se de matéria palpitante, Que
representa uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes

em nosso País desde a Proclamação da República, COIll o breve hiato
ocorrido nos m.íc rcs da década de 60.

NãO é minha intenção encerrar tal discussão, na
qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

éom isso, s ImpLa f Ica..-ee-é o processo decisório

acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por o!:!,
tro lado, privilegia o cepf turo relativo ao Sistema de Governo, por

conferir-lhe discussão especifica

Multo menos pretendo firmar, aqui P agora, minha
posição favorável ou contrária ao Sist~ma de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentan
do confluem para uma proposta de modificação substancial do texto

do artigo 444, que cria, conforme euqí ro , uma Comissão Especial de
Estudos para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo,
180 dias após a promulgação da Carta ccns tn tuc ícnaf , que deverá a

presentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instala
ção, estudo segu'ido de anteprojeto destinad? à adoção do Parlamen

tarismo, caso seja recomendável.

EJVIENDA lP09684·7 m-....... ---=-"]

l!J Senador Constituinte João Menezes J C-~FL_J

l:J ------'1 (Tlo/~~7VJ

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pc

sição favorável ou contrária ac Sistema de Gabinete.

~ ~..., Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando ,

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do ar

tigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos

para a implantação do Sistema Parlamentarista de GOVern~20 dias a

p6s a promulgaçlIo da Carta Constitucional, que deverá apresentar

Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo segu,!

do de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja r,!!

comendável

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re

presenta uma ampla reformulaç'ão dos conceitos politicos vigentes em

nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorr!

do nos inIcios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Com Issc , simplificar-se-á o processo decis6rio ace!,

ce da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro la 

do, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por confe 

ril'_lhe discussão específica.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser

implantado no Pais têm tomado considerável parte do tempo das sesaões

da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergên

cia de opiniões.

EMENDA MODIFICATIVA

AS discussões acerca do Sistema de Governo Q ser 1...

Dispositivo Emendado' Art. 134, § 71:1

JUSTIF'ICAÇito

Substitua-se a expressão "Primeiro-Ministro" por

"Presidente da República" contida no § 71:1 do artigo 134 do Projeto de

Constituição.

plantado no Pais têll tomado considerável parte do teepc das SessO..

Dê-se ao § 19 do artiqo 133 do Proieto de Const!

tuição a sequinte redacão:

Art. 133 - •• , .
li 19 - o projeto de lei de diretrizes orçamentá

rias será encaminhado ao Conqresso Nacional pelo Presidente da

República, até oito meae. e !leio antes do exercIcio financeiro.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 133, § 19

..".- 'U'G/~Un",c~~ia, ___,

Constitui-

'L.,.l~'./c.w,".l:a/IUla•• ,ul:a

Dê-se ao § 21:1 do artigo 131 do Projeto de

çlo a seguinte redação.

El-lENOA MODIFICATIVA·

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 131, § 21:1

PLENARIO

EMENDA lP09682·1
tJ ( senador JO'o. M,",,"
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 156

EMENDA lP09689·8
I: Senador Jcãn Menezes

da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergên-

ela de cptruêes ,

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que te 

presenta uma ampla re rornufação dos conceitos políticos vigentes em

nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorri

do nos inícios da década de 60.

f'"' '-Plenário
.UMl..,ICQW".l./I..... OI<'Aio ~

E";~~~
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EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. t58, I

Nilo é mInha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por~ certo, toda a sociedade nacional.

Multo menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po

sição favoráveJ. ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Incluam-se os seguintes Inc.í sos ao artigo 158 do Pro

jetc de Constituição, renumer andc-ue os demais:

I - exercer a direção superior da administração re-
deral,

Elimine-se a expressão "o Pumeiro-Hinistro e, por

proposta deste,", contida no inciso I do artigo 158 do Projeto de
Constituição.

JUSTIfICACAQ

Com isso, simplificar-se-á o proeesso decisório ace!,

ca da constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo Por outro lado

privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo. por conferir-lhe

discussão específica.

Esta E:menda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do ar

tigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos

para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias a

pós a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar

Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo segui

do de anteprojeto destinado à adoção do parlamentarismo, caso seja r~

comendável.

EMENDA lP09687·1 .... ~

l]enador ConstJ.tuinte JOÃO MENEZES

'Lu'.,.'c.~, .. io/IU••• ,,,.. iQ .,
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Ir - promover a unidade da ação governamental e elabo

rar planos e prnqranas nacionais e regionais de deseovotv ímen
to. submetendo-os ao Congresso Nacional,

In - expedir decretos e regulamentos para fiel execu
ção das leis,

IV - enviar o Projeto da Lei de Diretrizes .Orçamentá
rias e a proposta de orçamento ao Congresso Nacional,

V - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as

contas relativas ao exercício anterior, dentro de sessenta dias
ap6s a abertura da sessão legislativa;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração federal, na forma da ret ,

VII - acompanhar os projetos de lei em tramitação no

Congresso Nacional. com a colaboração dos Ministros de Estado;

VIU - prover e extinguir os cargos públicos federais.
na forma da lei,

IX - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Na

cional. ou a suas Comissões, quando convocado, ou requerer data
oara seu comparecimento.

JUSTlfICACJlQ

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser Im-,
plantado no país têm tomado ccns rderâvej parte do tempo das se,!

sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade
e divergência de cp mtões ,

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser in-

plantado no Pais têm tonadc considerável parte do tempo das Ses-
sões da ü s s embLé La Nacional Constituinte, por sua complexidade
divergência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re

presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes em

nosso País desde a Proclamação da República, con o breve hiato oco!,
rido nos inícios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida. por certo, toda a sociedade nacional.

Multo menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos!

ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do

artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180
dias após a promulgação da Carta ccns t í tucacnaj , que deverá apre

sentar ao Congresso Nacional. passados 120 dias de sua instalação,
es tuoc seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo,
caso seja recomendável

Com isso, simp1if~car-se-á o processo decisório acer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por out.r o

lado, prlvllegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por co!!,
ferir-lhe discussão específica.

E;~-;:':J
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado

no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das Sessões da Assem

bléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergência de

opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa

uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigent=..s em nosso Pais

desde a Proclamação da República, com breve hiatõ ocorrido nos Ini

cias da década de 60.

Não é ml.nha intenção encerrar tal discussão, na qual está
enVOlvida, por certo toda a sociedade nacional.

Muito men6s pretendo-firmàr-, aqui e agora, minha poaiçio f.!
vorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158, VIl:

SUprlma-se o inciso VII do artigo 158 do ProJeto de CCXlsUtuição.

orçamento;

DIS?OSITrvo E'1-{CUDi\DO: Art. 153, Ir

EMEtIDA ltl)DIFICATIVA

Art. 158 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II - elaborar os planos de governo e a prcpcsta de

Dê-se a seguarrce redação ao anc Lsc 11 do art. 158

do Projeto de ConstJ.tu1ção

As da.scussêee acerca do sae'tene de Governo a
arapj.antado no País têm tomado considerável parte do "tempo das

Sessões da AssembléJ.a Nacional ccneta.taunte , por sua ccmpj.exadade

e davecgênca,a de cparuões ,

Com efeito, trata-se de materia palpJ.tante, que r~

presenta uma ampla refor~ulação dos conoeatos políticos vigentes
em nosso País desde a Proclamação da RepíibLa.ca , com o breve hiato
ccor-r-adc nos J.n!c10s. da década de 60.

llão é rdnha J.ntenção encerrar tal dascusaâc ,

qual está envoãvada , por certo, toda a sccacdede nacional.

tnutc menos pretendo f1rmar. aqui e eaeea, runha
pos1ção favorável ou contrâr1.a ao Sl.st'"T'la de Gabl.nete.

Esta E"lenda e tantas cucr-ec que estou epeeseneanõc
confluem para una proposta de mod1.fl.cação subseancaaâ do texto do

at't1go 1I1111. que cria, conforme eug i.r-o, uma cceussâc Especial de
Estudos para a :Lmplantação do SJostema ParlamentarJ.sta de Governo,

180 dias após a promulgação da Carta consta.tucaonat , que deverá

apresentar ao Congresso N'ac1onal, passados 120 da.as de sua ans'ta

lação, estudo seguido de anteprojeto destinado ã adoção do Parla

mentarismo, caso seja recomendável.

Com isso, sJ.mpll.ficar-se-á o processo dec raêruo a

cerca da Const1tu1.ção, COI"! ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou

tt"o lado. priv1leg1a o capítUlo relativo ao sas'ceme de Governo,
por conferJ.r-lhe dascuesâc €SpecífJ.ca.

EMENDA lP09692·8
I:Coostitulnte JOÃO MENEZES

=- l.. >./"".".c~I~ ___.,

EMENDA lP09693·6 ....--------J "'-P"FL'''''-----'(J Senador Constituinte JOXO MENEZES . ~ _1

As discussões acerca do Sistema de ncverno a ser

implantado no País têm tomado considerável parte do tempo das Se!

sões da ASSembléia Naclonal Const1!:uinte. por sua complexidade e
divergência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que

represen ..a uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigentes

em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato
ocorrido nos inícios da década de 60

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art 158, parágrafo õruco

Supr íma-se O parágrafo único do artigo 158 do PrE,
jeto de ccnst i turção •

Não é manha intenção encerrar tal dí scueaão , na

qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

JUSTIFICAÇ1l.O

Multo menos pretendo firmar, aqur e agora. ."Inha
posição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Com isso, simpliflcar-se-á O processo declsório acer
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema ',de Governo,
por ccnrer í r-Hte discussão eepec.í t Ica,

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentan

do confluem para uma proposta de modificação subs tanc.íat do texto
do artigo 444, que cria, conforme :>ugito, uma ccaieaãc EspecIal de
Estudos para a Implantaçiio do Sistema P,Slrlamentaristd de Governo,

180 dias após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá a
presentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua i'}stala

ção, estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamen_

tarismo, caso seja recomendávei.

Com boso, simplificar_se_á o processo decisório

acerca da conscltuição, com ganhos d~ tempo e de conteúdo. Por o,!!

tro lado. privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por
conferlr-Ihe discussão específica. .

Multo menos pretendo firl'lar, aqui e agora, minha pos!
ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

PLENA!tIO

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Esta Emenda e tantas outras que estou 'apresentandO

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto

do artigo 444, que cria~, conforme sugiro, uma Comis'são Especial

de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Go

verno, 180 dias após a promulgação da Carta Constitucional, que

deverá apresentar ao Congresso Nacional. passados 120 dias de
sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à ado
ção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re-
presenta uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigen...

tes em nosso Pais desde a Proclamação da República, com o bre
ve hia to ocorrido nos In.íc ícs da década de 60

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO At"t. 1117

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 138, §2g

As discussões acer-ca do ârs tema de Governo a ser am
plantado no Pa:Ls têm tomado ccnsadersívej, parte do te ripa das sessões
da Assemblé1a Nacaonaf ccnsta.tuarrte , por sua ccmpãexadede e davexgên
eia de opa.na.êes ,

Com efeito, trata-se de matéria pakpa.trarrte , que re
presenta uma ampla reformulasão dos concei.toa polítJ.cos VJ.gentes em
nosso País desde a Proclamaçao da Repúb11ca, com o breve tu.a'tc ocor-ro,
do nos J.nícJ.os da década de 60. -

_ . Não é manha l.ntenção encerrar ta.l daacuaeâc na qual
esta envcrvr.de , por ceete toda a sccaedede necacnej.,

_ _ HU1tQ~menos pretendo f1rmar,aquJ. e agora. minha pc-
s~çaofavoravel ou contrar1a ao sas'rena de aebanere

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem par-a uma proposta de modif~cação substanc~al do texto do ar
t1.go 4"'11, que cria. conforme sug1ro,uma ccec.ssâc Es peca.aL de E!;itudos
para a Implanta~ão do S1stema ParlamentarJ.sta de ~verno. 180 dias a
pós a promulgaçao da Carta Const~tucional. que deverá apresentar ao
Congresso Necaoneã , passados 120 dia.s de sua instalação, estudo seguj,
do de ~nteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo. caso se j a r~
comendavel.

Com isso. simplifJ.car-se-á o processo decl.só1:'J.o ace
ca da ConstitUl.ção, Com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou tz-c lado,
privileGia o caeítulo cefaeavc ao saeeema de acveeee , por conferl.r-lh
discussao especfrxce,

Substitua-se a expressão "Primeira-Ministro" por "Pr~

sidente da República" contida no §2ll: do artigo 138 do Projeto de
Consti tuí.ção ,

JUSTIFICAÇAo

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual
está envolvida, por certo. toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora,. minha pos!

ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emehda e tantas outras que estou apresentando
confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do

ardgo 444. que crIa, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Implantação do sistema Parlamentarista de Governo, 180

dias alJós a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresen
tar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, es=

tudo seguido de anteprojeto destinado à adoç~o do Parlamentarismo,

caso seja recomendável.

Com isso, simplificar-se-á o processo decisório ace!,
ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro

lado, privilegia o cclpitula relativo ao Sistema de Governo, por co!!,
ferir_lhe discussão especifica.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser
implantado no País tem tomado considerável parte do tempo das Ses

sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e d!
vercêocra de opiniões

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que repr!.
senta uma ampla rercmoração dos conceitos políticos vigentes

nosso País desde a Proclamação da República, com O breve hiato oco!,

rido nos inícios da década de 60.

JUSTIFlCACAD

Substitua-se a expressão "Prdmearo-Hanae trr-o'' por
"gresaderrte da_ Repúb11ca li, ccnta.da no caput do artJ.go 1'"7 do ProJeto
de ccnsta,'tuaçao

=-------- rUTO/jJIl"~.çlo--- ___.,
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JUSTIFlCAÇAo

ué-se ao Inc í eo xx do artigo 158 do projeto

de Constituição a seguinte redação.

"Art. 158 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

xx - dirigir mensagem ao Congresso Nacional

qualquer de suas Casas I"

de

'PLENARIO

Suprima-se o inciso 11 do artigo 163 do Projeto

Constituição, reordenando-se Os deneãs ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; Art 163, 11

Multo menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po

sição favorável i!u contrária ao Sistema de Gabinete

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para um, p rcpos ca de modificação substancial do texto do

artigo 444, que i;r!a, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Impjant<l,ção do sistema Parlamentarista de Governo, 180

dias ap6s a prom\.lgação da Carta Constitucional, que deverá apresen
tal: ao .Congl:esso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, e;~
tudo seguIdo de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo,
caso seja recomendável -

Com isso, simpliflcar-se_á o processo decisório acer
ce da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outr;

lado, privilegia o capítulo relativa ao Sistema de Governo, pot'

conferir-lhe dí.scussão especifica

r,r nIlO"II1T' ...AÇ10

EMENDA lP09700·2
tJ Senador JQl{o MENEZES
r.r--- n.nl.o/"""llllI' ....._"' --,
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DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 162. IV

EMENDA SUPRESSlVA

Suprima-se o inciso IV do artigo 162 do ProJeto

de Constituição, reordenando-se os demais

-::..-...:::.

~s dí.scussõee acerca do Sistema de Çoverno ~ ser

'implantado no PaIs têm tomê!do considerãvel parte do tempo das

sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por; sua complexid~

de e divergência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que

repxesenta uma ampla reformulacão dos cceeerecs políticos vige!!

tes em nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve

hiato ocorrido nos incisos da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na

qual está envolvida, por certo, toda a sceí.edeee nacional,

Muito menos pretendo firmar, a~ui e escra , minha

posição favorável ou contrária do Sistema de Cabinete.

JUSTIFlCACKo

EMENDA lP09697·9
fi Senador ConstituInte João Menezes

r=.;~~~

rr;;'~;;;;]

acso MENEZES

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIG(J 158. XX

EllEtlDA MODIFICATIVA / ADITIVA

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem
para uma proposta de modificação substancial do texto do artigo 414,

que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para a 1m

plantação do Sistema Parlamentarista de "Çoverno, 180 dias após a pro:
mulgação da Carta constitucional, que deverá apresentar ao Congre:;sa

Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de ante

projeto destinado ã adoção do Parlamentarismo, caso seJa recomendável.
Com isso l slmpliUcar-se-á o processo decisório aeexca da

Constituiç~o, com ganhos de tempo e de conteúdo.. Por outro lado, pri

vilegia o capItulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe
discussão especIfica.

PLEN1\RIO

EMENDA lP09694·4
f'l Senador ConsUtulnte

EHEttDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIflCACAo

Suprima-se a Seção 11 do Pr:Lmeiro-H1nistro, do CapI

tulo 111 (- Do Governo, do Titulo V - da Organização dos poderes
Sistema de Governo, do projeto de ConstitUição.

EMENDJ\. SuPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: seção II' do Cap!tu10
III ó:T • ,'l'!tulc V

JUSTIFlCAçXO

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser ill
plantada no Pais têm tomado considerável parte do tempo das Ses
sões da Assembléia Nacional Constituinte, par sua complexidade e di
vergência de opiniões.

Com efeito, t.rat.a-se de matéria palpitante, Que npl'!

senta uma ampla reformulação dos conceitos políticos yj.gentes em

nosso PaIs desde a Proclamação da Repúbl!ca, com o breve hiato oco!.

rido nos inícios da década de 60

Não é manha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certa, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos!

çêo favorável ou co .•trárla ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do
artigo 444. que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Esw
tudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180
dias após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá aprese!!.

tar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalaçfto, es

tudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo,

caso seja recomendável.

Com isso, simpl1ficar-se-á o processo decis6rio ace!,

ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo Por outro

lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por CO!!
ferir-lhe discussão especifica

fI-;;~":J
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DISPOSITIVO EMENDADO: seçãoI do Capitulo
III do Título V.

PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA

Com isso, simplificar-se-â o processo decisório

acerca da Constituição, COm ganhos de tempo e de conteúdo. Por

outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Gover

no, por conferir-lhe discussão especIfica.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresenta,!!

Suprima-se a seção r - Da Fonnação do G:lveI::w, do Capitulo III 
Do ccveeo, d:JTí~ V - Da 0rganj.zaç00 ôos rcõeres e Sisterra de Govemo, c'b I?J:o
Jeto de Ccr1stituiçao.

JUSTIFlêAÇKo

As díscussóes acerca do stseere ôe Governo a ser inplantach 00 pais têm
tarado <XnSiÇerãveJ, parte do terrp::l das seseêes da Assembléia Nacl.a1aJ. Ccnstituinte,
por sua o:rrplexidade e diWIgêncfa de opini&s.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa

uma ampla reformutação dos conceitos políticos vigentes em nosso País

desde a Proolamação da República, com e breve hiato ocorrid<J nos ini
cios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual estã en
volvida, por certo, toda a sociedade nacional. -

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição f~

arável ou C'ontrária ao sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem

ara uma proposta de modificação substancial d~ texto do artigo 444,

ue cria, conforme sugiro, uma comissão Especial de Estudos para a Im

lantação do Sistema Parlamentarista de Governo, /180 dias após a pro

ulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso

acional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de ante

rojeto destinado ã adoção do Parlamentarismo, caso seja xeeomendâvej.,

Com isso, simplificar-se-ã o processo decisório acerca da

onstituiçãol com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado, priv!

egia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe dis

ussão eSPec!.fica.

do confluem para uma proposta de modificação subs~ancial do te.!

tO do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Espe

cial de Estudos paza a implantação do Sistema Parlamentarista

de GOVerno, 180 dias após a promulgação da Carta Constitucional,

que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias

de sua instalação, estudo sequido de anteprojeto destinado

adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável•

r.r-- •L1d . ,O/ •••'...O,IOI.o.' •• 1o

EMENDA lP09698·7 .."'c------------,
(=1 Senador Constituinte JOÃO MENEZES
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EMENDA SUl?RESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158, XXVII

suprima-se o inciso XXVII do artigo 158 do ProJeto de cons

rUTolJo!T"",.~h--_-- -,

tituição.

PLEN!RIO

A redação original estabelece o envio de mens,!

gem do Presidente da República apenas ao Congresso Nacional.

Importa abrir a perspectiva de que tal
faça também, isoladamente, a qualquer de suas Câmaras.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado

no PaIs eêm tomado considerável parte do tempo das Sessões da Assem

bléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e divergência de

opiniões.

Com efeito, trata-se de ma.téria palpitante, que representa

uma ampla reformulação dos conceitos politicos vigentes em nosso país
desde a ProclaMação da RePüblica, COI\!. o breve hiato ocorrido nos inI
cias da década de 60.

Não é lllinha intenção encerrar tal discussão, na qual está
envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firrna:t, aqui e agora, minha posição fa

vorãvel ou contrária ao Sistema de Gabinete. -

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem
para uma proposta de modificação substancial do texto do artigo 444,

que cria, conrcrme sugiro, uma cceueaâc Especial de Estudos para a Im

planta.ção do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a pro

mulgação da Carta constitucional, que deverá apresentar ao Congresso

Nacional passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de ante

projeto destinado ã adoção do Parlamentarismo, caso aej a recomendável.

Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da

Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lado, privi
legia o capItulo relativo ao Sistema de Q:lvemo, por a:>nferlr-l.1B d1.sc\1$Sãoe~
fi.

,.".-----------"""".,,,.,,.,,.-----------,
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PLENÁRIO

EMENDA 1P09695·2
tJ Senador Constituinte JOiÕ"MENEZES

.."... ~._---.I ..OIJU'..,...'õl~----------_.

EMENDA SUPRESSIWl

DISPOSITIVO EMEtJ)ADO: Art.163, §2ll:

S~rima_se a expressão 110 Primeiro_!Unistro e" do

§2 Q do artlgo 1~ do projeto de constituição.

JUSTIfICA'i;i'tO

ASi discussões acerca do Sistema de Governo a ser im_
plantado no PaI~ têm tomado considerável parte do tempo das ses-,

sões da AssembU}a Nacional Constituinte, por Sua complexidade

divergência de ofiniõe::o

Co). efeito, trata-se de matéria palpitante, que re-,
presenta uma amp)a rercrmufação dos conceitos pollticos vigentes em

nosso Pais eesoe; a Proclamação da Repúbl1ca, com o breve hiato OCOr
rido nos in!cioSEda década de 60. -

N§p é minha intenção encerrar tal discussão, lia qua!

está envolvida, 'ar certo, toda a sociedade nacional...

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser ilD
plantado no País têm tomado conSiderável parte do ..tempo das sessões

da Assembléia Nacional constituinte, por sua compleXidade e diver
gêncl.a de opiniões.

Com efeito, trata"se de matéria palpitante, que re

presenta uma ampla refonnulação dos conceitos pol!ticos vigentes em

nosso paIs desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocoE
rido nos inícios da aêeeaa de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha po ..

Gição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

cansfluem para uma proposta de modificação substancial do texto do
artigo 444, que cria, conformo sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180
diaS após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apreae!!,

tar ao ccnaressc Nacional, passados 120 dias de sua instalação, ••
tudo seguido de anteprojeto destinado ã adoção do Parlalllentarismo,

caso seja recomendável.
Com isso, simplificar-se-â o processo decisôr.1.o ace,!

ca da ConstituiÇão, com ganhOS de tempo e de conteildo. Por outro I.!!

do, privilegia o capítulo relativo ao S!steJlJa de Governo, por conf!

rir-lhe discussão especIfica.

r=;;;"'~
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EMENDA lP09699·5
(J Senador JOAn M~EZES

supmme-ee o l.nC1S0 V do § 1 ... do art~go 162 do Pr,2

j e'tc de Const~tUl.ção.

A presente Emenda vase a corrl.gl.r não apenas uma

l.njust1ça, mas pru.ncapeLmerrte a eva-ter- pcsafvea,s constrangJ.men

tos.

A l.nJust~ça se sa-tue em relação aos Parti.dos Poli
tacos que não se façam presentes no ConselhO Politl.co. apesar de
SUa represoentatl.vl.dade e~eitoral.

Quanto aos ccns-teanganerrtea , são uma deecerêncae

do prôprl.o conce i.tc de Lader-ança de Mal.oria e de HJ.norl.a, a ser

SUSC1 tado pelos Partl.dos.

O poder LegJ.slat1.vo enccrrrxa-ee p~enamente repre

sentado no Conselho. pelos Pl:'es1dentes de suas duas Casas.

Não há, p01S, razão de se manter o disposJ..:tl.Vo.

Emenda G:Lml.lar está sendo OfereC:Lda ao inciso VI

deste mesmo art1go. no que se refere ao Senado da Repúbl~ca.

DISPOSITIVO E:MEHDADO' Art. 162, s 10, V

leal

JUSTIFICAÇÃO
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JU5TIFICAC1\O
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PLENÂRIO

PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; art. 444

Suprima-se a excresaãe "cor solicitação do

Prim~iro-Hinistro e", do caput do artiqo 236 do ProJeto de

Constituição.

JUSTlnCAÇÃO

Com isso,simpllficat-se-á o processo decls§.

rio acerca da Constituição, com qanhos de tempo e de conteúdo.

por outro lado, Pl:ivilegia o capItulo relativo ao Sistetna de

Governo, por conferir-lhe discussão especIfica.

Suprimam-se o artigo 444 e seu parágrafO único do pr~

jeto de Constituição, recrcenendc-se os demais.

JUSTIFlCAÇA.O

passados 120 dias de sua instalação, estudo sequido de ante

proJeto destinado ã adoção do parlamentarisno, caso aeju re

correndável.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSI'l'lVO EMENDADO: Art. 236

As discussões acerca do Sistel"'A de ,GOverno

a ser ill:lplantado no PaIs têm Ecmadc considerável parte do te!}

po das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, por

complexidade e divergência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante,

que .representa una ampla reforntulagão dos conceitos ooliticos

• vigentes em nosso País desde a Proclamacão da ReDública, com

o breve hiato ocorrido noo Lnfcd.o- da década de 60.

Não ê ndnha intencãe encerrar tal discussão,

na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Mui to menos pretendo firmar, aqui e agora ,

minha posição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Ertenda e tantas outras que estou apre

sentando confluem para uma proposta de modificação substanci

al do texto do artiqo 444, que cria, conâorrse sugiro, urce Co

missão Especial de Estudos para a implantação do sistema Par

lamentarista de qoverno, 180 dias após a promulgação da Carta

constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional ,

~ TI~T~/':L'Tl""""" -'

:EMENDP, 11'09707-0
fi Senador Constituinte João Menezes

f'J
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As discussões, acerca do sastema de Governo a ser

implantado no Pais têm tomado considerável parte do tempo das Ses
sões da Assembléia Nacional constituinte, por sua complexidade e
divergência de opiniões. ,

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, Que re

presenta uma ampla rercruuã ação dos conceitos pot í tncoa vigentes

em nosso País desde a ProclaMação da aepübã rca , com breve hiato

ocorrido nos inícios da década de 60.

Não é minha mtenção encerrar tal discussão, na Qual

está envolvida, por certo toda a sociedade nacfcnaj •
Muito menos pretendo fumar, aqui e agora, mmhe po_

sição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete

Esta Emenda e tantas outras Que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do

artigo 444, Que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de

Estudos para a implantação do Sistel'la parlamenta~ista de Governo ,

180 dias após ,8 promulgaçllo da Carta Constitucionfil, que deverá

apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua InataIa.,

çãc , estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamenta
rismo, caso seja recomendável. -

Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca

da constituição, com ganhos de tempo a de conteúdo Por outro lado ,

privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por conrerãr.,
lhe discussão eepee.í fica

JUSTIFICACAo

Suprima-se a expressao "do Primeiro-Ministro" da

DIspositivo Emendado' Art. 201, I ,i

JUSTIfICAÇI\O

Com isso, slmpJ.ificar-se_á o processo decisório acerca
da cons t í tuí.çãc , com ganhos de tempo e de conteúdo Por outro lado,

privilegia o capitulo relativo ao SIstema de Governo, por conferir

-lhe discussão específica

Emenda Supressiva

alinea "i- tio inciso I do artigo 201 do Projeto de ücnsta tuí.ção ,

As discussões acerca do aãs teea de Governo a ser in
Plantado no Pais tên tomado cons rderévej parte do teepc das Sessões
da AssenbUia Nacional Col1stltuinte, por sua ccnpfexí.dade e div~rgên_
cãa de opIniões

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, Que repr~

senta una ampla reformulaçi!lo dos conceitos politlcos vigentes SI"I no~

so Pais desde e Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido
no! início da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal dí ecussãc, na Qua!

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional

f~uito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos!
çãc favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Csta Emenda e tantas outras que estou apresentando co,!!

flueM para uma fproposta de modificação eubs tancãaf do t.extc do artigo

444, que cr-Ia, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para
a Implantação do Sistema Parlamentarista de üoverno , 180 dias apôs

a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao Co.!!

g1"esso Nacional, passados 120 dias ç1e sua instalação, estudo segl,liddo

de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja rec.,2
mendâve L,

deverá

rr';;'~'~

&i~~JnJ
.... """"/~a~'" ••a/l"'c~~'II1a.- ~

PLENARIO

lBO dias após a promulaaC"ão da Carta Constitucional, que

As discussões acerca do Sistema de Governo a

Com isso, simplificar-se-á o processo decisório a-

cerca da Constituiçao, com cenncs de tempo e de ecneeããc , Por o~

tro "Lado , privilegia o capítulo relativo ao s í.seer-a de Governo

por conferir-lhe discussão especfãí.ce ,

Suprima-se a Secão n:t - Do Conselho de llinistros,

do capItulo III - rc.occecne, do T!tJ.11o V - Da OrganizaÇ!ão, ôàs

Poderes' e 'Sistena de uêverne , do ProJeto de ConstituiÇão.

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha p~

sição favorável ou contrária ao Sistema de, Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confllleJU para uma proposta de modificação substancial do texto do

artigo .444, que crae, conforme sugiro, uma comissão Especial de E~

tudos para a If'lplantação do aí.eeena Parlamentarista de Governo

EHCNDA SUPRESSlVA

DISI?OS:tTrvO OiEHDADO: Seção III do Capítulo III do T!1:ulo V.

apresentar ao ccnceeesc Nacional, passados 120 dias de sua instaI!

çâo , estudo seguido de anteproJeto destinado ã adoção do Parlarnen

tarisroo, coso seja reccneneâcet ,

inplantado no país cera tornado considerável parte do tel'llpo das Se..:!

sões da Assembléia Nacional constituinte, por sua COMplexidade e

divergência de opiniões.

COM efeito, trata-se de r-at.êr-La palpitante, que

representa una ampla reforrnulação dos conceitos políticos vigen

tes em nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve

hiato ocorrido nos inícios da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão,

qual está envolvida, por ceet,c , toda a sociedade nacional.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS. Seções IV e V do CapItulo III do Titulo

V.

Renumerem~se as seções IV - Dos Ministros de Estado e
V - Da Procuradoria-Geral da UnHio, do. Capítulo III do Titulo

V do Projeto de Constituição, como Seções V e VI, respectiva

aent;e , do Capitulo II do eeeec Titulo V.

~ lU'rC/"j.tm~l;io ----,

= ~n'a/l1ltT"o::&;.a _

EMENDA lP0970209
\(1 Senador Constituinte Jo~~I.fel'lezes

JUSTIFICACAD

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser im
plantado no PaIs têm tomado considerável parte do tempo das se~

sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade
e divergência de opiniões

Com efeIto, trata-se de matéria palpitante I que re-
presenta uma ampla reformulaç!l.o dos conceItos politicos vigen

tes em nosso Pais desde a Proclamação da República, coe o breve

hiato ocorrido no' inicio' da década de 60.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvIda, por certo I toda a sociedade nacional.

Muito menos pretendo fIrmar, aqui e agora, minha po

sição favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando

confluem para uma proposta de modificação substancial do texto

do artigo 444, Que cria, conforme sugiro, uma ComIssão Especial
de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Go

verno, 180 dias ap6s a promulgação da Carta ConstItucional, que

deverá apresentar ao Congresso NacIonal, passados 120 dias de
sua 1nstalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à ado
ção do parlamentarismo, caso seja recomendável.

Com isso, simpli ficar-se-á O processo decisório acer

ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado. privilegia o capitulo relativo ao Sl.stema.ele Gover
no, por conferir-lhe discussão especIfica

~ -- 'Utll/'JI""U~õ.a__~ ----,

EMENDA SUPRESSIVA
.DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 2Q1, I

,iillorlma-~,,;e a exnressãc ".0 Primeiro-Ministro" da alínea

"a" do inciso I do artigo 201 do Projeto d~ ConstItuiçãQ" a

EMENDA lP0970G-l '~'--------'J r.r-P'F"L""----'l:J SENADOR CONSTITUINTE JoJl:o MENEZES _ L...J --'

~ ~IITO/l1In",c&;I~--- ----,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203, II

,..... Suprima-se o inciso II do artigo 203 do Projeto dtl

Constituição, reordenando-.-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO _

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser ~

plantado 1:10 paIs têm tomado considerável parte do tempo das sessões
da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade e diver
gência de opiniões.

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que re.. l

presenta uma ampla reforrnulação dos conceitos políticos vigentes era
nosso país desde a proclamação da RepÜhlica, com o breve hiato oc0.r
rido nos inlcios da década de 6o.

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

Ruito menos pretendo firmar, aqui e a901:a, minha po
sição :favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando
confluem para uma proposta de modificação substancial do texto do

artigO 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Es

tudos para a Implantação do Sistema Paxlamentar.1,sta de Governo, lBO

dias após a promulgação da Carta Constituclonal, que deverá apresen
tar ao Congresso Nacional 120 dias de sua instalação, estudo' segui:

do de anteprojeto destinado ã adoção do ParlamentarismO, caso seja

recomendável.
Cem isso, siltlplificar-PJe-ã o processo õecisério aeeE

ca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por outro lo!

do, privilegia o capItulo relativo ao Sistema de Governo, por conf!.

rir-lhe discussão (Jspecrtica.

~s discussões acerca do Sistema de Governo a ser im

plantado no Pais têm tomado considerável parte do tempo das se,!

sões da Assembléia Nacional Constituinte, por sua complexidade

e divergência de opinilles

Com efeito. tr-ata-se de matéria palpitante, Que re-

presenta uma ampla reformulação dos conceitos politlcos vigen

tes em nosso Pais desde a Proclamação da República, com o bre

ve hiato ocorrido no inIcio da década de 60

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual

está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha pos!

ção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete

Esta Emenda e ,..tantas outras Que estou apresentando
confluem para uma proposta de modificação substancial do texto

do artigo 444, Que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial

de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de üc
ve rnc , 180 dias após a promulgação da Carta Constitucional, Que
deverá apresentar ao congresso Nacional, passados 120 dias de

sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à adc

ção do Parlamentarismo, caso seja recomendável

Com isso, simplificar-se-a o processo decãaôrí.c ecer-,
ca da ConstituIção, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou

tro lado, privilegia o capitulo re Iat.ivo ao Sistema de Governo,

por conferir-lhe discussão especifica.

PLEN!Rro
___________ fl.ftl/.<!IT"'U~i;o __.

:EMENDA SUPRESSIVA
DISrOSITIVO OiENDADO.: Art. 445

Suprimam-se o artigo 445 e seus parágrafos,do Pr!!.

jeto de ConsUtuiçlio, renumerando-se os demais.
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JUSTIFICAÇAo JUSTIFICAÇÃO

A bolsa de estudo, além de descentralizar ,

constitui aJuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar

se a bolsa de estudo inplica impedJ.r a educação de aluno carente.

nos locais onde não houver escola públJ.ca.
Os incisos I e 11 do anteproJeto criam dJ.~

criminações, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas COE

zeaeãcnaas , quando este deve ser da.saocí.aâc de instituições religi.2.

ses , sem ampl~ar as condições de acesso e a melhoria de qualidade

sem todos os níveas de nado generalizado.

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser
implantado no país t~m tomado considerável parte do tempo das Ses
sões da Assembléia Nacional Consti tuinte I por sua complexidade e
divergência de opin!ões

COM efeito, trata-se de matéria palpitante, que
representa uma ampla reformulação dos conceitos políticos vigen
tes aI!' nosso Pais desde a Proclamação da República, com o breve hi
ato ocorrido no início da década de 60 -

" Não é minha intenção encerrar tal discussão,
qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.

~ Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha
posIção favorável ou contrária ao Sistema de Gabinete.

EMENDA lP09713·4
f'J ConstiCuinte ANTO"IO FERREIRA

f'J PLE"ARIO

t=~;~'~

f?7iiOSJS7J

l\ presente prccosíceêc coloca o eeercícío da soberania popular a serviço

da s.ç:re:nada da Constituição. a ponte ele ectorãzer o d;noillllQ.r!a "'direIto poli'l:ico

de resdstêrcãa" 00 a"desoo!dl~!a civiln contra os atos ou golpes li; s'.1ÍJverão da

0I'darJconstitucional cseccrétrce, Essa prevísrc, q..m.i:D senos seja, servirá da a
dvertk€ia às autoridades ccostrtutoas <! aos usurpsrcres de ccecetêrcres institue,!
cnals da que os deslizes e deescrsscs q'.lSnl:O ao e:tJ'Ii:Irkento ria Constituição pcderão
legi~ a reJÇão e a intolerância do:! povo, Úllico titular d3 soberania A mt:'!z
te tal direito de insurreição irdividua! e coletiva éâa os artigos: 11 e 33 da~

tltuição rrarcesa de 24 De: junno 00 1193. que estebelecear

Art. 11 _ Twt acre esercé centre rm l'1atlrr.e tere oes cas et eans Ie

fl)J.'freS qJe la 101 caercíre, est arbitraire et tyrarn1 
qJe; celui centre lE:q'~1 on WJd:ralt 1texécuter par la I

yioJ.er(:e a le drolt de le repcusser par la force.

Art. 33 _ La réststeoce à l"oppression est la~ ões

tres nrotts de l'home.
Esta EMenda e tantas outras que estou epreeencan-,

do confluem para uma proposta de modificação substancial do texto
do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de
Estudos para a ~mplantação do Sistema Parlamentarista de Governo,
180 dias após a promulgação da Carta Consbtucional, que deverá a.,.
presentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua matafe
cac, estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamen
tarismo, caso seja recomendável

Com isso, simpl1 ficar-se-á o processo decisór ia
acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. Por ou
tro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, per
conferir_lhe discussão especifica

r<nO/.uITI.,clçio _..,

Do artigo 17, inciso IV, suprima-se a a1lnea "n",

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se a supressão da alínea "n" do inc!

so IV do artigo 17, que garante a participação do mesmo nÚInero

de trabalhadores e de empregadores nos órgãos da Administração p§.
blica.

Parece-me impossIvelassegurar essa -particJ.pa

ção, que equivale a manter, numa só repartição pública, centenas

de funcionários e mais uma equipe' de empregadores e de trabalhadR

res, no maa.a completo e improdutivo tumulto.

~i;e. o direito político de ressttêncfa encontra acolhid3 M art.
21 da vigente Constituição portuguesa, Q\J2 reza:

"Todos tl!m o direito d=:resistir a r:p;alt:p.Jer ordem cpe ofenda

seus direitos. liberdades e garantias e de repelir pela força

(J.Blcper agressão. cpando não seja possível recorrer à autorIdade

p:t>lica."

r;r----------"'''"..,''''"',.----------__,

O inciso rv do artigo 29 passa a vigorar com a seguinte redação:

EMENDA lP09714·2
f'J Constituinte ANTO"IO F"RREIRA

,UIlÚIIO/COKII11o/IO)lUalNlo

PLENARro
r;r--------~-TlUO"..TI...I;b __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 444

nê-se ao artigo 444 do Projeto de Constituição a se
guinte redação:

f'J PLE"ARIO
.~....IO'.OMlldC/IUIC...,lSlo__=_---,

t=;;;::'
F!õiõifã7J

" IV - a dignidade da pessoa humana, assegurada também pela im _

possibilidade constitucional de restrições ao pleno e{tercício

dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado o estado de

sItio e o estado de defesa;"

JUSTIFICA(".Ao

optantes, para atender a euae :finalidades."

r;r rUtO/.uIT"looçb __,

" V - a representatividade, como condição sem a qual governar e
legislar configuram sedição e usurpação de poder, cxãnes insus

cetiveis de anistia, de prescrição e retroatividade de lei mais
benéfIca;"

Impõe-se o adendo sugerido pela Enenda. "A dlgnidade da

pessoa humana", signif1.cando a intocabilJ.dade do cidadão, é con
quista assegurada em outros dispos1.tivos da Constituição, além

de não padecer de "restrições ao pleno exercício dos direitos

liberdades fundamentais" - conforme previsto no inciso.

" I - construir uma sociedade livre, justa e solidária na qual
o acesso aos valores básicos da vida humana se j a igual para to
dos;"

JUSTIFlCAC"Jí.o

O inciso I, do artigo 59 passa a vigorar com a seguinte redação:

A substituição intentada pela EMenda é de evidente proce
ôênc.í.a, A representatJ.vidade, e não a "representação", é que co;s

titui cond1.ção para que alguém venha a ssumir cargos do Executiv:;;

e do Legislat1.vo.

Por isso é que configura incorreção a referência "a repr~

sentação do deputado federal não prevalece apenas quando estã re
vestido da representação da câmara". ou seJa: o parlamentar detêm

a r~presentatividade daqueles que o elegeram, enquanto a Câmara

é a representação do povo no Legislativo.

Conforme adverte Aurélio Buarque de Holanda, representação

é "o conJunto de representantes", enquanto representatividade é
"Qualidade ou condição" de representativo, e, este, por sua vez,

é"constituído por pessoas que representam algo".

Dê-se ao inciso V do artigo 29 do ProJeto a seguinte redação'

r;r----------11ITO/."'rl'lc~io _..,

r.r__,---- .~UI.IO'COM1..101IU'CO., •• ilI _,

EMENDA lP09719·3 .=. --,
f'J Constituinte ANTO"IO FERREIRA ) t=;;~'~

~O=- -JI 57;;iillJ

r:~~~t:i~?9~~~~:a FE;;;-IRA---------.I t=;;~'~

~o"- __'I 5iQiEJ
r;r r •• ~o/.".,"'O~OO __,

r.r----'--- '~I•••,O/C~MI.llo/.~.~OKI"OO ,

Parece-nos que a inclusão da palavra "violentos" ao

texto do artigo emendado restringe indevid~ente a amplitude que

deve ter o dispositivo.

JUSTI~ICAÇÃO

Com efeito, qualquer atentado, e não apenas os que

se poderiam classificar de~, merecem o repúdio da sociedi!.

de hras í.Lea.re ,

WArt. 102 Somente o Congresso Nacional, por lei aprovada por dois

terços dos membros de cada Casa, pode conceder anistia a autores

de atentados ã constituição."

o ~rtigo 102 do ProJeto passa a vigorar com a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO

MArt. As Mésas das Assembléias Legislativas

providencJ.arão o cumprimento do disposto no parágrafo 29 do art!

go 59, mediante fórmula compensadora entre o excesso que

tir e os acréscimos por aumentos futuros."

Conforme estatuId~ no artigo 59, parágrafo 29,

os subsIdios dos Deputados Estaduais não poderão exceder o limite
daqueles fixados para os Deputados FederaJ.S.

A Emenda intenta esclarecer as providências a
serem adotadas no caso de os ';'alores pagos serem superiores ao li

mite fu:ado, de modo que as Assembléias Legislativas possam adap=

tar o sistema retributivo de seus membros ao que prescreve a nova
Constituição.

r;r -'- TuTO/.unl'lOaçoo----------_..,

r;r r<nol.U$flfIC.~.O __,

EMENDA lP09715·1 ..m. ....,
1: COnstituinte ANTONIO FERREIRA 1 ~;;~.~

~: --'I l%"J'fffiJ

fC;;,';~~

rrtM'~ãmJ

SENAOOR AUREO IU;LLO

A presente Emenda pretende não retardar a discussão
do terna, que por si só estará presente até ã decisão"'f1ná1, mas aci

ma de tudo realçar sua importãncia, pela criação. de uma Comissão es

pecífica destinada a examinar o assunto sob todas as perspectivas

possíveis, remetendo suas conclusões à superior decisão do Congres
80 Nacional. -

UParágrafo único. O produto da contribuição com o salário

educação será administrado, r""cada unidade ts.
derada, por instituição criada pelas empresas

Acrescente-se ao artigo 383, do Projeto de Const.i tuição, da

Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo único.

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos :fins,

descentralizando a administração e aplicação dos recursos, para ra

cionalização de gastos e otimização de resultados, pe r-m í t anõ o ainda

que os recursos permaneçam na mesma região onde são gerados

A instituição do Sistema Parlamentarista de Governo

no Brasil, por si só, tem criado um dos mais acalorados debates pe

la Assembléia Nl\c1onal Constituinte, Trata-se, efetivamente de um

capItulo ã parte, que merece um estudo rna;ls aprofundado, no qual se

inclua, precipuamente, a aferição da relação custo-beneficio, tanto

do ponto de vista econômico, quanto social e polItico,

Art. 444. Será criada, lSO(cento e oitenta) dias
após a promulgação desta Constituição, a Comissão Especial de Estu

dos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, inte

grada de Deputados e Senadores, para num prazo de 120 (cento e vin
te) dias, apresentar ao Congresso Nacional estudo seguido de ante

projeto destinado ã adoção do Parlamentarismo no Brasil,

JUSTIFICAÇÃO

PLENÃRIO

r.r ,U.J~IC/CO"I.llol...COIll..lo ..,

EMENDA lP09711·8
l:J

oe""-se a seguinte redação ao Art 381, do ProJeto de con§.

tituição, da Comissão de Sistematização.
"Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às esc:Q

las públicas, ã concessão de bolsas de estudo, à ampliação de ateI!

di~ento e ã qualificação das atividades de ensino e pesqU1.sa, em t2

dos os nlveis".

EMEl'IDA lP09712·6
l:J S",,'MP CONSTTTlJI"TE <U!lEO ME"o

PLENARIO

ltno/'ulTlf"~OO

fC;:~;;:;J

t:W'~';JEJ

~ADITlVA

DISPOSITIVOaEJ'IJAOO: artl93 12.1I1.

Acrescentar ro artigo 12, inciso lII. rc capItulo referente aos Direitos
Individuais(cldadania). alinea can a redação seg.Jinte:

Art. 12 ••••••

111 - •••••••••

alínea - Todos têm direito de garantir o Q.JlPrlmento da cmstltuiç§o e

de resistir aos atos de violação da orde'Dccnstitu::ional demo

crática.

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se tão-somente substituir a palavra "fund~en

tais" pela palavra "básicos", para contornar o problema da repe
tição detectado no texto do artigo. -

Este refere-se a "fJ.nalidades internas fundamentais" ,as

sim como o dispositivo emendado ("valores fundamentais W), nã:;'

se contando que o artigo 29 refere-se aos "fundamentos" da Repú

blica e, mais adiante, o artigo 69 vai definir as "tarefas fun:

damentais do Estado". e o inciso IV do artigo 29 às "liberd;""
des fundamentais", e o dnoa.so VI, do mesmo artigo, aos Mfunda _
mentos constitucionais da Nação". --
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,-,r----------m..""'''''''''.-----------.,

PLENARIO

EMENDA lP09729·1
tJJCONSTITUINTCRIC....RDO IZAR

,-,r 1'UToJIUI1I"..çÃO,-,r furonu'TI'1UÇ1.o

EMENDA lP09725·8 ..m --"';"

tJ CONSTITUINTE RICAI'lDO IZAR , rr;~~-=:J
... ,Ú.,'coN'nlo'llIICo..ulo- ; [i"f':;:::;0AT&~

I f(01!UJ

p:r;;~'~

5!'~iEJ

EMENDA lP0972().7
f'l Canstituinte ANTONIO FER!.EIM

['J PLENl\RIO

Da parte final, do inciso Ir do artigo 69 do Projeto. suprima-se a

palavra "internos".
Dê-se ao artigo 331 do Projeto õe Constituiçã.o, a segui!!.

te redação:

5upnmr no inieio do texto d'a letra "b", do inc.is.o l:Il, do Ar

tigo 264, a ~ressão: - "p&trimÕrdo".

JUSTIFlCAC'Ji:,O

"Art. 331 - t vedada a transt'erência de poupança de Est.!!

dos com renda int'erior à média nacional, para outros de maior de _

senvolvimentoll • JUSI'IFlCATlVA

JUSTIFICACÃO

Melhorar, ainda mais. a destinação dos recursos captados

Além disso os esttld10sas têm debat1do hÃ lo~go tempo~ a-respea'tc

dos ef'eit'os do imposto sobre o patri.nãnio. De sua instJ.tulçio geJ?,Jllowmento de

propensão ao eensaeo, entesouramento de caplta1s para o ext er-acr-, e at1lIIento de

Bphcaçõcs CllI outros ab.vos malS :fac1lmente sonegáve1s em detrvnento de ap11c,:

çõcs em setores produhvos. O Canadá que tambélll ava1J.ou a.mplamente a possibil~

dade de sua 1IIplantação a descartDU, quando canclu~u qL1epenahza a poupança ,

ante as sêru.$ diíiculdadea de aval1ação dos recurso humanos, e de adJIlnistl"ll

ção. O Japão baniu a espécie de sUa leg:1S1ação, pelas mesmas raZÕes.

P.atrimÔrn.o não é fato econõmic:o, se:ldo contrad1tór1o :l.tIClui-lo na

l1stagem para a J.nc1dencia de impostos, a1Ma pol"qUe o Parágraio 2! do Artigo

2Sl esclarece que "0$ ~$tO$ 'terio caráter pessoal e toerão graduados segundo

.. capaclda.de tlCOnOEl1ca l{qu1da.

quena poupança para que 05 mesmos sejam apllc;;l.dos em projetos

promovam o desenvolvimento do Estado de origem.

EMENDA lP09726·6
tI CONsrrruINTE RICARDO IZAR

Suprima-se, da parte final do artigo 79 a expressão "desde que não

afetem a soberania de seu povo".

suprime-se, apenas, a palavra -internos", porquanto
condições econõmicas, por exemplo, garantidas e preservadas pelo

Estado, visam também ã "consecução de seus obJetivos"~.

JUSTIFlCA<:,.ÃO
,-,r__-,=- ttl<T8'... If"ICACh ____,

~ evidente a desnecessidade da expressão "desde que não ~

fetem a soberania de seu povo", uma vez que essa condição está
impIi.c!ta no artigo 29.

Acrescente-se ao Capitulo IV _ Dos Munidpioa _ Tltulo IV _

Da Organização do Estado - o aejU1llte dispositiv, rrwl.t. Gno\~'

"Art. CaberÃ ao llnuc1plo planej~r o desenvolvl.lllento vz
bano, respe1tadas as no1"lllaSgrerais e du'Ctrius f1Xadas em lei iederal.

PLENARIO

SuprilÚl do § 21, do Artigo 257, a expressio .. o patnmÓnio-.

Parágrafo Onico. Os IZl1nidp10s. com auxilio da União, dos E.!
1:lldos ou DUltrito Federal, du-io pnor.:a.dade às obras de inEra-estrutura. ue- _

bana" •
...u ..../eo~"de'"....e."'"llo _,

JUSTIFICATIVA

r.r- TrUOI.JITl'IC"ih -., JUsrIF1CATIVA

Suprima-se o artigo 89 do Projeto de const.ituição.

JUSTIFICAçAO

A presente EllIenda tCllO por obJetlVo preservar a ilUtonolllia ~

h1.C1pa.l, reconhecendo a natul"Q....a d1vers1Í1cadà de nossas comumdades, neste

Pais de dllllensões cQnh.nentius.

Patr1JDÔnio nio é fato econômico, sendo contraditório 1ncluf-

lo COta0 suscetlvel da inc1dênc1a de J.IlIPOstQ, -.esmo porque o prÕpl"10 i 2!, ora

ClII exame, esclarece que "05 lmpostOS terão caráter pessoal e serão graduados

aegundo a capacidade econõm1ca do cont~bu:i.ntetr, entenda-se. capBC1dade eeo

nÔllllCa líquida.

·Ccnflitos internacionais" que no território brasileiro

POSSêlll1 se transformar "em fatores de desa.gregação de sua gente"
encontram remédios eficientes no Título VI, que trata da Defe

sa do Estado e das InstitUições Democráticas.

EMENDA lP09723·1
t:" CQHSTmmm; ftlÇAROO IUR

PLENARIO

"' tllfa'~ulflOl=••ÃO----------_,

T!tulo lI, Capo I

S:Jprimir o incisO XIV, do Arhgo 12.

Além aassc os estud10s0S têm debahdo bi longo tempo a r-ee

pe1to dos C!C1toS de- imposto sobre o patnlflÕnlo De sua 1l1stJ.tu1ção geram au

mento de propensão ao consumo, entesouramehto de cap1ta1S para o exterior. e

aumento de ap11cações em outros ah.vos mais faclllllente sOhegáve1s em detrJ.l:leE.

to de apl1ca.r;Õcs em setores produtJ,vos. O Canadá que também avafacu amplamen

te a poss1bih.dade de sua implantação a descartou, quando concluitl que penal.=.

za a poupan;a, ante as sénas diiiculdades de avahação dos recursos humanos,

e de adlll1n1stração c:: Japão hanJ.U " especae de sua legislação. pelas mesmas l:!.

De-se ao !telll lI, parágra!'o li, elo Arttio 66, • seguinte redação:

_ rr) estabelecer progrlt:lllas ele construc;io ele .oradiaa bela. COlIlO es-.

tillJ.llar a Illelhoria das cond1ções hll.bitac10na1s e promover o saneamento báS1CO

para a populaçãõ,

JUSfIFlCATIVA

EMENDA lP09731·2
p3 CORSIllUlilIE IUCMWOWíR

1?r----------fll'O"UI'''~..;ÃI ____,

r=----------OIEJlI'.... ' .. "' ...lO _,

"-v- l.nshtu1Ção de ~ca.nJ.SlDOs que assegurem .. e!eh.va }Jart1CJ.

pação das orglUl1zações cOllDn1tál"1as no pb~ejamentD II:R.1n1cipal:'

t prÓpl"10 do regime delllOcrático a. partJ.c1paç.ão das. organ.lzaçÕCs

da comwudule no processo de transfonnaç:Ões e planeJamentos do Mum,cipio, mas

há que se desVJ.rt:uarClll as prcrrogat'has inerentes ao poder publico muniCJ.pal

no processo ~c1sõr10, preservando-se -a COrDpetênc1a do Preíe1to ot1 da Cimara

De-BC ao :lnciso v, do Artigo 62, a seguinte redaçio:

JUSTJFICAtIVA

MunlCl.pal no exerciclo dos seus poder$'s de gestão. 1tDporta.nte que se exclua

do 1nC1s0 ,. algo que representa wna desorganização, na admJ.mstrilÇ'io piibhca.

&lprUdr da letra "a", inciao 11, do Arhgo 265, a ~ressão"p!.

A llIatéria não deve constar deates Titulo e Capitulo, que

tratam respcc:::tivamente "Dos Dlre1tos e Liberdade& FundamentaJ;s" _e "Dos Di

re1tos Ind1:nduais". A redação nãoassegura a mnguém o d1reJ.to à sucessão

hereebtária; ao contrál"1o, pode ser conf1scat~no Por 1SSO meSlllO, contrá_

no às nossas tra(hções de l.VIealb'1r para o futuro, poupar e inveshr.

'--'-====:...=::..== ---Jl E';;;~'~
PLENARIO ...u··,..·"'·~·_·,,··=·~==== _'I !'fOi',iQJ

EMENDA lP09728·2
E lYIN.c;ru:IlIClh RTC".AJlJlCl 1704»

JUSl'IFICATIVA

PLENI\RIO

A substituição do termo "implantar" por "estabelecer-", nos parece

mais cond1zente com a nature....a de ação do MulUcíp10, sem 1nva.d.ir a irea da ;1.n1.

ciab.va privwiI., ã qual sempre esteve afeta a constroção de IDOradias para to 

daG as classes sociais. Ao 1ti.rmcip::r.o, cabe, por sua vez, est"i/llUlar .. lIlelhoria

das cond::r.ções habitaciona1s e "prolllOver" o saneaa::nto básico para a população.

,-,r------ ftnl'~~tf'fJC.OÇlo

Dô-_ • letra "b", do inciao VI do Artiao 17, a Rgu.inte rc-

-b) o dever de infonur dI/;que se trabL cate Item abrange ..

reaUu.çio da. receita. e u despen,a de invu.tillento e custe10 doa !undtlo$ pÚ

blicos, obriga a todQa os Órgios iederais, eataduaia e DJ.D.icipais, da adIli _

Diatração cU.ret.. ou indireta, e ae eatcmcle às elllpreaas pÚblicas que exercelll

atiTidade 80Cnl de 1"Clemcia, ressalvados quanto a estas que digam respei

to a custos e inve5tiIDCntos sem repercussão na balança COIIlCrcial do Pais.

Trata-lIe da inversão da pocição da palavra "pÚbli~" ea-o eatá

DO texto, para erltu--ao interpretação ..biSUa.

trillÔnio".

JUSTIFICATIV....

PlltnlllÔnio nio é fato econõll1co, sendo contraditóno 1nclu:l-lo

na listagelll para .. J.ncidencia de bpostos, ainda porqu~o § 21 do ArtJ.go 257 fS

clarecc que "os b3p0stoa terão caráter pessoal e serão graduados stgundo a capo!

cidade eCOl\Õa1ca. do contr1buJ..nte", entenda-se, capa.CJ.dade econôm.).ca 1:fqu1da..

Alémdisso os estucbosos tem debatido há lonao te=po a resPCltO

dos efe1tos do illlpOsto sobre o patnllÔrrlo. De sua 1n5t1tuição geralll aumento de

propensão ao COnstlllO. entesouramento de cap1tais para o extel'J.or, e aulIlento' de

aplicações ~ outros atJ.VOs mais iac11mente sonegáveJ.s CIII detl"1mento de aplica_

ções em setores produtivos. O Canadáque t~bém avaliou amplalllente a pos~abilJ._

dadfl de sua iIllplantação a descartou, quando concluiu que penaliza a poupanç~ ,

antfl as .érias di1'iculdades de an.liayio dos l"CcursolS humanos, c de administra_

ção. O J-.pio baniu a eapéeic de aua leaislaçio, pclaa~ ruÕes.

Dar ao ArtJ.go 37, TíTULO In - Das Garanti.s Constitucionais, a

redaçio abah:o, e supriair o Parágra!'o 'Onico do _5Il1O Artiao:

Art. 37 - Qualquer c1dadão, parbdo político, assocu.ção ou sin

dicato, é pa.rt:e legit1lllB para propor ação popular, que vise a anular ato 1l,!.

gal ou leS1vo, na forma que a lei detel'lllinar.

JUSfIFICATIVA

A enumeração tllXabva dos valores sus.cetiveJ.s de lesão por ato

ilegal, no texto da Constituição assume cariter restritivo, iJil9Cd111do a in _

clus~o dI!: PO'I'OS valorea que surJUI na dihâmJ.ca social, paÚbca e ec:onÕerlca
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Suprildr a letra "1", do Itu n, do Artigo 17.

EMENDA lP09741-0
t: f:ONsrrnlTNTF RICAI?OO V'R

~PL~'NÃ~l_O~_,ulll....u.QOrlnlolIUOl•• llIu.to

=====::::====='----~~r.r 'U'OJ.UlllPlC:&Çãe

Supr1ll\l1-ae a letra "d", do :Item IV, do Artigo 17•

EMENDA lP09737-1
l!J CONSII11'IllTE RICARDO IZAR

r.r----------nKTftJ.OIT"lUÇb,----------~

dI;) Pals. Por isso, é a1a15 racional que a g.iLrantJ.a cOns1:J.tuC10ruU em apreço

fique adstl"J.ta Às IllUtaçÕCS da Lea orcb.ná,na.

Por outro lado, a proteção do I:stado. como estImulo ã denuncaa _

ção de ato 11egal ou .lesivo à comum.àade, melhante ação popular, isentando o

autor de custas processuais, leva ao grave defeito da exarceb6çiio de qualquer

um do povo, ~ qualquer condição econômJ.ca de reesereseeote ao réu só absol_

• ido, ao 1'111I do proc,;sso. de agir por vingança, COCllplc;xos de vida ou emulação

Nem ao menos se JustlfJ.ca a ressalva da má ré, porque 1nócua numa ação regres

siva. O prejt.llzo ao 1njustiçado é fatal, sem ral1;õcs que o Justif:J.que. -

Trata-se. de IlIl1téna. que deve per regulada, exclusivamente pela lei

Suprimir I) Artigo 39.

mSI'IFlCATIVA

Trata-se de matérl/l de caráter estranho ã representação sindi

cal, , ã qual é deferida a defesa dos dlreltos e 111teres~s de categorlas ln _

davaduaa.s ou coleh.v/ls. Deve ser suprlmlda porque 1IlIpllca na cnação de tu _

llIulto nos pr-eceabos. sindicals, além de conturbar a adaunistraç:ão e gerencia

mento das empresas e estabelecimentos etlIpresarials.

orcbnma.

PLEN~RIO

JUSTIFICATIVA
'uto/.un'.lC.&Çlo --,

Suprima-se o Artigo 313 do Projeto de Constituição.

A erlllção de uma ação requis1tóna de 1IÚOl"'mações e eX1b1

ção de dccueerrtcs não passa de um luxo processual. EIII qualquer ação orch.ná _

ria, que a tal euja, o prÕpno JU1Z o faz de OflC1o, ou a pedido JUstiflca

do das partes.

Deve-se evitar o estimulo ã silllples devassa nas J.A!õtltul 

ções, por mero capncho ou s:unples emulação.

EMENDA lP09738-0 ."m. ~-.,..,
I':J CONSTITUINTE RICARDO IZAR - I cr=PFLG:J

UrlltWl~M,n1Il'IMCft""do rar-;:::;-uu---::;:;"l

PLENARIO ---'1 Notfjãl1
r.r----------mm"""...."------------,

JUSTIFICACÃO

Matéria não formalmente constitucional.

EMENDA lP09734-7
t' ro,Om;rtnmm; RTCARpO IZAR

PLENARIO

Dar ao artigo 37, T1roID TIl - Das Garantias Constitucl0mus,

a aeguint.e redação

Art. 37 _ Qualquer cidadão, parhdo pollbeo, assocução ou

sindicato, é parte legitlll1a para propor ação popular, que vise a anular ato

ilegal ou leslvo, na forma. que a lei determinar.

Suprimir o § 21. do Artigo 338, a expressão "Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual".

JUSTIFICAÇÃO

o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, criado pela Lei ne 5107 de 13 de setembro de

1966, que, por sinal, tem provado plenamente na sua destinação

especIf"ica de construção de moradias para as classes de traba

lhadores menos f"avorecidos. A sua implosão chega a ser temerá

ria.

EMENDA lP09743-G ..~
1'1 CONSTITUINTE RICARDO IZAR '---------,1 ~L""=l

PLENARIO ....,~"'·..~"~,,··~--------,l f'Wl'rL:fdJ

Dê-se ao inciso I, do § 11. do Artigo 335, a seguinte r!,

dação:

-I) contribuição dos empregadores. incidentes sobre a ts.
lha de salários.

JUSTIFICACÃO

Deve ser mantido como base da contribuição semente a f'o

lha de salário, suprimindo-se o f"aturamento e o lucro do emprega 

dor, como base comulativa para cálculo. É preciso considerar que

o f"aturamento não constitui elemento real de avaliação I e que. so

bre o lucro já incide uma pesada carga de imposto de renda,

tendência a ser aumentada de 5%, a titulo compulsório, previsto p.!:.

lo Projeto de Constituição em exame.

Suprimir do § lI, do art. 338, a expressão:

t:=== PLENARIO l>I.uJ"OI.0,."JJo/.uaeo...,1II

r;r-----mm""=•.~:;:::.,====~=====:

EJVIEI'IDA lP09739-8 oom.---------,J r-r'P"F'L'''-----,[J CONSTITUINTE RICARDO IZAR . '=---- _J

JUSTIFICATIVA

A enumeração taxativa dos valores suscetlvels de lesão por

ato 11egal no texto da Constltulção assume earater reser-rtavc , ;uupedlndo a I

inclusão de novas condlções orladas pela di nâmlca soclal, polit~lca e eoonõ

mica do PaIs Por isso, e malS r-acaonaL que a garantla constltucl0nal em apr!!.

90 flque adstrlta às mutações das ãeas- ordinárlas.

_ Garantia do Patrimônio Individual.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICACÃO

Patrimônio não é f"ato econômico, sendo contradi tório

inõlu!-10 na listagem para a incidência de impostos, ainda por que

o § 21 do Artigo 257 esclarece que 1I0s impostos terão caráter pes

soal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuin.

ee", entenda-se, capacidade econômica lIquida.

Além disso os estudiosos têm debatido há longo tempo a re,!!

peito dos e:feitos do imposto sobre o patrimônio. De sua instituição

geram aumento de propensão ao consumo, entesouremento~aPitais

para o exterior e aumento de aplicações em outros ativos mais f!

cilmente sonegáveis, em detrimento de aplicações em setores produ

tivos, O Canadá que também aval.iou amplamente a possibilidade de

sua implantação, a descartou quando ccnctutu que penaliza a pou

pança, ante as sérias dif"iculdades de avaliação dos recursos hum,!.

nos, e de administração. O Japão baniu a espécie de sua legisla

ção, pelas m!!-Srnas razões.

Suprimir o inciso IV, do § 1', do Artigo 335.

"' ... n''"'"~..' __,
o Fundo de Garantia do Patrimônio Individual. nova den,2

mlzação dada ao Fundo de Garantia Por Tempo de serviço, é patrimz

nio pessoal dos trabalhadores. que deve ser mantido intocável. A

sua junção a outros tipos de recursos administraveis por uma ãna

ti tuição f'inanceira governamental a ser criada, jejuna no assunto

acaba gerando a sindrome da massif"icação num Fundo heterogeneo e

sem limitações palpáveis.

Subeti tua-se o i tem XV" do Art. 13, relativo à duração

do trabalho, pelo seguinte:

'--==='---"=""-''''''''- --JI pr;;~"'-==J
PU: ....... 'CO.llflll/...COM'..1o , ....U-

PLENARIO I~ RLfiI

EMENDA lP09740·1
I:J CONSTITOINTE RICARDO IZAR

I:J

juiz:o ao inJustiçado é :fatal, sem razões que o Jushfique.

JUsrIFICATIVA

Garantias Constitucl0nais.

PLEN~RIO

A proteção do Estado, como estImulo ã dermnclação de ato ile 

gal ou âesavc ã comulUdade, mediante ação popular, lsentando o autor de ou~

tas processuais, leva ao grave defeito da exarcebação de qualquer um do povo,

sem qualquer condição econÕmlca de ressarclnento ao réu só absolvldo, /lO fim

do processo,de aglr por vUlgança, cOllIplexo de vida ou emulação. Nem ao menos

se justifica a ressalva da má ré, porque inocua numa ação regr-essava, O pre-

Suprillliro o parágrafo único, do artigo "57, do T1TULO 111 - Das

EMENDA lP0973S:5
~!Itm; RICARDO IZAR

,."... ,UtoNuITl.IC&Çlo ~

EMENDA 1P0973G-3
l!J CO.NSTITUINTE RlCAROO IZAR

"Duração de trabalho não superior a 48 (quarenta e

oito)horas semanais e não excederrte a B (oito) horas d1árias,com

intervalo parà repouso e alimentação".

Suprimir a letra ".11" do ftetl IV, do Artiao 17.

JUSfIFICATIV....

JUSTIFICAÇÃO

Nem mesmb a Organização .'fnternacional de Trabalho, .!c

través de convenção ns , 47,de 1935, logrou, junto aos países mem.

bros, alcançar a implantação de jornada de 40 (quarenta) horas '

semanais.

f!J ..
rtXnl....'n"'"C1o' _

o condicunt3.llento pnvativo, de representatindade perante o P0

der Público, -entre os sindicato,," que ~presentem o .esmo aeglllento catego _

ritl ou a _SlIll ClllM.Urldade de intere~, :reau1t"ari _ 1'~t~ contradição

~ o pri%ldp10 de plena liberdade sindical, criando priYiléaioa odiosos.

Por outro lado, o limite constitucional de 48 (quaren

ta e olto)horas semanais poderá. no :futuro,ser reduzido pela lei

ordinária. Porém", o 1nverso.ou s~ja, O" limite constitucional de

~O (quarenta)horaa tornar-se-la lnf'lexivel e. isto mesmo, capaz

de criar problemas para a economia do pais.

Dê-ae a letra "f", do {tell IV, do Artiao 17, a aeauinte red&9ãcu

-tl ao diriaente alndical é ·aat-tida a proteção necea.ãria ao

~!c~o de -.la atbidadia, na M1& baae hrritorial. de atuação.



1020 • Assembléia Nacional Constituinte

J1lSTIFlCATIVA

Hão se pode insb.tuc10na1i:Ur o d1reito de qualquer pessoa,por

EMENDA lPQ9750-9
l: CONS"TD1nrrF RTeABM IZAB

'PlENARIO

.~........'to.lJ'1o'...tu'n1o __,

PLENARIO

Miar que seJa &\la repl"'eBentat1VJ.dadc, tC1:" acesso aos locais de trabalho, in

'Vad1ndo o caJIIPO dos direitos e poderes inquestionáveis dos !hn.gentes de em

presas.
Dê-se .. letra "b", do inciso VI do Artigo 17, a seguinte re-

dação

T!tulo II. Cap. I.

Alterar para a segulnte redação, a letra "d", do incisa

r.r----------TU"" ...""1l:~10 ~

Suprilaa-sc a letra "I". do .It_ IV, do Artiao 17.

-b) o dever de informar de que se trata este :hem abrange a

realiz.a.ç.ão da reeeaea e as despesas de investUDento e custe10 dos fundos pÚ_

bhcos, obr::J.ga a todos 05 órgãos :federais, estaduais e municipais, da adm1 _

m.stração d1reta ou indireta, e se estende às eIlpi'esas pÚblicas que exereem

atividade social de relevânc1a, ressalvados quanto a estas que digam respei

to a custos e lIlvest":imentos sem repercussão na balança comercial do Pais

JUSI'IFICATIVA

Trata-se da inversão da pos1ção da palavra "pÚblica" CO/110 está

no texto, para eVJ.tar-se interpretação amblgua.

l.. do Arhgo 12

"para atender o que dispÕe a alfnea "b", o Estado esta

belecerá programas para a erracilcação da pobreza",

JUSfIFlCATIVA

o texto passa para a ordem rhreta fac1litando seu entC!!;

dillIento; hra-se do texto do proJetõ seu carácter de e:xig1b1lidade aos c,!.

dadãos de d1re1tos, contra o Estado, à abmcntação, saúde, trabalho e sua

remuneração, IllOradia, saneamento bás1CO, segurldade social, transporte co

let1vo e à educação. Portanto, a obrigação exiglvel con.51gnada no texto do

projeto perde sentido.

nJSJ'IFICATIVA

Trata-se de IIlatéria pertinente 11c1 ordinárJ.a e &Os estatu

tos das entidades sindicais. líao é matéria constitucaonal.

....u ..... 'U1...do'.lIIcn'nle. --,

PlENARIO

r.r----------nlTO''''IT''~1l

.~._'co.."do""co"'''lo
PLENAR!O •

r.r Tut.'''''I1I'It.oçlo ~

rn-----------Tl.T.,'~IT'~. _..:..,

Substitua-ae o inciao "b", do ítela V (a aanifestaçio coleti _

va), do Art1gO 17, pelo seguinte, supri.tndo-se as letras "c", "d", "e", ":f",

"a", do 1Ie!aO item V.

b) reconhecilllento do dire1to de &reve, :f;J.cando aeu exercício

dependente da manutenção dos serV1ç08 esaenc1ais ã. coamidade.

Altere-se o texto do "CAPUT" do Artigo 312. substituin

do-se a expressão "duzentos e cinquenta" por "cenec e vinte e ci!!.

co". mantendo-se os parágrafos 11 e 21.

JUSTIFICACÃO

&1priJúr .. letras "p" e "q", do !te. IV, do Artigo 17.

JUSTIFICATIVA

Limitando a área a ser ocupada a cento e vinte e cinco

metros quadrados, er'eeee-ee , ainda mais, a possibilidade de ocu

pações com objetivos econômicos, restringindo-as àqueles que

realmente necessitem do imóvel para si e sua :ramllia.

A greve não deve, nelll pode ser J:'Cconhec1da COlllO dU'e1to aba.!?

luto, Tratõl-se de UlII d1re1to relat1vo CllI qualquer outra parte do -.mdo.

Dema.1s d.J.sso o exercício desse direito deve ser regulado pela

legislação ordinária.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao "CAPUT" do Artigo 301 do Projeto de Consti tui

câc , a seguinte redação:

IlArt. 301 _ Será considerada empresa nacional a pessoa'

jurldica constituIda e com sede no paIs, cujo controle decisório'

esteja. em caráter permanente, exclusivo e incondicional. sob a

ti tularidade direta ou indireta de pessoas f'lsicas domiciliadas I

no pala. ou por entidades de direito público interno".

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Supr:J.m.1.ra letra "o", do ItCll:ll Ir do Artigo 12.

PLENARIO

"'"----------"""'""',."'.,----------~

tLU.IIlO/CO.. 'u1e" ....... II1e

PlENARIO

Trata-se de saatéria especIfica de lei ordinána. Jlio telll se,a

tido constitucional.

Dê-se i. letra na", do item IX, do Artigo 17, a aegufnte redação;

-a) t da reaponsab:ilidade do Estado l'eiU1ar o _rcado de bens e

serviços essenciais à população, 5Cl1l acesso 'aos quai.. li coexltência d1gna é i!,

possivel,

JUSTIFICATIVA

A ação do Estado é, lMJito lUis que exercer "controle", o de ".!:!

..B!:!!!!:" o llIercado de bens c aen1ços essenciais à população, inclusive quanto à

coorden.a.ção de estoques :regionais, de :forma a garantir o equillbrio do abaste

cimento e também a prestação desses sel"'Viços, em todo o terr1tório nacacna'l ,

A .atéria é estranha ao napitulo I, porque não se trata dos d1re.=.

tos lIld1v1dua1s, "str1ctu sensu", além de UlStituir a 1ntervenção do Esta

do na econôcua pr-avada , não bast,asse o conflito de entendimento na determ~

nação e:f1caz do que venha ser "excesso de lucro"•

A supressão da expressão "e de capitalll será benéf'ica I

para o Brasil pois não veda investimentos estrangeiros, resguar 

dando. o controle decisório.

PlENARIO

Suprimir a letra "e", do Item VII, do Artigo 17.

EMENDA lP09753-3
t: ~Ol'SWJlINIO.JlICARDO IZAR

PLEN~RIO

Titulo II, Cap. I.

&1bstituir na letra. "b", do inciso I, do~,

expressio "&arant!-lo~"por ·prclllovê-los".

F
PlENARIO

Dê-se ao "CAPUT" do Art.303 do Projeto de Constituição.

a seguinte redação:

.'Art. 303 - A intervenção do Estado no domlnio econômi

co e o monopólio só serão permitidos quando necessários para ate!2

der aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interes

se coletivo, ecrrrorme def'inidos em lei, mediante aprovação do CO!!

gresso 'Nacional."

JUSfIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A lei orid.J.nlÍria regulará a Datéru., J}osto que nua COIIplexid,!

de exige a prevenção contra caSOs geradores de .u~içio. quando e.IlI waa "co _

missão" participem rcpresentllJ1tes de concessionánas e de seus própnos ee-,

pregados, à B\l1sa de fiscalizarem o que é pago pelo pÚbhco.

Garantir é u. termo de aJ:IPlo espectro, eceo pode-se ve 

ri:!;J.car do D1cionário Aurébo, 21 ed1çã'o, pá.g 835, e é inconlhciQnal~

texto do projeto, portanto, se adotado, pode ensejar abusOs 1ncontroláve1s.

Já o teTlllO promover, confol"lllC o .esao Dicionár::J.o, pâ g• 1401, dá ao d1sposi

tJ:vo const;J.tuc1onal em questão seu verdade1f"O caráeter, 1Sto é, de 1mhcat.=.

ndadc d08 :fins do estado e doa dire;J.t~ dos cidadãos.

JUSTIFICAÇÃO

"Acrescentando ao "CAPUT" do Artigo 303 a expressão

"mediante aprovação do Congresso Nacionall' ~ assegura-se. mesmo em

hipótese de exceção, a menor intervenção do Estado no dominio eC2

nômico. que é o que se busca em um regime democrático que preten

da fortalecer a economia de mercado e a empre!la privada.
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t1Kto/.u'fl,~çlo----------~

Titulo rr, Cap. I

PLEN.t'lRlO

Suprimir. letra "/l.", do incisQ I, do Artigo 12.

EMENDA lP09766-S
f!'J CONsrIDIINTE RICARDO IZAR

Dê-se à letra "d", do mcrse XIII, doA~ a aegu111te r:!

-d) os bens de produção são suscetíveis de desapropriação por

"Art. 300.................................. dação:
Parágraf'o Único. A lei garantirá a proprle-

nlTO/"UlTlf~lÇ';O

o Parágrafo único do Art. 300, passa a ter a seguinte r~ I
dação:

t:::== 'LU.l.III/CIlllj!de/IU'COII'nlo

PLENJlRIO

dade privada, prescreverá os modos de aquisição e de go

zo e estabelecerá as normas e os 11m! tes da sucessjic le

gitima e testamentária, bem como, o procedimento de des,!

proprlação por utilidade pública ou por interesse social,

a.edlante prévia e justa indenização em dinheiro, ressal

vados os casos previstos nesta Consti tuição ll •

JUSTIFI.CACÃO

A presente Emenda objetiva:

- explicitar melhor a garantia de manuteru;ão da proprie

dade privada como fundamento da ordem econômica;

- remeter à legislação ordinária a obrigação de estabel~

cer ofi modos de aquisição e de gozo da. propriedade. os limites de

sucessão ~egitima e testamentária. bem como a detenninação dos pr~

cedlmentos de desapropriação e indenização.

necessidade ou ut1l1dade pÚblica. ou por interesse social. desde que eeees-.

sána à execução de planos, programas e projetos de desenvolv1lllento eccaaL

e econôlll1co. sejam eles da Un1ão, dos Estados ou dos Il.1nicipios, llIecb.ante I

previa e Justa indenização em d:uthe1ro.

JUSTIFICATIVA

Hão há ra.zão ace1tável para que seja diversa a t'onna de 1nderl;!

zação. no caso de desapropr1ação genér1ca, peevaeee na letra "a", deste lDe~

IDO inciso, e o de desapropr::t.ação de bens de produção; a pr1111e1ra tIlCdiante •

préna e Justa cobertura em dulheu'O, e a segunda,não.

JUSI'IFlCATIVA

A matéria const1tui novidade no direito constitucional br!

Sil,:l1ro no que toca à proteção dos dIreitos indinduais O texto do projeto,

de acplo espectro, abrange r1COS e pobres, pessoas físicas e ju;-idicas, e P2

derá gerar 1ncalculáve1s abusos em detrimento das companhias cOnCeSS10nárUS

dos respectivos servaçcs púbhcos, o que resultará, em graves preJuhos à. c.2

let1vadade e consequentemente contr1bu1rá para aumentar ainda aais ellI even 

tual ddlC1t público.

Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Constituição, a seguiu

te redação, suprimindo-se os i tens V, VI e VII e seu parágrado ún!

t1no/,~,"'o:.o.çlo ~

PLENARIO
r.r tnn"~It'.,C.~i', _____,

PLENARIO

r.r tUto/'~.."~10----------_,

Dê-se ao artigo 300 do Projeto de Consti tuição, a seguin

te redação:

"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciati

ve, na economia de mercado e na valorização do trabalho humano. tem

por f'im assegurar a todos a existência digna, conf'onne as ditames'

da justiça social e dos seguintes princ:!pios:

soberania Nacional

II _ propriedade privada

III _ função social da propriedade

IV - livre concorrência

V - def'esa do consumidor

VI - def'esa do meio ambiente

VII - redução das desigualdades regionais e sociais

JUSTIFICAÇÃO

A "economia de mercado" é um pi18.l'l da trad~ção econômica

histórica brasileira e por isso deve ser um dos f'undamentos da Or

dem Econômica.

Suprilur a letra "d". do inciso XIII, do Arhgo 12.

JUSTIFICATIVA

A matér1a sobre desapropn.ação já f 01 tratada de manea t-a geral

na letra ..~ .. do mesmo 111C1S0, que 1l1U1to raciona1rllente entendeu de remeter

a llIeSllla para a lei onhnárla. Melhor deaxar- todo o instituto para ser rem!.

lado por Úruca Lea espec:Íf1ca

PLENARlO= tu10/.~.f..~h _,

DAr ao 5 51 do Artigo Z'/2, a seguinte redação

"Art. 300 - A Ordem Econômica, fundada na livre iniciat!

va, na economia de mercado e na valorização do traba.l~o humano, tem

por fim assegurar a todoa existência dig;;a. conforme os ditames da

justiça social e os seguintes principios:

- soberania nacional

11 - propriedade privada

III - função social da propriedade

IV - livre concorrência"

JUSTIFICAÇÃO

1) A economia de mercado é um pilar da tradição eceeêeu-,

ca histórica brasileira e por isso deve ser um dos fundamentos da

ordem econômica.

2) Os incisos V. VI, e VII devem ser suprimidos pois não

são conceitos basilares da ordem econômica;

A matéria tratada no item V mereceu capitulo próprio ne,!,

te Projeto (Capitulo VI do TÍTULO IX) e já é, Juntamente com a ma

téria tratada no: item VI. assegurada. como direito coletivo,

Artigo 17 (itens VIII e IX, respectivamente).

Quanto ao previsto no item VII é situação trasitória, cQjas provi

dências para eliminá-las estão previstas em outros capitulos deste

Projeto.

3) O Parágraf'o único deve ser suprimido pois não cuida'

de matéria formalmente constitucional.

551 - As aliquotas do imposto de que trata o i'telD II, não exee

cleno os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.

PLENARIO
~ tUttl/'~""lC'oç"O

Suprima-se o parágrat'o único do artigo 300 do Projeto de

Consti tuição.

JUSTIFICATIVA

A cobrança de Imposto progressivo na transmssão "causa lDortil;;"

uma forma. de pena11zação anusc-bada na leg1slação. Pr-ejudaca os herdelros,del:

adande seu patr1rnÔn1o, que é garantido eonstltuciona1rllente (Arhgo 12, item I

,!:Iv) e que sempre esteve sob as vas'ras zelosas do Senado Federal, 1lO qual. COIllO

o presente texto, todas as ConstltU1ÇÕes defer1ram poderes para a t'1xação das

liquotas do refer::t.do 1I1lpOStO.

EMENDA lP09768-1
tJ CONSTITUINTE RlCAROO IZAR

..... ,OlIO/'~.. II'lo/.lISl:lI.. ul.o----------.

Titulo n, Cap. I

SupriJur a letra "a", do Inciso I, do Artigo 12.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A matéria ali prevista não é f'ormalmente constitucional.

••••'-,."0....10/ ....<0.' ..10 -,

PLENARIO
r.r

U
l<ttl / ' ... fl'lC'oçl0, _,

TItulo II, Capo I

Trata-ae de nov1dade no direito constituc10nal braslleiro,

visto que esta Illõltéria nunca foi considerada constitucional. Sempre. de

acordo com a tradição bras1le1ra, pertenceu exclus1vamente ao campo do d.!

re1to cdva.L, No CÓdigo C1V1l, Art. 41, com sua lapidar redação, está. def.!

=da da seguinte lIlane1ra.

"A personalidade c1v11 do hOIllelll começa do naseaeentc com •

vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direi tos

do nascituro".

SupriJdr o Artigo 285.

Dar .. letra "f", do inciso IIl, do Art. 12, • aeauinte

redação'

-f) ningu~ será privilegiado ou prejudicado em ra:zão de

nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, or1entação sexual, estado c1v1l ,

natureza do trabalho, religião, convicções políticas ou fllosÓf1C8S, deficiê!!

eia t'fsica ou llIental,ou qualquer outra coruhção SOC1al ou llld1ndual õ

Salienta-se, adema1S, que o texto do proJeto constitucio 

nal deixa desprotegidos os dire1tos do nascituro, como evidentelllente é po~

s!vel conclu1r de sua redação.

f'"
'.

JUsrlFICATIVA

A _térra não é de t'e1tio constitucional, devendo ser trat!,

da eIl leaislação ee-ua.

A premissa lIl8ior extraída do texto em exa.me é imped1r

"privilegiados" ou "prejudicar" alguém, nos casos que espec1t'1ca. Desnecessi

rIa é a preocupação de- colocar-se "as ressalvas", que mais se af1guram à I'!.

paração de injUstiças; cuJa avaliação deve ser ObJeto de exaae e deCISão, em

cada caso, pelo Poder JUdlC1,iriO. são prelRissas _DOres, que não se ajuat..

-. nonDa COIl$titucional.

Suprimam-se nas Disposições Transitór1as do Projeto de

Constituição:

a) no Art. 496, a seguinte expressão:" a ser promulgada

no prazo de um ano";

b) no Art. 493, a expressão:" dentro de doze meses.

contar da data de promulgação desta constituição".
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JUSTIFICAÇÃO

As leis que fixam as dlretrize; das políticas agrícolas,

agrária, tecnológica, industrial, urbana, de transporte e do comê.!:

cio interno e externo, além de envolverem signiflcatlva-corrplexid!!.

de. são de fundamental 11l'lportância para a implementação dos dispo

sitivos constitucionais referentes a todo o funcionamento da econ§.

mia nacional. E. face disso, seria temerário estabelecer rígidos'

prazos para sua discussão e aprovação.

r;;----------- ..U~/i<ft""'::~"----------__,

Substitua-se o itclI IV, dI>Artiso 13, relabvo ao salário mi

nilllO, pelo segu:z.nte:

JUSTI:FlCATIVA

A proporcional1dade dos trl.butos sobre: o valor do quJ.J1hão dá opa.!:

twudade a uJustiças contra os herdel.ros. os qua1s, lmntas vezes, nem s~

pre em boa sl.tuação econôml.C3, se vêm obr-a.gades. a continuar Vl.vendo ~al ,

porque não podeM pagar sequer es emolumentos f1.Xos sobre seu qU1nhão. Que

d:l.:r;er. se. O!õ tr1.ootos passarem ~ ser proporcl.Ol1.Us e, alémd:l.sso, progrcs

5:1.1'<:15••CClllO pren5to no fSl! do art. Z72?É 1~r,lOSO eV:ltar que WII qU1nhão

heredi~árl.o venha 'transformar-se, para ,o herdeiro, em um "presente de grego".

PLENARIO

IV _ Salário M.fnimo capaz de satisfazer as suas neeeseadedes

nOl"llla;1S e as de sua í'a::rfba.

EMENDA lP09779-7 ~~'--------'J r;r-"P"F"L'----:tJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR . L...- ~J

r;;- U ..e,.luIT".. ""le ---,

r;;- TUTftIJuIT".. oo;b ---,

Suprimir o parágraf'o 11. do Artigo 474. JUsrIFICATIVA
PLENARIO ___->J rrro=~8ffil

JUSTIFICAÇÃO

A não inclusão do Fundo de Garantia por Tempo de 5ervi,ço

no Fundo Nacional de Seguridade sccaea , cuja criação está prevista

no Projeto de ConstitUição, como novidade securitária sob o contr,2

le do Estado. se justI1"ica. Quando é certo Que. uma vez criado pe

la Lei ne , 5107. de 13 de setembro de 1966. provou plenamente

Sua destinação especifica para a construção de moradias destinadas

as classes de trabalhadores menos favorecidos. Além disso.

prevê a criação de uma nova inl!lti tuição financeira governamental,

jejuna no assunto ainda, para administrar o Fundo e gerenciar sua

receita. o que é. no tninimo, temerário, 'race aos exemplos negati

vos dessa ordem. por sinal notórios em nossos dias.

O texto do MWepro;Jeto aléla de prol1xo contém espec1fl.cações

prÓpnas de legu.lação ord1nána.

PLENARIO

Suprimir do Artigo 339 a seguinte expr-easjic a-. "Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual".

Suprima-se o item XII, do Artigo 13. relativo ao salário

1'amhia

JUSTIFICACÃO

Trata-se de matéria que deve ser disciplInada pela legi.!

lação ordinária. rdvea em que .1.á recebeu tratamento. eompativeL

Suprimir do Artigo 47A - caput - e de se~ i 31. as ex-

):)ressões:

JUSTIFICAÇÃO

o Fundo em questão é o prÓprio Fundo de Garantia por •

Tempo de Serviço, criado pela Lei ns , 5107 de 13 de setembro de

1966. que. por sinal, tem provado plenamente na sua destinação es

peci1'ica de construção de moradia para as classes de trabalhado =
res menos revcrecrcee , A sua implosão chega a ser temerária.

Suprima-se o 1 tem XIV, do Artigo 13.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICATIVA

A proporção mlnima de empregados brasileiros nas'

empresas. justl1"icou-se. em passado distante, devido ao grB!!

de fluxo imigratório. Por outro lado. a medida :foi adotada'

durante o periodo em que vigorou no Pais o regime f'ac:ista.H2..

je em dia essa discroimlnação além de odiosa é antl_democrát,!

Substitua-se o i~e.III nI. do Artiao 13, relativo &0 Fundo de Gara.2,

tia dO PatrtllÔnio Ineb.vidual, pelo segu:mte:

UI _ Fundo de Garanha por TelllpO de Serv1ÇO.

~ PLENARIO

EMENDA lP09781-9
(!J CONSTITUINTE RICARDO IZAR

,~~""""/cu'Ifl<J',,,,,,,,,""lo

PLE"NARIO

Suprima-se o {tell V, do ArUao 13.

O reajuste salarial meebante aeoTdo depende exC!usJ.vaaerrte das

partes (CIIp";gadores e empregados) devid&1llen~e represen~ados à~ de nei2.

cu.ções. Et DO tocante ã sentença uomativa, euada-ee de decisão soberana '

do Poder Jud:lCJ.ário.

EMENDA lP09776-2
I: CONSTITUIIlTE RICAIllJO IZAR

I-?

Inclua-ae no artiao 21, o 1nciao VII, COIII & .e~inte red~ão:

o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço. crlado pela Lei n l 5107 de 13 de setembro de

1966, que. por sinal. tem provado plenamente na sua dest:J.naçào e.!

):)ecifica de construção de moradia para as classes de trabalha.do _

r-ee menos .revcrecaôce , A sua implosão chega ti ser temerária.

- " Fundo de Garantia por Tempo de Serviço".

PLEN#tRIO

JUST1FICACÃÓ

r;;- TUI.'.IoII."'IC&Ç»

EMENDA lP09772-0
tJ CONSTITUINTE RICAROO IZAR

- nl) O trabalho, que deTllr" ser prestado COlll empenho e dedicação,

e- beneI!C,10 da colctiv1dade.

JUST!FICATIV A

JUSTIFICATn'A

O trabalho é. a {orça. gerad()r;l fund:unental da econ~ia nacl.onal, selll

o que. todo o sistCllla da Repúbhca Federativa do Bras11 claud1cará., por ser

ele um de ll.CUS pressupostos básico!>. Os paises desenvolv1dos chegaram a. seu

estág10,de grandeza, graças ao empe.nho e absoluta dedicação 110 tr3balho de

seus fl.lhoc.

PLENARIO

r;;- 'uTe'./UIT"~e __,

Dê-ae à -le~ra -e- do l.nc:l.So XV, do Arti&o 12, a ae&tUin~c redação-

-<1) nãohaveri prisão c1nl, salvo o caso do depos:z.tán.o inf:lel

ou do responsável pelo 1nadimplemento de obr1gação alimentar, na forma da lei.

A -mera mudança do titulo hn nada modificará a ess~cia dI>fundo

Por outro lado, a massa. trabalhadora e o povo em geral Já se encontram fa.mJ.

liarJ.:zado5 co. o Funào de Garanha por Tempo de Sernço (FGI'S).

Será necessá'r10, <sto Sill, 1llDd1f1car o legislação ord1nária sobre

o Fundo de Garant12 por TelllpO de Scrv1ÇO 'para que seJam ahng1dos seus reaas

objehvos.

JUSTlFlCAT!VA

.. dação:

.'"'..~.-------,) fÇ"';~'~

lffl"W1JPLENARIO

Dê-se à letra "gOl, do inciso XV, do Art1g0 12, a seauinte re-,

-q) os presos têm d1re:z.to ao r-espearc de ~ua d1gnidade e anre-,

gridade f:fs:l ca e mental. n àssl.stência espin.tual, edueac10nal. juridica, s,!

rutár:l.a. a SOClabll:ldadl;! e à comunlcabl.lidade, têm dever do trabalho produt,!.

vo e remunerado.. na fOnlla da lei.

o "trabalho sempre reprcsentou Ul!lil. ~erap1a no conv:fv:l.o pen,ltcn

c1án.o, tll.nillll.zando a angÚstIa causada ao preso pela segregação da socleda

de. Ma1S do que um s1lllplcs dl.rel.to, cUJo exerc:ic1o, de caratcr optah\o. p~

de não ser ~::x;el"cldo, devemos carac{;eT:l.~r CO!!lD \lIII'"a obr:lgação. que pel'lllltirá

prover de recursos a. sua fa::l!ha. e melhorar suas cond1ções parà li. rel.ntegr.!;

ção na SOCl.edadt:.

EMENDA lP09782-7
(!J tON';TlTtlINTE RICARDO IZAR

PLENARIO

JUSTIFICAm"

o deposi~ário l.n!'iel sempre Col. waa :figura altamente perrucl.Dsa,

e frust"adora dos ereates da sentença Jud1cl.al. ~a punl ção tem que ser 111le _

d:l.ata, até para salvaguardar a garanha da prestação Jur1sd1c10nal.

A separação de Cass:lS, seja ollllUgável ou Judicial, por homl>loga_

ção do Juiz, começa pela :fixação de uma pensão ahmen~ar, ger311f1ehte des't1na

da à assl.stênc1a e educação dos fl.lhos. Nada m;us grave para o encarregado 

de sua. guarda, do que faltar-lhe, :lnesperadamente, os recursos neeessár:los A

:lnadlll'lplêncl.a da obrigação do cônJugue, gerahlente por mero capricho. provo

ca traumas UlSolúvCl.50

Dê-se ao inouq,XIV. do Artiao 12, & scguinte redação:

A 'translldssão, por morte, de bens ou valores cstá sUJClita a e.me.
luaentos. custas e tributos.

XIV - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA

r.r-- .... .l... /COlO'..le"....""'"lo ..,

EMENDA lP09778-9tJ CONsrTI1JINTE RICARDo IZAR

Acrescente-se, onde couber, no Capitulo V - Da Comunica
ção-, do Titulo IX - Da Ordem Social-.o seguinte dispositivo -

Haverá censura, proposta por órgão f'ederal pró 
prio, em todos os meios de comunicação de massa e nos
espetác.ulos de diversões púbUcas. com vistas a prote _
ger os valores 1"amiliares. religiosos, éticos e morais.
do povo brasileiro.

JUSTIFICAÇÃO
Estamos, atualmente, assistindo. estarrecidos, cada vez

mais o distanciamento de quaj.qner- tipo de censura nos meios de co
municação de massa e nas diversões públicas. Tudo está sendo per=
roi tido. em nome de uma pseuec-eemccreeaa, Tudo está sendo aceito,
em nome de uma reasa liberdade.

Os chamados llenlatados" são uma verdadeira escola de
violência, ensinando práticas criminosas, diariamente, pela TV ou
pelo cinema. Os menores assistem programas de nenhum sentido mo _
ral, a Qualque: hora do dia e da noite. Nãofhá censura.Muitos aco!!
selham a Uqe nao se faça o uso da TV. A~red$. tamos que uma censura
maior nos programas, nos anúncios, nas reportagens. será mais re
comendável do que o simples desligar dos apprelhos.

Todos 03 penalistas, hoje,conslderam que a TV. princ.i _
palmente. é um dos maiores fatores criminológicos. Da1 a nessa •
preocupação em incluir um dispositivo ccmstituclonal que protege
rá a fam1l1a brasileira, tão atacada e tão vilipendiada.

r;-r----------n""'"""....-----------,
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.~tItol....,_,t1oI,,,,u,,,,lo

PLENARIO
TUfll/.lUITI ..."I'b -,

PLENARIO
~ Ju,a""IlI'",~.

PLEN~RI;"·"·"-····"~_"·_"·_~ -.JI ~rn

EMENDA lP09783-5 '0 ----" :r"P"F"I'.~
f!J CONSTITUINTE RICARDO IZAR _ ~ _J

rrr- ftue/.III".~~&Çlo----------_,

suprima-se ao item X, do A:r>t.13, relativo ao salário

do trabalhador noturno.
Substltua-se o item XVIII do Art. 13, relativo a f'érlas.

'pelo seguinte.

Suprima.-se o item XXV. do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO

XVIII - Férias anuais remuner-edes ,
JUSTIFICAÇÃO

cuida-se de matéria que deve ser disciplinada pela

legislação ordinária.
JUSTIFICACÃO

A quantidade do benedcios deve consUtuir objeto de

legislação ordiná:ria ou de convenção coletiva de trabalho.

A intermeditlçâo remunerada da mão-de-obra é atividade

reconhecida em qUalquer parte "ec mundo ocidental e de relevante

!.mportância na SUbs1:1.t:uição. temporária, de mãO-de-obra efetiva.

Assim, principio constitucional proibindo essa atividade é con

trária ao intereSse coletivo. devendo a matéria fica.r regulada,

excj.ueavamerrte , pela legislação ordinária. que se comportará,no

tempo, de acordo com a conjunt.ura obreira e econômica.

PLENARIO
m--- tu10/.lUI1 .. ,e~10 _,

PLENIfRIO

Substitua-se o inciso XIX, do Art. 13. relativo à l'lice!!

9a da gestante. pelo seguinte.

PLENARIO

Suprima-se o item VII, do art. 13

m-----------'nlO'.lIn"lt&l;h,_=====~~~~~

XIX - descanso remunerado da gestante. antes

depois do parto. sem preju!.zo do empregado e do salário.
Suprillla-se o item XXVIII, do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICACÃO
JUSTIFICACÃO

Trata-se de matéria que deVe ser regulado por lei

ordinária ou, até mesmo, por ajuste entre as partes intere2.

eaeas , "
1

o tempo de descanso da gestante deve ser fixado por lei

ordinária ou, então, através de convenção ccae t rva, Nada justifi_

ce a sua fixação em texto cons1:litucional. I'ois, este toma ampee

sfvel qualquer adaptJlçâo futura, que se faça necessária obrigato

riamente.

Trata-se de matéria que deve ser regulada, excãuaava.,

mente pela legislação ordinária.

SUprima-se o inc1&0 XXXI. do Art. l3~

~LENARIO
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EMENDA lP09785-1
[!J CONSTI'UIN'. RICAMO IZAR

f'l
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Suprima-sE! o 1 tem VIII, do artigo 13.
Suprima-se o item XXI. do Art. 13.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

o piso salarial é fixado pelas partes interessadas

através de negociação coletiva. Assim, o ret'erido inciso to!:

na-se absolutamente inócuo.

As atividades insalubres e perlgosas são também indis

pensáveis e sua proibição ~ausarif1 graves danos à sociedade. ne
Ve-se deixar que qualquer proibição decorra de análises técnicas

capazes de eeeeecnsetneeee o trabalho em determinadas atividades

• consideradas insalubres ou p·eri8osas.

o texto induz à participação disfarçada do trabalhador

em eventuais lucros da empresa, advindos da modernização tecnol2,

gica e da automação. cuja vantagem é disciplinada pelo Plano de

Integraç;'o Social, que este. Projeto de Consti tUição pretende que

passe a integrar o Fundo Nacional de Seguridade Soc1al, em seu

artigo-33S. § 11. inciSO I •

PLENl\RIO
~NARIO

PLENARIO

r.r-----...",..",.•~=====--=~
Suprima...se o item IX, do Artigo 13. relativo à graUf'1c.!

ção natalina. Suprima-se o item XXII. do Art. 13.
Supriu.-se o Artiao 16 e seUA paráaraf'oa 11 e 21.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Trata-Se de matéria que éeve ser disciplinada pela lez!!!.

lação ordinária.
Trata-se de matéria que deve ser regulado por lei

ordinárí'a.

JUSTIFICATIVA

Trata-se dc natéria qdc, inobstante seu profundo sentido se 

daI. deve ser regulada ell1 toda plenitude pela le1 ordinária.

EMENDA lP09787-8 '"--------', lr"P'FL""--'l!j CONSTITUINTE RICARDO IZAR . L _I

Suprima-se o item XVII. do Art.13. nlatl"o ao 8ervlço

extraordini..rio.

TJUO"~Il"IC~ --,

Substitua-se o inciso XXIII. do Art. 13. r-eaeeavc ao tr,!

balho de menor. pelo seguinte:

XXIII - Proibição de trabalho em atividades insalubres e

de trabalho notairnc a menores de dezoito anos e de qualquer cr-aba-,

lho a menores de doze anos.

~PLENARIO

SUpl"i~_se o Art. 15

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

:msrIFICATIVA

Trata-Se de matéria regulada em lei ordinária e

convenção coletiVa de trabalho:

o grande número de menores abandonados, exrs tenees atua.!.

mente no Brasil. recomenda a manutenção da idade mínima de doze

anos. para o acesso 80 trabalho. Trata-se de matéria que deve ser regulada pOr lei ot'dinária.
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f!l PLENARIO

Supl"1.IlIir a letra "i", Ieee lI, Artigo 17.

3USTlFICATIVA

o con~ic1onamento privativo, de representahvidade perante o

Poder Púb11co, entre as associações ~e representam o mesmo segmento GoelaI

ou a mesma comwudade de interesse, resultará elI flagrante contradição com

o princ:Íplo de plena hberdade de associação, eraaedo prJ.VJ.l~glos OO10S0S

ganização, func.lOnamento, atribuiçBes c poderes, derana as atlv.!

dades por ela reguladas e as condições para autorização da :ce~

pectivo exercíc~o, e estabeleça a forma de designação dos rDe!!!.
bras de seu órgão crretcc, os requisitos para o exercício do ca!,

90 e os ln'pedimentos após o mesmo. bem COlICJ a dJração dos mand,!

tos, vedada a oenissãc não precedida de inquérito adninistrahvo

cemarplo direito de defesa.

DI - A criação. para cada tm dos segnentos mencionados no item I. de

un ou eaãs fundos constituídos cem recursos das instituições que

exercem as atividades que lhe são próprias, can o objetivo de

proteger a econcmia popular, garantindo depÓsitos e aplicações

na forma de regularr.entação específica•

.IV - Condições para a participação de capital estrangeiro nas inst.!
tuições q.Je exercem as ativIdades próprias de cada segnento ref!:.

rido no item I. bem CQlI) no capital acionárIo das emresas naci.Q.

naís, tendo em vista, especialmente:

a - os interesses nacionais.

b - os acordos internacionais,

c - critérios de reciprocidade.

V - Vedação de irrposição de taxas ou tributos que Incidam sobre as

operações propiras de qualquer dos segnentos a que se refere o

item 1 (lJ sobre seus resultados. sem prévia audiência da resp~

Uva entidade reguladora.

pr';;:'~

lBlOJ~~787J

EMENDA ADITIVA

DISPOSTIVO EMENDADO: Artigo 54,Inciso XXIII, r tee s

Inclua-se no Artigo 54. rncisc XXIII , Iten s , do

Projeto de Constituição da ccntssãc de SistSllatização , o seguinte

Art. 54 - ccrcete à União:

I - ..••••••.........••••........•••......

XXIII _ legislar sobre'

s - normas gerais sobre produção e consumo , bem

sua propaganda comercial.

Justificativa

GEUJA Sl.SSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

.. V - promover a justiça social. OI

rr;~':'~

(flõ!~ã[ã7J

Tun"~''''II:'~;;o

PLEN~"IO

lhames que subscrevemos.

as suas formas••• "

UlIa das características fundamentais do Estado Federal é

a de que as atribuições da lk1ii:!o e das unidades federadas são fixadas na~

Utuição , por meio-de una distribuição de cometêocía (cr. Dalmo de Abreu D~

llari • " Teoria Geral dp Estado" , pago 225).

Oesta forma , tendo em vista as normas básicas constitucI2

nais que consagram o princípio da Ig..raldade perante a leI e as que dão coroe

têrcía à União para legislar sob produção e consumo J irrpêle-se seja talltiém

deferida a lhião a cometêrcte para legislar sobre as normas gerais à respei

to da propaganda comercial • como medida de coerência e de justiça

'rrete-se de una emenda apresentada pelo Deputado Mendes

Como se sabe, há maJ-s de 40 anos SENAC e

SENAI vêm mantendo, em todo o Brasil, escolas de aprendJ-za

gem para menores e de capacitação de trabalhadores do comér

cio c. da J.ndústria, tal como manda o artigo 384.

Entretanto, o custeJ-o dessas entidades

feJ-to por meJ-o de contribuJ-ção paga pelo empregador - sem

qualquer ônus para o trabalhador - calculada sobre a folha

de slllárJ-os, o que agora pretende ser vedado, pela dispos:L

ção do artJ-go 336, combJ-nado com os outros d1.spos:Ltivos eme!!

dados.
Tanto o salár:Lo-cducação quanto a contr1

buição que mant~m SENAé e SENAI será extJ-ntos se for mant1

da a proJ-b1.ção "dos artJ-gos 336, 337 parágrafo únJ-co, 437 e

488, com o consequen,:e prejuízo para mJ-lhões de trab/Jlhado-

o anteprojeto da SUbcomissão da UnHlo J Distrito Federal e

Territ?rios consagroo a cometêrcte da Wão para legislar sobre a prodtlçi:!oe

c~ e sua propaQanda comercial.

Tarrbém o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da j:'amília.

da EdoCaçJo·, Cultu~a e Esportes • da CUreia e da Tecnologia e da COJIl.ll1icaçã:J

traz ao seu final a "Proposta nQ 5" , dando a UnHlo a ccroetêrcía para legis

lar sobre 11 CUltura , ComJ"licação social J propaganda e publicidade emtodas

JUSTIFICATIVA

Os dJ-sposJ-t:LVOS emendados conflJ-tam com ou

tros do proJeto, a saber:

b) art:Lgo 384 que obr1.ga as empresas co

merciaJ-s e industriaJ-s a assegurar a capacitação profJ-ss1.o

nal dos seus trabalhadores, :Lnclus1.ve a aprendJ-zagem de me-

a) artJ-go 383 que detennJ-na que as empresas

comerC:LaJ-s e agricolas são responsáve:Ls pelo ensino funda:
m.ental gratuJ-to de seus' empregados e dos filhos destes ate

os sete anos de :Ldade, devendo para :LSSO contr:LbuJ-r com o

saliÍrJ-o-educacão.
Ora, o salár:J.o-educação é contr1.buição cal

culada sobre a folha de sa'iárJ-os, o que se tornará inexe

quivel com a norma contJ-da no art1.go 336 do proieto. Ela

'proíbe a inc:LdêncJ-a de contr1.buJ-çíio que não seja dest:Lnada
ia segurJ-dade soc:Lal.

Como consequência a garantJ-B que o prece:Lto

do artigo 383 contém será J.nécua.

Suprimam-se do Projeto de constJ-tuJ-ção os

segu1.ntes d1.sposJ-tJ-Vos:
a) Artigo 336.

b) Parágrafo tfnacc do artigo 337.

c) Art:Lgo 487 •

d) Arhgo 488.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 336, parágrafo únJ.co do artJ.go

337, art.1gos 487 e 488.

EMENDA lP09803·3
(l Deputado stélio Dias

art. 329 - A autorização para o exercício de atividade própria de qualquer dos

segnentos elo sistema financeiro nac~onal é negoc.Iável e intransferível.

permitida a transmissão de controle de pessoa jurídica titular. e cO!!.

cedida sem OflJS, à pessoa ju~ídica que ccrorcve preencher os requis!

tos para sua obtenção na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

As características das aplicações de recursos no ll'eE.
cada de crédito. através do sistema bancário. são totalmente distintas daquelas
dos investimentos no mercado de capitais e valores oobiliárlos.

Neste último .caso o investidor se torna acionista, ou
~r1etárlo. do tanador final dos recursos. que é a emresa emissora dos tít.!:!

los c valores lIlOblliárlos adquiridas. de cuja perf'ormance dependerá o retorno da

splicação. Já na rrercado de crédito as instituições financeiras se interpõem ~

tre os aplicadores e os tomadores dos recursos, assunindo a respoosabilidade pelo

pagarento do prircipal e de seus rendimentos. ao final do período de aplicação.

Essa diferença determina una divisão natural das at!

vidades prótpias do sistema financeiro em dois segnentos distintos, para cada UlI

dos q.mis são necessários filosofias. prirx:Ipios e procedimentos de relação d~f!:.

rentes.

De fato. eeocra o principal fundamento da regulação

govexnamenta:l seja. emesoce os casos. a necessidade de proteger a econonia pClP!:!

lar, no mercado de crédrtn o que propicia essa proteção é a manutenção da cont!
n.Jidade, estabilidade e segurança de cada institUição financeira emparticular e

do sistema cano un todo; para tanto, é eurtas vezes essencial que se gJarde 5ig!
lo sobre as operações realizadas e a situação rrnarceare dos tceeocres rtnais cios

recursos. Já no mercado de valores lOObiliários o procedimento mais apropriado p~

ra proteger o investidor é assegurar-lhe o mais alto nível de infonnação possível
sobre os valores negociaelos, as eeoresas que os emitem•• e o mercado em geral; é

tanbém ilrportantisslmo desenvolver Ull mercaelo sectJ1dário ativo. transparente e CO!!.
fiável. q.Je lhe proporcione conchções adequadas para desfazer-se do investImento,

no I'Olelto qo.Je assim o desejar ou necessitar"

Cooo, alm disso. os dois seg:nentos do mercado fina!!.
ceiro estão em contínua evolução, exigmdo una especaatízaçêc cada vez maior para

a sua reg.llação eficaz, é evidentemente esse-ctat, para que se possa proteger <:ld~

qJadalllente a econani.a popular. ~e cada Ull deles seja regulado por una entidade
autônctna, independente e distinta. Na realidade. essa separação entre as entid.!

das ~adoras dos elois segnentos do sistema i'inanceiro lnclusive já existe. de§.
de a crIação da Canissão"de Valores Móbillários. pela Lei n!õ' 6385, de 07/1211976.

isso representa UlIa arquista que não se pode perder, em temos de evolução legi,!

lativa.

Para q.Je as entidades governamentais de regJ1ação do

sistema financeiro possam considerar serore, em primeiro lugar, os interesses da

coletividade. e não os de quaisquer grupos de pocec, é incllspenspavel assegurar

lhes independência e continuidade de ação, estabelecendo que se determine por lei

sua organização, flJ'lcionamento. atubuiçBes, poderes e esfera de atuação, bem C!!.
lllO a forma de desirJ"l3Ção dos Illellilros de suas ó~os diretores. os quais devem ter

mndatos definidos. não pocIendo ser demitidos sem que antes se tenha procedido a

inquérito ad1Ünistrativo cemall'plo direito de defesa.

Tendo emvista ainda a divIsão do sistema financeiro

em dois segoentos. segJldo as ativIdades exercidas. e consIderando q.Je Iróneras

instituições financeiras atuam tanto no mercado de crédito e câabio COllCJ no de C.!
piWs e valores lllOblliários. torna-se inadequada a concessão de autorização p~

ra o fU"lCiOllOOlel1to de instituições: o q.Je a lei deve regular é a autonzação para

o exerciclo de cada atividade, pelo que se fizeram alterações apropriadas na reei.!
ção. anterior.

outro item que exigiu ll'U'Jança foi o que trata da cri,!

ção de f'I.ndo. constituído con recursos das instituições financeiras. para a pro~

ção da econcnia popular. ~ preciso deterndnar a existência de fllldos diferentes

para cada UI dos segrentos do sistema f1nancelro sendo cada UI'! deles objeto ~ ~ -

g.J1arentação específica. De fato. semente o ftJ"ldo do Il2rcado de c_rédIto deve 9.!
ranth o pagamento da totalidade da dJrigação assunida pela insituiç~ finarl:eira.

emqua1q.Jer caso. Os fI.ndos do IlErcado de va10xes roobillárlos. porém devem asseQ!!.

rar SCItlente. COIlXJjá o fazen os fundos de garantia das Bolsas de valores. a ~
siçlIo das perdas de patranônio. orIginadas por culpa ou dolo dos intermediários.

UIla vez ve os riscos normais de mercado podem ocasIonar prejuízos de mnelra .i!!.
telranente independente da ação daqueles.

O item q.Je trata do estabelecimento de condições para

a participação de capital estrangeiro foi aapliado, porque a regulamentação dessa

participação no capital ac.lorrário das enpresas nacionais é tão 1Iq:>ortante CClOO no

das instituições financeiras.

A erenda substitutiva q.Je apresento propõe toobém a

introd.Jção de dispositivo que vede a ~sição de taxas e tributos incidentes s.!!.
bre as operações próprias do sistema financeiro ou sobre seus resultados. S8'Il que

antes seja ouvida a entidade reguladora CCJll)etente. Dado qoe a irrposição de trlb!!.

tos altera as cond1ções do mercado, rn::x1ificandoos dados sobre os quais são tOO@.

das as decisões de Investimento. podendo em certos casos provocar inclusive UIl

certo desequilíbrio. essa,providêntia é de grande irrportãreia para a proteção dos

aplIcadores e investidores, já que são as entidades de regulação de cada segnento

que detémo melhor conhecimento sobre o mesmo e sobre os possíveis efeitos da tr!
b.rt:ação proposta.

Isto posto. e COll o Dbjetivo de propiciar condIções

legais adeqJadas para o m:dor desenvolvimento do Sistema FinanceIro Nacional, em
todos os saIS segnentos e da eo"Jl'1Cm1a com lIlI todo. 5e!J,Je a proposta de texto
constltu:ional.

rr";;~~
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o inciso V do artigo S9 do ProJeto passa a vigorar com a seguinte

redação:

JUSTIFICAÇ1io

Pretende-se suprimir a expressão "pela implementação das

condições necessárias para que a felicidade de cada um não custe

a infelicidade de ninguém mas contribua para a felicidade de to

dos".

Certamente constitui finalidade fundamental do Estado, no

plano interno, "promover a Justiça social". Os mecanismos legais

que deve utilizar para a consecução desse objetivo não podem, co,!!

tudo, obedecer ã condição nebulosa de "que a felicidade de cada

um não custe a infelicidade de ninguém mas contribua para ~ feli

cidade de todos". A felicidade do brasileiro que recebe benC!sses

do Estado paternalista com certeza não corresponde ã felicidade

dos brasileiros que pagam a conta.

Não se considera, naturalmente, as dificuldades de ordem

conceitual e de individualização da felicidade.

N30 se pode adrnitlr a rmumdede tr-rbutarf a somente para entidades smdrcais

de trabalhadores. uma vez que as etrvtdeces desenvolvidas pelas entrdeces
sindicais patronais s30 as mesmas das entrdedes stnercers de trabalhadores

'ou seja, dentre outras. a de auxt l rar o Estado nas questões que envolvem a

ceteçcr-re, all<l:s fu~Ç30 esta prevista em 'ler

Dessa forma, nac se· Justlflca o tratamento desigual ccnt-cc no dispositivo.

A nova redeçãc dada ao drspcs'tctvo tem por objetivo retu-ar a expressão "de

trebetnedcres'' epõs entldades sindicals

art. 328 - ••••

I _ SUa divisão em:
a - Sistema da mercado de crédito e ~ções carrtliais. e
b - Sistema do mercado de capitais e valores roobiliários.

II - Existência. para cada U1l dos segnentos a que se refere o item a.!l
tedor. de una entidade autôrmla de regulação e fiscalização ~

dependente e distinta. regida por lei q.Je disponha sobre sua 0E.

A alínea "c", inciso 11. do artlgo 265 do Projeto de constttmçac passa a ter

a seguinte redaçll.~o:

"Art. 265 - • •• •• •••••••••• ~ •••• ••••• •• •

11 - •• ,_ •••••• '" -•••••••

c - patrllll6nio, renda ou serviços dos partidos PClftlC05. tnctusrve suas fun

dações, das entrdaoes atndtcers e das mstrturções de eaceçêo e de assistência

sccret sem flOS tucr-atrvcs , observados os r-equts ítos estabelecidos emler co.!!!

plementar".

5t.tlsUtua-se os irclsos I, U. III. IV e V do artigo 328 e o
art:1go 329 por:

~io

EMENDA lP09799·1
f!l CONSTITUINTE RICARDO IZAR

.~td......I<,w,,"lo'.~.e.w,.,lof!l PLENÁRIO

f'"' PLElIARIO

EMENDA lP09800·9
f'l Constituinte ANTONIO FERREIRA
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EMENDA lP09804·1,
l:J DEPUTADO ST~LIO DIAS

f:J PLENIIRIO

rr';;~~

fui';;;?l

to 4 (quatro) em atividades de Magistério

quando se tratar de Ensino Público

Justificativa,

CAP!rULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

ARTQ 13 -

EMENDA ADITIVA

Justificativa

p:r~;~-~

!5õ!'~BmJ

Justificativa

SUprima-se integralmente o artigo ::3.50 do Projeto de Col'l!
tituição da Comissão de sistematizaç1:lo , da seção 1 , da Saúde.

Devido às férias ~ feriados , o Brasil já te'll uma média anual de h2
ras efetivamente trabalhadas menor do quê vá:r1os países , neles incluídos OSm:ds

ricos e desenvolvidos.

O processo de desenvolv1ll'ento do Brasll ir"pBe a necessidade de todo

o povo participar desse esforço cem muito trabalho e dedicação.

A redução de jornada implica obrlgatoria'llente en investimentos~
pensáveis na aquisiçao de equipamentos para eanter o nível de produção j' sltuaçRo

esta que atinge forma diferenciada, setores industriais e regiões distintas.
Concessões e jienerrcíos adicionais que representam aumento de custo

devemser resultado de negociaç1:l0entre empregadores e eeoreqeoos, Esta é a lÍl1Cl1

forma de irrijJedir que haja injushças ou desequilIbrios ao se atingir , a n1ve1 ~..
cional , todos os setores e todas as r~giões.

'-

E:: a organização Internacional do Trabalho - OH o F6run

dessa matéria e não a Organização Mundial da Saúcle.

O Sistema único de Saúde é voltado à Saúde Pública , mas

não deve intervir nos meios produtivos , pois aí o fator principal é a causa

dos riscos , isto é , a prevenção de acidentes de trabalho , que deve conU"!:!

ar sendo de responsabilidade únIca do Ministério do Trabalho.

A'supressão do Artigo que trata de ti Saúde Ocupacional ",

vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro , pois o referido artigo

viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho

são , e sempre foram , pertinentes ao H.lnistério do Trabalho e não ao Mi":stério

da Saúde. Tratar desse assunto na Carta Magnaé intervencionismo indevido , ti

rânico e de índole cártarial.

Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil •

é de origem inglesa e em nossa lIngua quer dizer: " seõoe nas atividades de

trabalho ti. As condições de trabalho é que vão determinar se há riscos OU nao
à integridade fIsica do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sem

pre foi o Ministério do Trabalho que , além de outras atribuiç6es , zela pala

Segurança e demais direitos do trabalhador.

Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho , f!
cer dividida entre dois Ministérios 1 ou pertencer ao Ministério da Saúde? E

COlOO ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança do trabalhador?

O Hinistério da Saúde cuida da Saúde Publica , ou seja :

pratica a medicina preventiva , mas nos processos produtivos e no sistema de

trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e normatizadora,

em todos os segmentos: Engenharia de SegJrança, Higiene 1 Medicina do Traba

lho, férias, salário, identlficaçao e duraç1:l0 do trabalho.

se a fiscallzaçao permanece no Ministério do Trabalho. dt

onde devememanar as Normas Regulamentadoras de proteção e segurança ao trab!

lhador , fica óbvia a necessidade de manutenção desse serviço naquele M1nist~

rio , e não passá-lo para o Ministério da Saúde , onde provocaria conflito de

jurisdiçSo , com re~is prejuízos à integrid~de fIsica do trabalhador.

Essa é a tradiçã:o do direito do trabalhador , cOf'lq.listada

em 1944, com a criação da CIPA- cceussãc interna de Prevenção de Acidentes e l'

está registrada nos anais da Hlstór:a ~o trabalhador brasileiro. Portanto ,J:"
o artigo que se pretende suprilll'ir é incoerente , não tem l6gica ,não atende

ao interesse nacional": nem se aJusta à atual Política de Segurança do traba

lhador. As relações capital/trabalho são tniversalmente pertinentes ao M1nJ.s

tério do Trabalho.

Justificativa

Essa matéria não é para ser tratada na Carta Magna e s1lll

em Lei Ordinária , mesmo porque a jurisprudência nacional e internacional mantém

esse assunto na pasta do Trabalho.

Entende o legislador que o direito do trabalho não pode

ficar dividido entre dois Ministérios, além do que o termo 11 Saúde Ocupacional"

não é abrangente e sim parte de un sistema denominado " Segurança e Higiene do

Trabalho ,.

xv - A Jornada máximasemanal de trabalho é de 48 (quarenta
e olto) horas t podendo ser reduzida eedíante acordo
ou convenção coletiva de trabalho

EMENDA SUPRESSIVA
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tJõêPtjTAOO STf::LIO DIAS c.. _J

Pela slrrples leitura do texto do art. 11 da Lei nl:! 1 711/52,

verifica-se que as formas de provimento derivado jamais fodem ser objeto de co!:!

curso abe:to , vez que são todas formas de provimento derivado ccneeqeerrte

dependente da eítuação anterior do provido

Ora , o concurso aberto , além de desestruturar o Quadro I.3n!

co, a que se refere o art. 12 da Lei nll:.5.53~/6B , alterando a lotação ideal

aumentando numericamente o Quadro aprovado pelo Poder Executivo , fere o direi

to adquirido pelo integrante da carreira I que vê frustrada á oocrtcruoade con

tinuar o que legitimamente começou, conquistando o direito à carreira pelo prQ

vimento inicial geral

O provimento direto s6 é possível, para cargo vago e não pode

haver cargo vago quando a estrutura rc-értca está toda preenctuqa.

Assim sendo , sõ o cargo isolado pode ter provimento aberto

e , assim mesmo, desde que vinculada a vaga ao campo de conhecimento específi

co , o que não existe na sistemática atual • ex-vi do que dispõe o art. 33 da

Lei nl:! .5540/69 , in verbis:

n .os cargos e funçl:les do magistério , mesmo os já criados

providos , serão desvinculados de cercos específicos de

nhecimento "

Assim sendo • s6 as vagas na classe inicial é que poâemser

providas de acordo com as necessidades de cargas horárias para tal ou qual dis

ciplina , tendo em vista a existência de vagas na carreira única.

cem relação à classe final , o concurso aberto tem as segui~

tes e inexpugnáveis dificuldades:

lll) O nível do candidato não influi na carga horária de

Iecíonaçãc , de onde é impossível estabelecer um critério objetivo para o

curso para lJII8 titularidade, "por interesse da adqúnistração", porquanto, pa_

ra a administraçao , o que interessará ,serrpre, será o CUlPrimento das cargas

horárias.

o professor que ingressa na carreira mediante habilita_

ç1:l0 em concurso público de provas e titulos 1 adquirê' o direi to de atingir,

por ascensões derivadas • as etapas conseqfJentes da carreira, levando a sua pr~

pria vaga.

4'1) Mesmo porque é impossível fazer un concurso escecr.,

fico para Professor Titular, desligado até da área de conhecimento

,5'1) A sistemáticã chegou ao absurdo de a carreira ser

cctocste de adjuntos que não são adjuntos de ninguém , de mais numerosos asajs

tentes que não são assistentes de ninguém e que , via de regra ,se dedicam

aos seus cursos de Doutorado, pelos quais , por direito subjetivo, são tme.,

diatamente alçados à etapa de Professor Adjunto , e , finalmente , de Auxilia

res que não auxiliam a ninguém: ereeten-se da recícneçãc ou da pesquisa para

cursos de Mestrado que lhes garante a promoção !mediata para Professor Assis

tente.

3Q ) De onde, o QUe se nota é que a proporção dos titulares

cem relação ao total de integrantes da carreira do Magistério Superio! está aba!

xo do minimo de proporcionalidade para uma estrutura piramidal de carreira

frustrando-se o direito adquirido de quem ingressou na carreira de chegar ao fi

nal da carreira

O pior , em ternos do interesse público , é que essas tã-,

tulaçeles exigidas para que o Professor Auxiliar chegue a Professor Assistente e

para que o Professor Assistente chegue a Professor Adjunto é que mntcs deles,

a expensas dos cofres públicos (despesas em dólares) vão para o estrange1ro ,

de onde grande parte nao volta , atraídos que são professores e pesquisadores

por salários lIlJito mais altos.

Os que voltam e chegam a Adjuntos são castigados pela im

posslb1l1dade de chegarem ao fim da carreira e sobrecarregados com toda a re-"

cionaç1:l0 e pesquisa da instituição, o que lhes desrespeita os direitos cesscaís

e Ve1 causando prejuízos consideráveis ao ensino oficial. inclusive acontecen

do que , na situação atual e para determinadas disciplinas nem há pcssdhí.Lída;

de de serem constituídas bancas examinadoras pela inexistência de professores

titulares para as ccrocr,

De onde a necessidade premente de estfmúar a carreira do

magistério em sua continuidade para reter os valores brasileiros em benefício

do ensino.

2ll:) O cargo vago , estando desligado até da área de conhe

cimento torna-se inespecífico , de onde resulta a irrpossibllidade de , num QUa_

dro Unico • se estabelecer oportunidade igual para todos os adjuntos de fazerem

concurso , pois o concurso para o magistério é estreitamente vinculado à disci

plina

A forma proposta enseja a que todos possam chegar ao fi

nal da carreira , sendo qJe aqueles que têm títulos de p6s-graduaçao cem menos

tellpO e os QJe não o ,possuem depois de CUl1prirem oito anos como Professor Ad

junto 4 , forma de premiar o esforço e dedicação do QUe permaneceu na leciona

ç.o

EMENDA lP09807·61
t!l OEPUTADD STf::LID DIAS

r=~';~"~

&i~~ffil

promulgada a Constituição e dissolvida a

-'~

Das Disposições Trens! t6rias

No prazo não superior a 180 dias a contar

nublo'caq.. IIo/lu••• III,.1a, ~

§ 1·

Art'l

Assembléia • no mesmo ato , o Presidente da Assembléia Nacional ~

Utulnte convocará. em data que anunciará , na ocasião • as e te t-,

eeee gerais.

§ 3Q O Superior Tribunal Eleitoral no prazo de

trinta dias estabelecerá normas e calendário para as eãeãçees ge_

rais convocadas , podendo respeitar a organização partidária ex1!

tente

Justificativa

Inclua-se no Título X J das Disposições Transitór1as,

do Projeto de Constituição da Comissão de SistematlzaçDo onde

couber.

DISPOSITIVO EMENDADO' Título X _ ní.epcefçaes Transitórias

se reencontra

superma-se integralmente o Artigo 479 do Proje_

to de. constÜuição da Comissão de Slst~mat!zação e dê-se a segui~

te redação ao aesno artigo

o reencontro tem sentido que só as eretçees ge-

reis pode dar.

~

DAS DISPOSIÇOES TRANSITaRIAS

As efe í.ções gerais conclui um processo transfo!:

mador realizado num ccnbextc de paz , mas não sem esperança.

A Constituinte é a etapa terminal de um proce~

so de t r ans.Lçãu institucionaL Ela rompe uma fase , quebra uma bar

reira , elimIna um muro que separava a nação de uma realidade

inaugurando novos hábitos , novos costumes e nova cultura. A Nação

§ 21:1 As Assembléias Estaduais teri!lo o prazo de

90 dias para promulgarem suas respectivas conet í turções ,

da data da promulgação da Constituição serão realizadas eleições

gerais no país para todos os cargos eletivos I inclusive aqueles

eleitos em 1~86.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capitulo VII

'riJ,J,jf[.
Inclua-se n~lo VII , do projeto de Consti

tuiçlio da Comissão de SisteMatização • onde couber

Previdência dos Congressistas e deputados estaduais mantido com recu!:

sos pr6prios. Abrindo por outro lado condições de ampliá-los

dando-lhe maiores condiçBes de funcionamento e fiscalização por

parte da spcledade e Congressistas.

Trata de matéria visando reconhecer os InstitutoscE

CAPtTULO VII

DA INTERVENÇP:O

Art. - Fica mantido o Instituto do Congresso Na-

cidnal I bem como • dos demais Estados da FederaçlIo , a serem re

gulamentado por leI própria.

,L.M~... /co~ ...l.,.ulc.M'ulo ., ~o"'-----'

f!J PLENJtRIO bot 08187 I

Etll::NDA SUPRESSIVA

EMENDA 1P09805·0· r,r-'P'F"L'oo----,

['J DEPUTADO ST~LIO DIAS C- _I

EMENDA lP09806·8:
tJ Deputado STI:LID DIAS

Artlil 479 - o ingresso na classe de Professor Titular far

se-é mediante concurse P,úblico de provas e t!
tulos I ou mediante promoção funcional 1 ap6s

interstício de alto anos como Professor Adju~

Tn'o"u"",ç~ --..,

De-se .a inciso 'XV , da .rUgo 13. do projeto de ConsUtuiçllo da
Com!sslIo de sistematlzaçDo , a segu1nte redaçDo:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:~ , § IJNICO

Inclua-se § urucc ao Artlõ! 377 , do Projeto de Const1tul_
çlo da Comissão de Sistl!.matizaçao o seguinte.
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Justificativa

CAPITULO I I I

DA E;"OUCACAO E CULTURA

ll!!!hQ...!
DISPOSICOES TRANSITaRIAS

rr='~;~'=:J

m;'~;mJ
.LldIUll/C~w...Io/IUIC.~'"J~ ..,

XVIII - férias anuais remuneradas.

ArtSl 13 _

CAP!TULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Dê-se ao inciso XVIII, do artigo 13, do Projeto de constituição

da Comissão de sistematização , a seguinte redação:

etIlprego, acabe por criar una rigidez do mercado de trabalho ~ prejl.diq.,e e

afronte a liberdade de contratar , transformando-se , na verdade rua obst6:u1o

li. crfeçãc de efIl)regos.

Estabilidade no erprego sema contrapartida de garantia dls

negócios é una equaç~o Insolúvel. As eventuais instabilidades da econooda , fa

talmente , cctorcreterãc a produtividade , a eficiência e a cOCllletitividade

transformando a criação de erfprego l1UTI verdadeiro fantasma a assctorer o em
preendedor.

Cabe à Constituição fixar princIpias gerais e garantir direitos que

poderão sofrer alterações na sua apllcação através dos terooa.
Assim • não é recomendável que a explIcação de detalhes e COndições

para o exercIclo efruição de tais direitos fiquem linitados no texto da carta

Magna , sobretudo no tocante a rérras renxmeradas cuja discussão em convenções
ou acordos corettvcs já vem trazendo suqestavae e oportunas inovações

Alémdisso, a renuneração en dobro das férias significa a institui_
çãc de un décimo-quarto salário que vuá acrescer todas as folhas de pagamento
emmais 8% (oito per cento) , onerando a eccocnta globalmente e inflacionando cs
'preços

fl PLENARIO

EMENDA lP09815-7
tJ DEPUTADO ST~LIO DIAS

rr~;~'~

rw7~ãmJ

Justificati ....a

Conquanto seja prática adotada por llUitas ercreees privadas
em funcionamento no Pa!s , a participação dos esoreçeocs nos l\JCI'oS das empr~

sas PÚblicas e sociecla.des de econania mista , através de ações , ainda não foi

efIl)regado.

lrrplantada.

Nesta proposição , o que pretendemos é introduzir essa salutar

medida na contexto da Adll.1nlstraçJ;o Federal , tendo caro prcjeto pioneiro o

Banco do Brasil.

devendo ser preservados • pelo IllenOS 1SX (q,dnze por cento) da respectiva majo

raçl:lo para serem distribuídos entre os emreqaccs , sob a fQrma de ações.

Artg _ A distribuição das ações obedecerá a crItéiro

fixado emregularrento , levando em consideração a antig·Oidade e a renmeraçãc do

Na verdade , esse estabelecimento oficial de créd1to, sem

erroargo de seu enorme potencIal fInanceIro-econômico , vem reduzindo drastaca;

mente as vantagens pecuniárias de seus funcionários , COOlOmedida de economia,

após a instauraçllo do denominado " Plano Cruzado".

Assim , COTO contra-prestação pelos prejuízos que os emreqa-,

dos em questão vêm sofrendo , cremos ser plenamente justo participem eles , de

alg.rna forma , dos lucros do Banco do Brasll

Dessa forma , preconizamos que , aerere que houver ausento do

capital do Banco do Brasj l , pelo menos qJinze por cento dessa majnração serão

reservados para serem distnbuídos • emforma de ações , entre os errpregados '-

emrcrma a ser determinada emregulamento , observando-se sescre a antigUidade

e a ren'l.f'leraçDo 00 flXlCionário.

tJ PLEN~RID

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 49 , § 49

r,r_-"- TuTO/.un"'•• çiO

EMENDA lP09813·1_
tJ DEPUTADO Sn:LlO DIAS

r.r------ .LIU"'O/COYIl$J./I~.C••'OI;:O' -,

rr;;~'~

tTiõ!'~'ã!ã7J
....1"""C.w'..Jo/....COWlIIJ.:l

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Título X

ArtI:! Aos portugueses com residência permanente

no país , havendo reciprocidade ero favor de brasileiros , são

atribuídos direitos aos brasileiros natos, salvo o de acesso a

Presidência e Vice-Presidência da rtepübt rce ,

Art" 377 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ IJnico. - Aplica-se o disposto neste artigo aos Centros de Edu_

ceçãc Tecno16gica e Escolas Técnicas do Sis

tema Federal de Ensino.

A garantia por parte da lhi1:lo da crerta de ensino de caráter

protlssionalizante , tecnológico e industrial visá assegurar a formação c1entíf!

CI , o desenvolvimento da tecnologia e das potencialidades da naç1:lo , respatdan

m-sena experiência adqulrlda ao longo de Quase oitenta anas de efetiva contrl_

tluiç1lo por nossas InstituIções na Constituição de Profissionais Técnicos, cuja

fotaaç§o difere largamente daquela efetuada no ensino propedéutlco. Irweetmoo-se

de cerecceersctces proprias que denandam da política a nível nacional para os cur-

sos técnicos profissionalizantes espet:!allz~dos. ~

Inclua-se no TItulo X , do Projeto de Constitu!

çllo da Comissão de SistematizaçãO, onde couber.

(!l PLENARIO

E/ilENDA lP09810·6
l'J DEPUTA0O STELIO DIAS

Justificativa

NDa há como negar esta conquista per reciproci

dade aos portugueses. Uma constituiçDo que ostenta uma língua e~

pressa no seu texto a uma cultura impressa através dos atos. ges

tos pelos terccs tem q.se registrar este desejo que é , a lSIl s6 tellilO de bra

sileIros e port!.9Jeses.

o § 4.11 , do Artg 49 , do projeto de Constituição

da Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:

~

DA ORGANIZAC1l:D POLtTICO-AQt.1INISTRATIVA

ArtSl 49 - •••••

EMENDA ADITIVA

~~--_--__--TuT.,.un'."'.~o-----------

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66 , § 12 , INCISO VII.

JUSrlFlcAç:4:D

Suprima-se o artlgo 383, do Projeto de Constltuiçll.o do ge

lator da Com1SSll.0 de Slstematlzaçll.o "As empresas comercrars, mdcstr-tats e agrí

colas SdO responsáveIS petc ensmo fundamental gratuito de seus empregados e fi
lhos de seus empregados a par-t-ir- de sete anos de ldade. devendo para isto contri
buir com o saté-rc-ecuceçac na forma da lei".

EMENDA HODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 383

~ 'UT~"~IT'f","'ll~

§ 4$1 _ Dependerão de consulta prévia I através de plebis

cito , às populações diJ:'etamente interessadas • para referendar a

iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado, os casos de crfa;ã:l,

incorporação , fusão e desmerrbramento de Iok..rnicípios e Distritos.

Justificativa

Esta emenda visa aperfeiçoar o texto incluindo o

óistrito que como subdivisão do Município deve receber o mesmo tra

tamento.

n ..J.""co..II�JtJ��lIIcu'nJtJ. -...,

1'1 PlENARIO

ElJB'lDA lP09811·4
1'1 /)fiP"T"DD STELID DIAS

O inciso VII , § 1'! do ARTIGO 66 do Projeto de

ConstituiçDo da Comissão de sistematização cessa a ter a seguin

te redação:

CAp1TuLO IV

DOS MUNIC!PIOS

Art. 66 -

5 IR - .

VII - EsUrolar a criaçno a regulamentação e apoiará sob

todiIs as ramas as entidades de Drgan1zaçf1esCcm.nitárias e Associações de

Ilúm>.

EMENDA lP09814·9
(i DEPUTADD STELID DIAS

..,- TUTll/.VI.IIICA(Jo ----,

EMENDA MOÓIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ~.~

Dê-se ao inclso ~, do artigo 13 , do Projeto de t'onstituiça'o da Comissão de

Sistematização, a seguinte redação:

CAP!TU.O 11

OOSDIREITOS SOCIAIS

A disposiçll.O do artigo que se pretende suprteur cel tde e se
contrapõe aos dispositivos constantes do artigos 371 e 373 e seus incisos do Pro

jeto:
-Art. 371 - A educação, dtrerto de cada um, é dever-do Es-

tado".
·Art. 313 - O dever do Estado com o ensino públ11:0 efeti

var-se-á eedtante a garantia de: ... ••

Justificativa

SUoentidade que hoje fazem parte do poder de participação 912

bA1 da sociedade nos eeceníercs institucionais dentro do espIdto de descentr~

11zaçl5o das ações da acb!nlsl:ração parcipativa e da democratlzaçDo do poder P2

l1t1co.

Tlno/'ulr"oc:a;l<I ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ENTRE O ARTQ 474 e 476

Inclua-se entre a Artl:l 474 e 476 , do Projeto de.

Constltuiça'o da ComIssão de sistematizaça'o ,renumerando_se 05"segui!:!

Ui
ll!!!hQ...!
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art9 475 - Aos eapregados dctebnco do 8rasll S.A , serão

distrIbuídas periodicamente ações dessa lnstltUiçDo financeira, na forma pre

vista nesta lei.

Artl:l - A partlclpaç§o ac!orn1:ria de que trata o artigo

anterior ocorrer4 settpre q.Je houver atJrento do capital do~ do Brasil S.A ,

ART" 13 -

I - garanl:1a do dire.1to ao trabalho mediante relação de em-

prego estável, ressalvados:

a) contrato a termoi
b) ocorrência de falta grave;
c) prazos def1n!do$ em contrato de experHncia , atend!

das as peculiaridades do trabalho a ser executado;
d) S1.Iperveniência de fato econOmico intransponível

técnico ou de infortúnio da emresa , sujeito a con
provaç~o judicial;

e) prévio pagamento de indenização proporcional e pro
gl;'essiva tendo eemo base o saldo do Fundo de Garantia
00 tescc de serviço na data da demissi:lo sem justa ca!:!

58, na forma da lei.

JustifIcativa

Preliminarmente , pretende-se el!mlnar a exlghlcia de cOllProvação
prévia da falta grave capaz de por terno ao contrato de trabalho.

COIll esta medida. é evidente, nao se está tirando 00 emreqa
do o direito de apelo ao judiciário , semre q.Je entender arbitrária a atitude

do erpregador. PIetende~se , se-ente agllizar o processo de contrataç~o de no
vos errpregados e , emconsequência , evitar a estag'laçlkJ da atividade produtiva.

O errprego estável é parte integrnnte do patrimônio do tI<t:alJ"a
oor e da sua famIUa • de sorte que as regras sociais devem estabelecer rígido

controle soóre as possIbIlidades de rescis~ do contrato. A melhor forma de ev!

tar-se o rorrp1Jnento sem justa causa desse vínculo é a oneração progressiva ao
errpregador , QJe tanto mais pagará ao fll1)regado demitido quanto maior for seu

telrpo de trabalho na errpresa.

A eaerda ora prq:ostlt decorre do fato j' p~ado em nossahis
tória de ser 1nvUvel qJI1q.Iers1s~ q.it , apet'CI'tt.ntJ proteger ou ganntlr o

r,r TuTo/""'nflUÇ1o

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11 - INCISO V

Dê-se ao inciso V do artigo 17 do Projeto de Constituiçil.o
do Relator da cemssão de Slstematizaçil.o a seguinte re'daçil.O;

·V - A HAJIIFESTAÇAo COLETIVA

a) é livre a manifestaçll.o coletiva em defesa de interesses
grupalS. esscctattvcs e stndtcatsr

b) ª 'l ivre a greve, devendo a 'ler definlr a oportunidade e
o âmbito de interesses a serem por seu mtermédtc cerendrccs ,

c) a lei def1n1rá quais os setores que prestam serviços es

senciais A: populaç;Io e estebejeceré quaIs as ceeteres a serem adotadas no caso de

greve. para a manutenção desses servtçcs;
d) os abusos cceertõcs sujeitam seus j-aspcnsãvets ~ penas

da lei,

e} a manifestaçll.o de greve julgada legal pelo Poder Judi
cUrio n!o acarretará a sl.lspens~o de contratos de trabalho;

f) suprimir
g) em caso algum a paralizaçll.o coletiva do trabalho será

considerada emSl mesma, um crime".

JUSTIFICAC,,"O

A greve é considerada e admitida nos países adiantados do

mundoocidental. como recurso democr&tico. desde que exercida na fonl1a e condf-
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r.r 'unll~I1"'~~io _

Assim é que, no meio rural, por exemplo, li idade

para aposentador1.a por veãnace deve ser menor, Já que o trabalha

dor do campo, além de anacae'r sua vida prof1.ss:Lonal bem maa s ce

do do que o da cidade, enfrenta condl.çõeS bem maa a adversas e de.§.

gastantes.

Sala das Sessões, em

JUSTIFICAÇÃO

§ 22. a lei dJ.sporá sobre os proventos de

aposentadoria do proprictál:J.o rural e a pensão

devada a seus dependentes, estabelecendo correspo!!.

eêncxe entre o valor desses benefícios e o montan

te dos ampoatca por ele xecoj.haõos a título de

contr1.bu:Lçãb prev1.denc:Lár:La'.l

Não obstante o texto do projeto de constl.tul.ção

prever, como dl.retr1.zcs básJ.cas da Segur1dade sccaaa , a unl.for

madade e quaveaêneae dos benefícios e aervaçca para os segurados

urbanos e rura1.S, ccneaõexaeca acecautren-ent;e l.ndl.spensável fa

zer-se eeeeeêocae especaea às apoaentadoz-a.ae por velhice e por

tempo de servl.ço do rurícola, bem como sobre a forma de cál

culo dos benefícl.os do produtor rural. Isto porque os ôca.s re

g1mes pre'n.dencl.árJ.os, embora igualndos no gernl, deverão apre

sentar pequenas diferenças, aaeeeae pelas especifl.cidades pró

prl.as das ccnõaçêes de trabalho e de vaüa de cada 5:nbi to

II - aposentador:t.a par tenpo de eexvaço ,

trinta anos de trabalho.

Por outro lado, o produtor rural que recolhe one

rosos ampoacos para a prev1.dêncl.a accaea , nãop:de se submeter a

um ea.eeema de proven:o~ de val~preestabeleC1.do e unl.fOrme:
vez que sua contr1.bUJ.çao para o custeao da ent1.dade vam,e cons.,!.

deravelmc!nte, de acordo com a produtJ.v1.dade de cada qual. Por

1.8S0, se mantivéssemos o sase eme vl.gente. estaríamos dando gua

r3.da a uma J.nJust1.ça e, ao mesmo tempo. negando o pr1.ncípJ.o da

equadade af1rmado no texto do projeto const1.tuC:Lonal, relati
vamente à forma de a prev1dêncJ.a retr1.buir. em benef.{c1.os.

contribu1.ções verc aâas pelos seus segurados.

I - epceenececrae par velh:Lce ao homem e à
mulher, eespectavenenee, aos sessenta. e canqdence c

cance anos de idade;

Plenário

Deputado VIVAlOO BAABOSA

Devemos levar ao máxiroo as hipóteses de participação da popula

çãc nas decisões mmctoaís como contribuição à ceeccrecía o lllJflicípio é o lo 

cal emque a democracia deve ser praticada em toda a sua extensão
r

mmml~J\]5TIFICA:TIYA~,Jj]r,lllllú

" VI - O Executivo e o Legislativo Municipal realizarão audiências pQ

bllcas abertas a todos os cidadãos Lei IllJniclpal instituirá Conselhos Consulti

vos COT.unltários cem participação de entroaoee comunitárias e profissionais re 
conhecidas por rer.aseree covícas rias questões urbaníst:..!cas e outras de intere~

se local.

ErrclDA ADITIVA

DISPOSITJVD EJeIJADO : Art 62:

Os Distritos são, geralmente, regiões abandonadas pe

las sedes dos Municípios EI'l consequênc}.at'0s, ncvment cs pelas'

emancipações,algumas vezes sem o ürst.r í to oferecer as condições

proprias "pâra sé' t:ornarém 'Hun~cIpios 'Precisamos dar aos Distrl

tos um mínimo de governo local,com a formação desses Conselhos

que servirão para indicar suas pr Icr i dades e necessidades

- ncreaceote-se inciso ao Art 62:

r.r__--; ~~&TOhunl'o:.a~lo__-_--_---____,

EMENDA lP09831-9
['J

['J

F?~;"'~

fljQiõiflLJPlenário

Deputado VIVALDO BARBOSA

Deputado VIVAlDO 8AQSOSA

EMENJA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENpAOO: Art 304

_ Acrescente-se ao final do Artigo 304 a seguinte expressão

A proposta visa aMpliar o leque de obrigações sociais da
prol')riedade. Impõe tal que só sejam considerados como expressando

uma função ou obrigação social as propriedades regular,mente possui

das.

JU5TIF'ICAÇi'l:a

a ravcrectmeotc no t ratame-rtn preferencial as ccpe
rativas, e dentro destas as de trabalhadores e para com a pequena
atividade empresarial deve" ser acentuadas ,

EHENotI. ADITIVA

DISPOSITIVO EMENpAOO. Art 310

" ••• ravorecendc as cooperativas. especfatne-tte as de traba
lhadores e priorizando a pequena atividade econômica."

EMENDA lP09826-2
l:J

EMENDA lP09827-1
l:J

- Inserir parágrafo ao Artigo 310:
EHENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 57, IV

Deputado VIVAlOO BARBOSA

lTIf;:;~LJ

~':;'Ji?J

rs;;;~'~

I vq'fAiJ
Senador Ccns tntuarrte JUTAHY 11I\GALIIÃLS

"!'~::.~~:: ::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::
VII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

di';· i~;~;;·~;;;~~i;'b;;" ~~;~ .; .;~ci~· i~ti;;' ~.. fi
miliar não podem ser divulgadas. pub11cadas ou inva
d.ida» sem o consent~mento do 1.IJteressado, que poderã

=ã~u~~:~aj~d~~~:~~:~~ã~ ~~l~:s~a~~sV~~i~~~~;.~c:ess-ª.

Al'tere-se para o segul.nte texto o item abaixo do art.
'276 do ProJeto,,1;. :onstitul.ção·

I~ - "trl.nta por cento do produto da arrecadação do 1.1'1
posto s~brc operações relat1.vas ã -cJ.rculação de l'IercadorJ.as e sobre
prestaçoas de serv1.ços."

Cuida a presente emenda de introdUZ1r alteração na

ejInee "d" , do inciso VII, do artigo 12 do Projeta. de Constitu~ção,

para assegurar àquele que teve violado o d1re1to à vade íntJ.ma e

fam:Lliar a xecurac ao JUd1c1ário, para a cessação da violação, bem

assim para obter 1ndenização pelos danos sofridos.

Busca-se. assim, tornar eeeeaveeente impenetrável

a V1da .lnt1ma e familiar, a não ser que o cidadão dê autorização

em sentido contriÍrio. A 1ndenização é 1htroduzida c0!D0 meio de

c01bir a conduta vedada.

JUSTIFICAÇÃO

.. O imposto sobre servl.ços fol. transferJ.do da órbJ.ta dos
l-funl.C:J.pJ.os para a dos Est"ados. O dl.sposrtivo que esta emenda quer
alterar faz o retorno de apenas 25\ do produto do nesmo tr~buto. el
vando concomitantemente para o mesT'lO percentual os 20'l; do l.mposto so
bre cJ.rculação de mercadorl.as. -

Mas a compensação é insuhc1.ente e a maioria dos MunJ.
cípios perderiam maJ.s do que ganhariam, com a fusão dos doloS 1mposto
agravando-se Q estado de penúr1.a a que conduz1.U os HUlll.cípJ.OS o cen
tralislJIQ tributár1.o.

A sJ.tuação não será resolvida com a elevação para 50\,
da. receJ.ta do l.rnposto sobre Sel"V1çoS a consumidor f~nal. aos Huol.c[
pl.OS onde tenha ocorrJ.do o fato gerador. prometida no § 19 do mesmo
artigo.

Em razão da precariedade das fJ.nanças munJ.cípal.s. das
riquezas qU2 produzem Suas popUlllções e dos serviços públicos que os
sa& populaçocs precisaIll :E.'Ccebet' das Prefeituras. a parcela. destinadã
aos HunicipJ.os está sendo aUmentada de '25\ pal;"a 30\, que é o mim.mo
admissível.

JUSTIFiCACJtO

Dê-se à alínea "d", do dncaec VII, do artigo 12 do Projeto de cerre
titul.ção. da cceueeêe de Sistematl.zaçâo, a redação que se segue:

Deputado IVO VANDERLINDE

EMENDA lP0983S-1

r.r ~U'O'.UI"''''~;:.

EMENDA lP09834-3
l" SEII>OOR JUTAHY M">LllhES

r=;~~"~

ffi7'~'fl7l

ConshtU1nte IVO VlINOI:RLINDE;

Acrescentem-se ao art 356 do ProJeto de ConstJ. tu.i

ção da COTIll.ssào de S1.;;teMat1.za~ão os Segu1.ntes d1.sposl.t1.vos:

Plenár1.o

"Art. 356. • •••••••••••••••••••••••••••••

f 12 No caso dos trabalhadores rurais, a

Previdêncl.a Socil:Jl concederá, com proventoS' dJ.ret-ª.

mente 'proporciQnais ao Valor do salário do traba

lhador:

JUS'l'IFICATIVA

Dê-se ao parágrafo 12 do Artigo 153, do Capitulo Ir, Seção
I - Do Presidente da República, a seguinte redação.

A parte final que propomos SE! incorpore ao § 12 do artigo
sob exame visa tornar mais leg! tima a escolha do Presidente da Repú
blica Não podemos correr o risco de os grandes oligopólios poli ti-
ccs , agrupados em reduzido número de unidades que concentram expree
'arve maioria do eleitorado. decidam, isolados do restante do Pais,os
destinos deste, em detrImento da maioria dos Estados e do principio
t'ederativo.

Sabe-se. hoje. que. por força de um processo nigratório que
decorre mui to mais das disparidades regionais do que da simples vaca
ção ~rasileira, desenha-se um..rnodelo de inchação eleitoral em certaf
regioes e, par vIa de consequencia, o natural esvaziamento dos Esta
dos mais pobres, exatamente aqueles qUe devem .1nteri'er.1r na escolha
do dirigente máximo do Pais, para salVaguarda de seus próprios inte
resses.

A participação de todo o Pais no processo decisório afigu-
ra-se-nos da maior importância para o aprimoramento do novo perfil
democrática que se pretende perene na nova Constituição.

_ Dê-se ao Art .57, inciso IV a seguinte redação:

Artigo 153 - ••••••••••••••••• •••••••••••••••• • •••••••••

§ 12 - será proclamado eleito o candidato que cb t í.ver- a
maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos, em
metade e mais um dos Estados federados

"IV _ As polícias estaduais exercem as atividades de polícia

jU'dici~'ria relacionadas com os delitos de competência'

das justiças estaduals,ãwdliando o Ministerl0 Plíblico

e o Judiciário, e as atividades de policiamento osten

sivo.Lei" estadual estabelecerá a organização e as atr!

bulções das polícias estaduais."

lIlIlWl!JlJSUFiICA.tIVAJ@JJJiJ:J

Previu-se por outro lado,a competencla dos Estados or

ganizarem suas próprias polícias nas condições. pecut Ieres -que fE
rem consideradas adequadas aos Estados

EMENDA lP09832-7 .,," -,
~u1nte JOSÉ LUIZ MAIA

r;r UU.OUI11'IC~ie ____,

EMENDA lP09833-S
P

r.r-- 'Uf<lO~STlr"'.ç;:.' _

,.tIIl.... /Co~ .. d.,&"" •• lIlulo ..,

Rlellárlo

11 PARI(GRAFO UNICD _ O mono;:mllo oescr í tc neste Artlg:l, in_o

clu! os riscos e os resultados decorrentes das at Ivrdaâes ali •
mencionadas, f!ca,d~ vedada à Uniã:J conceder quafq rer- tiP:J de
partic:lpa;ão, quer e'n espécie, quer em petróleo ou gas natural."

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMt=:NDADO: Art. 86, IV

Dê-se ao inciso IV, do art. 86 do substitutivo do rela

tar, a seguinte redação:

liA unrão, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal

instituirão para os seus servidores e de suas autarquias, lei

própria. como regim~e jurídico único, o estatutãrfcv ,

• EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArJ:. 66

Os contratos de risco são ilegais e Inccnat í tuc ícnars
pois ferem a Lei 2.004, de 03/10/53, resultado da camaanha pop~

lar" O Petróleo é Nosso ti e o Artfgo'169 da atual ecnet í turçãc ,

conforme atestam vários juristas como Pontes doa Mirandl, Afonso'

Arinos, Euzébio Rocha, de-mre outros
Estes contratos não t.rcuxeran quat equer benefícios ao

pafsvncs seue tdcze anas de existência, com mves t Iae-itcs 1nsig

ru rfcantes , sem qualquer contribuiçã:J tecn::J16gica. cabe a nós I

Constituintes resg!ltar em definitivo esta dlvid!l para com nosso
paIs e acabar de vez com esta espol!açã:J.

Pretende_se deix:ar claro que o regime jurídico único dos
servidores da Administração Direta e Autárquica é o estatutário

JUSTIfICATIVA

- A.:;.rescente_se aUnea ao inc~s'o III do irt 66 :

a~.,Sftr~:o in~t1tu~dos nos Munic!pios divididos em Dis
tritos,Conselhos Distritais Comunitárlos,integra 

Mdos por c1datmos deltas nos D!strltos,por voto I

nlá obrlgatótiO,não"remunerado,que exercerfto COllpe

tênrl 0 que lhes for determinada e1l" lei. -

r.r__---'---' ttnO/."nlrlC~lo----------__,

r.r----,--------TUTO!o'Ull1.lC~i., __,

EMENDA lP09828-9
l!.J Constituinte VIVALDO BARBOSA

tJ PLENARIO

EMENDA lP09829-7
t'
l!J
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EMENDA I P09836-0 I m.
tJSenlldor Con:;Utulnle JUTAHY H-'-OA-L-:H'C""-------.

/ EMENDA lP0984(J..8
ESEN/l.DOn CONSTITUINT& JUTN~~"·~G1IL"'V-::S-------'

•• 1.1... , ••• ".11111........10

Pl...~ftlR.lº

GJ""""......---,
~

nê-se 11 seguinte redllçllo DO art. 3~ do ~projeto:
,of

Art.~. A pesquisa e 11 lavra dos recursos minerais.
!?cm corno o apr-ove Lt.eeent e d"s potenciaJs de enl!rg!a hidrolu!1ca, depen
dCl!I de ll.utorluç:l.o ou ccocessac federal, no lntcl'esse nacIonal e pC:;
prazo determInado, 0:10 podendo ser lrnnsrerldlls sem prévia antlêncill
ec 6r~lIoo concedente

.lUSTIF'ICAC.II:O

A presente emendo pretende QarDflUr, de ralo, à UnUlo.
11 proprIedade dos recur aos mInerais e potenciais de energIa hldrlluli.
ca Nesse seeetec , é necessário que as eeneeaseee de lavra seja~ OU~
largados por prazo determInado, pois, 0'0 contrárIo, 11 propriedade pe
til \lnltlo desses recursos nlltl,lrals 111ll1tar_so_6 enquanto fore:m desce
rweerces ,

Ac:rcsconte~so ao ltmq, I dQ .rtl'Jo 266 do projeto ee
Conlftituiçiio da COllÜssÃo do Slli1tom.ithaç'Ão A elliusula -inclu.ivo me
diante. l::~duçõ.Q dI) Al1'quotll.S o illençiio ao 1l1lpostoJl~, passando o reI;
.rldo itolll a tcr li 1:I09uinto rodaç'ãol -

-I - Instituir tributo que nio seja uniform~

om todo o território nac~Al ou qUG illlp11
quo 41at:1nção ou preforcinciA 0111 .relação li. ee
hdO, Dilitrito Fode.ral ou HuniC:!pio, elll da:"

tri\l\Qnto da outro, admitida a concessii.o ae
incontlvOIJ fiscais é!0sUnadolll aLopromovor o
'IIoqu1ltbr10 sõe10-económ1co ontrc 1I:J dilol;"lln
tea .1:og1Õos ciO Pals, inclusive 11181UAnte redu
çio do lIl!quota o isençio do impostos. -

EMENDA 1P09843·2 ,
l!J Senador Constl tuinte JUTAHY MACALH.IIES J ~~"~;':=J

f'J ...:;>:;.-;;;';:;;';; I fLõi''ir7tJ

EMENDA ADITIVA

lhelulI.-sel (IfIQe coube1', o seguinte tlisposil1vo', ~
f',:cue... fEE. u.r-..c~ ~ .
Art ~ A lei áannirlli as atividades de garIlllpagelll ,

rniscaçllo e cata e l!stablllecerá as áreas onde sao perllliUdas e es rOL
lias assocUtiva$ adlllhs'Íveis para o seu exererere,

JUSTIf"ICACAo

Conll'tltu\nte .11rrl\llY Hl\rll\l)l71rc;

..,"'..,......101.......".

I'L~A'R.lo

EMENDA 1P09831·8 •••, -----,
\:l Senador Constltulnte JUTAHY MAGALI-lAES I rr;~"~;'=:J

PJ ~ 8f-;;:'-;'~'~bI''''''''''1o -I (ljõiNJ'A

"O~Of:-se li seguInte- 1'Sduç;o ao uL ~oo aauprojeto.

,.~

Art.~. A exploruçllo e o IIprQveitamento das Jatldas.

ernes e demPis r ecursns clinerais li dos potenciaIs de energia hldrául,!.
ca e. terraS lndigenas e rarxes de fronteira senente poderllo ser ete
tuodos pelo unl:1o

A rodnçD.o sugadda porllt1ta a implementaçãoãe incanti
voa para o Nordes.te e p~ra a luna~6nl11, ou outras rog1õoa /lIonos do
senvolvidas, não sOlllont(l por =eio. do Imposto de RQndOl mas, tambõm.
vla impostoa 1nd1:rQtos. O que hojo 80 faz excepCionalll\ente parOl 11

Zona Froncll de Manaus (rol\loua do pro<1utos in<1ustrJ.Allz.ados eOl:! i
sonção do IPI e do ICH) poderia 2lor elltllndido para outras ároa. ca:
rentes. Poder~so-ia inclusivo eeeeeees illlonçõo. ou roduções do. .. 1[

quota. pal;"ll p:rodutoa orisiniírl0. da811lls ãr~lls c con.UIIIi(los por .. uas
populll~aos. COIII taio tQ(lcUde.s cOl'Ulcsut.t:-sc-l.a. r'llodu-.t.r • :rQ.g$:Q.lI.lIiVi
dado .do 81lltomA tributiirio, •AO IliOOlllO tOlllpOquo ao l0'3raria minorar
0\1.of~1toll. da má.d1'nt1:ibuiçii.o 110:renllaa naa regiõo9-ca:rontos.

A l::lI\enda orn propoatA enquadra-so no. objetivo. do di!,.
poaitivo olDendado, prootondo-ao niio tanto 11 IllOdl!ic:li-lo mlUl, sim., a
oaclo.rec:ã-lo, voz que os 1ncentlVt1a flscllls podam ser içlemantaCloo
atravôo de váriOS lIlQcan!Sf!loa, entre os quala as reduçoGll de a1!quo
tas o Ali i~Qnç'õea cIo illtpostoo.

As at.1v1d'in~es de gB1'impagea, faisoõtoçUo e cata envo1velll
Ulll elevado c:ontwdo social, os inúlllero$ eeorartcs entre empresas e g!.
r}mpe!ro5 esl;l:io a exigir UlIIQ norlllatIuçllo, JIIedlllnte lei. das árcas o!!,
de silo permItidas e garaf\tIdas. beSl ccec IIS rerees associativas ad_
lIiss!ve1s para o seu eeerercio.

EMENDA 1P09844-1
l"
l'"'

tntrodul!:a-all o se~uinte prllccito nas D:ispodçõo.
1)oaneitôrias· do Projoto de Coflotl.tl,liÇQQI

"':~:.:---,
~

FW~w
"INJoof".II'Io',."""u!o

• PLENAAt.o

Ilrt. - Do produto ela arrecadação do olDprQstllllO
l:lOUl})Ult:õrio para o lun40 ltacion"l. de JJeaenvolvi,nClnto. o vl1.1or
cor~spondont(! a v1nre por cento será destinado ao Fundo de P.. l"

ricipação dos Hunic:ipios. -

JUSTlrICACi'l:O

Num1II0lllento elll que os profbsionals da ó.rea de ~ll.úd.e.,

através de ~eus Conseihos, associeçlles IC sJ.ndic:atos, reinvid.lcalll a
unlf1clI.çl1o decis6ria, ~n:09n.\lIát1ca e f1nançeln do set.or, cria-SI!" UIIl
retrocesso técnico e pol!Uco, na medida que a deflniçll:o das po1!Uces
e progralloç~es da saude perlllanecelll, agora lIIa1s do que antes, Jungidlls
11 depcndentcs do sctor previdenciário. C:OIII • vlsllo seguriUr.la. c:ura_
U .... cOlnpensat6d. 11 indi...idual!udora 4e o l.pugna e caracteriza.

não õ justo quo OS municípioo 1JriloUciro:::l, quo
arcam co~ gN.nda SOll\ll. de atribuIçõcs. fique~ ã marccllI da aplica
ção dos rccurÍlos do rllo. CUJA C1stJ.mativ.:l. de arrecadação "Situa:
-se. para l!l81. em torno de Cz$ 120 bilhõuCl, dasda quo a Q,cono
ma nacional mantenham umnível satist"atório de desempenho.

As oCIdllll.nistt'~ões lI1U.nic:i.pal.s sii:o os maiores "1'••

pon~veis pela prestação dc serviçoc: públicos. CI devem p.uoticL- '
pi'l1" elo prcccllllO de invelltil:ienros li reaparolhoCllllanto urb.:mo imli.!
pane.veis à eficácia. dos planos sociah.

Dl!. mCIlDa !Orllill. há que sc definir quais 0$ 5Clrvi.

100s que deverão ser financiüdos pelo FIIlSOCIAL na pauta do dca
cantroCllizAção, cuidando, Doo mosmo tempo, de fort41ocer .:l. o1dllÚ.-

:~;::;::e::::l n:o:C1:~~~~P~:: :::i:~:~e:o;~::e:::::: ~!
paia.

Art~ :346 _ O S!Stellla Onico de saúde será f1nanchdo CQIll

recursos provenientes de no lIlInilllO 12); do OrçOllento da UnUo, dos es~

todos, Distrltll reaeral e Huniclpios e por 25% da arrecadüçllo previ

denciária.

A vlslo da saúde públ1c., c. sua perspactlva coleti_
vista e pi'iv8C1eJJm1s;.i pOl'....P,éç.to..I'J'fJ.u,.!!1.E.!r-se-é a. enuó. observare_

o atual artigo '46 do Projeto de Constituição nllo é su
Ucientemente clll1'o quanto à pstcola de récursos dos Estados e Hunid
pios que irá f1nanc1ar o setor saúde. bem COIllO, submete este f1nancia
lIlcnto tombélll ao Fundo Naciond de Segurldade Social, elll :30X da receit
deste. cujo Inontante li illlpreciso e obscuro, alélll de estar vinculado o
ullla progtllllloçlio prévia. onde intervém os árgllo5 da previd/incia e da

ass.lstl!nciil socIU.

JUSTIFICACAO

.:oubstItua-se o artigo 346 pelo seguinta d.lspositho:

Art. - Do prorluto da arrCctldllção d" contribuição
do rIIISOCIM., setenta, ti cJ.nc:c Vor cento será destinado ao I"Undo

'de oeacentrali~açio, para o custeio da reversão aos EstcltJOS c
'Hunlciplos de acrvi100s d~ educação, saüd;:, I!Illl11ent<1ção, preser
vação all\blental. defesa civil o reforraa. agr.iria, 11 vlute 11 cJ.n~

co por cento oerá intecrallo ao Fundo de r<1rdc:ipl1ção tJos hUlllC:!
pios. • -

EMENDA 1P09845·9 "'. ---,
t!J Senador JUTAHY MAoALHJles

..1.1... 'c••".lol'.. IO....to
eU:IIJA''R.lO

JU5TIF'lClI.ÇI\lJ.

/I'diciono-se 0110 /lrt. '25. do projoto do Con!ltitul.ç:.io,
0:1 seguintos pA1'5&l'afos'

~ 5 3'1' - O Podor Executivo, no início do cada Governo,o
:t.lIboraro li! ~nviará 40 Congresso NlIcionoCl1, seU plano plurianu41 p.:lr~
o aotor anrl.cola

5 ~9 - O CongNlBso Nacional de1:l.barArã sobre o plano
~;~r.i~~~::n~::n~os:t~~aif;~i~:a dcvendo, per10dicoCImente, promover

JUSTIFICACAo

Som o adendo orA ote.recido, poCleria vir a ocorrer, no
futuro, t~ntativa do l:Qatrlç"ft.o ao sontldo d1::l. e)lpro.lSsio "incentivos

fhca1o", constanto do projeto, aco:\.tando~se incentivos atravôs do
impoato ao :ronda, como hojo oxistom, MS recusando q:ualquer. outrA
forma nova, oapoclallllanto a quo vJ.OSSQ a se apoiar nos tributos in
diretos.

Aalfilll, para melhor cOlUlocçio do. objetivo.. col1madoll
pelo dispos1t1vo (harmonia sócio-oconôlllica entre .as diforontes rogi
000 do Pa1's), õ CIo toda c:onvenlõnc:ia li. aprovll':;âo d. prooOt\to ~t\:
da o parll tonto poço o Apoio do JlIeUS nobres Pa:rcs.

Além de verllar Sobre lllaterlll passIvel de tratUllen
to Illais adequado põlr iei ordinária, o preceito contido no ettig;
~58 entra elil contradiç.llo COR o mandalllento do artigo 482 do Utu
lo das "OisposiçDes Transit6rIas", pelos seguintes nativos' -
a) Enquanto nllo se efetiva a unificaçllo dos. diversos regimos pü
bHcos de previdênl:la (Previdência Sociai, funcionalismo federal.:
Institutos EstoduolsJHllltaus, etc~). nllo l1á COIllO negar o direi
to de aculllulaçllo de. Bposenhdorlas aos claBdll.os que, 1I11t ra~lio ri;
lllantcrelll vInculas profissionais com insUtuJçlles diversQS e con
tribuhelli para mais de UIll sistellla, por rorça de rUiaçll:o Obrigat&
ria. p.assam a ruer JUs ao beneficio da aposentaaor.fa :segundo
as regns especJ:(lr:as de cado sistema. ~ o c:oso, por exelllplo, de
runcionário estatutário (rederal, Ilstadual ou lIIunicipal) que Gian
tenha el1lprego sujeito a fll1açllo obrigat6ria ao Sistelia de previ
dl!noill SOcIol urbana. -

b) No I:IOlllento eln que se efetivar a un1f1caçllo est8tull:/a no 8rtJ
go 1:182, a inlposslbiUtlode de aculllUlaçllo de aposentadorias seri
ullla derorrl!ncia irrecusável dos critérios reeulalllentlres do novo
"regillle unlco", eIs que tal vedaçllo é postulado tradIcional de to

I dos os regImes pre...idencUr.los até agora edstentes. -

,Supr!llIa-solo artigo J:>a do ProJatc da COIll!sS.110 de

A produçÃo ~e .alill'll{1to. ti de m.atlÍr!n priRlols peltt 4~r!
cultUN.1 bClll COtIQ a goraç.o de renda. clltpreeo ••0 algunl dos papel.'
relevante. que o ector rurAl dello=ponhlt no procca.o da dellenvolvimtln
"to da Naçio • Para que bis poClplÍb nio ••1-. pre1udica~~ na'eua .r!:
tividado c.bo AO Eal:ado propon:ionll,r tratalllClnto co.patJ.ve! ao sotor.
'lal tratl!llllllnto, por eua vez, dcve SOl' Illotivo de preocup.cao cantrwl.

EMENDA lP09842-4 ..... -----,1 "'-......--,
{LI Senador Con .. t'ituintg lIfTo!tY IIOGNIll.C5 .~

EMENDA lP0984I·6 .". ---,
l: senadClr JUTAIlY MAGnlllnES I rr=;~~~~

I t:/õi';r'JiB

I [D2õj"MJ
...."..·:··RGO

Acrosconte-so 00 Art.~ do Frojeto do: co:nstitulçâol

projeto.

S 1" .

DIl_SeaSegUinteredaçlloao§2I1doart.~dO' ~-

§ 2". A Lei definIrá a parcela da renda gerada peia m.!

nenÇno pn 11 cr1açllo de rumlos De exaustUo 11 titulo de indenizaçUo
1105 estados e lIlunic1pios onde se localize a jazida

"ParágrAfo único. O produto dos i"'Postos rocolhidos
-PIÜI'O lJr.1i1.o na~ 'torr1tQrioa Fedcrnis. pertencente aos Estados serão
partilhadoll entro oa roopoctivo/J municIpios segundo Lei Complernon

'bor."

30'-
Art.~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o setor mineral é fortemente consumidor de energia e
poluente. A exaustllo das Ja:ldas trazem grandes prejuhos bs cOlllunld.!
des onda estilo localizadas. ~ iJlprescindivel, portanto, que os esta_,
dos e municípios sejam indenizadOS, através de um rundo de eXQustllo,
pata que possam criar ati'lh~aaes. 1::I:an61l\S,cat, a,lternl:ltS,'1as às. suas pap:!!

1l:lçlles.

JU5TIFICACllO

EMENDA lP09839-4 ....·--------,1 p:r...·::·o·U
&!f:Nll.00R CONSTITUINT& JlJ'l'AllY M1l.GALllfu:S .~, ..

• Não ó justo quo li. condição do TerritÓrio Federa}, d,!!.
tormino a evasão dO reccita t.rlbutãrj.a dll. ároa Otl,de ocorro o fll.to
gorador e incido o tributo Os l:ooidontoJl em Torritól;"ios fl!de1;".J!gt.ê.'ll

d1.re1.to l1.quioo lOobro o prod\lto ,).0 tributos que, ca~o ox!st:\.oso o E!,
tAdo FlIdul;"ado, SOl;"iAm aplicado:! em bone!!d.o do desonvolvimento da
rogiBo. t o caso de i;nponto sobro reni!as o proventos retido pala Ad
ministrAçãõ dos EStAüOS e l'or;ritório.ll. COIllO n50 assegurAr sou rotorno
no CU.110 doa Tor&it5;rioIl1 t o l;1UI0, tAlllb6m, do rotorno dos impQ3toO
fcélorais aOll Estados, como o IPI, cuja mecânica, no caso dos 1'orritó

rios, niio tlllt4 provista. E: o caso. finalmente, dos impostos ~e comp~
tên;i. dos &atado. 111 quo, nos Torritôr1oll lIIio arrocadado" pela unt~~
Todo. O.tolll illlpOJlt08 dOv#1lI rotornar a collluni4ad. c.lllident8 floa Torl;"l
t5r!qs. A. ~nda propõa qua ~t:anw!ll. atr..'li. das P~f.:\.tur_, sogun=
do critúriolll li. ~re.1Q definidolll em Lel ComplelllOntar

JUSTIFICAC,no

Essa elllenda l! uma decorrl!nda lÓgica das responsablU_

dldes do Estado "a tutela dos lndlgenas e na garantla da segurança n..!!,
cion;I, cabendo.).he, port,;1"lto, preservar os recursos necessár.los à sg.
l:lrevivllncla das populaçDes indIgenas e manter a integridade do terri~

t6rIo n.cionol, otrQvés do controle efetivo das ati ...idades econ6rnicas
p.ratlc;dlS nas fabas de fronteira.



1030 • Assembléia Nacional Constituinte,

mos um processo de »ínampsaçãc'' do Ministério da Saúde,

o setor do Brasil desde há muito vive uma crise de Ca
rência de recursos, com repercussões negativas na qualidade de vida
da população. que a cada dia tem as suas necessidades de assistência
acumuladas.

r revine-se muito pouco, em função dos minguados inves
timentos e retuaccs , gerando uma incontrolável expansão de inicldência
de patologias facilmente controláveis, enquanto os atendimentos emer
genciais e curativos multiplicam-se geometricamente, caosando a falên
eia operacional do sistema prestador de serviços. Até quando convive
remos com este modelo de saúde espúrIo e impotente, iahogênico?

Faz-se necessário que o PaIs insista mais e melhor na
saúde do seu povo. Sendo tradicionalmente um setor politicamente fra
cc , mas onde aportou a legião das vítimas de um sistema econômico per
versa,'é imprescindlvel uma tomada de consciência desta realidade por
parte dos Constituintes, nesta hora assegurando ao povo brasileiro,
através da nova Constituição e de forma clara e explicita um modelo
de prestação de serviços em saúde novo e sobretudo, uma parcela de in
vestimenta por parte do Poder Público justa, face ao volume das neces
sidades da Nação.

EMENDA lP09846-7,'
eenaoce Constitu...nte JUTAHY "'AGALH~ES

cional exige reformulação jurídica e operacional, instituindo um Ó!.
gão autônomo de audi~oria e recolocando o Tribunal de Contas da
União em função adequada de julgamento.

;
O Projeto ele Constituição, a par de manter um sistema

obsoleto de fisjalização 'parlamentar, repete disposições inadequa
das para uma Carta Federal, estatuindo a divisão do controle em ex
terno e interno e detalhando seu exercIcio. Limitadamente, circun~

creve a fiscalização congressual àquele controle externo, quando a
p.otencialidadde da auditoria independente atinge a avaliação de cus
tos e benefIcios, a análise de desvirtuamentos funcionais, a Indfca
çãc de aperfeiçoamentos administrativos e legais, e outros procedi:
mentos que objetivam resguardar a lei, o patrimônio e a Lnteqr-Lda-,
de.

Assim, enquanto que o poder Judiciário está organiza
do em lei e os seus JuIzes prestam jurisdição regulada em lei co
mum,~ ve_rifica-se Que o projeto preocupou-se mais em estatuirna Cons
tituição privilégios aos Membros do Tribunal de Contas da União e o
status quo, impedindo reorganizações exigidas no curso do tempo.

Não tem sentido guindar ao nível ucns t í tvc í.onaf dispo
e.íções como as contidas nos artigos 136, 138 a 144, 146 a 148 e 15q

enquanto que o art 149 impede que os Estados criem mecanismos no

vos e mais produtivos para a fiscalização inerente ao Poder Legisla
t Ivo , -

• § 29 - A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte (XlJ':

cento do nontiance a ser entregue, nos
eeeees do item :t:t deste artigo, deve.!!
do o eventual excedente ser distrib~

{do entre os demais participantes,to.!!
do em vista o equilIbrio sócio-econô
mico dos d:I,.fez;enf;es Bsf;ados.

JUSTIFICAÇÃO

Para a distribuição iIlicial dos 10% de IPI, o critério
eleito foi o de proporcionalizã.-lo~ãs exportações de Cada Estado. cea
tUdo, em relação à distribUição subsequente (isto é, a referente ao
eventual excedente da distr!bu1ção~. não se fixou qualquer critério.

Diante dessa omissão, . poderia vir a ser adorado incl.u
sive o critério de dividir-so iguabnente entre todos as Estados - o
que representaria Lnequf.vocamentie uma injustiça para com os Estados
carentes de xecuxsos ,

DaI a conveniêhcia de introduzir-se a norma constante
da presen~e Emenda, pela qual fica inviabilizado qualquer critério

que deixe de canalizar a maior parte desses recursos em favor dos
Estados raaí.s pobres.

EMENDA ADItIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1), XXVI

EMENDA lP09847-5
,I: Constituinte VIVAlOO 8AR8~~~

l:.L"... «. ..qf..cI& d,o ~:z: d.o ~&.J.,,'1j.(""'J36,,"
j.$O)o..~~

-5ü~Pe-los seguintes-os-artlgos '!.36 ~ ISO-do
~e-CoRSlltuição~

• .Art. ( ••• ) - O Congresso Napional fJ.sca1:l.zará a c:ldmi
nistração do patrimônio, a execução orçamentária, as finanças e a

realização dos planos da União, a gestão de suas autarquias, a ad
minlstração das empresas e outras entidades de que participe, a a-.

plicação das subvenções e das renúncias de receitas federais.

(!J PLE~~RIO
pu~ ...'o/co~,sslo/S".OUIUio -,

5;;-;"'---:J
rç;:~ffiJ

Foi esta, aliás, a alternativa adotada pelo próprio

projeto, no inciso rr do art. 280, que se referiu de modo expresso
aos recursos dos Fundos previstos no item. I do art. 277. deixando,
porém, de estender a regra aos outros i~ens ou parágrafos do mesmo

artigo.

A presente Emehda pre~ende suprir a omissão, integraa
do o Projeto e evitando in)ustiç.as contra as Regiões menos favoro

"cí.eae , Por isso, esperamos o inteiro apoio dos Senhores Constituiu
tes, o gue sifllifica mais uma ação no sentido da eliminação'das d~

segualdades regionais do PaIs.

Acrescente-se ao item Il do artigo 265 do projeto de

Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte alínea:

rr;~~;---:J

15!C'~'.7ã7JtJPLENARIO
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S Senador Constituinte JUTAHY MAGALH~ES
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XXVI - o aposentado perceberá os eeseoe vencimentos atr.!,
buídos ao seu cargo na ativa.

JUSTIFICATIVA

A equiparação de vencimento entre o aposentado e o tr,!
balhador na ativa é um clamor nacional que tem de ser atendido

Acrescente-se ao inciso XXVI do art. 13 o seguInte:

Art. ( ••• ) - O Auditor Geral da República será nomea
do, para cada tempo de quatro anos, pelo Presidente do Senado Fede
ral, depois de aprovado pelas Casas do Congresso Nacional, dentre
bacharéis em ciências contábeis de idoneidade técnica e moral.

Parágrafo único. No exercício da função fiscalizado
ra, o Congresso Nacional será auxiliado pela auditoria Geral da Re
públif:a e pelo Tribunal de Contas da unfac , conforme regulado
lei.

Acrescente-se mais um item ao artigo 276 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, com a seguinte redação:

IIIV - vinte e cinco por cento do produto liquido da

receita dos impostos criados com base no art.261, pe!.
cebida pela União ou pelos Estados"

Acrescente-se ao § 29 do ar~. 277 do projeto do const!
tuição da Comissão de Sis~ema~ização, a cláusula Rtendo em vista o
equ.1l!brio sócio-ec:onômico do. diferentes Estados·, com. o que cita

do dispositivo ficará llSuiz redigido.

JUSTIFI CACJ\:O

o atual Sistema Tributário é. reconhecidamente, re-

gressivo. O novo Sistema Tributário proposto no proje.to menU!'! essa
característica, pois que conserva os mesmos impostos, com a única d!
reeenca de que as competências já não eêc as meaaes t alguns impostos
federais,~como os Impostos Únicos, passaram para a esfera estadual

sob a forma de rCM; o Imposto sobre Serviços foi transferido para os

Estados; o Imposto sobre Transportes. assim como o Imposto sobre Co
municações, foi dado aos Estados. De qualquer modo, todo o elenco
de impostos indiretos cont.1nua presente, embora sob nome diverso.

Uma das maneiras de combater a regressividade do 51st!,

ma Tributário ora em elaboração será, inquestionavelmente, a de evi
tar a incidência de impostos sobre as camadas mais pobres da socied!,
de. A presente Emenda pretende, exatamente, que venham a ser elen
cedas, em lei ordinária posterior, os produtos mais comumente cons!!
midos pelas camadas carentes, sobre os quais, em consequência, nenhum

tributo poderá ser lançado. Com tal medida alivia-se um pouco o

excesso da carga tributária que as camadas mais pobres suportam e,
além disso, impede-se o seu agravamento futuro, decorrente de aume.!!.
to de alíquotas dos impostos que or~ estão sendo deslocados para a
esfera estaduaL

A União deve oferecer tratamento distinto aos

índios. No que diz respeito ao reccnnecãmentc das terras,
considera-se que devam ser privilegiados na plenitude ap!
nas 0$ índios que se acham'permanentemente localizados em

lIU8S terras.

Os Senhores Constituintes es t ãc conscientes do probl,!
ma e por isso mesmo, dada sua elevada sensibilidade política, have
rão de honrar-nos com o apoio necessário à aprovação desta Emenda.

o artigo 424 do Projeto de Constituição passa
a ter a seguinte redação:

"e _ produtos de consumo popular definidos em Lei
ccmpfementarv ,

JUSTIFICAÇIl:O

Art. 424 _ São reconhecidos aos índios seus

direitos originários sobre as terras de posse imemorial on
de se acham permanentemente localizados, sua organização
social, seus uscs , costumes, línguas, crenças e tradições.

EMENDA MODIFICATIVA
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JU5TIfICAcl!:O

O Projeto prevê a participação dos Municípios em gra!!.
de parte dos impostos expressamente discriminados no seu contexto,
todavia. ca ta-ae com relação aos demais impostos que ainda virão a
ser criados, por força da competência residual a que se refere o seu
art. 261.

Os impostos residuais poderão vir a proliferar, tanto
na esfera federal como na estaduaL Neste caso, União e Estados te
riam uma si tuação financeira cômoda, enquanto que os Municípios fica
riam estagnados, no quadro de um sistema de impostos fixos, em parte
superados.

Conviria, assim, inserir mecanismo em favor dos Munic!
pios, de modo a garanl:1r-lhes recursos suficentes, mesmo na hipótese
em que as receitas tributárias passem a repousar em impostos dif~

rentes dos discriminados no Projeto.

Realmente, nada mais natural da-que prever-se macani.!
mo de sobrevivência para os Municípios. quando se deixa evidente que
tais mecanismos são necessários e por isso mesmo são instituídos pa
ra os Estados e para a União. As três entidades merecem tratamento
idêntico, não sendo aceitável que na antevisão dos cfeccs se procu
rem remediar tão somente as unidades federais e estaduais. deixando
se os Municípios inteiramente a descoberto

Se outros impostos, além dos discriminados no Projeto
são necessários para a saúde financeira dos Estados e da União, igual
mente os Municípios devem ficar seguros de que também iril'o receber al

gum recurso caso o conjunto de impostos discriminados venha a se re
velar, insuficiente para a cobertura de seus gastos.

~,pois, com objetivo de aperfeiçoar o sistema de re
ceita~ estruturado no Projeto, que apresentamos a presente emenda à
consideração dos Senhores Constituinte. todos certamente interessa
dos no bem-estar de nossos Municípios, a quem muito beneficiarão os

recursos Que pretendemos lhes sejal'l acrescentados sempre Que vierem
a ser criados novos' impostos no futuro.

~DA lP09848-3' ••~.' ---,
Senador Constituinte JUTAHY HAGAlHitES
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}:1 SEN1\DOn CONSTITUINTE JUTAII'l MAGALlt2tI::S

Fatos concretos e atuais evidenciam a desinformação e
a falta de assistência do Congresso Nacional, como os seguintes, pri
vence-e de meios para prevenir, conhecer e reprimir abusos e frau:
des e cQrrup.ções e desperdícios divulgados nos últimos anos em jor
nais e livros, ignorância do destino dos vultosos recur-sos que ger!.,

ram o endividamento externo e interno, falta de l1sura em concorrê!!
cias públlcas, inclusive da recente licitação referente à Ferrovia
Anápolls-IoIaranhão; classificação artificiosa de receitas de impos

tos em outros títulos, privando os Estados e Municípios de parte do
produto partilhável e subavaliando a carga tributária federal, omi.§.

são na cobrança do imposto territorial rural, em prejuízo dos muni
cípios, que são os destinatários da receita, importação da gêneros
cethtaminados, deteriorados ou a preços superiores aos do mer-cado in
ternacional, não cobrança de créditos tl'ibutários legalmente const.!,
tuídos; e desc;umprimento de leis tribut~rias.

JU5TIFICAÇll.O

A ação fiscalizadora do Congresso Nacional precisa ser
pronta e eficaz, como s6 um 6rgão de aud.í t.cr-Ia autônoma pode fazer,
recebendo as ordens do Poder legislativo, informando imediatamente

as Mesas do Senado e da câmara dos Deputados e procurando a consum!
cãc das ilegalidades, fraudes ou desperdrcfcs , Não pode ter essa e
ficticia um colegiado em que se torna impossível promover a respons;
bUidade superior pela Lent Idão , omissão, contemporizaçã~ ou falha;

de Qualquer espécie. nem pode oferecer o necessário desempenho au

ditorial um órgão judicante que, por definição, deve ater-se a jul
gamentos, e Que chega a pretender ser lndependente do Poder legisl~

t rvo, apesar de a ConStituição dizer-se órgão auxiliar.

",asi_, a viabllizaçao fiscalizadora do Congresso Na-

A proposta oriunda da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças trilha o deficiente sistema atual, que conrere
erradamente, ao Tribunal de Contas, o comando e a realização de au
dltagens, acumulando, condenavelmente, funçães que precisam estar
segregadas em órgãos autônomos. A auditoria externa ou independen
te não pode julgar o que apura e um tribunal não pode exercer audi
toria, sob pena de v·ieiar ambas as funções.

As prerrogativas do Congresso Nacional sé subsistirão
se ele tiver condições efetivas para exercer sua função fiscalizad,!!
ra. Para Isto, o Poder legislativo necessita instrumentalizar-se a
t.ravés de um 6rgão profissionalmente capaz, respaldado pelo Congre~
so Nacional e fora da influência do Poder Executivo.

Art. ( ••• ) - Os Ministros do Tribunal de Contas da
UnIll.o serão eleitos pelo Congresso Nacional. dentre brasileiros mai
ores de trinta e cinco anca de idoneidade moral, de reputação illb;
da e com not6rios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiro;
ou de administração publica e terão as garantias, prerrogativas, ven
cimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de JustI
ça.

A solução aqui proposta consiste na criação de uma Au
ditoria Geral da República, no Congresso Nacional, sob a direção de

bacharel em ciências contábeis nomeado por quatro anos, investido
ap6s aprovação da Câmara dos Oeputados e do Senado Federal
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EMENDA MODIFICATIVA

Ao parágrafo tIO! do artigo 42.5 do Projeto de Constl
tuição dê-se a seguinte redação:

"Art 425 4 •

§ llõ! _ São terras de posse imemorial onde se

acham permanentemente localizados os índios aquelas destin~

das à sua habitação efetiva, às suas atividades produtivas

e as necessárias à sua preservação cultural, segundo seus

US05, costumes e tradições,

JU5TIFIC:ACAO

Aos índios que optarem, por 11 vre espontânea

vontade. por esta condição de vida, junto à comunJ.dad~e naci.!!

nal, devem se!' assepéreccs os mesmos direitos e deveres de

um cidadão brasileiro não índio.

EMENDA MODIFICATIVA

'li:!
_ ("Art. UI) - a lei cria::á um fundo de conservação e re

cuperaçao ~o meio arnb~ente, constitu~do, entre outros recursos, por
contribuiçoes que incidam sobre as atividades potencialmente poluido
ras e a exploracao de recursos naturais".) -

As empresas que tenham atividades potencialmente polui
doras, para se !nstalarem e funéi~narem em qualquer ponto do territõ
r-ao nacional, j a s~freram pesado onus para implementarem sistemas de
controle de polu~çao do meio ambiente que possam ser adequadamente
mantidos e operados em um nivel tal. que as permita o indispensável
licenciamento inc!uindo estudos de impacto ambiental quando for o ee
so. Esta tr~butaçao específ;Lca não serJ.o!l justa e equivaleria à cõ
~g~n~ae~~c:e~~~c~~~~~ãe:l:nsalubridadepor parte do governo, o qui'

fT;~;~~PJ

ffiJ";;7VJ

JUSTIFICACJ\O

Ao parágrafo 3!il do artigo 425, seja dada a segui~

te redação'
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGD-351

übserva-se que o texto original torna indefinido

o conceito de terra ocupada I justamente num ponto onde a I,!
gislação vigente, embora mais clara e precisa, não tem con

seguido evitar o surgimento de inúmeros problemas adminis
trativos e questionamentos judiciais no processo de delimi

tação da terra indígena

"Art 425 ••

§ 311 - Fica vedada a remoção dos grupos indí

genas de suas terras, salvo nos casos de epidemia, catás

trofe da natureza e outros similares e "de interesse da sE.

berania nacional, ficando garantido o seu retorno quando

o risco eatIver eliminado".

Dê-se ao artigo 351 do projeto de Constituição a seguin
te redacão : -

"Art. 351 - Lei federal disporá sobre as diretrizes da
política de recursos humanos. saneamento. insumos, equipamentos
~ outros bens e serviços de interesse do sistema de saúde, obser
vados os pr~ncíp~os gerais da ordem econõmica e os dire1.tos e g"i
xanta.as individuais e coletivos. -

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP09853-0
f'I OFpllIADO JosE FERNANOES

tJ fi ENAATO '~'""~""C."'''b'"U••O''''s1'----_-J

r EMENDA MODIFICATIVA

rr~'~~"~

tsõ!'~ãLãJJ

JUSTIFICAÇAO

Na obrigação de manter a soberania nacional o Es

tado pode ser compelido a promover ações que obriguem o

deslocamento de qualquer grupo populacional que se encon-. ,

tra numa área sensível. A responsabilidade de destinação.
da área física desocupada eentém-se vinculada à soberania

nacional

A norma constitucional eficaz e estável deve ser genérica con
substanciando em si o comando sobre as situacões, circunstância.,
fatos e necessidades do futuro. O anseio nacional por uma cartat.
Magna sintétJ.ca e, na med~da do possível, precisa, deve ser cca
Jugado com a não vinculação de qualquer J?receito aos "inter••
sea" do SJ.stema de Saúde. -

o repetitivo processo de emendas retira autoridade da Constitui
ção e empobrece o trabalho do Legislativo. Por 1sso mesl'l\0' _
lhor serã a enuneãeeãc de norma genérica que confira ã lei fedi'
ral. a capacidade de estabelecer dJ.retrizes gerais. -

r.r-- T..To',un" .. ~ç..o __,

EMENDA lP09857·2
C'UBlRATAN SPINELLI

o item X do artigo 52 do Projeto de Constitu!

ção passa a ter a seguinte redação:

Art. 52 •••••

x _ as terras de posse rmemoraaj onde se

acham. permanentemente localizados os índios.

tJ PLENÂRIO
'u.....' •• w.. oIo/IU •• OW'"lio

ffiS;~;'~

[flõi~;EJ

EMENDA lP09861·1
tJ DEP. UBIRATAN SPINkLLI

PLENÂRIO

rr";~-;iii!J

rfãi";õ!ã7J
TUT.. 'nJlT"IC-..;.... --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR _ ARTIGO 349 e 351 EMENDA SUBS'I'I'I'UTIVA

JUSTIFICAÇRO

EMENDA SUBSTITUTIVA

T'"TO'~"UI"••• 40 --,

A sUbstituição de terras ocupadas por terras

de posse imemorial onde se acham permanentemente localiza

dos os índios melhor caracterizará a noção de espaço físi

co, facilitando a atuação do governo na proteção às comun!

dades indígenas. no que diz respeito à delimitação de suas

terras, e evitando conflitos com a sociedade envolvente.

Ademais, o fato de as comunidades indígenas.

presentemente, deixaram o nomadismo para serem sedentarios,

as áreas de assentamento permanente representam melhor a

atual assentamento

EMENDA lP09854-8,
I'l OEPUIAOO JosE FERNANOE;"''' JustificatJ.va

d) é garantido ao inventor o prJ.viJ.ég~o temporãrio para •
utilizacão e comercial.izacão do invento 1
e) assegurar-se-á, l.gualmente. a propr~edade de marcas de
~ndústria, de Comércio e de seevaccs , das expressões e ai
nais de propaganda, e a exclusividade do nome comercial;
nos termos da lei1
f) as patentes consideradas prioritárias para o desenvol.i
mento cJ.entlfJ.co e tecnol.ógJ.co do Pais receberão proteçiõ
especaat , na. forma da lei;
g) o r~g~stJ:~ de patente ou de marcas estrangaJ.ras suje!
ta-se a eX~gencia de tratado ou ato ~nternac~onal que Jla.e

f~:~t~Or:~~=r~~o°ã~g:~r~:sm~~c~a~:n~::e~;:s~~~~~;~~, tr~

Art. 12 

XI -

A veãccadaãe e complexidade dos negócJ.os de âmbito internacional de
vem ser acompanhados pelo País, em face da importância cada vez
tnaJ.or de conquistas tecnol.ógicas.

A operac~onalização do Comércio InternacJ.onal. revela a necessidade
de proteger as marcas e patentes nacionais no exterJ.or SUJeitando,
no BrasJ.l, o regi;:tro de marcas e patentes estrangeiras à exigência
de tratamento xecapccco ,

Substitua-se a: al.,Íneas de "d" a "J" do inciso XI do art. 12, pela
seguJ.nte redacao:

fÇ;;:;~

CÇ/'~o/ãiJ

Suprima-se os art~gos 349 e 351.

A peaqua.s a e o desenvoãvamerrtc cJ.entifico-tecnológ~conão podem f.;
car sujeaeas aos "ante.reeses e d~retr~zes do S~stema On~co de sa..!:!.
de".

A redacão dos artJ.gos a serem suprJ.midos ~mpl~ca na " estagnacão li

da peaquase , da formação de recursos humanos e do ccescamerrec c~e!!.

tíf~co, sempre que ccnô í.cacnaãcs aos "interesses" de um aa.s cema,

Impor lJ.m~tes e cond~ções ã IJ.berdade de pesquisa e ensano é impe
d~r o avance denejadc e neeeesêxac no campo c~entíf~co e tecn01óg.=,
co do Pais.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ALINEA "d", "e", "fn , "13". "h", "~" e "J" DO

INCISO XI. DO ARTIGO 12

"' ,ua.l~,.,coy,..J,'."•••wl~'lo

ÉMENDA lP09858-1
l: UBIRATAN SPINELLI

fS~~"'-J

p:ç;~:-;J
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I'l PLENARIO

Substitua-se. no art~go 12, rncasc XI do ProJeto de
Const1tuicão as alíneas "a" a "J", pelo seguinte dJ.spos~t~vo :

XI - A expressão da ativ~dade intelectual, artistJ.ca •
cJ.entífJ.ca e eêcnaee , conforme a Lea.,

d) A âea, assegurará aos autores de anveneca a.nduatir-a.aa s
pr~v~légJ.o temporár~o para sua utJ.lJ.zacão. bem como a proprJ.edade
das marcas de ~ndústr1.a. de ccmê rcac e de sezva.co , das expressões e
aa.naae de propaganda e a exclus~vidade do nome comez-caeL, estenden
do-se a protecão desses bens a todo o terr~tórJ.o nacional." ~ EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO SUBSTITUíDO: Inciso IV, do art. 347

Ao parágrafo 211 do art. 425 do Projeto de Const!

tuição. dê-se a seguinte redação

"Art. 425 o •••

§ 2!il _ As terras referidas no parágrafo ante

rior são bens inalienáveis e imprescretíveis da União. ca

bendo a esta demarcá-las".

JUSTIFICACAO

láve~s e
"Art. 12 - são dire~tos e l~berdades andavaôuaa.s J.nvJ..!!

EMENDA lP09862·9
[!J UBIRATAN SPINELLI

PLENJiRIO

pr;;:;~;;]

&i~~J;J
TUUIJl1frtfle~Z~ ~

EMENDA ADITIVA

~ 'b~
Ao Capítulo VIII~projeto de Constituição, seja

acrescentado o seguinte artigo)",.,cú ~iX.A.

A manutenção da idéia expressa na redação original

do Anteprojeto. com toda certeza. limitaria o desenvolvime~

to nacional, sendo que, na Região Amazônica esta 11mitação

traria sérias conseqUências.

Neste contexto. antevê-se que as pr6prias comunid3!,

dades indíginas, em futuro próximo, serão as maiores preju

dicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os b,!

nef!clos advindos do desenvolvimento Extensivos contatos

mantidos com di ferentes lideranças indíginas têm revelado o

desejo de desenvol....imento para suas comunidades.

JUSTIFICATIVA

A luz desses argumentos e vJ.sando a manutenção da ConstituJ.ção v!
gente (5 24. do artigo 153), a emenda se Jus1:1f~ca.

rr';';;,;J
rrw~~NJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO A ADITAR: ART. 408 (acrescentar parãgrafos)

Não raro, a concentracão excessiva de poderes da União compromete
exercício das funcôes de sua co-npetência.

O objebivo da presente emenda é posBJ.bilitar ao. Estado del.egar, qulln
do necessár~o, pederes aos dema~s entes de sua organização polltico=
admJ.n~stratJ.va, • de modo a garantJ.r a prote«ão do consum~dor. JIle
diante o exercício da fiscaliza Cão. -

De-se ao ãncasc IV do artigo 347 a SeS{uinte redacão:

"Art. 347 -

JUsnFlCATIVA

IV - F1.scalJ.zar, diretamente ou mediante delegacão aos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Terr1.tórios. a qualidade dos ali
mentos, dos meôaeamenece e de outros produtos de consumõ ou uuõ
que possam afetar a saúde.

2MEI'lDA lP09863-7
ê' DEP. UBIRATAN SPINELLI

[!J PLENARIO

pr;~~iM;J

[ÇJ;'FJ

. 4J.s
SuprJ.ma-se o caput do art. ;;( do !tn±eproJeto de

tituicão da Comissao de Sistemat~zaçao

InC!luir na Const~tu~cão matéria que deve ser re9~da pela legJ.slacão
ord~nãr~a (enumeração de ~nventos patenteáveis, caducJ.dade e desapro
pr~acão das patentes e outras) é dJ.spensar um tratamento eaôneo p~
ra a complexJ.dade do tema.

A presente emenda busca a clareza e pneca.aâc do texto constituci2,
na1 no que d~z eespea.ee ã propriedade J.ndustrJ.a1.

A Ordem consta.tuoaonaã aanda vaqenee ao regular gener~cam~nteas no,!

:6~c~~1:t~v:~c~~:i~~~:~=o~~~~~~r~~~:~~~a~~ :~~~a~ed:s~~~~~=~~~se~*
~:~e~:~: ~~~~~e;U~idf~~~' garante as soluções aõeaa.s e Já consagr~

l'!JPLENÂRIO

r.r----------TEll....,.......' ....çlo

EMENDA lP09859~9.
[!J DEP. UBIRATAN'SPINELLI

rr~~~"~

(Çj'~8mJ

EMENDA lP09855-6
('J DEPUTADO JOSE FERNANDES

l" PLENARro

ftArt.... os direitos previstos neste capítulo

nlo se aplicam aos índios com elevado estágio de acul tur,!

çllo. que mantenham uma convivência constante com a socieda
dede nacional e que nfto habitem terras indígenas".

JUSTIFlCAClo

redacão:

Acrescentem-se ao art. 408, os seguintes parágrafo. I

5 10 - Os órgiios e entidades, organizadas e financiadas pelo p.!:!.
der pÚblico, para regular. proteger, controlar ou fiscalizar as
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,EMENDA lP09ã70.0 .=..~------, pr-'";~;=:J
(!J constituinte VIVALDO BARBOSA - -

tlt:ivldades que afetem o meio ambient:e, terão, ohr~gat:or~alllent.e ,
por órgão decisório superior, um conselho deliberat~vo parJ.tárJ.o,
composto de representantes do governo, do setor produt:1vO e do
Públic? em geral.

S 20 - A lei que J.nstiutir 05 órgãos ou entidades referJ.das no
parágrafo anterj.or observavã as seguintes ncraes , desde Já em
vigor, além de outras que estabelecerem:

a) a fixação de padrões técnicos de avaliação do nival de
proteção, controle e correção do meio ambiente observará, conco
mitantemente, ees condições de viabilidade econênrea- e a conven!
éncia tecnológica dos processos e métodos dJ.sponíveJ.s para aque'=
las finalJ.dades.

b) as sessões destinadas a estabelecer normas regulamenta
res, apl~car penalidades ou Julgar, recursos ou praticar os atos
referic10s na alinea a), serão públicas;

ranti~~ :mc~~~~:~c~~~~~;~~n~~, d~~:;:~~~s J~S~~~i:;~~~~ ~~~: ;~
velação possa causar prejulzos ou beneficlar indevidamente aI
gum interessado.

,EMENDA lP09866·1 ..W.,-------~J m="p.o..,....----,l:' ücnat í tuínte VIVALDO BARBOSA _ CJ: _J

f!l PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 13, XIX

SubstJ,tua-se a expressão "cento e vinte dias ll por "cento
e oitenta dias" I no inciso XIX do art. 13 e acrescente-se "e par

meio expediente nas seis meses seguintes".

JmENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artJ.go 399, parágrafo únacc ,

suprímir no parágrafo único do art::Lgo 399 a expressão

partes de Empresas Pr:a.vadas ou EntJ.dades do Estado".

JOSTIFI9'=TIVA

"Por

JUS'l'IFICATIVA

o art. 408 discrimina, em onze incisos, as várias incumbências
do poder público, em relação ao raeao-embaenee; Embora o faça com
superabundáncia, ficam indefl.nidos alguns pontos, a nosso ver el!,
senciais, do processo de proteção ao aeao ambiente, que os doJ.s
parágrafos propOl~tos pretendem sanar.

a primeiro parágrafo tem por finalidade deixar ~nstl.tuido o pr~,!!.
ci.pio de que os õrgãos e entidades do poder público (ou por eles
financiados) tenham sempre, por órgão decisór~o superacx, um co,!!.
Gelho deliherativo paritário, com representantes do governo.. do
setor produtivo e do público.

Já o segundo parãgrafo estabelece outros princip~os, decorrentes
do anterior. A notar, espe.c~almente, a alinea a, do S 212, que d,!!
termina o equilibiro entre as condições de viab'l.lidade eeenêma.ca
C a conveniência tecnológica dos processos e métodos d~sponive~s
para a fixação de padrões técnicos de avaliação, controle e cor
reção do meio ambaenee;

Com essas adiçõ~s, o preceito constituc~ona1 ficará completo e E,

~:~~~~~n~~.p:r:~n:~~~:o~e=:5:~t~:o~a~~~l~9~~o: ao ~~~~::i6~i~~
que podem retardar ou preJudl.car os empreendimentos üeea,e e n~
cessários ao desenvolvimento nacaonaã;

'JUSTIFICATIVA

~ necessária que as empresas também participem do esfo.!:.

çc que toda a sociedade há de desenvolver para o bom cuidado que

deve ser dispensado as crianças

A mãe é sem düvida alguma a que Melhor pode cuidar das

crianças A criança bem cuidada será o trabalhador mais sadio,mais
inteligente e mais criativo que a empresa contará amanhã

'.EMENDA lP09867-0' .~., ~

I:constituinte V:rVALDO BARBOSA ) C;~';~=:J

] 1liJ";'iM]

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, XIII.

Dê-se nova redação ao ~nciso XIII, do artigo 13:

1\ expressão é redundante porque o monopólio sendo estabeleci

do atinge a todos. Ao permanência a eeeeeêncae a e1a pode parecer c.Q.

mo apenas dirigJ.da a uma limJ.tação pelo tstado, o que não é própr~o

do texto const:Ltucl.onal.

SOII1ente quando se assegura o monopólio é que deve ficar explf

catiedc ,

~~~j:t~~:~:~~...~::·----------""J pr-'";::=:J
) !5õ7oiM

EMENDA ADITrvA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 351..

Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art::Lgo 351:
~

EMENDA lP09864-5
I: DEP. UBIRATAN SPINELLI.
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EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA
DISPISITIVOS SUBSTITUtOOS : ARTIGOS 395 e 396
DISPOSITIVOS SUPRIMIDOS : ARTIGOS 397 e 39B

XIII - participação nos lucros e na ge::Itâo da empresa onde trl!

'balha nunca inferJ.or a UIIJ terço dos lucros e cargos de d~reção.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa definir o montante de particl.pação nos lucros p,g

los trabalhadores e torná-la efetiva a part::Lr da promulgação da

constitul.ção.

§ .12 - O Sistema NaC10nal de Saúde deverá adotar uma política

de auto-sufic~ência na área de aneuaca básicos. imuno-b~ológ:z.cos e

medicamentos essenciais e na área de equapeeenecs para a saúde, pri

vilegiando os órgão$ produtores estata~$ e as empresas nacionais.

§ 22 _ Constitui tllonopólJ.o da União as :z.mportações de matérias

primas para produção de medicamentos.

JUSTIFICATIVA

[:J PLENilnIO

go 349.

l'S~;''':J

qvoWiJ
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.: Art. 349, § 4Q

Suprimir a expressão " ••• de assistência" do § 4 do art.!

Além de procurar :a.ndicar o obJetivo da auto-suf~ciência de insy

mos· básicos para a produeio de mediCilmentos, a proposta restringe:

apenas à União a importação de matérias primas.

EMENDA lP09872-6
(:J Constituinte VIVALDO BARBOSA

Inclua-se como parágr<lfos do ~rtigo 3711~'l.t-n,.u,lT\......v .....ocl..;::._~ $

~fo Ll"'-CQ,
§ I!! - Imcumbe o Poder PÚblico competente dar prior~dado.s em

seus orçamentos e em sua política educacional à educação gratul.ta

de tempo integral. às ceseecee, com al.imentação, assi5'tênc~a médica

e odõntológica.

EMeNDA ADITIVA

DISPOS:tTIVO EMENDADO: artigo 371..

§ 2!! - Constitui crime de responsabi1:a.dade o não atendimento

ao disposto no parágrafo anterior.

EMENDA lP09868-8 ..w.-------~
tJ constituinte vnr;uPO lH\RBOSll ) cr=;;;0:J

nu."~/eOYlSli~"u.ee~, ..ia -, GJ:":'"""e...~
J lpvo&d'l

1- nê-ee aos artigos 395 e 396 a seguinte redação:

2- suprima-se os ax:tigo 397 e 398.

JUSTIFICATIVA

IIArt. 395 _ O Poder Público J.ncentivará a pesquJ-sa e o e,!!.
.inO e a exper~mentação cl.entifica e tecnológ~ca. Qual.squer limJ-ta
cêes a essas at~vJ-dades só poderão ser eatebeâecadas medaerrte lei
complementar federal.

Art. 396 - As entidades dnceneavaôcr-ea da caêncd.a e da
tecnologia, organ~zadas ou f:3.nancl.adas pelo Poder PúblJ-co, terão, 2.
brigatoriamente, por órgão decisório sUper~or, um conselho del~ber.!
tivo parit.ário, composto de representantes do governo, do setor prE,
dutivo, da comunidade c~entif~ca e do público em geral.

parágrafo Únl.co - A Lea, regulará o func~onamento dos co,!!.
eemce dell.berativos a que se refere o ~, assegurada a publJ.c,!.
dade das sessões, garantl.da, em caráter excepcacnat , medaence Just,!.
ficat~va, a conf~dencJ.all.dade de documentos.

o aesenvolvimento cientifJ.co e tecnológico há de ser eseebeãeca.ac e
alcllnçado meda.ant.e o compromJ-sso sccaej, entre governantes e go,!ern:=,
dos. Para tanto é preci.sc ll.berda~e de pesqUJ-sa e exper~mentaçao.

Por outro lado, a emenda assegura a transparência do processo polí
tico-administrativo, na medida em que cxa.a a obrigatorJ.edade de um
Conselho deliberatJ.vo parl.tário, a ser regulado por le~, perante as
entidades incentivadoras da caênca.a e da tecnologia.

JUSTrFICATIVA

o Brasl.~ há de se debruçar sobre suas crianças e dar-lhes

qu~ mais necessitam: educaçiio e assistência.

JU5TIF'1CATI"IA

A supressão da expressão t.oma mais abrangente a restrl

ção e seu objetivo é melhor atingido. -

f!l PLENÁRIO

EMENDA lP09865-3
l!J UBIRATAN SPINELLI

f!JPLENARIO.

Ou fazemos isto, ou jamais chegaremos ao futuro promissor d,g

senhado para o Pa1.s.

Não podemos continuar com milhões de crJ.anças õesass::Lstidas e

abandonaõas. Agora. peecdeeece dar concretude aos enunciados ge-

rais. É preciso encarar de frente e como responsabilidade. Ou

responsabilizamos face a sua dramaticidade 'ou não SOIllOS dignos de

esperanças que nos envolve.

,EMENDA lP09873-4 "W"~ 'tJ Constituinte VIVALDO BARBOSA 1r!ÓT""~

'~.""'/ea~'''1a'I''''CIl.'''1a'-------'J t59J~~

EMEND/\ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. 347

,."'~/"",,'oeAÇ1~__--__-_--~

EMJrnDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: ART: 40B, INCISO VII
SUtlSTU'UIR O INCISO VII, AO ART. 408 PELO SEGUINTE:

"VII - exigir de quem pretenda instalar atividades potencialmen
te causadoras de degtaljIação do meao ambiente, estudo prévio do ~mpac
to ambiental, em grau de detalhamento compatível com a gravidade
do dano potencial, cUJa avaliação será fel.ta, pelas autor:z.dades
cOd.petentes, em audiências públicas dos interessados".

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. '47

Acrescente o seguinte inciso ao art. 347:

IX
n~_ Estimular a produção cientifica e o deserwolvime.!l

to tecnológico na área de Saúde visando elevar o nível de Saúde da

pcpul.ação ,

JUSTJF1CAÇJtO

JUSTIPICATIVA

Acrescente inciso ao art. 347·

IX
~ - Preparar recursos humanos para a atividade técnl

co-profissionais necessários ao adequado funC'lonamento do slstema

Nacional de Saúde 11•

Como item da política de saúde é neceasãr rc ref~rir-

li população científica e tecno16gica que vise à elevação do nível

ele saúde.

tteprodU20-se , a seguir, o inciso VII, como se encontra no proJeto,.
CCld as expressõeS' acrescidas suhlJ.nhadas para melhor destaque e
compreensão da eme~ JUSTIFICATIVA

• VII - exigir de quem pretenda instalar atividades pot~nciame,!!.

te causadoras de degradaçao do me~o ambiente, estudo previo de
impacto ambiental, em rau de detalhamento com ativeI com a ravi
de do dano potencial, cUJa a.valiação será f i1:8, pelas autor:z.dades
competentes em audl.encias públicas dos interessados".

Os acrescimos têm por fim :(a) esclarecer d'e q'tl,em deve ser eXl.gido
o estuc10 de impacto ambiental; (b) assegurar que o estudo a ex~gir

deve guardar proporciona1idllde, ou compat~bilidade, com a gravid..!
de do dano potencial, a finl. de evitar que o custo dos estudos in
viAbiJ.izem os empreendimentos; te) escJ..areeer que a avaliação do
iJapactt) o dos estudos deve ficar a cargo das autoridades competen
te., na forma estabelecida nas leis e regulamentos pertinentes; (dl,
por fim, esclarecer que as audiências públicas devem. necessariame.n.
te incluir os int.e.essados..

Procura-se impor ao poder público priorizar a prepaTa _

ção de recursos humanos nece·ssários e aptQs ao tratamento da saúde.
Na realidade, todas as atividades de transformação efetuadas pelo
homem são potencialmente poluidoras. Há qqe d~st~n91hr entre ela~
as especifJ-cas, que possam apresentar mal.Or r~sco de comprometi
mento do meJ.o amh~ente. -

A ava1ição de matêrias t.écnicas deve ser de alçada de um ór
gão t.écnico competente que, como em outros paises se utilizam
das audiências públicas visando obter pontos de vista da soeie
dada civil aobre o teJlUl, mas que se responsabil~zampelos seUS ve
redictos pois que sio tecnicamente competentes. -

EMENDl\. SUBSTrTUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 383.

Dã-se ao artigo 383 a seguinte r~dação:

~ .. 383 - As empresas comerciais, industriais, de prestação

de serviços e agrícolas são obrigadas a manter a educação pré-esc,2



'Assembléia Naclohat Càitsa.ttuin~- 1033u' ..., ,.

r.r -'- TUTOIJ~S1"II:A;io ___,

iÊMENDA lP09881·5
fi Constituinte VIVALDO BARBOSA

lor f: o ensino fundamental gratuito de seus empregados e filhos de,!!

tes do nasc).mento aos quatorze anos. ou a concorrer para aquele

fim, mediante contribu:Lção tribu,tár1B, na forma que a ~ei estabelg
eer-,

i~A lP09878·5 "~"------~I r:r';'n':'~
êl'ÇÇDstitJIiDtft YXVM,PO BllRBQSÃ . L .!::_~ _1
r.r_-..,,- 'LnlIUOfcO~.. ll.fIU•• o"'"IIo

TIUg'j~atlfICAçlo_--- -.

l: PLENARID
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JUSTIFICATIVA

Já constitui ·obrJ.gação das empresas a oferta de cond::t.ções, era

creches próprias ou conven:a.adas .. para a amamentação dos filhos das

empregadas.

E também a manutenção do ensino de -I!! grau aos fJ.lhos de seus

trabalhadores '(salário-educação).

O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações

(local de amamentação e ensino de 19: grau) estendendo a pr1me1.ra Ps
ra a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró
Creche, Conselho Nacional dos D:1.re1tos da Mplher. Comissilo Naciona.l.

da CJ:'ia.nça e Constituinte. ceuzeeêneaa Brasile1ra de Educação). eee.

expresso. A Lei estabelecerá a contribu:L1;ão tributár~a, separando

percent~az.a para a creche e pré-escola e para o 12 9"ra_u"'o'- _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

Acrescente o seguinte artigo ao capítUlO II do Título VIII, rg

nueeeenec-ee os dema1s:

Art. - O Proprietár~o de imóvel ocupado há mais de doze m~

eee de forma mansa e pacif1ca, não consentida, por pessoa que não
tenha renda ind~v~duaJ. ou familiar aupexaoz- a três salár~os mín..!

mos nem seja propr~etário de imóvel, terá sua pretensão de reivindl,.

cação ou reintegração do imóvel elidida pelo pagamento de seu Justo

valor.

§ l!! - caso o possuidor ocupaante não da.epcnha de recursos, a

União assume diante do propr~etár~o a responsab~l~dade pelo pagamen
to da indenização, que poderá ser feita em títulos da dIvida públl.

ca e será equivalente ao valor declarado do imóvel. para sane de tr~
butação.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13 • XVII

Dê-se nova redação ao inciso XVII do artigo 13'

IlXVII _ A remuneração de serviços extraordinários será

dobrada e deverá atender ao caráter de excepcionalidade"

JUSUFICATIVA

l necessário fixar o caráter de excepcionalidade das

serviços extraordinários e seu pagamento em dobro.

TfU.f'U.T1"C~lo ___,

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~ IV

IEMENDA lP09882-3
(l constil:.uinte VIVALDO BARBA~~ Vô~'''----:]

&i~RffiJ
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l: PLENÁRIO

§ 2!! - Recebido o preço de que trata este artJ..go. o imóvel pag

sará ao domínio do possuJ.dor, que não poderá ser alienado por ato

inter-vivos, salvo consentimento do pdocr público.

i oi!! - Esse d:a.reito poderá ser exerc2d~ por mais de uma pessoa.

coletivamente, e não será outorgado a UlI1 mesmo "possuidor maa.e de

uma ver,

§ 3!! - O direito assegurado neste artigo não abrangerá l.mÓvel

de área super~or a três mÓdulos rurais regiona~B.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 379, § 29:.

r.r_-,- 'UdAIO'~O~...1.'"UI.O_'"1. ,

JUSTIFrc~ATIVA

Não peX'DUt~r os despeJos não signif;1.ca de:t.xar de reconhecer

direito de propriedade daence de uma ocupação. O que se propõe é a

solução Gquil~brada entre c d~reito de hab~tação e o dirc~to de pr.Q.

pr-Ledade , O proprietár~o não realiza o despeJO, mas terá seu dl,re~

to sat1sfeito pelo pagamento do Justo valor do seu imóvel. -

A faIlÚI~a, o lar, são ccasas mais sagradas em nossa sociedade.

Hão podemos penzdtir que seJam destruídos pelos despeJOs.
f!"!OT"'''~

O;-;';m;J

FI-
so inciso IV do art. -i~

,L~..IU.'cou".l.fIUlco~'uI. __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 48

Acrescente-se alínea

,,~) As convenções e os acordos coletivos vincularão e

produzirão efeitos para as partes signatárias e seus associados".

JUSTIFICAÇÃO

A 3:estrição à abrangência dos efeitos dos acordos e

convenções coletivas visa valorizar e fortalecer o sindicato,pois
levará à maior procura ao sindicato para obter-se os benefícios al
cançados nas negociações. -

l: Plenado

IEMENDA lP09883·1
l: Oeputado VIVALDO BARBOS~""

fS~~'''~
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'Lu....u.fCO."..lgflUIC.W'".... ,

A constituição certamente inscreverá o direito à morad28 dentre

os direitos fundamentais da pessoa humana. Esperam m~lhões de famí

lias nas áreas rural.S que este direito não fl.que em termos abstr;
tos, mas tenha concretude em suas vidas.

Esta é a proposta que dá d:unensão concreta a este dire~to.

Para garant~r o dire1to à morad~a é prec~so não perml.t~r despg
jos das famílias que Já esteJam hab~tando algum lugar, já tienbam a1.

gum pé-de-chão, mesmo nas favelas, nos Cl:lagados e em outros lu9'2.
xea,

EMENDA lP09879·3
I: Constituinte VIVALDO BARBOSA

f 2~ - Lei complementar determinará plurianualmente a repartl<

çio (los recursos públ~cos, assegurando pr~oritariamente o atendimen

to das necessidades do ensino obr1gatór1o e estabelecendo percan
tulllilJ mínimos para a cducacão pré-escolar.

Dê-se ao § 22 do artigo 3'19 a segu~nte redação:

JUSTIFICATtVA

o ensino fUllàamenta~ deve merecer, em 'Lei, a priol:1dade

repartição dos recursos. Se não e13tabelecer um percentual mí.nimo
pllIra a educação pré-escolar, ela estará sujel.ta a permanecer

penúria a que está submetida atualmente pois seu poder de pressão

exp'l{cita e organizada é menor do que o dos níveis de ensino médio

• Duparior.

DlElmA ADITIVA

DISPOSH'IVO EMENDADO: artigo 372.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 13, XXIII _ Dê-se nova redação ao Art 48,acrescentando-se-Ihe Os seguintes

parágrafos:

Acrescente-se inc~so ao artigo 372 do ~rojeto:

VII - descentralização da educação púb11ca, cabendo pr~or1tá

riomente aos Estados e Hun~cípios a educação pré-escolar e o ensino

t'urKJmaental obrigat6rio.

Dê-se nova redação ao inciso XXIII. do artigo 13:

"XXIII _ proibição de qualquer trabalho a menor de 12

anos e de trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 anos".

" Art 48 - O advogado presta serviço de interesse público indis

pensável à administração da Justiça,e inviolável no exerc í

cio de su'i!. profissão e no âmbito de sua atfvidade,por suas
mani restações escet tas e orais I observada, na entanto, a

imunidade judiciária,na forma da leI.

lJIJJJIIlSTlF'XATJ:YA'il!Jl1

JUSTIFICATIVA

_ 5tJbstltua-se.no texto COl1stltuciOl'lala a palavra "~IAO" por "REPOOLICA".Alter
natfvenente, dependendo do contexto, poderá ser usada a palavra "rEDERAÇAO".-

A il'1serção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exerc, io

da advocacia na Constl tu!ção torna-se Indtspensável Quando se prOcura
elaborar um':! constituição com compromissos dem:lcráticos.

Poderá parecer muito estranho Mas,a proteção dos direitos

indIvIduaIs e coletivos,a garantia da estabilidade das instituições,a

continuidade do. desenvolvimento e as mudanças sociais pacíficas e ci ..
vilizadas.repousam na imensa e vasta batalha dos Tribunais e juizados,
onde as normas e o direito adquirem vIda e têm sua concre:tude revela..

da aos cidadãos. Isto é serviço público dos ~als relevantes.

ElA torno desta ampla batalha surgem ;ultos 'conflitos nos

\debates ~otidianos entre advogados.magist:rados e membros do Hinisté..

§ llil - l\ Ordem dos Advogados do Brasil.instituição autõno·

ma e permanente, entre outras atribCJições legais

compete'

a) defender a Const'Uuição. pugnar pela boa

aplicação das leis, e contribuir para o aperfeiço.!

menta das InstltuiçoeS I

b) integrar necessáriamente órgãos instituidos

para a defesa dos Direitos Humanos

§ 2Q _ As decisões judiciais que resultem em condenações

de advogado por atos praticados no exercício de sua
profissão,decorrente de processe instaurado em ra

zão de conflito com magistrado., serão homologadas I

pela Câmara dos Deputados, ou pelas Assembleias Le

gislativas qUgn'do envolvem magistrados estaduais'
Por decisão de dois terços de seús membros, a Cama
ra dos Deputados ou Assembléias Legislativa's POde:
rão reexaminar a decisão judicial.

§ 311 -Quando a decisão final houver sido proferida pelo

Supremo Tribunal,a homologação será,em qualquer c.!,

SOl de competêncla da Câmara dos Depui"ados
§ 4" _ Compete originariamente aos Tribunais de auet Iça •

julgar os crimes neste Artigo mencionado

§ 51:! _ Ao advogado é assegurado reunir-se reservadament e

a pessoa presa ou detlda,mesmo em regime de incam,!!

nicabilidade. E assegurado ao advogado acesso a i!!,'

Quérltos ou investigações criminais sigilosas. 11

IJ1IllJlUllllllllllnJlhllflilJnnIllJlllmm111WUSJ.IF'ICIiTIllAU:II:II1l.llllmmllIJll~q!lqm!llJ!lmlm'IJIJPllJlllJl1ImUI:lllIJmJlJJIJl'JIli!IJllmllJllIl!IllJ
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Deputado VIVALDO BARBOSA

EIoeDA SlÉsTITUTIVA

DISPOSITIVO EIoeCJAOO: aenecíccs

Desde o Infcío da República que a palavra~ tem sido inadeciiadamente

utllliad"a nos textos ConstitucionaiS e na legislação em geral Deriva da tradu 
ção da palavra Union , util1zada nos Estados lk\idos da Amerlca do Norte para de-.

signar a unidade das colônias por ocasião da Independêacia.na formação da Repú 

blica e da F'ederação Americana A UnIon tornou-se a entidade de cu'nho forte e mar

cação americana Ao Union totr.ou~se~tidade de cunho forte e marcante na vida -;

institucional americana e razão de ser de sua independência

No Brasil.nossa trajetória foi diferente O illllério,Já unitário. foi sub.,2.

tituido pela República e ni!lo pela lkfião. O relevante foi a substituição do irrpe
rid pela REpúblIca•

Por outro lado,os IdeaIs republicanos precisam ser mais cultivados e a

idéia de Repúbíica~maiS ciJltlvada,respeltada e praticada Induz melhor o sentimen

to de civismo,de interesse públlco e de,igualdade -

POderá haver algumas dificuldades de substituição,por isso propõe-se ou
tras elCpressões que podemser melhor adaptadas A mesma di ficuldade que existe com

a palavra l.k1ião (ou RepUblica): em un mornento,estal:jeler:e que a União compoi!~se

de Estados e JoUnir:::ípios e, em outro estabelece competêncjas separadas e cOl"lt::orren

tes. e pennlte celebraçtto de convWos entre si,como a se trabllr de entes separa-

A :realidade impõe que se baixe a idade de proibição de

trabalho a' menores para 12 anos, já Que há Inúmeros adolescentes

que traoalham já aos 12 anos. O trabalho insalubre fica vedado, no

entanto a menores.

EMENDA lP09880·7
~

A educação pré-escolar é tlbr~gação do Estado e deve ser exec.!!

tada prior~táriamentepelos Estados e municípios. da mesma forma e

pelas lI.eSllas razões que o ensino fundamental. POl.S essas são as inJil
tânciaa adm.iniatl:at1vas mais descentra1.izadau, têm. maior prox:unidã

de e conhecimento das neceseaaaeee da população nessa área e podem

rl!sponder mS1S rapidamente às SOlicitações das comun~dades..

Sem essa referência, ficaria imprecisa a que esfera ceberae

prioritáriamente a educação pré-escolar, com. o risco de não ser efg

tiVl'lmente assumd!! por nenhUJlla d;las.

Ao proposta é mais abrangente do que a redaçllo do ant.,!
projeto e permite melhor responder seus prop6slt"os.

JUSTIfICAÇnO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: Art. 354

JUSTIF:rÇA':t'IVA

Acrrescente_se a expressão ". • ou extração •• " após a

palavra "remoção l' no artigo 354 e a expressão "células, lIquidos
• e substâncIas" após a palavra "tecidos ll no mesmo artigo

Acrescente-se a expressão IIcélulasJ líquidos e substân

elas" após "tecidos" no parágrafo Crn1co do ar11go 354. -
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347

JUSTIFIC1l.TIVA

b) cccseeee-cce as autoridades sanitárias;

c) invocar e defender seu di.reito de acesso gratuJ.to, igualiti

rio. sem priV21égios ou discriminações aos serviços de saúde.

o acréscimo dos doJ.s parágrafos torna-se necessário para exp1.i

citar-se os deveres que se :lJIlpÔem às restituições Privadas e
cidadãos.

I'l PLENÁRIO

EMENDA lP09891·2
I'l Constituinte VIVALDO BARBOSA

p.r;~~':J

[§/;iflt]Plenário
'~U1lUO/.o~,ul:ellu.e~u,..Io ,

Deputado VIVALDO Bc"RBOSA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO. Art 192.

- Suprima-se a palavra" privativamente-" do caput do art 192,

o seu inciso 11 e dê-se nova redação à alínea "B" do inciso'
llI.

A oficialização dos cartorios e serventias já é um clamor

nacional. A capacidade dos titulares de cartorios em resistir

a oficialização tem sido enorme Espera a Nação Que a Assemhl!

ia Nacional ccns t í turnte venha resolver de vez o problema

prevê a emenda que as serventias extrajudiciais subordi 
nea-ee ao Execut i vc , pois são serviços públicos que precisam '

ficar sob o controle popular

EMENDA lP09888-2
f'J

Deputada VIVA! Da BARROSA

- Acrescente-se inciso ao Art 310:

n V - A importação e a exportação de petróleo bruto e. seus
derivados. assim como de gás naturaL"

UJmmJlllr.jJlmmmn.mmIJJj~JMJ!JlI:nml!'lJIJSrIFICArIVA'11'!'II1, ',I,tJ,mrlIIllJI~llIJJl,r,llI.r 1I1[',JU1mJmlJJ!I:Jl1:111j'J'Pi 11Id!l']W];J 'ulL 111'

plenário

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Art 310.

rIo Público. E: preciso preservar e cuidar desta arena onde os conf'Lí
tos se solucionam, a paz se alcança e a dem·ocracia se salva_protegen:
do todos os seus agentes. O advogado é um agente fundamental em todos

os seus aspectos.
Este é o alcance das propostas.

,u'oo~n"lI,;~io

A exportação
bem como á importação de petróleo e derivados já é monopólio da
União exercido pela Petrobras através do Decreto 53 337 de 23

de dezembro de 1963. de forma a otimizar as diversas fontes de
suprimento. constituindo_se num mecanismo valioso de cantra_par

tida para promover o incremento e a diversi ficação das exporta:'

ções brasileira. seja de matér-Ias prim'3s.seJa de produtos indus

triali~ados. sendo assim altamente vantajosa para a economia na
cfcnaf , -

A emenda satizfaz as justas reivindicações e estudos
da nssoctecão dos Engenheiros da Petrobrás

Plenário

Deputado VIVALDO BI\RBOSl\

EMENDA lP09885-8
tJ
r.r-------'~UI.1I0/CO ..I1.14I.~•• 0Il'..Io

f'IY;;"":J
(IfV~v;;J

b) projeto de lei sobre divisão e organização Judiciários.
criação e extinç:io dos respectivos cargos da magistrat,!!
ra e serviços auxiliares

1I1l1mllrll1mmmmlhlllll,~1l1JIWIJl!!n'llIr.nlJUSTIF.i!CALIVAll,11 'hn:,JlIl'lImllll1!l'lJl[l']~ll~ 1llI,I!lli'fllll,11lilUl1h,1,!']lllll,1l!': illilll'nJlIll.

A lei é Que deve dispor sobre a criação e extinção de
cargos e não resolução dos Tribunais.

Por outro lado,o processo legislatlvo em matéria do j~

diciário não deve ficar restrito"" às" i{licia~ivas dos Tr Ibuna i s •
üeveç ac contrário,ser aberto às hipoteses prevestas para o pr,!!

cesso legislativo crdinérIc Não' ha porque privatizar o proces

so legislativo.O que se procura.hoje,ê abrir novas tupct.eses de
iniciativa.

Acrescente inciso ao art. J~ como inCiso III~ renuM!.

rendo-se ee-éemsée- O CLtí..l-.o..t~~ e, J:,t~1.-"tt~

"III fi - Prover recursos às atividades de promoção.pr!.
venção, e recuperação da saúde".

JUSTIFICATIVA

É conveniente impor-se obrigação ao poder público no
sentido de prover os recursos necessários a propiciar nível adequa
do de saúde a população. -

UI<tO/.ru."'OC&çiO --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX.
".,... '~~..I'~/CC~lUlo/IUI.OU'"oI. ".,... HlTo/.run'flC&\I. ----''-----,

- Substituir"a expressão"" DA ORDEM SOCIAL 11 pela" DOS

, PRINcipIaS ~ pOL!ncA SDCIAl ", -

'01.C/""..",O&OiO ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 343

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 237

Dê-se nova redação ao art. 237.

m!IlmDllllllrn1!rummlmG'IlJ'IIla:IJlInll~mL1JI,',IOUSJ:IF.lICl!l1IlJm'1I1.1IllhLJJ1Ull'IlI"lllJlllilJllli,lllltmmm:lIIll J<lll J1l11:1III11: 1,1Il"lIlI1 j

A visão da~ já fez mal ao nosso país por demais r
ao longo da nossa hist6ria. Inverte a visão correta das cai _

sas e tornam tortuosos os caminhos retos à democracia e a vi
da civilIzada.

Em nome dos compromissos democráticos desta Constitui
te. vamos se;]uir os caminhos retos. -

Por outro lado, os Capítulos tratados neste Título •

condiz mais com a idéia de bem estar social do que com.ordem
social.

Dê-se ao artigo 343 a se.guinte redação:

Art. 343 - A saúde é um bem social e dire1to fundamen

tal do indivIduo e da coletividade. sendo dever do Estado e das
instituições de qualquer natureza e de todo cidadão adotar as me
didas pertinentes à promoção e preservação.

§ 12 - ~ elevação do nível de saúde e bem estar e

correção das desigualdades sociais e sanitáriasa da população br,!

sileira são prioridades nacionais.

§ 22 _ A inobservância de obrigações e deveres, prece.!.
tos legais ou atos normat:ivos relacionados com a saúde e a seg~

rança do trabalho constitui cr íne inafiançável.

"Art. 237 - O Congresso Nacional poderá decretar Estado
de Sítio nos casos de'

I - comoção grave de repercussão nacional ou de fatos
que evidenciem estar a mesma a irromper,

I1 - declaração de estado de guerra ou resposta a agre~

são armada estrangeira,

~III - situação de grave e imediata ameaça à independência
da nação e a integridade de seu território,

IV - interrupção do funcionamento regular dos poderes p.Q
blicos ccnat í tucfcnaí.s ,

TUfOnUSn'!.&~;;O _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EHENOAOO: Título VIII.

_ Dê-se ao Título VIII a seguInte recaçãc e

., Dos Princípios de Política Econômica e financeira ",

JUSTIFICAÇl\O

A definição proposta pelo anteprojeto e de natureza ce!l

tral1zadora e excludente Quando restringe apenas ao Estado e ao
individuo os deveres com a saúde, negando às instituições e aos

profissionais responsabilidades diretas com a vida como um todo

POI: outro lado. o § 12 prcpcs tojrrccure elevar a nível

prioritário a questão da saúde e § 21:! criminali.za a omissão ou
ação danosa à saúde das pessoas.

Os sanitaristas e os centros de estudos mais respons!

veda têm ressaltado este caráter e esta condição de deveres e

responsabilidades en matéria de saúde. É de relevar-se o papel
do Sanitarista Eduardo Cunha. ex-secret ãr rc de Saúde do Rio de

Janeiro, que ten prontificad.o nesta ccnce i tueçãc ,

parágrafo único - sm situação de emergência ou quando o
Congresso Nacional não estiver em tuncfonamentcç-c Presidente da

República poderá decretar Estado de Sf t ao e env r ar mensagem esp~

cial imediatamente ao Congresso Nacional 'relatando os motivos

JUSTIFICAÇi\O

A decretação do Estado de Sí.tlo é atribuição do Congres

so Nacional. segundo a tradição c~nstitucional del'l~crábca. A
emenda pretende resgatar esta tradição.

Procuram-se elevar outras hipóteses Que regenerem a d~

cretação do Estado de sítio.
O Presidente somente decretara o Estado de 5.íUo

emergência e durante o recesso do Congresso.
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E preciso não repetir o eq.rfvccc de dencmtnar '
este Título" DA ORDEM ECONOMICA E fIN~NCEIR~ ", pois todos
os seus dispositivos não visam estabelecer qualquer ordem
na economia, mas sim fixar prãncfptca gerais de política

econônfca,

".,... '~cu11110/.c~ItSI~/&....ou'ui~

_____ TUTO/.U.T1f'CAÇiO --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artJ.go 347.

Acrescente-se d01S parágrafos a,? artigo 347:

EMENDA lP09893-9
I:J eon,tuu,nte VIVALDO BARBOSA

I:J PLENÁRIO

EHENOA ADIT!VA .335
DISPOSITIVO EMENOAOO' Art. 357, § 1g

Plenário

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA lP09887-4
[!1
r.r tLlW&~'o/cou'nlo/.UlI.OU."I~

FPõ~""'~

fÇ/~~JttJ

§ 2!!. - t dever das inst1tuições de qualquer naeueeee seõaeee no

País:

a) zelar pela saúde das pessoas vinculadas à instituição, toma!!
do iniciativas e adotando med~das cabíveis;

Acrescente-se inciso ao ar t , 335. § 112'

"VII - Contribuição da dona de casa sobre a atividade
laboral realizada no recesso do lar

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Art .198 e 199.

_ Dê-se nova redeçãc ao Art 198.suprirnindo-se o Art 199:

11 Art 198 _ As serventias judiciais e 'extrajudiciais são

o"ficiais.remunerados os ~eus tItulares e ser

vidores exclusivamente paIos cofres pébt Iccs ,
estando as primeiras s~b~rdin'adas ao Tribunal

do respectivo foro e as e)(trajudiciais, ao!

executivos estaduais ,dispondo as leis de or9!.

nizaçã~ judiciária sobre as respect Ivas car 
reiras e dependendo o provimento" inicial de,·
aprovação em concurso de provas e titulos. "

b) observar as normas baixadas pela autoridade san1tária em rg

lação ao ambiente de trabalho ou reunião. a~ processo produ
tivo. às características do produto e ao impacto ambiental.

quando for o caso;

c) fornecer todas as ~nfo1:lllações. dar acesso aos locais de atj.
vidades c fornecer amostras e produtos quando sol~citado pg
la autoridade san~tária;

d) contribuJ.r, na forma da lei, com recursos para formação dos

fundos dcstinado~ às atividades de promoção, preservação
recuperação da saúde.

i 3!: - É dever de cada cidadão:

JUSTIFICATIVA

o reconhecimento do trabalho doméstico como a ativida

de laboral apresenta-se como reivindicação frequente de segmentos
significativos óo movimento de mulheres. Esta justa demanda, in
clusive acatada no parágrafo único do art. 318 do anteprojeto cor;,

titucional da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. to!,

na possível a vinculação da dona-de-casa ao sistema estatal de

seguridade social.

Conforme afirma o documento-proposta do Conselho Uaei,!!
nal dos Direitos da Mulher (CNDM): 110 reconhecimento do valor ec,!!

nâmico do trabalho doméstico e das várias atividades realizadas no
recesso da casaé de suma importância para a mulher Que. e. SU.

grande maioria, trabalha nas lides domésticas see receber qualquer
compensação.
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_ Acrescente-se inciso ao Art 188:

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Art 188.

Plenario

Deputado VIVALDO BARBOSA

Se o Presidente eleito não tardar qualquer resposta ao pcvc.o v2,

to será importante e o povo sentir-se-a frustrado.

Sabemos da crise que advirá,
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.l.ISTIFICATIVA
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EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 188, I

" I - • em aprovaçao em curso regular nas escolas nacionais

e estaduais de magistratura,não inferior a dois anos,após
o concurso referido neste inciso "

A emenda visa asseçrrer poderes de governo ao Presidente da Rep.Q

til.lca eleito em eleições diretas capazes de possibilltar-l/"tes responder'

diante do povo que o eleger na solução dos probteeas que erttrçen o pc -

_ Acrescente-se ao incIso 1 do Art 188'

A presença do magistrado nas cidades do !nterior,assim

como a do Pr~motor e do Oelegado de Policia,e fator indispens3!

vej, à elevação da dignidade da vida interiorana, Os cidadãos do

interior pagam os impostos e merecem ter as autoridades ao seu

lado

unnn'm!lJllll!!llmlllnJ!!I!IInllUJl!ljJjl!lIJlJ!lJUST]iFiID~llIV~lm!lmllnlJllll!lmJllIIHlmnlnlllllllmi!!JlIllIHliIJlJII'Ill'lllnUll!llJllflllllíllIlJlmmlll!IJ

n X _ O Juiz residirá na Comarca onde estiver exercendo

slJas funções. 11

-SUprima-se a palavra 11 generais" do inciso XVI do ArtIgo 158

e o papgrafo único do Artigo

r.r------,ud~'./CO~,.'••/tU1~aM'nla-- ..,

EMENDA lP09899·8.
fl

EMENDA lP0990Q-S
fl Oeputado VIV'LOO BARBOSA

fl Plenario

O Congresso Nacional como depositário da soberanis nacional,

sendo entidades pluralista, composta de todas as camadas do pais, e
o mais apropriado para diriglr a política de cominuca;ão,pe1as im 

pl!cações que a comunicação exerce no sistema de educação e forma ::
ção da consiênc1a nacional

O asecut í.vo é impróprio para o exercãmc de tal cO'llpetência'

pois reflete apenas a mdoria que o compoe,a1ém de atuar de forma I

cfscrIscfonãr ta
Pensamos que a composiçao do Conselho Nacional de ün-nu-tfce 

ção deva ser fitada no próprio texto da futura ConstituiçáO,ao in

vés de se remeter a matéria a deLíbe raçao da lei ordinaria Por ou

tro Lédo , a composição do Conselho deve se~' representat iva dos vá 

rios segmentos da soberania e da sociedade crvt l , a exemp In dos po
deres do Estado.Partidos Politicos e instituiçõgs interessadas no
campo das cc'surucações • Neste sentido, a propcst e que se continha

no primitivo Anteprojeto da Comissão que é reproduzida na presen

te emenda.ntende de mcso satizfatorio a esta finalidade

E de suma im,ortância a precisão em sede ccnst t tuc rcnef '

de um órgão incumbido de processar e julgar as reclamações de qual
quer ofendido por abusos praticados na imprensa, no rádio e na -s
levisão. Parece natural que essa ccnt r íb.uçãc seja ccnet í.de

Conselho Nacional de Comunicação em face de suas democráticas fin,!

lidades institucionais, bem ccea em face de sua concos tçãc plural,
que abriga representantes dos poderes do Estado,d'JS Partidos Po l f-,

ticos e da sociedade civil.

§ 2" _ O Conselho Nacional de Comunicação ser-a inte

9rad:l por quinze membrcsj bras Ife í ros natos em' p1~

no exercfcãc de seus direitos civis,sendo: três'

representantes das entidades empresariais, três'
de ent Idedes profissionais da área de comunicação,

um represe-rr ant e do Ministério da Cultura, um re

presentante do Ministério das ccmcntceções ç oo i s r~

presentantes da Comissão de cceun.ícaçãc d a senado

Ferteral,dois representantes da Comissão de Comuni

cação da Câmara dos Deputados ,um representante da

comunidade científica,um ~ep;resentante de institui
ção unillersitaria e um representante da area de

criação cultural O Congresso Nacional oes í cnere as
entidades representadas no Conselho as quais eleg~

rão seus respectivos representantes para um nanda-

3Jo de dois anos vedadas as reeleições
§.~ _ compete ao Conselho receber, processar e dec í 

dir quanto a reclamações relativas a inverdades ,

difamação, calúnia, injúria na veiculação de noti
cias, bem como de mst ér res atentatorias ao intere.§.

se nacional nos meios de comunicação,adotando as

sanções que a lei determinar
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EMENDA lP09897·1
f'l Deputado VIVALDO BARBOSA

t' Plenário

rr;~;"~
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"Art. Quem ocupar os alvéolos e as ba-

C1SS hl.drográfl.cas. com a construção de reservató
rios de água. pagará aos Estados e Municípios atl.n
gidos uma :t.nden:Lzação anual, conforme regulamenta

ção a ser estabelec:t.da pela leg1slação ordinária."

Inclua-se no T.i:tulo VIII, capítulo I, onde couber,

o l5eguinte art1go;

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO E~ENDADO: Art 373, inciso III

üê-se ao inciso III do art. 373 a seguinte 'redação:

A gratuidade deve aparecer. como aparece no ensino fund.,!!
mental, pois se destina principalmente às famílias de renda mais

baixa e é a condição sine quanon para que as crianças do estrato de
renda mais oaixa possam frequentá-las.

A explicação de que a educação pré-escolar - dever do f§.

tedo _ é facultativa para a criança (as famílias que o desejarem )
visa eliminar interpretação falsa do que seria compulsória para as
crianças. Isso não e recomendável, pois a pré-escola é uma institu,!

ção complementar à família na educação da criança Por. contar com
profissionais e dispor de conhecimentos e ambiente especializado já

não disponíveis à maioria das famílias, ela é extremamente importa.!!

te na sociedade moderna, mas a família pode' encontrar outra forma de

prover acequaca educação pré-eeccree a seus filhos.
A redação proposta acima procura ser mais incisiva e d~

terminante do que a do Anteprojeto (oferta de vagas)

Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o
trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do Produto Interno
Bruto (PIS). Na verdade, o valor econômico do trabalho dcmés t í co ee
evidencia quando confrantado com o da atividade emoresar rat orgao.!.
zada, realizada em creches, restaurantes, lavanderias, serviços de

asseio e conservação. A inexistência de uma infra-estrutura de
apoio à família impede a livre opção da mulher entre o serviço d.Q.
méstlco e atividade remunerada"

Est·a proposta originalmente sugerida pejo CNDM e endai
sada e apresentada esta comissão em nome dos compromissos humanos

e igualitários contidos nos ideais r~publicanos e com a esperança
prática da República.

lU _ Garantia de educação pré-escolar gratuita, às fam!
lias que o desejarem para as crianças até seis anos de idade.

JUSTIFrcATIVA

[!J PLENARIO

EMENDA lP09894·7
!:J Constituinte VIVALDO BARBOSA

r.r" 'uN/~un'.ICA;b

JUSTIFICAÇXO

As áreas UlUl'Idadas pelos reservatór10s correspondem

li frações eepeeeeneeeavae dos terr:t.tórios dos Estados e dos Mun1cí

'pios.

EHENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME:NO~D:l. Art 360

_ Suprima-se o Artigo 360

O provimento dos cargos da magistratura deverá ocor
rer após curso adequado,à semelhança dos diplomatas E uma 

proposta há muito reclamada e tem sido objetivo de diversas
sugestões '

rrr__-~__----~utG/~UUlr~AlôiA_-__--_--_-,

a) em peameaxc lugar pelo aumento do custo social
da população de caaxe renda que- .1.migrou para a per:t.fer.1.a urbana,

b) em segundo lugar pela redução da arrecadação fil!

cal com a quebra de produção.

As becaea de acumulação dos reservatórios inundam

vegetações eaaaaxes , várzeas e terras que possuem condl.ções excep

clonal.; para a exploração agropecuárl.a, assim como ccncxabuem para

li fixação de populações rl.be:t.rl.nhas, em geral Be beaxes fa1xas de
renda.

Plenario

~ necessário fixar-se o cadter de grátuldade dos se!.

viços de saúde.

JUSTlFICAÇA'o

Acrescenta-se inciso V ao art. 345:

V _ Os serviços de saúde prestados e os medicamentos e~

sencials fornecld ..s pelos órgãos e unidades integrados ao Sistema

NaciMal de Saúde são universais e gratuitos.

'~."'"",/coM.. Ilc1IU1t:...I&1c--------,
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_ Substitua-se a expressão f'ina1 do inciso IV do Art 188 por

" •• nem superior a noventa por cento (90") dos Ministros'

dos Tribunais Superiores. 11

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 345

Visa-se limftar os vencimentos dos magistrados esta

cuars pelo seu paramet ro no ambito federal, que nêo os Trib,!!

nais Superiores

EMENDA SÚaSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art l8B.IV.

",-__-, flITO/oNt1"o:A;1a

EMENDA lP09901·3 """=:- ---,tJ Deputado VIVALDO BARBOSA ) (!fPõ~t'n:J

[!J I ru;;qffiJ

I _ nomear e exonerar os Ministros de Estado

II - Elo:ercer,Com o auxílIo dos Ministros de Estados,a direção sUperIor da

administração federalj

VI - apresentar plano de governo ao Congr~so Nacional,

IX'~ - eJqledir decretos e regula'l1entos para a fiel execução das leis;
XIII - celebrar tratados,convenções e atos internacionais,flrmar acordos,

errpréstimos e obrigações externas,depois de aprovadas pelo congres

so Nacional:

XXIII _ oeterminar a realização de refélido,OIJvindo o Conselho da República,

sobre matéria legislativa e con$tltuciona1.
XXVIII_Ienviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional

XXIX _ apresentar semestralmente ao Congresso Nacional relatório sobre a

execução do Plano de Gov~rno.

XXX _ Dispor sobre a estrutura e o funcionamento da adninlstração federal,
na forma da lei.

XXXI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da le!.
XXXII _ ~itir MInistros de Estado cu cp.misquer dirigentes de órgllos CIU em.

presas públ1cas cu de economia Illlsta t CJJe tenhalll recebido voto de c~

sura do Congresso Nacional.

- Dê-se nova redação aos seguintes inc.i,sos ao Artigo 158 e acrescenta-se os

seguintes: \

o dispositivo cuja supressão é proposta fixa limites de

partic!paçã'J dos órgãos e empresas estatais no cas t e Ic dos pla

nos de previdência das entidades rechaães , por eles patrocina 
das, estabelecend'J paridade na nn-rt r Ib a Lçãn de enpreçaoos e em
preçaocres , o qUB faz inviável para os planos de previdência em

termos dé determina;ão atuarLaLj aLé'n de acarretar drásticas peI.

das de benefícios hoje concedidos. Ademais, a maneira como foi
redigid:J, o texto atinge instituições da Indaacut IveLs propósi
'tos sociais, que integralizam benefícios securitários, contem 

pIam grand!!s mnssas oesprc teqí de a , geram pouoança , abrem frentes

de trabalho e dinamizam o desenvofvdme-tt o econômico e social

~ SlSSTITUTIVA

DISPOSITIVO rn::NDAOO: Art 158
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EMENDA lP09898-0
l!J Deputado VIVALDO BARBOSA I cr;~~"o":J
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t' Plenário I &"'.>J?J
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filh"!;:rJW
Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMEN'JAOO: Art 402.

_ Dê-se ao Art 402 a seguinte redação:

n Art 402 _ Compete ao congresso NaciCllal,através de Comi:.:. .....
específica, outorgar, cassar e tranferir concessões'
dos serviços de rádio e televisão.

S IR - A lei disporá s0t')re a criação composição e

competência do Conselho Nacional de Comunicaç:io ,

opservados os princípios deste Artigo.

Com a implantação dos eeseeveeéeacs, as populações

aeeaeeeeee sao "ndenl.zadas de acordo com o valor de avall.ação de
bem imóvel, porém esta l.ndenl.zação é, na maaoeãe de.s, vezes, l.nsufi
ciente para dar, àquelas populações, um novo meao de eubeaaeêneae

equivalente ao que lhes f 01 ret.1.rado, contr.1.bul.ndo, desta forma,

para o aumento da população das perl.fer:t.as das cadades ,

o deslocamento de populações ribeir:J.nhas ao longo

da histórl.a das construções de eeeeevaeéeacs no Brasil tem repre

sentado pesadas perdas culturais e fortes desequ.1.1íbr.1.os SOC1al.S p,ª
ra o homem desalojado de seu habl.tat natural, que resultaram na fox,

mação de uma massa populaCl.onal de responsabilidade exclus.1.va dos

ggvernos munl.cl.pal.S e estadual.s que, geralmente, poucos benefícl.os

receberam adVl.ndOs da construção de reservatórios planejados para
atender aos grandes objet1vos nacionais.

A produção agrícola e pastorl.l anter:t.ormente deseI!.

volvida nas áreas agora anunôedas é desarticulada, pr-opozc i.cnandc

,; redução da arrecadac..ão dos Estados e dos Munl.cípl.os atl.ngl.dos.

Portanto, os Estados e MUn1Cípl.os são duplamente at1ng1dos pela .1.m

pltmt.ação da bacia de acumulação, como veJamost

Plenário

EMENDA lP09896-3
I'J
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EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Arts. 252, 2.p, 254, 255 e 256.

Dê-se aos artigos 252, 253, 254, 255 e 256.

'~IUllIlOO/UIIlIl1<t/'lIKo.u1o--_--_--,

Arto 252 - A segurança pública e a ordem interna serão
asseguradas aos cidadãos e à nação através da Guarda Republicana
da Polícia Federal e das PolIcias Estaduais.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 281

Regra essa que configura salutar princípio de não favB,
recimento na parte em que aqui Interessa entre entes jurídicos de
direi to público interno

Alib, no direito constitucional pátrio, tem sido Ulll.

constante o vigoramento desse princípio (CFl1.B91) - art; CF 1.934
art.H, I: CD137 - art. 32, "a" CFI1.946 _ art. 31, 1; CF/1.967
art. 9D, I).

Disposiçã.:o de lei complementar _ consagrada, inclusive Dl!.
10 STF (v.Súmula 563) - estabelece preferência em favor daquelaspes
soas juddicas no tocante à cobrança judicial de crédito ordiná;io
(Lei das Execuções Fiscais - Lei na 6.380/80) menciona expressamen
te o favorecimento dos créditos tributários da União sobre os dos
Estados e destes sobre os dos Municípios

Tal procedimento desborda do verdadeiro contéúdo da regra
constit.ucional. Não faz sentido a discriminação na cobrança de cré
ditos tributários.

O princípio da não-preferência deve ser mantido, porémcom
redação que a torne insuscetível de dúvida Quanto à sua aplicação a
todos os créditos tributários, sem indagar-se de sua origem.

Art.~ - A cobrança JudIc.fal do critério tributário
se fará conjuntamente e 1!!.E. rata, vedada qualquer prererêncfa e,!l
tre os credcres ,

Dispõe o incis~ I do artigo sa, da Constituição Federal
que à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos territórios e
aos Municípios, é vedado:

JUSTIFICAÇM

~ necessário deixar de lado a dfscussão aprioriStic1
e dicotômica entr~ o Parlamentarismo e Presidencialismo. fugir
aos seus condicionamentos e mergulhar em nossa realidade,em nos
sa hist6ria e tentar enxuqer os impasses do presente na perspec

tiva do poss!vel futuro.
Há uma edgência a que -tcdca se curvam' o povo deve el!

ger o Presidente. Há um significado para isto: o povo quer esc,2,
lher quem'vai tomar as decisões -rundaeeritaí.s que afetam a sua v!
da. O presidente,há éntão de responsabilizar-s.e pelas decisões
de governo especialmente nomear os Ministros e as demais autori
dades nos cargos de confian_ça, e fazer o plano de governo.

Mas por outro lado. as edgências da democracia impl:ie o
fortalecimento d~ Congresso e as demais instituições e a inserção

do Congresso nas questões de governo.
A proposta faz o Congresso, além de aperfeiçoar as suas

funções fiscalizadoras e atuar como depositário da so~erania po
pular, ser capaz de censurar o desempenho do administrador, em
qualquer nível,desde Ministros até os Diretores de Departamentos
e Orgl:ios. A censura impõe actchere do Executivo a demissã.o do '

servidor.
Prevê também, que o legislador exerça sua runçãc contr,2

la dor a e fiscalizadora sobre o Judiciário e o Ministério Públi
co, pois estas instituiçl:ies ligadas a exa t a e justa execução das
le1s,encontram-se mais pr6dmas da runçãc legislativa

·Criar distinções entre brasileiros ou preferências e.
"favor de uma dessa pessoa de direito polItico interno
contra a outra""

fI"Po-~~I~I/~.Jl]:.,~
ACr!SCente-s_etãFtlQõãp6s o artigo 281, renumerando- se

os demais:

r.r__~~ nlml/""nn:~
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EMENDA lP09909·9
l'l Constituinte VIVALDO BARBOSA

EMENDA lP09908·1
l'l Constituinte VIVALDO BARBOSA

" XIX _ controlar a execução orçamentária,inclusive as do
taçl:ies para o judiciãrio,com a atribuição de libe
rar parcelas do orçamento,em cada trimestre,med!a!!,
te prestação de contas dos gastos do trimestre an

terior.
XX _ estabelecer a obrigatoriedade de funcionamento das

Comissões em caráter periódico e permanente e org.!
nizados da sociedade,que nelas terão voz.

XX! _ nscalhar os gastos públicos, inclusi ve os do Judi
dic!ário, e organizar serviços de auditoria para esta
finalidade.

XXII _ Escolher os membros dos Tribunais Superiores na
forma prevista nesta constituiçaõ.

XXIII _ Homologar as decisões judiciais que envolvam res
ponsabilidade civil ou criminal de magistrados
Por decrãeo de dois terços dos seus membros a
Assembléia Nacional da República _, podera ree)Cm.!.

nar a decisão judicial.
XXIV _ censurar o desempenho de Ministros de Estado,diri

gentes de órgãos. autarquias ,empresas públicas e das
empresas de ec~nomi~ mista e integrantes da magis

tratura.
S lo _ A moçãb de censura pelo Legislativo ii!!.

porta-se aprovada, na substituiçlJlo do
titular pelo Chefe do Execut Ivc ,

§ 2a _ A moção somente poderá ser apresentada
seis meses após a nomeação.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 100.

peputado VIVALDO BARBOSA

PLENARIO

_ Acrescente-se incisos ao Art 100:

.l.5T!FlCATIVA

• E'Preciso estabelecer ccotrote sobre a atuação do Ministerio P..!!
blico na área mais sensível que o próprio Ministério Público QJer atuar privati
vamente: prosover ou nao a Açil:o penal.A sociedade não pode mais ficar Inerte di
ante de arquivamentos injustificados ou de inercia do Ministério Público se a
ação penal há de ser monopólio das instituições para evitar-se os casos de vi!!,
gança pessoal, o controle dessa decisão deverá ser o mais aaplo possIvel e 00- _

ve ser dado adequado batamento às suas ccneequêrcías, Oepisódio do Rio Centro
é por demaisrevelador da necessidade desse controle

§ 2a - Os integrantes das Forças Armadas, em(fJalquer n!vel •
'Q02am de todos os direitos conferidos a todas os cida
dãos, tem os mesmos deveres dos servidores públicos a
lém dos daqueles próprios da corporação aque perten 
çam.

Adefinição das Forças Armadas cano instituições replbl!canas é recessé
rio, face aos debates que envoãverenesta matéria -

E preciso, tarrbém, asse~rar ao Presidente da Re;JÚhlica, o provimento
dos cargos do oficlliato, cano formade assegurar o seu S1Jpreroo cernansdo

E oportl.110 ainda estabelecer que, os integrantes das Forças Armadas são
c:dadãos brasileiros, aos Quais se conferem19uais direHos.

" Art.246 _ As Forças Armadas são instituições republicanas, nacionais, per
manentes e r6gJlares. Destinarn-se à defesa da pátria emg,Jerra ex
"terna, das frtll"lteiras naclcnais, da integridade do território, da
inde;Iendênclae da sccereüa do Pais, dos poderes COI1Stituciona1s,
das leis e das instituições e da cidadania. São cornancladas pelo '

-Presidente da República. eonstituem-se, essencialmente, pela Ma

:rinha, pelo Exército e pela ~tonáutica. São organizadas na forma
da lei, com base na hierarqJia e disciplina. Atuarão, nos casos
previstos en lei e nesta constituição, media,te ordem direta do

Presidente da República.
§ IR - PIJPresidente da República encete exclusivamente a n;Q,

meação e a proooção de oficiais das Forças Armadas.

Dê-se ao artigo 246 a seg.dnte redação 'e Sl4'flma.se o artigo 241.

EJ.9[lA Sl5STInIT1VA E SlFRESS1VA

DISPOSITIVOS E!e'llAOOS: artigos 246 e 247.

"'--'-__--'- nno/~urnl'~o

EMENDA lP09906-4
(!J Deputado VIVALOO BARBOSA

Plenario

No sistema em vigor - que não prevê, como dito, a sustação de

contratos - o Tribunal de Contas pode pedir ao Congresso aquela mg

dida: à falta de deliberação do .Poder Legislativo a impugnação

terá por insubsistente~

A alteração consubstanciada no ~rojeto parece inconveniente

e desaconselhável.

EJ.ENJA SlBSTITUTIVA
DIsPOSITIVO eeDAOO' Art, 2JJ,§ la.

o artigo 139, III, prevê e sustação do ato impugnado pelo Tri

bunal de Contas, se desatendida sua deteEln1nação de ádoção de provi.

dências sanatórias de 11egalidade encontrada, sem ressalva quanto'

80S contratos, como ocorre no art. 72 (EC 1/69, 1 S!, B). Como dg

eceeêeeae dessa alteração, o 1 li! prevê recurso sem efeito euspenea
vo ao Congresso Nacional, cujo o silêncio importaria na prevalência

da medida (I 2!).

visam estes dispositivos a enee jaz- um controle específ1co por

parte do Congresso Nacional da 51tuação finance1.ra e econômica das
entidades ele administração indireta, inclusive ao ângulo da probl.d-ª.

de e efic3.ência adal.nlstrat1vas, e. aspectos que escapam ao contro

le geralmente formal exercido pelo Tribunal de Contas da União.

JUSTIFICATIVA

f ze - A auditoria prev1sta no parágrafo anterior será reali=ll

da por peeeoe jurídica de d1reito pr1vado, de comprovada capacidade

técnica e idone1dade financeira, escolhida mediante procedimento li

citatór10 sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal.

Acrescent~r ao artigo 137 os parágrafos li! e 2i! seguintes:

f l- .. aea prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas da

União, poderá o Congresso Nac10nal. em eeeêec conJunta de seus mem

bros, deterainar a real1zação de 8ud1tor1a externa em qualquer enti.

dede de adm.n1st:r:ação pÚblica indireta.

Subst1tua-se os parágrafos I!: e 2!: do artigo 139 pelo seguinte:

parágrafo 'Ónico - O Congresso Nac:LonaI deliberará sobre a soii

citação de que cog:Lta o :l.tem 111 deste art::Lgo no prazo de 30 dJ.BS:

f1ndo o qual, sem pronunciamento do Poder Legisl'at1vo, será cons1dg

redu insubsistente a illlpugnação.

~AADl'l'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 137

_ Dê-se ao § la do Art 233 a seguinte redação.

v - Solic:Ltar ao Congresso Nacional, em caso de contrato, que

determine a medida prevista no item anterior ou outras necessárias

ao resguardo dos objet:Lvos legais.

xceeeeenee-ee novo inciso ao art. 139:

JUSTIFICATIVA

DIElfDA SUBSTITUTIVA E ~I1'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art:l.go 13~

Dê-se ao ancdec rII do artigo 139, a seguinte redação:

III - Sustar, se não atendido, a execução do ato J.mpugnado,
cato em relação a contrato.

Qs atos e contratos administrativos têa a seu favor presunção

de legitimidade. Os contratos, partiCUlarmente, ao ating1relIl a fase

de formalização já percorreram longo camutho, a cujo termo final, e

uma vez publicados, tornam-se perfeitos, acabados e plenamente cfi.

ceees , Seria nessa fase, quando já em plena c válida execução, que

ocorreria sua sustação, muito provavelmente favorecida pela não

apreciação da matéria pelo Congresso Nacional no prazo previsto, fã
ce o notório congestion~entode seus trabalhos.

EMENDA lP09905·6
!'J Deputado VIVALOO BARBOSA

[!J
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EMENDA lP09903-0 "~. ----,
tJ Constituinte VIVALDO BARBOSA I C;:'DO~
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" §lo _ Qualquercidadão e as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
federal e das Asserbléias Legislativas Estaduais,o Conselho '

'"Federal e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil poderão
renerer ao Prcmotor-Geralo desarquivamento de qualquer proces
so investigatorio criminal ou de peças de inrormaç~o e interpor
recurso ao Colégio SUperior do ato de marotençãOdoarquivamento.
Emcaso de denegaçao de recurso,qualquerr: Casas poderão coov.2,
car o Promotor-Geral para,em alJdlencia pública,prestar esclarec,!
rentos acerca do arquivamento se concluir por ocorrecia de culpa
ou dolo,por voto de dois terços de seus meIlbros,o SenadoFederal,
a Câmara dos Deputados e as AsserrblelasLegislativas promoverão
a substituição cioPromotor-Geral e as suas respectivas Mesas f1~

carão intituladas a promover a respectiva açao penal por crime
de responsabilidade.

111~1I1:1'1lmjlll11lJlllilillmllJlIl'llllII1ll!IPiJlll:lllímJli30SrrF.iICArIYA::"l'C1Jln:IIl'1I'~II~IlI111ll~ií',mmllllllll:II:I,:mmlllmn,lllmlh'lflIlI1.1r.n

Um dos desfios mais ardorosamente reservados a esta
Assembléia Nacional Constituinte está o de estabelecer o sf s tene
de governo que fraga estabilidade, seja democrático e contribua
para as inforllaçl:les sociais.

A proposta aventura em estabelecer o ponto de eqllf_

l1brio entre as diversas já Illanifestadas nas discussões que vem
se travando a respeito, nDo s6"no IlIlbito desta Constltuiçfto,mas

também em todo o Pais.

Art. 253 - A Guarda Republicana, instituição permanente
e regular, organizada com base na hierarquia, disciplina e invest!

dura nilitares, sob a autoridade do Presidente da República terá
sues atribuições e organização definidas em lei.

Art. 254 - A PolIcia Federal exerce as atividades de P,2,
líc1a jUdiciária relacionadas com os delitos de competência da Ju~

tiça Federal, é auxiliar do Judiciário e do Ministério Público.

Art. 255 _ Em caso de guerra externa ou de Estado de Si
tio aS instituições referidas no artigo 39 poderão ser convocadas
para servir sob o comando das Fo!"ças Atma~as.

Art. 256 - Aos Estados compete editar leis de "organiz!,
ção de suas policias.



Parágrafo único - Lei estadual poderá permitlr a organ!
eeçãc de guardas municipais para a vigiHlncia de prédios públicos,
parques, jardins, praças e outros bens pertencentes ao patrimônio
público.

JUSTIfICAÇJl:O

Não é 'próprio a matéria Constitucional definir concei-
tos. Daí o artigo 39 merecer nova redação.
, A emenda prevê, também que ao.s Estados compete legislar

e definir a~ atribuições de suas polícias.
~ necessário, também, criar-se uma Guarda Republicana de

responsabilidade do Presidente da República, para cuidar das que.§.
tões da ordem interna em todo o Território Nacional, onde se fizer
necessário. A lei estruturará a organização da Guarda Republicana.

Justificativa

o País não deve entrar na corrida armamentis-

ta Sua tradição • sua cultura não recomendam. Seu estágio sócio

econômico proíbe. A corrida armamentista sem freio leva a

conquistas tecnol6gicas que já estão sendo usados como arma de

guerra e a Carta Magna tem que prever.

EMENDA lP09913:'7'
!!J coo.tit"lote VIVA! DO aoeaaso

I'l PL.NARIO
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 321

a) condições dignas e salubres de trabalho, habita
ção, transporte, alimentação e Jaaer r

b) água potável, ar despoluído e meio adequado à el.!.
rninação de dejetos disponíveis no trabalho e no domicílio,

c) acesso gratuito e igualitário aos serviços ad~

quados de saúde. sem qualquer tipo de discriminação e privllegi.,!
mento baseado em critérios socais de sexo, classe social e renda,
exceto o atendimento prioritáno aos mais necessf tadcs r

d) acesso a todas as informações médicas e sanit!
rias existentes, de interesse individual ou coletivoj

e) eutb-deternfnação em relação ao uso de medidas in
dividuais de proteção e recuperação de saúde que não implique em
aumento do risco coletivo ou ônus socialj

f) auto-determinação em relação à adoção de medidas
que visem espaçar ou limitar a prole

Acrescente-se ao art'igo 321 após a expressão "não seja
proprietário"', a seguinte expressão. "não tendo renda individualou
familiar superior a três salários mínimos". JUSTIFICAÇJl:O

'~UÃAIO/U~llllo/'Uleg .. u1ll,_...,.... -,
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Art. :300

~ ~-tJ,..... I 1 ",...::t:.L::mI:)~
Acrescente-~art. ap6s o art 300 renumerando-se os d,!

mais.

Substi tua-se a expressão "cem hectares de terras públi 
cas'' pór "50 (cinquenta) hectares de terras" e a expressão "cinco
anos" por "'dôis anos".

Acrescente-se § ao art. 321:

§ 1Q - Esse direito poderá ser exercido por maIs de uma
pessoa, coletivamente, e não será outorgado ao mesmo possuidor mais
de uma vez.

Acrescente-se § 2" ao art. 321.

~ necessário definir exaustivamente os componentes do
direito à saúde, sem o que ficará sempre colocado no nível abstra
td de'dI fíc1l concretude às pessoas -

Em tempos de valorização da cidadania e dos direito~
das pessoas tornam-se pertinentes as definições dos direitos básl
cos à saúde.

Art. 3:e6::s:A - Para assegurar a função social de propried!
de urbana, o poder Público estabelecerá.

1 _ imposto progressi vc no tempo sobre áreas não utiliz!

das.
11 - repressão à especulação imobiliária, que ensejará a

expropriação mediante o pagamento do justo preço em títulos da di
vida Pública, entendido como tal O valor de mercado do imóvel, d,!
duzido o valor acrescido em decorrência da especul.açãoj

III - adequação do uso, gozo e disposição da propriedade
imobiliária urbana às diretrizes e objetivos dos planos urbaníst..!.
COSj

IV - reversão ao Poder Público e suas entidades das mais
valias de imóveis particulares resultantes da ação do Poder Públi
co ou de suas entidades.

§ 2Q - O domínio adquirido na forma deste artigo não p.Q.
derá ser transferido por ato "inter vdvcs", salvo autorização do
Poder Públ1co

JUSTIFICAÇ~O

Visa-se limitar os direitos decorrentes do usucapião. A
primeira limitação decorre da situação ~social da família. Não se
deve outorgar direito tão importante quanto o usucapião a famíl1as
de maiores rendas. Outra impr;Jrtante limitação é quanto à proi.bição
de ali~nação do imóvel usucapião.

A transferência do tempo de carência para a legitimação
da posse para dois anos vai de encontro com as justas aspi
rações da emenda popular apresentada pela Arquidiocese de
são Sebastião da cidade do Rio de Janeiro, a qual merece no~

S8 distinta consideração em face da relevância de seus temas
e propriedade das suas propostas.

1I1T0/...'.,OC&Çto, --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. :345

Acrescente-se Inciso V ao art. 345:

v - Os profissionais de saúde e os demais trabalhadores
do Sistema Nacional de Saúde exercerão suas funções em regime de
tempo integral e dedicação exclusiva, salvo o exercício em horário
compatível, de cargas ou funções de ensino e pesquisa.

JUSTIFICAÇJl:O

A ocupação dos espaços urbanos se faz dominada pelo prin
cípio da segregação residencial, por força do qual a população c.,!
rente é e-jetada paea as periferias, como resultado da extrema valor.!,
zaçlio dos imóveis no centro urbano, enquanto as áreas de assentamen
to das classes privllegiadas são historicamente as tributárias dos
benefícios líquidos da ação do Estado..

Daí favelas, mocambos, palafitas, loteamentos clandestinos
radicados nas periferias dos grandes centros urbanos.

Intercorretamente, especuladores atentos passam a adquirir
os espaços vazios entre o centro urbano e as áreas periféricas, até
mesmo nas zonas de expansão urbana, e passam a ermezenã-Los, agua,!.
dando o momento em que o Poder Público, sob pressão 'Política das p~

pulaçôes carentes periféricas, inicie o processo de- Implantação dos
equipamentos urbanos destinados ao atendImento dessas populações e
custeados pelos impostos legais.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 327

Acrescente-se parágrafos no artigo .327 do ~projeto

§ 1" - As instituições financeiras, qualquer que seja a
sua natureza, somente poderão atuar no âmbito do Estado onde se lo
calizar a sua sede. -

JUSTIfICATIVA

Para se alcançar o bom e adequado atendimento à popul.!.
ção, é necessário dedicação dos profissionais de saúde. Há a co!!,
trapartida, naturalmente, de adequada e suficiente remuneração.

.UT./~UIT.. OC~.' ---,

JUSTIFICÀTIVA

de

JUSTIFICATIVA

Suprima-se a parte finai do art. 473, a partir
respeitados os direitos •• "

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO.: Art. 47:3

A redação do § 1!: do artigo .cal em sua parte final anula a

nua parte inicial. É salutar a vedação à emprresas de fins lucrat1.
vos, cOJIlerciais ou industriais possuírem empresas de comun::Lcação~

A proposta prevê a poaaibi1idade de profiss::Lonais de commic,A
ção orgao1Zi!!rU cooperativas para organizarem empresás de cOSlUDicA
ção o que deve tlio epenea Ber peJ:mitido ecec Illlti.ulado.

SUbstitua-se a parte f::LDal ao § l!! do art::Lgo 401 "sociedade
de capital exclusivamente nacional" por "entidades religiosas sem

fins 1ucrativos ou cooperativas de profissionais de comunicação" e
suprima-se o § 2!: do art:lgo 401.

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 1~ do artigo .cOl e f 2!:.

A redação' dada ao dispositivo, é contraditória, uma vez
Que não é possível, ao eesec tempo, extinguir acumulações não per
mitidas e respeitar situações constituídas anteriormente à promul:
gação da nova Constituiçno.

J5STrFICATIVA

lI"./~~llIfluç1g' ~

JUSTIFICAÇJl:o

Constitui-se em um verdadeiro clamor nacional a ttansfor
mação do sistema financeiro em nosso país São incalculáveis os ma
les que tem provocado em nossa economia -

Mas, uma questão que per t Icuãarmente interessa ao desen
volvimento harmônico do País são os desequ1líbrios regionais que a
atividade bancária tem provocado Têm servido como- fonte de sucção
de economias e poupanças locais para os grandes centros. O próprio
conceito de federação fica abalado. Na verdade, corr6i o ideal fedl:,
ret í.vc ,

Os demais países, em geral, restringem o âmbito das atlv.!.
dades financeiras, como os Estados Unidos, que impõem caráter muni
cipal à atividade financeira.

Este é o alcance da proposição: cesesa da economia regiB,
nal e da Federação.

§ 2" - Somente poderão atuar em todo o território da R,!
pública o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco N.,!
cional de Crédito Cooperativo.

DI-se .0 ut. 344 • seguinte redaçlo:

Art. 344 - O direito a saúde cOllpreende:

Acrescente-se artigo nas Disposições Transit6rias:

Art - As insti tuições financeiras Que atualmente e.!
tejam'operando fora do Estado onde se situar a sua sede, terão o
prazo de doze meses para promover a transferência de suas operações
para se situarem exclusivamente no âmbito do Estado de sua sede

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 344

EMENDA lP09915-3
l!J Constituinte VIVALDO BARBOSA

(!l PL,NARIO

r;r__---''--- nllT.I.~ITI''uçlo_--------_~

~;;~.~

fui';ã"i87J

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: art. 310,IV

A inclusão torna-se necessária para dar hOlllogeinidade

e llaior compreensão ao dispositiyo~

Acrescente-se ao inciso IV do aet , 310 a expressão "e
materiais fósseis e físseis~ r

Arta lo - .••...•••. ~ ..•••••.•••••..••••.....•

IV _ Condenaç&o e proibiç&o de armas e arma-

..otos nucleares; armas e armamentos nucleares espaciais; guerras

blcterl016g1cas e uso de blotecnolog1as COIIO arllla de guerra.

o Inciso IV do Artigo 10 do' projeto de Constitu!

çlo da Comissão de Sistematização passa a t~r a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDQDD' ARTIGO 10 , INCISO IV

'~lú,,,./co.'II1.',ule."'"llo

I'l PL.NARID

~----'-------"'''''"''''''''''-----------

EMENDA lP09912-9
I'l O.PUTAOO ST'LIO DIAS

EMENDA lP09911-1
ltJ_.....J:c:<>Joo.,.;.ttlJJttJJllliJiDolt;ee..JVU'v,vROlI.nnn.n..EBlllJQ8..BlOnSlSQl----- J rr';:;o~

rl.uÚlO/ca~'lIb/lUlcg.'llio, -r Iil":":"'""AfIo=--:::l
LI'l_...Jp~l.!l!enliáIJrl,"-Q 1 f1.ott>8tPJ
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~ -'-__ ,uxl"'~'cnNlIlia/l""tCW'q1o .,

Plenário
r.r TuTO/.nr"ocaçb

JUSTIF;CAÇAO

Tendo o Poder de decretar o Estado de sítio do Congresso
Nacional, de conformidade com a tradiçãoconsti tucional de cunho d,!
mocrático, é a lei e não o decreto que o institucionaÜza.

EMENDA lP09928-5 -----------.1 r.rP~OT""--,
(!J Constituinte VIVALDO BARBOSA . U _I

fi PLENARIO

lUtoJ.lUlI""U;lo

EMENDA ADITIVj\

DlSPOSITIVO EMENDADD: Art 400.

_ ncrescent e-ae parágrafo ao Arl"igo 400.

" § 2Q - As pessoas responsáveis pela informação falsa serão
;esponsabillzadas. civil, penal e administrat i venente ,
na~forma da ie!."

lUfOIlUn'flC&c1o'- - - - - - - - - - --,
9Et()A SlPRESSIVA
DISPOSITIVO EtelJADQ' artigo 236

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 86

Dê-se ao~ do art. 86 d~projeto a seguinte redi!.
ção:

Art. 86 - Aplicam-se aos servidores públicos civis da
União, Estados, Distrito Federal, Território e Autarquias as segui~

tes nort-es específicas:

SUprima-seo artigo 236 JUSTIFICATIVA

Objetiva-se deixar claro na Constituição a abrangência
do termo servidor público.

- Dê-se ao Artigo 96 a seguinte redação
" Art 96 - A Assel"bleia Nacional da República é o orgão supremo de repres.!!

teçac do povo braslleiro,depositária de seu poder e soberania.
A Assenbleia Nacional da República compõem-se de DeputadosF'ed.!
rais,eleitos sirrultâneamente como Presidente da República por
voto direto e secreto.dentre cidadãos maiores de\!ezoito anos,

• emc;da estado ou territorio e Distrito Federal"
- Acolhida a emenda,os demais artigos do Projeto deverão ser ejcsteccs,

) fJ!D;"'.'"""j

rç;~;"MJ

Er.Etl>A SU3STITUTIVA
DIsPOSITIVO Et-ENDAOO: Art 96

EMENDA lP09929·3
-!!J lJe/lU'ãdo VIVALOO BAIlBDSA

(I Plenér.ío

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA SUBSTIJUTIVA
DIS~OSITIVO EMENDADO Art 226

.l.JSTIFICATIVA

-,an.,jp ~J.l[,~~
- Suprima-se a Seção V~~dê-se ao Artigo 226 a seguinte reda-

ção -

O Estado de sítio cobre todas as hipóteses q,Je'Configuram como nr::ces5ár~as

à adoção do Estado de Defesa, é instituto tradicional e tem servido COOlO instrume~~

to de preservação da ordem. Além de não ser conveniente a adoção de estado de de
fesa, por illJllicar emrestrições de direitos, a adoção do estado de sítio supre e
ventuais necessidades de medidas de excessão

9ENJA MDIF1'CATIVI'

DISPOSITIVO BeCJAOO: artlg:l 241

Deve o l:exto'Constitucional ensejar ao legislador ordina

rio tem matéria de tal rerevo.uoet s os campos de responsablliza
çfto pretendidos,dando o exato alcance da puní ção alvitrada
dispositivo. Da! o acréscãeovque expõe as principais modalidades

de ccmmacãc atinentes à eacect e ," ,~-.

- No artigo 241, suprima-se a espressêc 11 •• nos casos do art. '237 I

tterJl I ••• " e substitua-se, na segunda parte 00 mesrro artigo, a expressão li •• do
lIeSf*:l artigo••• " por 11 ••• do art. 237••• "

.:usrIFICATIVA

A proposta é apenas para corrigir equívoco e ficar adaptada às prop:lS
tas J' feitas. -

E'MENDA lP09921.& .~_. -----...,
I:l CR.stHu1.t. V!VAI DO ..RBOSA ) prp~;""~

[ilffI;rlCTJ

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 24D

ti Art 226 _ A lei disciplinará a organização da Justiça !olil1
tal' em' tempos de .guerra externa "

, ..4 Justiça "'iUtar é discriminatória ao dar tratamento
diferenciado a certas categorias de servidóres publicos,por mais
especializados que seja a sua missão

A visão de igualdade de todos perante a lei e peran
te a justiça,não comporta este tratamento,diFerenciado

A Justiça Militar somente comporta ser organizad3 em
tempos de guerr!!,por~ todas as raaões que cercam o ambiênte de

A existência de una Assenbléia única da mais conS'!'!.tencila,res~onân

ela e carisma ao Legisl~tivo, Opovo indentificara melhor a instituição e
seus representantes, ccroreenderé melhor seu papel.

O senado sempre foi justificado como necessario àa equilíbrio. fe~
remvc.ü sistema trlbutário e o sistema financeiro.

O ideal federativo e o senado nsaca foi capaz de evitar esta corr..!:!.

Deputado VIVALDO BÂRBOSA

Plenárjo

Suprima-se, no artigo 240, a seguinte expressão' ": •• com
fundslJIeflto no item I _ do artigo 237 ••• "

Plenário

EMENDA ADITIVA
~DISPOSITIVO EMENDADO: Art 90.

JUSTIFICAÇltO
r.r---~-...,....----TIIntI"U",'lCI.Ch'-------------,

- êcreacente-ae §§ ao Artigo 90:'

A proposta visa apenas mais genárica a disposição do a!.
Ugo.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEND!\DO: Art f:33.

- Acrescentar inciso ao Art 23'3:

I! Xl _ efetuar coneição na policia judiciária.1!

" § 1" - Nenhum servidor inativo do serviço publico municipal,
ee t adua I ou federal poderá, sob nenhu'il pretes to , rec!
bel' proventos inferiores aos vencimentos dos seus C!
legas em atividade da mesma categoria.

§ 2" - Em éaso de extinção da cet.eqcr Ie do ~ervidor inativo,
para os efeitos deste Art igo rfcerãe preveãecentc

vencimentos da categoria segJinte "

Tlnef.lUlnnUC1o -,

9EKJA StESTITUTIVA

DISPOSITIVO 8eDAOO. artigo 239

- Dê-se ao artig::l 239 a seguinte reclaçã::l.

I! art. 239 - A decretação de Estado de Sitio p:!lo Preside.,te da Repú

blica no intervalo das sessões legislativas ilT9licará na

autcmática convocaçãodo Congresso Nacional para delibe
ter sobre o Ato do Presidente da República "

Para o bom controle da administração 'pública e em
decorrência do exercício de suas atribuições,o Ministério Pú
bUco há de efetuar correição na policia jUdiciaria. ([ seu 
dever e não sua faculdade.

A emenda visa dar em definitivo a paridade entre os ve.!!
cimentos da atividade e da instlvid:l:le ~ fruto das aspirações '
não só dos servidores públicos mas de todas aquelas peSSo'35 que
buscam dar a nossa administração pública a dignidade e agilid3d.e'
necessária para a dinâmica do pais Sem dúvid3 alguma, esta refo!.
ma administrativa comessa sem dúvida algJma pela segurança do ser
vidar.... -

EMENDA lP09931·5
tJ Constituinte VIVlU.no B1\BB~;i'·

.:usrIFlCATIVA

A convocaçãodo Co"'lQresso deveré ser automática na hip6tese de decretação

do Estado de Sitio quando o Congresso não esteja funcionando.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 233.

- Acrescente-se inciso ao Art 233'

r;r---~------ttJ:",/llIffIm&;lo' -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSI:TIVO EMENDADO: Artigo 13, VI.

EMENDA lP09923-4
[!' ConstHu!.te VIVALDO BARBOSA

~ PLENARIO

lUto/.lUlTlrOCl,Çio

er;;~;""~

I !IT!N~'~7i7J

" XI - exercer as funções de provedoria comunitária,apur;>f\rln
abusos e omissões de qualquer autoridade,promevendo '
sua correção e a responsabilidade dos faltosos,bem c.,2
mo zelando pelo exerc.íc.íc regular do poder econômico'

e pela preservação de direitos e garantias individu _
ars e sccfaf s , 11

Dê-se nova redação ao inc:U'IO VI do artigo 13.

VI - irredutibilidade do S<:llár:l.o ou do veneamenue, salvo quando
indispensável para a manutenção do emprego. condição que será decla

eeâe pelos órgãos competentes do Poder Executivo e após procedime~
tos dos quais par.ticiparão a Entidade Sind:l.cal do trabalhador.

EMENDA MDDIF'lCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 238

;ru'STIFIÇ1tTIVA

No art. 238, substitua-se a expressão "decreto" por ., a
"Lei" e acrescente-se ap6s a palavra "suspenso" I "e as áreas abran
gldas ••• " e suprfee-se e parte final: "e as áreas por elas abz-an
gldas·. -

A prcveccere comunitárIa deve ser uma" das atIvIdades que
o Hinistérlo Pública deve assumr sccnc oecorrên'cia de suas !.
tribulçOes.E a forma de proteçUo aos interesses difusos e co
1.H.. o ~"•• "'a t,.I. Püb I o h' de ;'.dl.a -

A irreautibilidade dos salários é princ:íplo que não SQ pode
tranS:i.gir. Há casos_ no entanto. que a única alternativa será a dg

missão, que é pior para os elllpregados. Em tal hipótêsé. o poder

pÚblico Junto com O sindicato poderão adllU.tir que o empregado aeei
vee reduzir o salário para preservar o emprego.
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r;r__----' TUrOIIUJTIPICA.Çlo' --,

EMENDA lP09932-3 '"ft.------~J "'P"o"T"'------'
(!J Constituinte VIVALDO BARBOSA . L _1

Acrescente-se § ao art. 13:

"§ - Constituirá crime a violação dos direitos dos
trsoalhadores fixados nesta Constituição".'un... /tl»l,.do'.u.o.ltllllo'--------,

f'J PLENARIo

EMENDA SUB!iTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 13, IV

De-se nova redação ao incIso IV, do artigo 13 :

"IV _ Salário mínimo fixado em lei, naclonalmente unI

ficado, suficiente para atender as suas necessidades vitais bási

ces e as d'.2sua família com observância do disposto no inciso 't:i;;
do artigo~, constituindo crime de aouso de autoridade a fixação
de salário mínimo que não atenda aos requisitos estabelecidos ne.§.
ta Consti tuí çãov ,

JUSTIFICATIVA

A violação dos direi tos dos trabalhadores não deve ser
somada apenas por uma reparação civil, patrimonial Por atingir os
elementos básicos da pessoa humana e da família devem merecer
tratamento penal para que se possa alcançar justiça social de m~

ne.tra mais imediata.

EMENDA SUBSTITGTIVA

DISPOSITIVO EM~ADO: seção r do capítulo II ~.. '14;4df.,~ ]:E,

Substitua-se a expressão "-Sistema único de Saúde" pela "Sistema

Nacional de Saúde".

JUSTIFICATIVA

A expressão Sistema Racional de Saúde é preferível à expressão

Sistema ünãce, Já que admite a partic1pação das 1nst1tu1ções pr1v-ª

das na conce ão do Sistema de Sãúde.

JUSTIFICAC~O

As necessidades básicas a serem atendidas pelo salário
mínimo devem ser especificadas F'ixar o salário mínimo sem a o!!
servância desses requisitos béa í ccs há de constituir crime de re.!

ponsabilidade.

r,r----------TlU:.,'~IT'fIl'A;j:.--~ _,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Art 188

EMENDA lP09941-2
I: Con.t-ttul';te VIVALDO BARBOSA

I: PLENARIo

fC;~;'--:J

&i~vw

rrr--,----- ,.td.'O/CCw,ulc/IUIC'W'II'"

TU'C/~UI"rJC.çio _

EKENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 13, I, e.

Dê-se nova redação à alínea d, do dncasc I, do artigo 13:

d - ecpeevenaêncae de fato econômico intransponível, eécnaec ou

de infortún1o da empresa~ sUJeito a comprovação perante os orgaos

cow:petentes do Executivo, que expedirão ã acença de eeecaeêc de CO!!

trato de trabalho à vista de proJeto de recuperação da empresa.

JUSTIFICATIVA

t preciso que as ocorrências previstas tenham a compreensão e

11. aceitação da administração pública e 1lllpliquem r;aum plano de recy

peração de empresa para eva-car--ee abusos e fraudes à estab~11dade.

Ao EJ::ecutivo é mais apropr1ado equi11brar estas cecreêncaee do que

ã

- Acrescente-se o seguinte Incfsc ao Artigo 188:
OI XI _ Nos Tribunais de Justiça com número superior a vin

te e ctncp desembargadores sera ccnst i tuido órgão -;
especial,com o mínimo de onze eo máximo de vinte e
cinco membros,para o eserc íc í c das atribuições,admi
nistrativas e jurisdidonais.da competência do Trin~

.oar Pleno,bem como para a uniformização da jur.i eoru
dência no caso de df verqênc La entre grupos ou seções.'

o próprIo teor do texto justifica a adoção do ér qão especial
E: que há no País,Tribunais ccsnt í turdcs Ror mais de cem desember-,

qeccresvsenoo compreencívei que a reunião plenária para o trato'
das questões admInIstrativas e ju'rlsd~cionaIs de sua competêncIa,
dificilmente se desenvolverão com a dinâmica que se pretende dar
ao Judiciário.emperrando,mesmo, na maioria das vezes, seu bom de
sempenho, com prejuízo da celeridade na prestação jurisdicional
Diga-se,aliás, que tal providência foi adotada quando da edição'
de emenda ccnat í tuc í cnat ne 7, de i977;Ar,t i44, V , const í t uínoo-

~~e tal pro~idência. no ~7~ur~~< desso tem~~~.altamente satizfatéri

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Disposições Transitórias

Inclua-se nas disposiçBes transi t6rias o seguinte art.!
go:

Art. Os servidores públicos regidos pela legislação
trabalhista, que hajam sido admitidos por concurso público, pode
'rão ser efetivados no regime "de que trata o inciso IV do art B6~

xessalvando-se-lhes o direito de opção.

Parágrafo único - Salvo a hipótese prevista no .E!I!.!:.1.
desse artigo, é vedada a tranformação do vIncufc emoreqetIcfc em
estatutário, extinguindo-se, na medida em que se forem vagando

JUSTIFICATIVA

Com o estabeledmento do regime estatutário único, to,!.
neée necessário disciplinar a situação dos atuais servidores, r!,
gidos pela legislação traoalhista.

Supri'ffl-se o art. 495.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 495

'~I"'lUO/l:IWIII"'I.lllcc.'n'"

[)em,tado YIyALOOBARBOSA

Plenário

EMENDA lP09938-2
f'J

l!J

E1tlEI'IDA lP09934-0 '"ft.----------,
(!I C'oootituinte VIVALDO BARBOSA I rr=;;;'--:J

I f'Çj~'WJ
r.r Tuto/' UI., T'. "'ll c

IDIBIIDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, I:,.!!.

Acrescente-se à alínea "b" do inc180 I do artigo 13:

• a aa obedecidos os lim1tes fixados em lei."

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art 162.i63.

- Suprima-se no Art 162 o inciso IV, e no Art 163 o inciso I err
eoseu§22 •

JUSTIFICAÇll:O

A matéria não tem cede constitucional Os atuais direitos
das pessoas físicas e jurídicas são resolvidas pela legislação vi
ente. -

- Dê-se ao Art 163 Incree VI,a seguinte redação:
JOSTIFICATIVA

t oportuno que se expb.cite as limitações que cercam o contrato

11 termo ruora evitar-se abusos e fraudes ao aire1to à estabilidade.

OI VI - cecrateção de estado de calamidade e de sítio. ti .....ÚIolt/C.W'UIo/.UUI»l'....., -,

SUprime..-se o arta 494••

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 494

JUSTIFICATIVA

Hão é próprio do texto constitucional assegurar direitos preté

ritos. Se direitos existem já -estio assegurados pela legislação vi
gente ..

o Conseiho da República I objeto da seção IV deve ser mantido
As alterações são para retirar a figu ra do Primeiro-Ministro
de sua composiçi!lo e eliminar a figura do estado de alarme.Bas
t.a o estado de sitio, de tradiçi!lo histór!ca.capaz de prccorctc-
nar solução nos casos de crise institucional. -

dinH!jml!lll!U,I!,rlll~:J!FjIJlmm mlm1UUl'nl!lil1!CIlSTIFlICIU1IVAtl ~ll!,lJ!I~'m,lJlmlJl!mJ!ml1ll!IJ,l!ll!lmlJm,m::m l:1iIII1JJIIl,rmr,Jlll! ndJ:!:1

,1.1 1._ ...

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEDADO: Art. 13

r.r ftltT./oIIII."""'lIO

EMENDA lP09935·8
['J ConsUtulnte VIVALDO BARBOSA

l!J PLENARIo

Acrescente-se o parágrafo único, ao artigo 13:

"Parágrafo único - As empresas assegurarão em estabel~

caeente pr6prio ou por sua responsabilidade em outra instituição,
a .anutenç~o de creche para os filhos de seus emoreqadca até
ano de idade e de escola maternal até quatro anos".

EMENDA 1P09939-1tJ Constituinte VIVALDO BARB~~---------"'"

'EMENDA ADITIVA 01
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo~ f 1~.

JUSTIFICATIVA

VIsa li. necessâr í e contribuição que o emprega~r deverá
propiciar ao melhor desenvolvimento físico das crianças, que s~

18m os sadios e inteligentes os trabalhadores do futoro

J:nclua-se no f I!!. do artigO~ apÓS "o acesso" # -à educação
pré-escolar e ••• '",

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317

Acrescentar § ao art. 317:

EMEl'IDA lP09936-6 '~"------------'I m=p"o"T"'----'
(!J. ConstituInt~ VIVALDO BARBOSA . L _J

A termíno10gía educacão fundamental não deixa claro se in

cluir a educação pré-escolar. Em outras partes do ~proJeto são
utilizadas as expres,;:;ões educacão pré escolar ensino fundamental e

ensino de le qrau_

" 2sz :. ~ "dever do Poder Público promover e criar ccndí ;
ções de acesso do trabalhador à terra economicamente útil, ao au
menta da produtividade, a justa remuneração do trabalhador e se~

acesso à moradia digna e ao bem estar coletivo.

JUSTIFICAÇltO

r;r TtltTchu.T1T'.AO;le

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13

Acrescenta-se ~qui a educação pré-escolar pois se ela é um di

reito da criança e Ulla eeeeeeãeeee para .nus famíbas# é decisivo

que o disposto no parÓgrafo ac~ ae nteDl!a taabéa ••11.. educaçio

pré-esco18r# ~ -.caai1lllO de PraDUa do direito da criança.

~ importante impor o dever ao Poder Público propiciar o
acesso li terra às famUias necessitadas para que a constituinte in
dique à administração públ1ca uma conduta definida a esttt respei:
ta.
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TEna!J.,rlnt>UCâD- ----,

o imposto sobre serviços sempre foi importante fon

te de reeert.e municipal E de todo convéniente o seu ~t:estat':;
lecimento para permitir ao Município uma receita tributaria-;

razoável.

Acrescente-se § ao artigo 270:

"§ 52. - D imposto de renda não incide sobre salários ~ A

lei poderá definir salários excessivos e sujeitá-los ao imposto de
renda.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENoP.DO: A~t. 270

1JIT~.t.lllt'flC~1o--------------,

Acrescente-se mcâsc ao aJ:"tigo 270:

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1\DITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 270:

Os ancerrtdvce f:l.scal.s eâe parcelas do Tesouro que são transferi

das às empresas. são recursos com um forte conteúdo social. É precl

so dar eeneeqcêecae eccaea à sua destinação. Como a empresa é
complexo maior do que seu aeãenaeee, é de todo conveniente que os

recursos prcvenaenees dos incentivos fl.scal.s seJam carreados para a

parte do trabalho na empresa, que são seus empregados.

jurídJ.cas prJ.vadas serão COl'lvertJ.dos em açõ~s de seu capital e s.,g

rão transferidas aos seus empregados, na forma que a lei determi

nar.

EMENDA lP09950·1 .=.----------,J m-:::
T
'''-----'l: Constituinte VJl1ALDO BARBOSA _ c........,.... _J

No art. 317 e seu § único substituir a palavra "função"
pela ~'obrigação"

E"IENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317, § único

T!.Tc/.~'Tl,,~Io ~

JUSTIFICAÇJl:o

A palavra obrigação encerra melhor o alcance pretendido
pelo artigo punir necessariamente impõe deveres ao proprietário da

Plenário

VI - propriedade territoria~ rural.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art 310,1I...

_ Dê-se a seguinte receçãc ao inciso 11 do Art 310:

li II _ A refinação do petróleo,lnclulndo o gás natural ,n.!!,

cionál ou estrangeiro"

Revogue-se o inciso I do art:l.go 272 e .... parágrafo 2.!!.

JUSTIFICATIVA

o imposto territorial rural já fol. de competência dos Estados

e era pouco cobrado, devido as estruturas pol!ticas dos Estados. É

de toda ccnvemêaeãe ser cobrados pela União.

JUSTIFICAÇAo

Os tributos terão de ser vistos e entendidos como in~

trl.lmentos a promover a justiça social

Como tal, o imposto de renda não deve alcançar salários.
semente os ganhos excessivos é que devem suje í tax-ee à tributa

ãc na maneira ue a Ieã f x -

o gás natural é una das formas pelas q.rafs o petróleo
se eprese-rta na natureae , Para manter a ccerêncfa com os incisos
I e lU o gás natural foi excrrcrt eôc Nã:l se pretendê as inclu

ir o gás naturat , referindo-se à pe t r cqufmca mas. apenas ao pr.2,

cesse-sento do gás natural para extradição da gasolina e outros •

derivados feitos habitualmente pela Pet.rcbras A em'en~a reflete

05 estudos realizados pela Associação das Engenheiros da Petro 
bréa e visa sarve-çuarder este monop6lio estatal de forma invio

Láve l e

EMENDA lP09947·1
tJ Constituinte VIVALDO BARB~~~
r.r------ .~I"""'~/c.~.. llo/."'<oM,..lo

TlITM'"lTlfIC.;;:~--- ----,

DmNOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 286

Acrescente-se § ao artigo 2e6:

I 3!! - O plano plurianual aprovado em lei, compreenderá a ativi

aa~e econômica geral do País para atender as necessidades ccaeeã-.

vee, equJ.1J.brar e b<n;monJ.zar o desenvcãvaraento regJ.onal e se'tor-aaã

e as deS:l.gualdades regionais e sociais, estimular o crescimento da

renda e de riqueza e sua dJ.strJ.buJ.c;ào maJ.5 Justa.

EMENDA lP09951·0
l!J Constituinte vrvar.oo n"'R:::

~ Tuto/Jon"'~loI;a~ ~

:EMmmA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art1go 270

Acrescente-se § ao artigo 270:

I 5!!. - O imposto de -renda não incl.de sobre salários. A le3. pod~

rá definir salários exceaeavce e sujeitá-los ao imposto de eeeea,

JUSTIFICATIVA

Os tr:l.butos terão de ser vistos e entendidos como instrwoentos
a promover Just:l.ça social.

Como tal, o .J.JIIPOstode renda não deve alcançar salários. Somente

os ganhos excessivos é que devem sujeitar-se â tributação, na mane,A

ra que a lei fJ.xar.

EMENDA lP09955·2
!!J Constituinte VIVALOO 8AR805A

"'--~~ T..Tll/JOITl'...Ç... __,

EMENDA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 273

Acrescente-se inciso ao artigo 273 do Jtc:::f;projeto:

IV - Imposto Único para pequena atividade empresarial.

üê-se nova redação ao § Slõ! do art. 273:

"§ S2 _ Cabe a lei ccmpjenentar fixar 8S el.íquotas máxd-,
nes , a base de cálculo e as hipóteses dos impostos de que tratam

os incisos deste artigo.

JUSTIFICAÇJiD

A atividade empresarial de pequeno porte deverá merecer

tratamento especial O imposto única simpl1 ficará sobremaneira as
suas at Iv Idades , Sendo de ccmpetêncaa rrun1cipal facUltará sua ris
calização e cobrança -

O imposto õmcc, por outro lado, atende a antiga reiv.1,!!
cãcecêo doutrinária de simnl1 "ice ãc dos tributos

JUSTIFICATIVA r.r .~I..lllI/~D"'".lo/IU.to.'"i.c1 ,

Tut~/IUITl'IC~lo

-rr-r» to X
Incluir artigo nas DISPOSIÇÕES TRANSIT6RIAS, onde couber I

do ProJeto de constJ.tuição, da comissão de Sistematização:

SENADOR AUREO MELLO

"Art. - Os atuais ocupantes de cargos públicos, cUJa
primeira investidura tenha decorrido de lei

federal, estadual ou municipal, na forma do §

19 do Art. 97 da constituição antenor, ficam

efetivados nos cargos que ocupam;"

o texto original da Constituição de 1967, conferiu, nas

suas disposições transitórias, estabilJ.dade aos servidores pÜbliCOS'

que, ã data da sua promulgação contassem canco anos de serviço pú

blJ.co, preceito destinado a amparar os servidores nomeados interin~

mente.
A Emenda Constitucional n9 1, de 17.10.69, suprimiu o pr~

ceito,mas inseriu nas suas disposições permanentes que a primeira in

vestidura en cargo público somente dar-se-ia medaente concurso p.!!

blico, salvo os caSOS indicados. em lei.

Não explicitando a origem,da lei, permitiu-se que a Ad

ministração PÜblica, ee j a federal, estadual ou muncipal procedessem,

na forma da resalva constitucional, o provimento de vários -cargos

n.as três esferas de governo.
Os Tribunais, em sucessivos Julgados, sempre reconheceram

a constitucionalidade desses provimentos, desviando, mais recente 

mente, esse entendimento para te-los como inconstitucionais, crian

do. assim. situação desigual para situacões provindas da mesma ori

gem.

PLENARIO

A emenda apresentada visa restaurar tratamento equânime ~

ra todos os servidores investidos em cargos públicos nos limites de
resa va contida no 19 do art. 97 da atual Constitui ão.

Acrescente-se in2iso a.o A"rt 273:

.. IV -:serviços de qualquer netureaa.nêc compreendidos
na co.petêneia da Unillo e dos Estados~"

EfofENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· Art 273.

Plenário
'I.UilllO/c~M,..iD/."'CD"'ulo- ,

Dê-se ao inciso III do artigo 270 a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADD. Art. 270

JUSTIFICAÇll:O

EIs Tributos terão de ser vistos e entendidos como in~

trumentos de promover a justiça social.

Como tal, é preciso afcançarcse os ganhos de capital e

a herança.
suprimiu-se a expressão "proventos de qua Lqujar- natureza"

que não adquiriu qu~lquer conteúdo na doutrina nem na legislação.

lrIII - renda, ganhOS de capital e herança"

r.r ~ TElto/Jo.n'lC~ã~ ___,

pessoas

Acrescente-se parágrafo 80 àrtigo 269 do .:l=teprojeto:

PAr.âgrafo ~nico - Os incentivos fiau:aJ.. concedidos a

EMENDA I!IOliI\lA 349
DISPOSITIVO EMENDADO: Art...,..2tr9, § 2~

As Const:l.tuições modernas tem def:l.nidO o planeJamento de uma lJI-ª.

neira mais completa e que alcance um maior equilíbr:l.o nas desiqua.!

eeees regionais e eeeãeãs ,

Este é o alcance da em

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art:l.go 269

Sem o acréscimo, poderia ser interpretado o parágrafo

segundo COIllO negação do parágrafo primeiro. A vinculação é necessá

ria cera obter-se coerência entre os dois dispositivos. -

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se a expressão "respeitado o parágrafo ante
rior" no § 22' do artigo 249. ap6s e-expressão "contrato de direI
to Púpl!co" ~ -

~ ~ TUtll(Jllltl'lUçh_- --_-----'

EMENDA 1P09948·0
[!J ConstituInte VIVALDD 8A;;;~SA

I: PLENARIO



Assembléia NacionalCons6tulnte e 1041-

a prevJ.dêncJ.a sccaea dos trabalhadores. t evacence que estes cá.!

cujos devem ser reeeaecs , vaeenôo à sua atua11zação, mas o exerci

demonstrou a v1ab:Ll:Ldade da Proposta.
Deputado Vivaldo Barbosa

~----------1UToNun",••çi.------------,
EMENDA MODIFICATI.VA

Dá nova redação às alíneas "a", "b", "e" e "s'' do a cem

Esta a Emenda que temos a honra de submeter aos nobres

coneta.cuarrtes , certos de que a medada , se transfl.gurada

conetia.tiucaona I , é do ant.eeease de nossos trabalhadores e de ml.lh-ª.

res de empresas eâc-ee-cbre-aneeneavas que se vêem, hc j e , sufocadas

pelo atual eaeeeme de eont.r-abua.çâo ,

Plenário

lUTO/J~t1ln••çb_- ---,

EMEN~A_ SUBST!TUTI~VA,

DISPOSITIVO EMENDAOO. Art lB8,Il,.E.

XXIII, do art. 54 do ProJeto de const:!.tuJ.çào

~----------""",""""u"----------~

Inclua-se no Título VIII, Capítulo I, onde couber,
o seguJ.nte artigo:

"Art. Quem contrl.buJ.r para reduz:Lr quan

titativa e qualitatl.vamente as águas, pagará BOS E.§.

tados e Munl.c!pJ.os atl.ng1dos uma indenJ.zação anual,

conforme regulamentação a ser estabelec:r.da pela le

gJ.slação ordinár18."

c) e arer Ição do merecimento será feita mediante esco

lha pelos magistrados integra~tes da mesma entrân 

eia ....

_ Dê-se à alínea ~ do inciso Il~do art 188 a seguinte redação:

• A melhor aferição do mérito é feita pelos pares,direta

mente interessados na valorização de sua categoria. Esta e a r,!
zão pela qual apresentamos a proposta

I1IJl1J1:m~jn i:'llil:ll:I'Jllli:lIllmlmnll:dIIJl'hlllllJIlSrlr.ICArIVA'~lll~jl~I'JI!I(III!'lhJllllllhl:iIJl{llllll'lIllllll,illl:l!I:(llllnllllllll!lhllllllllllllJ!JlI

rr';;~~=:J

fil,IV oaflJ

EMENDA lP09959-5
I" Const1tu,nte FERNANDO CUNHA

"Art. 54.

5) normas gerais sobre produção. ccme rcaeã a-.
zaçào e consumo, exceto a legJ.slaçào referente à agro
tóxJ.co, bJ.OC1da e ôe âensavos agrícolas, CUJa competên
C1a nãó excâua a dos Estados."

XXIII - •••••••••••••••••••••••••

a) cumpramerrt.o da ConstJ.tuJ.çào e execução dos
aervaços reeeeeaa,

b) dJ.re1to cava t , corne rca.aa , penal, agrárJ.o.
e Lea t.or-a L, marítJ.IDO, eercnéueaco, eepacaut , processual
e do trabalho e normas geraJ.s de d1re1to fJ.nanceJ.ro,
trJ.butárJ.o, urbanístl.co e das execuções penexar

c) desapropn.ação e requJ.sJ.ção de bens e seI
vaçce C1.VJ.5, em caso de perJ.go munence , e IDJ.IJ.tares, em
tempo de guerra,

lUn/Nll"OCAÇ"' ---,

.Lu.""'/co~l.. iO/.".CO.. I..,(,,' _

PLenário

Plenário

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO Art 188, rrr ,

-üê-se nova redaçao ao inciso III do Art 188

Enseja-se aos Tribunais demitirem magistrados cujo proc!

dimento não o recomenda ~s graves funções da judicatura A inf;-Q

ção da aHnea .!,de~natureza m3is leve,ni!fo determinará igual pro-

cedência. ,
Como redigido,o projeto é de pouca eficiência prática ,

porque não faz acompanhar~ as vedações de medida disciplinar cor

respondentes.

fi III _ no acesso aos Tribunais de segundo grau,apl1ca_se

o critério do inciso I!. Os integrantes da última

entrância do primeiro grau,ou do Tribunal de Alç!,

da,onde houver,elegerão os promovidos por mereci

mento entre seus pares."

" d - ter procedimento incompatível com a dignldade,a TIpnra

e o decoro de suas funções.

TllITD/'"nlflU~io ---,

EM~NDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 190

_ Acrescentar alínea ~ ao incis~ II do Artigo 190 e um parágra

fO,no mesmo Artigo:

§ 22 _ Sugeitar-se-~ perda do cargo,através de procedimento

administrativo,com ampla defesa, o magistrado que i,!!

I:idir nas vedações das alíneas B. a ~.

O melhor julgamento do mérito é feito pelos pares.

interessados em premiar o melhor valor com a forma de valori

zação de sua classe ou categoria

II(Jllllr,'lliP'J,lI'lI!lIl'l,111 UII Jli~i1Il1,lllil:ll!, J!'H]USJlfirCATIYA' l'J'lu'(ldIW 11fiIJ:IIIL,lll!lmWllllllndll:llmm~IlI,JlilJim Ill'JI!II'lIll~il(l111

EMENDA lP09964-1 .=. ~__l: Deputado VIVALDO BARBOSA ) [IIyD~""co=:J

f!1 l~uWV'

EMENDA lP09963-3
[:J

f'J

.u_/e'''.II.,("/.....n'»1o. -,

Deputado VIVALD:J BARBOSA

Plenário

Deputado VIVALDO BARBOSA

As águas dos mares, r:l.os. lagos e fontes subterrâ

neas são~ recursos naturais lJ.IDl.t'ados e que precaeem ser preservados

e otimJ.zados em seus múltiplos usos, para benef!cJ.o de toda a popu

lac;ão.

JUSTI:FI:CAçXO

EMENDA ADITIYA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art 18-8.

Para impor andamento normal aos processos e preciso

criar responsabilidades espe'cificas para os magistrados

. As decisões que envolvem os magistrados devem ser h,2,

mologadas pelo Legislativo como forma de controle e para evitar

que se insinuem tais decisõe"s de prevalec1meIlto

X:. Os juízes responderão civilmente,independentemente de i!!,

t erpelaçãc ou notificação previa,pela excessiva demora'

na prática dos atos de sua c;;mpetência, ou por ação Dll
omissão eivadas de dolo ou erro inexcusavel.

Xl - As decisões judiciais sohre responsabilidades civil e I

criminal de magist rados serão homologadas pela Assemblé

ia Nacion~l ~da R~p~blica ou pelas Assembleias Legislati

"'Ias Estaduais, ou revistas por decisão de dois terços

das respectivas Casas Legislativas.

Nos eeae casos o recurso natural, que por sua pró

pr1a natureza pertence a todos, eeaxa de benefJ.cJ.ar a coaet.avaôeôe

para favorecer apenas o usuár:Lo que dela faz o uso a.ndevado , restan

do aos Estados e Mun:lcípl.os atl.ngJ.dos o ônus da recuperação das

fontes a custos tanto maaa altos quanto mal.or for o nível de despe!:

d!c:lo ou po].u:lçâo de recurso natural.

O uso sem qualquer crJ.tério das fontes de água dá

margem a dOJ.1!l tJ.pos de consJ.derações:

a) uso indl.scriminado das águl:Is como recurso J.nesg2

tável sem se preocupar em ot:Lml.zar sua aplicação;

b) uso das águas como aeac de I transporte ou descar

ga de afluentes urbanos e industrl.a1.s, sem consJ.derar que estas ds

verão ser utilizadas por outros como fonte.

_ Acrescente-se incisos ao ArtIgo 188:

EMENDA lP09961-7'
ê'
f!1

EMENDA lP09960-9
I"
I"
JIT

rr;~~;=:J

lilji7;i/iiJ
lUTO'J~n"I",,;io- ---,

Por outro lado, os eapeca.aaasees na questão, os profl.s-

S10na1S de earcnemae e 05 mea.s eaveesce movimentos ecológ1cos têm

sido unênamee em defender a eut.oncmaa dos estados para leg1slar

sobre a produção, comérc10 e uso de agrotóxl.COS~

Dê-se ao J.tem I do ar~Jpo 335 "do Projeto de ConstJ.tuJ.ção

li; redação aba1xo, suprJ.ma~se o 1tem 11 do mesmo artJ.go renumerando

se os dema1s 1tens, e supr1ma-se o artigo 33.6, renumerando-se
dema1S. art1go5'

"1 - contrJ.buJ.ção dos empregadores, J.ncJ.dente sobre a

rece1ta bruta operac10nal e sobre o lucro, nos termos e.§.

tabelecJ.dos em le1,"

11(0- Bras11, a par das def1c1ênc1as exa.et.ent.ee na leg1s1a

çao ord1nár;a,Odefronta-se com outro obstáculo, de natureza

t1tuc;Lon~l, .i'ara um controle eret.avc dos abusos quanto a produ

çâo, comer';'lJ.zação e consumo destes produtos. Sendo um País de

d1mensõ~s-'cont1nentaJ.s, é extremamente dJ.fíCJ.l a exaeeêncae de uma

énace 1eg1s1ação para reeã aeeões regJ.onaJ.s as mei.s d1stJ.ntas e, so

bretudo', é anexequfveã para a União exercer uma fJ.sca11zação efet1-

ve , mormente sobre o ccmércac e consumo dos referJ.dos produtos.

O caeeec obstáculo ccnsca.tucacne t resulta da ccmpe têncae excüusa-.

va Ja unajic de leg1slar sobre a matérl.a, ampeda.ndo que os esta-

dos danpcnhem de ane t rument.os lega1s maas eeneaeenees com

reeaaeeees e que lhes pe rnut.am uma ereeave ação f:Lscal:Lzadora.

JUSTIFICATIVA

A ceaecêc de reas maau resexaeaves em aaveescs estados,

eaaeea a uma ,.mal.or capacJ.~ade de fJ.scalJ.zação de seu ..cuepr-ament.o ,

per_ml.tl.u uma enorme reduçao do uso exces aavo dos eqecncxacce , .ccmc

é o caso do Parãflá, onde se constatou a redução de ecae terços no

consumo, acompanhado até mesmo de aumento subs tanca.eü de produt1vJ.

dades das lavouras No entanto, é que s'ta.cnada a const1tucJ.onall.dª

de das legl.slações eseesuaae sobre produção, come rca.aâ a.aaçâo e con

sumo de agrotóx1cOS por ccns t a t.ui.r rnatér:l.a peavet.ave da uru.âo ,

JDSTI:FI:CAçlo

A expe'rc.êneae recente das leg1s1ações esteôuaas sobre

tal matér1a evauenca.cu que os estados acham-se melhor aparel~a-

dos para enfrentar este enorme e complexo eeeerac ,

Uma das ma1S profundas d1storções que atualmente norte1am

o custeio da prevl.dênC1a socl.al cons:rste em se onerar a folha de

pllgamentos das empresas. Com este procedJ.mento, está-se 1Dcentl.Van

,do a automação das tarefas em detrJ.mento da absorção da mão-de-obra

EMENDA lP05l958-7 ..w. ~

EconstitUJ.Dte FERNANDO CUNHA

A generalização do uso de b10c1das, agrotóx1cOS e defen

81V07 agri:colas const1tu1 um problema novo com o qual s~ ,defronta

a maior1a das Nações. Os graves_ e muat.es vezes xrrepe raveae da-

nos ceuseôos ao homem e ao meio amb1ente pelo uso 1nd1scr1m1na-

!. dQ de t81S produtos têm levado a ma1~r1a dos pa~es a éstabelece-

~ rem leg1srJçõ'~, cada '!ez ma1S reat.rauavea ,

A tendêncl.a à robotJ.zação, que já vem chegando ao BraSl.l

na 1ndústrJ.a de ponta, part1cularmente na J.ndústrJ.a automot1va, rg

presenta a resposta natural do Cap1tal1smo a esta s1tuação l.ndess

jável. Embora a máquJ.na eX1Ja l.nvest;l.mentos de cap1tal ma1S vulto

sos: ao fJ.nal de tudo f1ca o empregador desobr1gado de um elenco de

despesas SOC1al.S inerentes à mão-de-obra, e que funcJ.ona~ quase que

como um tr1buto paralelo, onerando seus custos: o l3J! salárJ.o, o

Fundo de GarantJ.a do Tempo de Serv1ço, o Programa de Integração S2

cial, o lAPAS, saJ..árJ.o-educação, repouso remunerado, fér1as, etc.

Resulta deste contexto que o ônus ma:Lor da prev1dênc1a ~oc1al recaJ.

ou reca1rá sobre as empresas carentes de um volume de capJ.tal que

lhes permJ.ta substl.tuJ.r 8 mão-de-ob;a, ou seJam, as ápresas menos
capJ.talJ.zadas As maJ.ores empresas, as que pDderJ.am contrJ.bu1r

sJ.gnl.fJ.cat1vamente com 05 programas SOCl.aJ.s, estas, encontrem meJ.os

para dJ.mJ.nul.r seus custos operaC10nal.s.

~----------lIneJ"'.,.,fl••;io. __'_

EMENDA J;l.DIUVA

DISPOSITIVO EMENDAD~: Art l8S.

- Acrescente_se inciso ao Art 188.

lf X - Nenhu"l juiz podera permanecer mais de 15 (quinze) anos

em um mesmo Tribunal,exceto o do jurLCompletado este

tempo de permanência, o juiz sera aposentado com remun~

raçilo integral

JIlUll1luD:rr:J~~ll!inllllmllj,ll,j::il':Wi1llt,JI,1IJull:m,pusn r I CAT.I VA"I', Jlll'J!lllil,1 ,Jjm:ljIIIJII1I!lr:ll',lIlrilll:mmllj]~:m~~II~f'lj!Jjin:fJll:!

--_._,,,...,,.-------------,

EMENDA ADITlVJ;\

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 345, IV

Acrescente_se a expressão "e dos trabalhadores de saúde"

após a palavra "população" e "na gesUlo das unidades prestadoras do

serviço de saúdeu após a expressão "formulação das polIticas", no

inciso IV do art. 345.

JUSTIFICATIVA
Por outro lado, estudos efetuados pelo PMDB J.nclusJ.ve com

um ensaJ.o de cálculo atuar18l, mostraram que se a contrJ.bul.çãq prg

videncJ.árJ.a 1ncJ.dJ.sse apenas sobre o faturamento das empresas, dJ..§.

pensando-se a contr1bu1.ção do empregado e da Un1ão, algo como 1,5%

(um e me10 por cento) deste faturamento 'leria SUf1C1.ente para custear

A rotatividade nos Tribunais é salutar ao Judiciario

Permite acesso mais rapido dos juízes aos Tribunais,propi !.

ciando maior rotatividade.

~ de todo ~onveniente a participação dos trabalhadores

da área de saúde na gestão dos diversos órgãos e na formulação da

política de saúde
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EMENDA lP09966·8
tJ Constituinte ViVALDO BARBOSA

('J PlENARIO

lU"'''~I"" ..~Io----------____,

EMENDA ADrtIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 345

Acrescente-se a expressão "e continuado" ao inciso II
do ar t , 345 após a expressão "integral e completo".

JU5TIfICAÇJfQ

Para se obter mais dinâmica no processo de reforma agrá

ria e maior descentralização de uma execução é conveniente atribui!.

se aos Estados a possib,ilidade de também desapropnarem para fins

de reforma agrária.

tido em ações Que serão transferidas aos empregados da pessoa jur.!
dica beneficiada. na forma que a lel determinar.

JUSTIFICAÇÃO

Os favores financeiros concedidos a empresas em di fjcul

dades são parcelas do Tesouro que devem ser usadas COll'O instrumen

to de promoção social. Não se recusa o benefício à empresa. O que
se pretende. ao se propor a conversão do valor do ravcj-ecãeento ee
ações para os empregados. é dar cunho social às inversões finance,!

ras das instituições de crédit~ oficiais.

r.r----------...",."""""~----------___,

JUSTIFICATIVA

A expressão impõe o atendimento à saúde de forma conti
nua, Que encerra melhor a idéia da assistência à saúde.

EMENDA ADITIVA

D;rSpOSITIVa EMENDADO: art1go 318

Acrescente-se § ao artigo 3is:

§ 7~ - no cálculo do valor de indenização Será levada em conta

o valor declarado pelo propl;'1etár1o para fins de Tributação. r.r--~'-------Tll<TG/oItIIllnr:.u;iia _,

.....u IU0/ • O..".W..........,..1r.o- -,

JUSTIFICATIVA

.EMENDA ADITIVA

,./ D:ISPOSITIVO EMENDADO: artigo 327

nrro/'un"~o- ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 345

É Justa a proposta po1S leva em conta o próprio valor declarado
pelo proprietár10.

Por outro lado, levará a que haJa mais seriedade nas declarA

ções de proprietários para efeitos Tributários.

Acrescente-se parágrafo ao arti?o 327:

- As instituições financeiras operarão em cond::t.ções espg

caade de crédito com as empresas de pequeno porte, na forma em que
a lei fixar.

Dê-se ao "ceputv do art 345 a seguinte redação:

r.r--,-- '~I ... .o.rD/tD."tIIa/IUl<D.. "iD

Art. 345 - O Estado organizará e manter-e Sf s t eea Nacio
naI de Saúde que vise elevar o nível de saúde da população e co;

rlgir as desigualdades sociais e sanitárias, observando-se os se
guintes princípios: -

JUSTIF"ICATlVA

EMENDA lP09972·2 ..u. -,

Eeonst::t.tuinte VIVALDO BARBOSA I cr=;;;;~D=:J

II§J~fmJ

JUSTIFICATIVA

l!: necesár10 criar-se condições especiais de crédito para a

quena, médJ.l! e microempresa.

EMENJA SUBSTITUTIVA E ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 220 e 221

TnTD/lUtTl,.:v;iD

Deputado VIVALO~ BARBOSA

Plenário

EMENDA lPÓ9976.5
l?
f'l

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: após o artigo 326

Acrescente artigo apÓs o a~igo j26, renumerando-se os demaJ.s:

Art. - É insuscetível de h::t.poteca e penhora a propriedade r.!!

ral até o limite de três (3) módulos regiona1s de exploração agríc.Q

cola, 1ncluída a sua sede, explorada diretamente pelo trabalhador

que nela xeeada e não possua outros 1lDóveis rurais. Nesse caso,

garant1a pelas obrigações l1mitar-se-á à safra.

A redação proposta é naí s abrangente e melhor atende
aos propósitos da assistência à saúde. Prevê-se sistema nacional e

não sistema único. pois há de se incluir as diversas instituições
que não são compreendidas por um sistema Único.

tJ rI EN.t!RIO

EMENDA lP09968·4 "'~---------'I ror'o"n'T"'----="]f: Constituinte VIVA! DO BARBOSA . L J

r.r TtI<TG'JUITl'I=~iD ___,

Elllenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: art. 318 JUSTIFICATIVA

- subst í tua-ae no Art 220.inciso I,alínea ! a expressão «supre

mo Tribunal rederal" por" Supremo Tribunal Constitucional"

Dê-se nova redação ao rcaput r do artigo 318:

rArt. 318 _ A União e os Estados poderão promover a
desapropriação da propriedade territorial rural por interesse
social eedíante pagamento de justa Indenização. r

A ~ena pecpxa.edade é dom indispensável à fanú.lia e não pode

ser suscetível de execução Judicial. É fundamental preservar este

bem para manuten,ão da família.

- Suprimir a alínea!!. do inciso I do Art 220

- Acrescentar inciso III ao Artigo 220.
III _ por indicação dos partidos políticas com registro der,!

nitivo perante o Tribunal,de dois edvcçadcsvcbservancc o re _
quisito do inciso enterrcr

JUSTIFICAçno

o texto proposto é o mesmo contido no artigo 161 da

atual Constituição. O texto do art. 29 do Anteprojeto é lillita

tivo da competência que a atual Constituição reserva a União pa
ra desapropriação para fins da rercrna agrária. -

Cnnstftufote VIVA! DO AMAnSA

r.r-- '~tII.lUlI/tD..,llIa/tijl.D.. lSiD

pl FN4RTO
r;r--_-'- TU",'.ustl.lUl;iiD ____,

- Substitua-se a parte final do- inciso II e do sareçrarc üní cc
do Art 220 por "Supremo Tribunal Constituciónal"

- Substitua-se a parte final do inciso rrr.ee Art 221 por "ind.!,

cedes pelos partidos polIticos coIl) regist..rp definitivo peran

te os Tribunais Regionais Eleitorais ti

Emenda Aditiva.

Dispositivo Emendado: er-t , 273

Deputado VIVALDO BARBOSA

r.r--~-------'lIla/JUI .. ' ..~h _,

.,,~......./CD...II.~''''I=a.IIIID ,

Plenar!o

A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos polí=.

ticos participarem da estrutura da Justiça Eleitoral aumenta!!

do a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento
A participação dos Partidos Pbliticos será um fator de

h 1 t a leito a

-EMENDA lP09977·3 '
l?
f'l

ee-êeseêee !Vq s<~, V.Lo aI' I d" r.-Ivl. c/I/ - ""s
Ja.tfr~/f7J d», ,fV!V'tIC-,jUPJ-, t<A.c/"&-,-k ~de tA7vtJcr;

Art. ~: O euntcrnrc organizará seu orç8D,:nto de fo!.

aa a destinar prioritariamente recursos para educação, eoradía ,

'Saneamento e saúde para as populaçãoes carentes.

Parágrafo Onico: Constituirá crime de abuso de autor! ..
cace a realização de gastos públicos municipais que' não :atendalll

e prioridade estabelecida neste artigo.

!:HENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 318

Acrescente-se § ao artigo 318:

§ 79. - Durante a execução da RefonDa Agrária ficam .!jUSpensas

'todas as ações de despeJO, reivindicação e de re1ntegração de posse

contra arrendatários, parceiros, posseiros e outros trabalhadores

rurais que mantenham relações de produção com o titu1aar do domínio

da gleba. ainda que indiretamente.

TtIT1ll/.UO"n'IUl;.~ -,

JUSTIFICATIVA

Torna-se necessária a suspensão dos despeJOs durante o período

da Reforma Agrária para que cada família tenha tranquilidade e segy

rança em sua posse.

.EMENDA .lP09970·6
['J <onsti tuinte VIVALDO BARBOSA

['J PlENARIO

JUSTIFICATIVA

Para que justiça social seja efetivamente realizada. é

preciso que a ConstituInte defina as prioridades apontando o c.!
llIinha para que seja alcançada.

r;r -'- TU",,'UlIl'IO~1D----------____,

EMENDA SUBSTITUTIVA ~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216

Art 216 _ Os Conselheiros Classistas dos Tribunais Regionais
do Trabalho e do' Tribunal Superior do 'l r aha Iht;

atuarão nos Dissldios co.let Ivcsvccm direito de v.2,

-tar.n,ao podendo funcionar como Relator ou Revisor,

serão eleitos pelo período de 3 anos,pertrdtida a
reeleição por igual periodo.com vencimentos e g!
rantias que a lei determinar.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

• DISPOSITIVO EMENDADO: Art 318, § 212

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 327

Dê-se nova nedaçãc ao § 2" do artigo 318'

§ 2" - A desapropriação de que trata este artigo é de com
petência da União e dos Estados. -

Acrescente-se § ao artigo' 327:

"§ - Os financiamentos favorecidos ou quaisquer outros
benefícios financeiros concedidos a pessoas jurídicas pelas insti

tuições oficiais de crédito, terãQ o valor do favorecimento convei

Prevê-se a existência de representent es classistas,reduz,!
da a sua ccsper ênc ra.no entanto, aos dissidios coletivos Assim, a
Justiça do Trabalho ccntInuaré com sua característica própria Em

matéria de" -dissídio coletivo é indispensavel a participação clas

sista.
E conveniente que atuem como lideres de suas categorias •
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EMENDA lP09978·1
líJ Dep", ,do VIVAI DO BARBOSA

líJ Plenário
Ttuon~.t1flu;iO------------'

Deputado VIVALDO BARBOSA

r;r_--.~ TUTO/'Ulfl"e~;:o ---,

--------,1 fC';;;:":J'
~..,·..,..·..·"'·~......,,--------,I fui'oMl

r,r- TZU(l/Jl!S>""c~i~ -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 209,§ 1'1
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMItNDADO: Art 191,IV.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 154

_ Inserir no Paragraro Primeiro do Art 209 apos "os intentados
contra à União". "bem como os mandados de segurança contra a

autoridade federal "

A emenda visa possibilitar aos cidadãos impetrarem mandados
de segurança contra a autoridade federal em sua Comarca,sem ne

cessidade de utilizar-se da Just iça Federal

- Dê-se nova redação ao reerse IV do Art 191

" IV - Organizar concurso público de orovaa.nu provas e ti
tulos,para provimento dos cargos necess arIcs à admi=
n.ís t r ação da Just iça."

O provimento dos cargos devem-se reger pela normas
gerais de provimento de todos os serv i dures púbf Iccs

-subet í tua-se a redação do Art 154 pela seguinte:

"Art lS4 - O mandato do Presidente da Repúbl1ca é. de 4 (quatro)

anos

Parágrafo ünlcc - Não é admitida a reeleição para um terceiro

mandato consecutivo,nem durante o quacr Iê.,
não imediatamente subseqüente ao término do

segundo mandato consecutivo"

: ,1', ltlljll!!',lhl,llIlll!, IU'111 :ljllP,llllji,iltlIInmSUFrCATIVA" li!''i,!!lill,'l,lIlllllll'llul1:PllJ l'm"l1111ll i!J'W hlIoH'I1] 1'111 :'lll,'!Ih

O mandato de quatro anos com uma reeleição tem sido
opinião general1zada.

Este é o propósito da emenda.

emenda aditiva
dispositivo emendado' ecos o Art 199

_ ACFescentar- o seguinte artigo à seção I do Capitulo IVJ:lc-,
111 Ih () V

" Art ~_ A lei criará juizados de instrução criminal
fixando-lhe atribuições e competências"

Plenário

- No parágrafo único do Art 15S,substituir a expressão final

" Tribunal Superior Eleitoral" por" Congresso Na.cional"

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITlVO EMENDADO' Art lSS,Parágrafo único.

m,Plll,~rr:iillhnl19:'lllljjmlll]]j11111l1111]liJlll'JIlSTIFICATIVAUlhI:'j1f!,1:11li: llllll'L! lJhllJ1l[lll,mlllW:'III1lI'lmIl!l]m IllI lilll'llllllJlllltll!

",--------- 'I.n/~':.nl'<C'lçiO_---_----_--,

Substitua-se a parte f1n~l do art 243 "previstas nos
Capítulos referentes ao Estado de Defesa e ao estado de Sítio" por
" ••• decorrentes do Estado de Sítio" '

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art 243

Constituinte VIVALDO BARBOSA

IIlnoUn"lcl;;:O, --,

PLENARIO

lC.T~/~UITl ....çb

Plenário

EMENDA lP09979·0
líJ
líJ

'11IIllUIll,I'11l,1:1Il,llllillll!: m:lII,IJ!PIWmlll'lflilll:0IlSTIFICA:TIVA:'111111,l,,1lIilll,lltl,'iIl11,Illhl,I,1'H11i:Jlil'hllU'iJ:llil1IllUJfiII1!i::JIlili'll l,lj,l:il
JOSTIFICAÇi\O

Ao Congresso Nacional é que deve competir a declaração de

vacância do cargo, por ser uma decisão eminentemente política

A redação proposta é mais especifica e mais precisa.

EIolENDA AD-ITIVA

DISPDSnIVD EMENDADD: Art 1~2,

r;r nITO/~\IlITIl'CI;iO

L---"",~~="",-"=",,- ---,J rY~~"'=:J
nllUlIlO/co ll'U1cl/IUIC.II'"io '1 rzoJÕÂ'M

EMENDA lP09988-9
(l Deputado VIVALOO BARBOSA

(l Plenário

.~UIIllO/CO.... l1o/IU.:OIl'"llII

r;r__~ TnT./AlIT""'1Çlo --,

EMENDA lP09984-G
['J Depu',do VIVALDO BAAOOSA

[!1 P1enór10

A participação dos Juízes e promotores na investigação

criminal é a grande transformação na justiça criminal Que se
requer. O juizado de instrução e a forma de partlcipaçao. P

EM:JDA ADITIVA
DISPOSITIVO EJ.EN)ADO· Art 117. ~ 1f.t':'I~O~.JJ!" .(••

_ Acrescente-se ao Artigo 192;GlInea .5!. ,~m a seguinte redaçáo

Plenário
- Acrescente-se o seguinte Artigo comoArt U7lrerunerando~se os demais

K d) a qhção de !r!bunais de Alçadas."

Plenário

II'l:Illm:lc.'nl)[Ist[F'ICA'r.IVA:m!;.'1,ll[lSTIr;;Il:~tly.AI'iU.1I:::JfJ5T]jEiICAJiIYA!II:!J'hOU5TlEiIl:A:T.I\lJ\'1t1li

A inclusão {la let~a ~ , da. suge~tão de se criarem Tribun!

Js de Alçáda. é just!rIqada pela circunstância de que a experUn_
cia dos Estados em que tais órgãos jã foram !nstituidos tem dado
resultada satizfat6rio no que diz respeito à admlshação da Jus 

tlça,sem o inconveniente do agigantamento dos Tribunais de Just!_
ça,que, embora possa parecer pa:raçtoxal,em nada tem contribuido p.!

ra a celebridade na entrega da prestação jurisdipional
De outro ângulô.DS TriLunais de Alçada vem se erigindtr em

eficientes "escofes de aperfeiçoamento de magistrado:;.prt,porciona.!!
do-lhes galgar os Tribunais de Justiça com mais larga esperIêncfe

de ju!glJ'lIento em segundo grau !Se jurisdição.

r;r--~'-------II1TO/~UST"'.I;;:'

EMENDA lP09989-7
['J

l:J

"Arf. 117 -Fica assegurada a iniciativa de projeto de. emenda à Constituição,
leis complementares e de leis ordinárias,às Asselfblêias Legisla
tivas EstaciJais,às Câmaras de Vereadores,aos cidadãos e às enti_
dades da sociedade c!vil,serr:pre IIlBdianteproposta articulada e
jostrrtceee"

p,arágrafo l3nicC) - serão observados os seguintes prll'lClpios do processo

legfslativo nas hipóteses previstas neste Artigo:
1 - na.,s Assenbleias legislativas deverá ser observada a vetaçãn

de seus menbros;
11 - as Câmaras de Vereadores serão emnúnero não inferior a. cin

co e deverão representar ao menos2llt (vinte por cento) dos elei
tores aptos- a votar em- seu respectivo Estad6 ••
UI - OS- cidadãos deverão contar cem Mero não inferior ao quo 
ciente necessario para a eleição de tJJt Parlamentar no ul.timo pIe.!.

to realizado para a Câmarados Deputados
IV - as entidades da sociedade civil oeverêc ser de ãntlilto naci

nal e recomecid'as por lei

A iniciativa de leis por parte de enf.ldades e setores da scciecece é uma
medida que contribui par~ a integração e partacípaçãc da sociedade no processo te
gislativo Abre o Congresso Nacional a particlpação popular,o que representa impor
tente passo na constr~~o da democracia. -

r;r-_~ 'n'O/<NIT"IC~' --'

_ No artigo 1S'3,substItuir a expressão n lNSTALARÁ;I n pela eJtpr':!
são" PODERAO INSTALAR It

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 193.

,q proposta de crIação. de juIzadosespeclals.com a partlcIp.!
Çlio direta da comunidade, é merecedora de aplausos. seja por seu

aspecto de instrumento de democrâtlzação da Justiça,como seu foI.
te poder se agilização .

Sugere-se entretanto, que a criação daqueles juizados r;Iev!:.
rã ficar submetida ao juIzo de oportunidade e conveniência de c3!!,
da Estaqo,dlante das pecul1arldades locaIs

Sugere-se ,por isso nesmoj que aregra Const1tucional seja'
eutcr í aet Iva , e não impositlva,solução que se coaduna com a siste
mática':do~projeto'que,inclusive.jãab;e leque mal; amplo para ;

criação de ;Justiça de Paz ( § 22, Art 193 ).

: lll1mIÍJimnnllnmmlUmmmllllr.lllmmUlmm'JIJUSTIF'ICA:rIli'J('~ll"limmlUmmmllUJl1mnlllnllnmmlnmmmmmmUfll:~lliIllJmmmmj[j1

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA MODIFICATIV~ 1'16
DISPOSITIVO EMENDADO' Art.f;rs-

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA lP09981·1
['J

[!1
r;r----------TuT~~un"le1Çlo---- __--__--'i

EMENDA SUFRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 191, II.

- Suprimir a espres são "provendo-lhes os cargos" do inciso
II do Art 191

Plenario

TUfO/lUU"'c.;;:O---- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDqOO Art 151.

- Dê-se ao Art 151 a seguinte redação.

" Art 151 - O Presidente da República representa a Republl_
ce Federal do Brasil.é o responsável pelo execu
tivo,é o Chefe de Estado,vela pelo respeito a

Constituição, assegura a unidade e a independên

cia, a integridade do território e o livre exe;
cicio das instituições nacionais" -

/1'
- Dê-se nova Tedaç~o aos §§ l~ e 2~ do Art :H5:

" § 112 - Os Tribunais elaborarão proposta orçamentaria
pr6pria,q!:le serão encaminhadas ao Legislativo

§ 2~ - O numerário correspondente a sua dotação orç3!!,

mentária será repassada aos Tribunais trImes

t rejmente I após prestação de contes à Comis _
são própria do Legislativo do trimestre ante
rior."

- Suprima-se os Pa.ragrafos 32 e 42.

o provimento dos cargos devem reger_se pelas normas
de ~rovimento Pfopria a todos os servidores

A emenda pretende dar respcnsatn Lí.dede ao Presidente da

República pelas funções do Governada que o Presidente será'

eleito pelo voto necess í t ancc responder pelo gpverno diante do
povo.

o Legislativo heide assumir suas funções fiscalizadoras e
COntroladoras do desempenho de todos os nfve í s da administração'

pública Já é uma prática do Congresso Americano, que devera ser
adotada se queremos fortalecer o Legislativo CO'110 necessário à

boa prática da democracia.

Não e conseqüente fixar-se na constituiçê"o' éotação crçemen
t.éz-La fixas para qualquer órgão,atividades ou programas -
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,
Por ta3.S razões, estamos oferl!cendo emenda ao ProJeto

de constJ.ttl1ção, acrescent.:mdo alín'ea ,g, ao item ).XIV do art. 54 ,

proJ.bJ.ndo a importação, fâb1='1cação ou transporte de artefatos bé1l:.

cos nucleares.

Se a Assemblé1.a Nac10nal ConstJ.tuinte é llvre e sob~

então ela poderá, desde que tenha vontade po1ítJ..ca, acabar

com prl.vllégios que 1nfelJ.c3.tam o nosso povo, sangra o BrasJ.l

fere anossa d1gnJ.dade nac10na1. Com a palavra, os meus colegas coní

t1tUl.ntes.

Tal 1magem, todav.l.a, poderá ser mod1fJ..cada se, com o

andamento do despropos1tado programa nuclear bras1le~ro, sUrgJ..rem

f1guras governamenta1s com personal3.dade megalomaníaca belic1sta ,

dJ.spostas a fabr1carem ta1s artefatos, em v1sta da inexJ..stêncJ..B ,

~o texto Const1tuc10nal em elaboração, de d1SPPsJ.ções que 1mpeçalit

tal proced1mento.

no alUlllíDJ.o Informações recentes da ampr-enaa mostram que il ELETRQ

BRÁS veré , nos préx n-ce 10 anos, um défJ..c.l.t acumulado, resultante

dos subsíd10s tarJ.fár10S que são conceõacos aos produtores de aI!!

mínJ..o da Região Norte do aeaes i , que poderá variar entre US$ 710

MJ..lhões e USS 1, S b1lhões HaJa sangrJ..a' Como poderá ser possível

suportar tcõe carga de subsIdaos que, pratJ..call'ente nada facJ..l3.tam

a vaee da amenaa maror i.a da população bra::;3.1e.1.ra':> Ao ccnta-é r.ao , c.Q

mo cem notacaeõc a arepxenaa , o xacaonemerrto de energJ..a alétr3.ca

no Nordeste acesaaea.rc, no sul do Pará e norte de GOJ..ás é fe1to

somente por que o Governo Bras1le1ro tem que honrar os contratos

de zornocar-errco de energJ.a elétr3.ca com as mult).nac3.onaJ.s do aluni

n1.O que atuem no norte do BrasJ.l. Ou eere , a prOdução de atueríru.c

sucsaõ i.eôo pelo povo brasJ.le1ro como um todo é nuauc II'aJ.s l.mportan

te que toda uma reg1ão geográf3.ca, COI'! eeee sua população, a sua

J..nd\ÍstrJ.a, a sua agrJ..cu1tura, e o seu comé rcac , O povo creeaaeaec

tem que pagar para que uma únace empresa (atualmente) contanue a

operar a toda carga, rresmo que aacc s1gnJ.f1que o sacr1f!cio de m.!,

lhõez ee brasJ..leJ..ros nordest1'Oos! paranaenses e 903.an05. Contra

este estado de coasas é que se ôes eane a presente proposta.

Com níquel, a sJ..tuaçào não é menos grave. Em G01ás ,

exaene uma empresa mult1naC1.onal produz1ndo a l1ga ferro-níqul!l ,

que POSSU1, por força de pcrteeae, mJ.nJ.sterJ..a1 e àe contrato com a
ccoeceeaenãeae de energ1a ej.é t race , o d1re1to, por 2S anos, de

ter o custo da tarJ.fa da eãe t racaôede que consome andexado ao pre

ço 1nternac3.onal do níquel. Em eeneeqüêncae o valor que tal empre
sa paga pela tarJ..fa é duas vezes menoe que aquela que serae norIl'al

mem,e co'Qraôi3, t agravante da sJ..tuação o fato de. pri:l.tJ.camente ao

lado, runc.rcner uma empresa ancei.remerrte necacnea , que também pro

duz níqtlel, e que, contudo r não tem o mesmo d1reJ.to de pagar en-a

tar1fa Subs1d1ada pela e i et.racaõeõe que consome À empresa estran

geJ.ra tudo, à bras1.leJ..ra o que manda a Lea , Acontece, eceevae que,

en termos polít.1cos, a eaeeecêc aanda raca maas grave quando se ve

rJ.f1ca qUG._m é esta empr one estrange1ra Esta empresa 'é uma qranee

mut t mccaonaa da nanez-açâo de capJ.ta1 sul-afr.1.cano, Ora, 'a i:frJ..ca

do Sul é um país que prauaca cracaaimence , como polítJ.ca de Esta

do, a dJ.scr1m1nação rac1al contra a amense maaor-ae de sua popula

ção de raça negra O areeaa , por outro lado, é um país que não

acei.ce a dJ..scr1mJ..nação racl.al e que tem na raça negra uma das prin

C1pa1.S formado'ras da cultura braSJ.leJ.ra, sem contar a grande J.mpo:f.

eêncaa que a mee-ra tem para toda a vaea nacacnar , em termos econô

raacos , eccaea.s, polít1COS, etc Pelo exposto, é manifesta a pro:

funda contrad3.ção exa.s t enee entre os dcas países e, o que é p10r ,
a absurda sJ.tuaçfio da população bras11eJ..ra, que em grande parte ,

é da raça negra, ver-se obrJ..gada a pagar para que uma empresa ri'!..

c1sta, pertencente a um país rac1sta, venha, em nossa terra, ex

traJ.r o nosso ml.nérJ.o. A dJ.gnJ..dade nac10na1 não pode, 1mpunemcnte,

ser ferJ.da dessa mane3.ra. Alguma C01.sa necessita de ser feJ.ta. Es

ta proposta se dest1na, não somente chamar a atenção para tão ter

rfvel s1tuação mas, também, eV1tar que o sofr1do povo brasJ.leiro ,

pelo menos, não sofra o vexame de ter que subsJ..d1.ar uma empresa ra

CJ.sta para q~e a mesma venha ganhar d1nheJ..ro às custas de m1lhõe~

~:o::~r~:r:d:~ancos bras11eJ..ros, sem falar na ~r da >hg~J.dade na-

c

o Bras1l, que sempre se manteve, ao longo de sua hJ.s

tór1a, como País antJ.belJ.cJ.sta, Jama3.s COg1tOU fabr1car artefatos

bé11COS nucleares

XXIV - ••••••••••••••••••••••••••••••••

EMeNDA ADITIVA

Inclua-se, como alínea ~ do 1tem XXIV do art. 54 do

ProJeto oe ConstJ.tuJ..ção, a segu1nte dJ.spos1ção:

e) ,em nenhuma h.J.pótese será permJ.tJ.da
a 1mportação, fabr1cação ou transporte de ar
tefatos bélJ.Cos nucleares." -

"Art, S4 ••••••••••••••••

JUS T I F I COA ç Ã O

.A.rt FJ..cam declaradas a nulJ..dade e

a extJ..nção dos efeJ..tos Jur~d1cos das leJ..s, decre

tos-le1s, decreto!>, portar1as rnl.nl.ster1a1s, conLra

tos e protocolos de .l.ntenções que tenham concedJ.do

subsídJ..os de qualquer natureza re1atJ.v&mente ao for
neC.l.mento de energJ.& e1ét.r.1.ca por p<lrte das empre=

sas concessJ.onárJ..as de energJ..a e1étr.1.ca às empresas

produtoras de bauxJ.ta, alum1na, alumínJ.o metá11co ,

m1nér10 de niquel, níquel e1etrol,ÍtJ..co e lJ.ga fer

J:'O-n!quel.

o atem IV, do Art. 408, do Projeto de cenemcmcãc, esta

belece que Incumbe ao Poder Público definu, medaarrte 'lei, em todas 

as unadadea da Federação, espaços zer r-a'to raaa.s e seus componentes a

serem especaatmenee prct.eg.idcs , vedado qualquer modo de ut111.Zação

que comprometa a integr1dade dos eurabuecs que Justif1.quem sua prot!:,
cão,

Com a Emenda proposta. que modif1ca a redação do referi

do dis OS1tJ.VO. ob'etJ..vamos ue o novo texto cons'taeucacneI contem le
de forma mais explic1ta as aencamadas unidade; de conservação.

parágrafo ún1co. A nu11dade e a extJ.n

ção de que trata o "caput" deste art1go não dão às

empresas produtoras dos produtos nele espec1f1ca

dos, o dJ..reito de ação ou de J.ndenJ..zação contra as

-empresas concessJ..onárJ..as de energ1a elétr1ca, bem

como contra qualquer órgão governamental da admJ.-
n1stração d1reta ou .l.nd1reta. ~

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICACXO

o Governo Federal concedeu subsíd10s ao forneC1mento
de energJ..a elétr1ca à empresas da 1ndústr.l.a do alum:ín1o e do ní
quel, todas elas com partJ.cJ..pação expressJ.va do capJ..tal estrang~~

ro Acontece, todav1a, que ta1s subsíd10s VêM se transformando em

uma verdade1ra sangr1a de recursos f1nance1ros or1undos dos cofres

púb11':os, ou seJa, do bolso dos contr1buJ.ntes brasJ..1e1ros.

'!U~/.U'''''C~;i.O --,

"Art. 40B••••••••••••••••

IV - defJ..nJ..r, uedaant e lei, em todas as unidades

da Federação, espaços cer-ra.ecr-ae í.s a serem especrarraenre

protegJ..dos por ahr1garem ecossistemas, espécies naneraa

veget.aas e enmaas , bancos genéticos, paasagens , valores

histôr}cos, arq,ueológ1.cos. turíst1.cos. eseêtuccs e

cufturaas , pela necesaadade de sua preservação, para

usufruto da presente e das futuras gerações; eaas espa
ços serâo ãnsusceuIveas de qualquer modo de utilJ.zação

que possa comprometer a xntieg r-Ldade dos atributos que

Just1.f1carem sua prceecâc r"

nêcs e ao at em IV, do Art. 408, do Capítulo VI_ Do MeJ..o

Ambiente, do Título IX- Da Ordem sccaaã , do Projeto de Constitu1.ção

a segumee redação:

o caso do alumín10 é estarrecedor: a tarifa de ener

91a elétr.1.ca que vem sendo efet1vamente apl1cada aos produtores de

alumín10 da AmazonJ..a é de 10, S mJ.lls/KWh, quando o custo de gera

ção de tal energ1a. pela ELETRONORTE, é est1mado em 41 IDJ.11s!KWh •

Como se observa a tar1fa que vem sendo paga é 3.9 vezes menor que

o custo de geração da energJ.a. Quem paga a dJ..ferença? O povo bra

s1le3.ro Um povo pobre e sofrJ.do que, por força de arranJOS gove];:

namenta1s, tem que se dar 80 luxo de pagar as mult1naC3.0na3.s para

que venham extraJ.r e exportar o nosso ID1nérJ.o. E, em grande parte,

às no.ssas custas, caso se(conS1dere que, na fabr1cação do alumínJ..o

o custo da energ3.a elégrJ..ca responde em cerca de 70% do custo to

tal. Estamos, em rea11dade, pagando para exportar energ1a embut1da

Acresc~nte-se, onde couber, no Título x, das DJ.spo

s1.çÔes Trans.l.tór.l.as, do ProJeto de COQSt1tu1ção,o seguJ..nte chsp.Q:
S1tJ..VO·

A forma negoc1ada com tais empresas produtoras de

alumínJ.o e níquel, em que o valor cobrado pela tar1fa de energJ..a

elétrJ..ca é calculada em função do preço destes rnetaJ.s no mercado
1nternac10nal, não atende o J..nteresse nacJ.onal.

A mpcreânca.e da prevasâc const â'tucacnaf destas umdades

está no fato de que a propriedade p r av ada e pública de ãreas seria en

tão subme t atla a um 'regame j urIdacc especfârco , 'cuJa EmaLrdade pr1ncJ.

paI é de assegurar a proteção e manutenção dos bens e valores por eI;

ab r-a-gados , Desse modo, estarã superada a p r rncapaâ fonte de controver

s ra fur-Idaca em torno destas áreas. que -res ade na vigente concepção 

do dâ rea to de propruedade , sempre invocada para contestar a implanta

ção das unidades de conservação, como corre, por exemplo, com o tom

bamento e áreas de proteção amba ent.a l r é comum a acoIhada pelos tr1.

bunais das ações de desapropr1ação indl.reta movadas pelos proprl.etâ

rl.OS destas áreas, sob alegacão de esvazJ..amento do conteúdo econôm1co

de seu d1reJ..to de proprJ..edade. Com o advento de um novo conce1to cons

t1tucJ..onal de propr1;dade deverá a rpeseruação ambiental ser cons1de:

rada expressaão de sua função soc1.al. prevalecendo a lim1tação do uso

do bem por parte do proprietár10.

'.
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Deputado VIVALDO BARBOSA

" Art 187 - A função juridica da República sera ellercida pelos

seguintes ô rgãos e ramos:

I _ Supremo Tribunal Constitucional;

II - Tribunais Superiores de Justiça;

III _ Tribunais e JuIzes federais;

IV _ Tribunais e Juizes Eleitorais

V - Tribunais e Juizes do Trabalho;

VI - Tribunais e Juizes dos Estados,d::l Distrito

F"ederal e dos Territorios;

VI! - Justiça Agrária.

§ 1" _ Os Tribunais Superiores têm sede na Capital da Re

pública e jurisdição em. todo o território nacional

§ 2" - Salvo o Tribunal do Jun,nunhum órgão do 'Judiciário

poderá realizar sessões ou julgamentos secretos ou proferir deci

sões sem fundamentação.Se o interesse público o edgir.a lei po

derá restringir a presença em determinados atos às próprias par 

tes e seus advogados

r fllll.l'1Il 'hPl!l!jll,!lI!iIJliI';,I: ]jl,~llldl JOSTIFIC:AnVA~" I 1I[l'j.[ ':!.! l'I: 1If,r:n, ::I'hllr'IJ' m,Jl: 1l!':n, M1'1::'1If: lfl, 1'1,11;'1 I

Pretende-se uma nova estrutura para o Judiciário no Pais' criação

do Tribunal Constitucional e de diversos Tribunais SUperiores espec1ali

~a~~slcomo 30 grau de Jurlsdiçao.A especia~~zação ja conquistada com

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 157

A emenda visa regular a vacância em termos nacionais I

respeitada a data tradicional das eleições.Se a vacância oco.!,

.rer na segunda metade,não se justl ficara a convocação ao po
vo para um perIeee tão curto de mandato, ficando o Congresso'

investido desta maaão,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EHENJADD. Art lB7

-vuâ-se nova redação ao Artigo 167:

"Art. 408_

n § 311. _ Se a vacância ocorrer na segunda metade do manda
to,o Presidente da República será eleito pelo Co!!,

qresso Nacional n

Acrescente-se parágrafo ao Artigo 157.

• Substitua-se a expressão final do § 22 do Art 157 a partir rio.

" ••• iniciando ." pela n para o termo do mandato Presidenci

al em curso.".

Deputado VIVALDO BARBOSA

PLenário

• A 1mplantação de uma poIitica industr,J.al J..nserJ..da na
filosofia do crescJ..mento econômJ..co a qualquer custo, transformou as

regiões metropo..l1tanas e outras áreas do país em áreas crítJ..cas de

poluição. Al1, as concentrações de poluentes at1ngem níve1s alarman

tes em termos de saúde públ1ca, cUJos efeitos não foram deV1dament;

qualificados pela J..nexJ..stêncJ..a de programas de monJ..toramento ecoto

xicolõgJ..co para detectar a lata incJ..dêncJ..a ,le cânceres e anomàlJ..as

congênJ..tas. O nível de comprometJ..mento real somente ser.á de~erminado
através de estudos 'senos, COm a partJ.c1paçáo de ~nt1dades indepen

dentes nao_governamentaJ..s.

Portatlto, face ã grav1.dade da situação, pelo fato de que

a maioria da populal:;ão braS1leua res1de atualmente nestas áreas criti

C8S, deve o ProJeto de Constituição 'ser acrescido, em seu capí.tulo so

bre o .eio ambiente, de dJ..sposJ..t1vos que defJ..nam expressamente respon

sabilidades quanto a aspectos de tamanha J..mportância..

Incluam-se, no Art. 408, do Capítulo VI - Do Me1.o Am
biente, do Titulo IX - Da Ordem Socul, do ProJeto de Const1tu1Ção,

os segu1ntes parágrafos:

JUSTIFICACXO

"s 12- As áreas crítJ..cas de poluicão serão obJ~

to de medidas efet1Vas por parte dos poderes públicos,

visando a el1m1naçâo das condições adversas ao bem_es

tar da coletivl.dade e restabelecimento da qual1dade 

ambiental e do equ~líbrJ..o ecolôg1.co.,
Il~ 22_ As atJ..vidades públ1cas ou prl.vadas nas

áreas crítJ.cas de poluição somente poderão ser exerC1

das, uma vez atend1dos os planos de controle ambient;l."
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ccnecaeoanee FERNANDO CUNHA

Um colég10 elel.toral do cape 1nstl.tuído na alínea

"dv, do parágrafo dnaco do art. 214, do ProJeto, em caõedee

como são Paulo e nac de Jane1ro, é quase 1nvl.ável, p01S deve

mem xeunax-es e , a propós1.to de cada vaga ocoeeada no respec

t1VO T.R.T., m11hares de d1retor:Las de federações e sandi.ca
tos, com base terr1tor1al na reg1.ão.

Por outro lado, os l.ntegrantes dessas dl.retor1as

reeaem que votar em candaeeeos eeeccnbeeaece , part1Cl.pantes de

outras caeeqeeaee ~Of1ss10na1s ou econôm1.cas.

Pelo sistema peeccnaeeec na Emenda. cada federação,

através de seu Conselho de Representantes, real:Lza uma eaec,

ção nos 1:Lm1tes de sua área ccnnecaee , Esse sistema é mea.a

democrát1co. V1StO que os Conselhos de Representantes são cons

tituídos de delegados aavr-emence eaea.coe pelos eanãacaece a

ceda federação poder-aa oferecer três nomes à escolha do Pre

saeenue da Repúbll.ca, ao anvée de um ou nenhum. conforme acon.

tecerá segundo o sistema do Projeto.

Por estas razões esperamos o epoao dos senhores Co~

t:Ltu1ntes à nossa Emenda, ora proposta.

• EMENDA MOCiIFICATIVA - DI5PDSITivõ
u 'EMÊí1ÔtlOO ART. w"'f5 ---I

If.- Dê_se à letra. "i", .!o 1te=. 1'{ (.~ 3I:;:;I~.~L!Z).Ç";'O), 110

~t~so )2f dõ Pro:sto de Co::::.st~ tm.ç50 o. seZlllnte reJ.ação:

"f) ao -diri::;entc ~:'n.!1ctl, &1.ém. da e:I'::3.bi1ü:'':'~e !:.o C!:!

, 'pre,so, é ec.r:::u::.tide. ti proteção neec3s.1'r1li :::'0 e'~3;- _

c~eio de D!:a nt1.VJ.dade, J.:lelus1ve o aCetl30 aotl 10cc..:LS

de tt::.b:ü.ho na :::ua ba.:le te:ori ~0Z'1al de c.~U!lgS:o".

JUSTI:i?IO ... Ç1l;O

A forma adotada pelo ProJeto de consm tU1ção anese
duz uma séeae de eompl1.cadores, dos que a.a alguns poderão até

1nv1ab1.11Zar a escolha.

EMENDA lPl0002·0
tJ Conntitul.nte no:u:c o r.UAnO

f!J ? ~ e n t! l' ::!. o ~·C~•••••all""Co ...

EMENDA lPlOOOl·l
f'J

PLENÁRIO

Em face, pO:LS, das precéraee conda.çêea eanencea.ree por

que passam Estados e Mun1cíp10S e, o que é pl.or, sem nenhuma per-a

peceave de sanearem suas dívl.das, estamos propondo que a umêc as

suma as dívl.das, ancerna e externa, de xeaponaaba Lz.dede dos Esta

dos e Munl.cípl.os que foram contraídas até 15 de março deste ano.

fUT<l/.ulTl'lUI;io --,

A proposta torna, a anda , explíc1.tos os déb1tOS para com

a PreV:l.dênc1a Socae â , deva.de às característ1cas pecuLae r-ea dessas

dívl.das, ae j a porque é elevado o seu montante, seja porque at1n

gem, de manea.xa drástl.ca, a quase totall.dade dos mUnl.Cíp10S bras:L

lel.ros, semeemenee o nível de governo ma1S frágl.l. Em razão dl.s

50, fl.cam eles ampeda.doe do acesso às Lanhes de créd:Ltos, no s1ste

ma fl.nanCe1ro, ún1ca forma v1ável de reorgan1zarem suas f1nança~
e, por consegul.nte, de prestarem os servl.ços de sua atrl.bU1ção
const1tuc:Lonal.

De acordo com dados pxeâ amana'res do Banco Central, a dí

vaca líquJ.da dos Estados e MUn1Cíp1.os, anue rna e externa. em dezem

bro de 1986, éra aprcxamadamanna de Cz$ 240 bl.lhões, represeneenôc

cerca de 12t (doze por cento) do endxvadementio total do Setor Pú

bl1.co. Somente a dívl.da ant.erna dessas unadedes federadas era da

ordem de CZ$ 160 bl.lhões.

Há um 'reccnnecamentc unârume quanto às d1storções do 5112.

tema tr:Lbutár1.o vl.gente, especaaaeenee no que d1z respeaec à concejj

tração em mãos do Governo Federal da arrecadação de tr1butos,

mai.s danâmacos e os maa.s zepxeaent.ata.vcs da atual d1.scr1.m1nação

de rendas. O g1gant1smo trl.butár1.o da Un1.ão, ao longo desses anos,

tem colocado Estados e Munl.cíp10S em dl.fíce1S cond:Lções fl.nance.!.

ras, com a arrecadação própr1a de t.rabuucs dando sequer para o pag-ª.

mento das despesas com pessoal Não da.epcndc de me1.OS próprl.os para

atender às neceeeaeeees de a.nveat.ament.os , foram eles l1teralmente .2

brl.gados a ccntrec.r dívl.das, ant.erne e externamente, ecame de

cepecaaeõe de pagamento. O resultado.é de todos conbecado , Os Esta

dos e Munl.cíp10S brasaüearcs acham-se, hcje , pzatia.camesrte fall.dos ,
B1tuação que compromete sexaemerrtn a euncncnc.a das unadecee fede
radas.
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Bxa s t em casos em que a dcfl.nlçào de Lmut es entre Esta

dos e Mumcíplos não se completou efacazmen'te , por razões as maa.s da-,

versas. anc Iusavc as decorrentes de usos e costumes Iccaa.s , A resolu

ção desses casos por dCC1São Judl.cl.al torna-se uma tarefa dl.fíCl.l no

scnt rdo de atender antere s ses em cpcs i çãc ,

Ass rm, a nornetaaecãc cons t atuca onaã da matérl.a repre

senta medada relevante para o bom encamnbamerrtc dessas questões.

O Art. 436 do Proj e t c de Constl.tul.çâo estabelece o aco r-;
do e ° arb at.runent.c para a denarcacâc de Lanhas de Ercntea ra entre Es

tados c Ncn í c Ipaos , adrm t mdc alterações e compensações de área. que

atendam aos acadentes naturm.s do terreno, às ccnvemêncaas admims

tràtívns e ã comod i dade das populações Er-nn't e a r aç a s ,

"Art. 436 ••••• o,' •••••

"§1 0 _ Qualqyer pendêncaa quanto a d rva sas dos

Estados e Mun1cíplos, mctusave a que dependa de dec i.-,

são jud i c i a f , serã da r ama.da med aarrt e paeb i ecat;c entre

os moradores da reglão em 11 tiglO. sob a oraentacâc do

T'rabunaL super-ior Ele1t.oraL"

JUSTIFICAÇÃO

1t.'ol.v•• ".~.ç'. ~

Acrcccn tc-Se , ao Ar-t, 436, de Pr-oj e t o de ccnst i tuacâc ,
o segu i ntc parágrafo ·'0, passando a parágrafo 20 o atual' parágrafo

iimco

Este aspecto da parr rc rpecâc da população da'r e t amerrt e

cll\,olvl.Ucl na ao Iuc Iio dos confLa.tcs de rr ontca i a mcr ece SC'l enfa t a.za

do. especuatnente para os casos que. 30 entrar em va go r a nova Ccns-,

tl.tu1ção, estarão aguardando dCC1São Jud1cl.al, e para dar ao acordo

c ao arbl.tramcnto o embasamento necessâr10 para dl.rl.mJ.r pacíflca e
defJ.nJ. tJ. vnmentt! as pendênc1as eX1.stentes.

Pelas razões expostas. apresentamos Emenda adl.t1va ao

Art 436 do ProJeto dt! ConstltuJ.câo. pc la qual será dJ.r1ml.da mcdJ.an

te pleblscJ.to entre os moradores da regJ.âo em Il.tíg10 qualquer pen

dênc1.3 quanto ti dlV1.SaS entre Estados e M4n1cíp10S. sob a orJ.entacão

do Tnbunal Supcnor Eleltoral.

PLENJiRIO

EMENDA lP09996·0
tJ ConstltU:lntc FERNANOO CUNHA

EMENDA ADITIVA -r
Inclua-se, como 1tem IX do úrt. 159 do ProJeto d(! Con2- I

t1tU1Ção, a segu1nte d1sposl.ção.

"Art 159 ••••••••••••••

EMENDA ADITIVA

TÍTULO IV
CAPÍTULO VIII
SEÇÃO II - Art. 93

Acrescente-se ao art.93 do ~rojeto de Cons

I;i tuição o seguinte parágra1'o:

llArt. 93 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. Tratando-se de servidor investi
do no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de ho=
rários. perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou
:função, sem prejuIzo dos subsIdios a que faz jus."

A. redação atU::l.l do d1C'pOOl.t~vo cc ql..e:JtS:o é a Dc.:;....i:l

te: "='0 diri&cnte cinã.icaJ., & an:::'antidn n proteção nec::lss&u 0.0

e::toxc!cio de S~ at1v1dade, LC~lZJ1Ve o acesso aos 10ca10 de t:ra.

balho na sua base te-::ritor1cl. lic atuação".

-\ :f'1.I!.clJ.d~de, 1l0::,t:mto, da e.:E:.ezldo. e ns_e.;ur.::r, t::l::i. era,
ao d.1.::'l.Gellte ,cJ.hw.caJ. , o que n03 'p!1%'cce ab~ol:J.~::-.ente J.!'.dJ._'Jc."'1 _

sâvel, !l e::ltab~liê.!!'~e no ~!Jr:l=>O. -

511l3. da.J Sao ...ões,
EMENDA ADITIVA

IX - perrntl.rem a l.mportação, transpor.
te ou fabr1cação de artefatos bél:LCOS nucleares"

JUSTIFICAÇÃO trc.:

JUSTIFICAÇÃO

o BrasJ.l, como País ant:Lbell.c:Lsta, Jama:LS COg1tou de

fabrl.car artefatos bé11cos nucleares.

Todav:L6, nada 1mpede o aparec:Lmento no futuro no âm

bl.to do Governo, de persona11dades bell.cJ.stas megaloman1acas que, a

proveJ.tando o andamento do desproposJ.tado programa nuclear brasJ.lel.-.

ro. l.ntente desencaml.nhar o país de sua trl.lha de paz e de harmon16

com os dema:Ls povos

Para a salvaguarda de tal.S pr1ncípl.os estamos, com

presente emenda. l.nC1U1ndo também como crl.me de responsab1l1dade do

Presl.dente da Repúbll.ca. a hl.pótese de perml.t1r a 11mportação. fabrl,.

cação ou transporte de artefatos béll.cOS nucleares.

Introduzimos um parágraCo único no art. 93 do ta;

:t:GFrojeto com o objetivo de reeditar na nova Constituição o prece!,

to constante do § 3R do art.l04 da atual, que constitui uma conqui§.

ta justa dos Vereadores do Brasil, através da Emenda Constitucional

n l 6. de 1976.

Trata-se de disposição inédita em nossos textos

constitucionais, até a promulgaçã.o da Emenda nl 6/:16, nã.o havendo

justificativas plauslveis para que o benec1cio da cumulação não se

reedite na nova Carta, quando sabemos que nossas Câmaras não têm

condições orçamentárias de bem remunerar o exercIcio da vereança.

"e) :::'e!llu..~::'c.ção de tr.::ib~o gt~ v:mte ve::::es o v_ler

'do sal:r.lo-dmoo".

JU3TI:?IC2~Ç':O

labo:rai..c, 'pZ'~nc1'p~c.::.te as 2:'edl<Z.ldao, nEo devem, <:a :lodo al:::;Lt::l,

sezo considerado.':,. II r e."'1da ll p:l::'3 e:f'e~to ~:::'1.bu.t.t=,l.o.

Tenuo eo v1=.ta e5t~ ,i::::,co.:õU,I:ooto ti. CaCllc.c torn.:: 1=.11..'18

a. tnb4tação a xa:..u.n.crc.ção de' t:rab..l11 ..o que não o;:ce.ld de V1::::e

";e2.es o valor do ca1<!r::.o-a!m...o.o, J.J.clto, aJ.:Lás, JlÍ ==atica=.c ,:<30

zoa J.ZlC1dên013 da::! cor:.tr1Ótt1.çÕes "xc ;J.dcnOJ.!:::'100.

EMI:NDA MODIFICATIVA

PROJETO DE CONSTITUIÇJ\O (DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO)

.."--,--,-,-, -,-_U... ,.v,,,'"cACia I

EMENOJl AOITIt1clu<:._3e ~a' Seção Ir (:J, r=-·IJ::~~!...c'n:.r.), CoO fJ:tJ:!- ;
tL..l.o II (J~ ~~:J-=-,I~..J:: ..CCI.;L), ~o ~~;;jLlo I:: .(J.. C:.:Ji:i': 30::r.::.), o I
se':;W-!lte: I

":::-::,~;~=r!7~~ :~~l~~~~~:~~~f~!;:~f:~: o~~f~~=;
des de Ci.:cl':..'::=- ::l:1tt.tr_:::::l :.:,.:c ':~1.:.t!.=cn de recoDI:::::',.::;:::: I

llr~o~ 2.,,'::;;::1i.:;, c:::; cc~~~:::,~.).:iç'5eJ lle"~ü;, ":0 Di..stex de
:::;e.. ,r.:::'~C::''::2 :::001._.1. .

EMENDA lPl0003·8
[J CODS'tatl.4111te ::'LOC"rc.::o i.:~-"opr;:~~;':J

tEi°~PLENÁRIO

Const:Ltul.nte FERNANDO CUNHA

Red:LJa-se a alínea "d" do parágrafo ún:Lco do
214 do projeto na forma segu1nte

r.r_===__ ,.t•••,O,C~",.,.lo/IU.C."' .....

..,,- un.,'""" ".;.10

EMENDA lPlOOOO·3
I!J

Todo o programa nuclear brasile1ro foJ. cr:Lado e perpe

tua-se através de ment1.ras. As prem1ssas que o justl.f1Caram

falsas. Tal engodo tem custado caro ao povo bras11e1ro. pela total

falta de planejamento e ,pela dose de l.rresponsabl.l1dade nele consub12.

tanc1ada.

r

Esse programa proporcJ.ona um endl.v1damento externo

flSl'õu!.tador Todos os cálculo,; e g<lstos prevl.stos foraM superados HJ

ma15 de 6 000 empregados. técn1cos espec1.all.zados e engenhel.ros, pr.ê.

tl.carrente OC10S0S ,deV1do à sua seml.parall.sação

Devemos, no momento de elaboração de nova Carta Magna

para o País, eV1tar, pelo menos, que 6 calaml.tosa aventura nuclear

bras:l.1e1ra descambe para a fabr1cação. transporte ou l.mportação de

artefatos bélJ.cos nucleares.

Inclua-se no proJeto de constl.tul.çãef. no capítulo das

Dl.SpOS1ções TranS1.tórl.6S, o segul.nte d1.spOSl.t1~0

"Art A Un1.ão assuml.rá a dívJ.-

da púb11ca, J.nterna e externa. de respons.ª

b1.1l.dade dos Estados e Mun1cíp10S. contrai

da até 15 de março de 1987, l.ncluS:l.ve

dív1da junto à pre":1.dênc:La 50c1.a1."

.,,-t._- O t:.t..:..1..:·':;:~ i':.=....: ;.Z'~ ..:.J..:::..:. ~ o~ .::l~a:l.~.::,::.i-

ra~~:':;;.;:; e ":'~:l:....k~_":'u.:",_':_ ~_::;.::t:_a.. e e:.~::.-

~;~:.Jp;lct:;~~~~~~~-: '~~~~=~;~c~O~~~o~;~~~~'~ 1~'-}~~~~!-
de !'c~oll.3.==''"to ':':::. CO!~-:_~:.:' uç:o dc'~":'" "':u o:,,J~:-::, ;,: ..::c
,g..J.:t"idate ::OC1.n1.

árt.---:- ~~!~:~~:t~a~~~~~~~a;J~1~~~r~~~~;~~~;3o_t::::': I
~~~oed~:;~~;~~~ ~~:';~~~~~~~~~~~~ ~~;~~~~~~~~;1.~~~ I
atr..l'::o I_::'O o a~sta.:::=l. da ::lc.:;!.r:l':'a oC.::';~=.':o.

Art._- ~a:~~~~~~1.n~~o~~oi!~S~OE~~~~l~~_~.::~;~~~~10
eca O.:l .: od.:rc. 1:'::jlJ.~o:::: ::l.~:::J. 'blco =... cc".:lo=.o r\lc~r:..~o:J. i!c
qU::l.lq0..!3:." ~tUl'c..::nll.

I
I
I

JüJ~I~IC~Ç~O I

, ~ :1:_;. ce~i~~l;:;:~;'~~~~~e~~~:o~~:.~~:':"p;;;~~.t~ .~:d:~.:O.:,~~-!

I

'I
Parágrafo únl.co. • •••••••••••••••

"Art. 214.

JUST:IF:ICAÇXO

A Emenda Vl.sa a restabelecer d s1stema de escolha

dos Juízes Classistas d~s T.R.Ts., atualmente em Vl.gor, por

que é cOIllProvad~ll1ente o melhor.

d) os classl.stas, escolnl.dos den

tre os l.ntegrantes de ll.stas trípl:Lces organJ.zadas,

por mal.orl.a de votos, pe16s Conselhos de Represen

tantes da Federação de empregados e empregadores can

sede no territórl.o de jur1sd1ção do Trl..buna1."

~=~:'----"]

rO~

EMCNDA ADITIVA

EMENDA lP09998·6 ..". --,
tJ Constl.tu1.nte FERNANDO CUNHA

r.T""_-,- .~IU"IO/CO~ISI.l0/IUICUI...lO
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r
cacuaj, ~on~E:::!..~ :1.or.=o..::>, ccec :::'5 rr>3_.:lr.~e::;, capcaea de de ;:;:l:'a....t!.::' I
a no rzaj.a.dadc lia ~r..lce.d:lgão .:!.:;.;:: co::.tr~J.:.ições ~re-"~d~:lc~:!:'·:J...!.'::. !

Sala J::.:: :le::::;õe:::;, ,

A reuação llrO,DOsta e dco.tinada a dJ.:3c2.;lina:l.' a conces

são do rellouso oeceneâ eecuneveüc ~ tilC.is abrll%l,E;cntc do que a do

texto do llrojeto e conte.lll1l1~ a hipótese da nececaí.aede do tr'lbll1ho
, .

nce dias destino..dos a descanso, coco ce faz J.ndi:JIJen:Juvel, paz-a

cO.Glllleta nor.o.atbQçíio da ~térJ.3. ~

quotas, sem. comprov2ção pr~via do ea::otat.l.~nto de. c~p.!!

ca.dade de arredação dos tr1.butos e:-..l.stentes,e~ceto nos

ceeoe prev1.stos nesta conatl.tuição".

JUSTIFICAÇão

Todo e llu.all1l.1er euaenec de car-ga trJ.btlt,{r ..e. eor-enbe ae

1eei tl.Ou !leIa der:lonstração eIe que 00. trJ.btltoEl e a1.Íq,ltotaa V1.Cen 

tes tenhu.o. B1.do adequadamerrãa fiscal1.zadoa e ecceceõadce ,

A não observação do ,l)J:'J.nc!pJ.o proposto cq.uivaJ.e a gd

DIl.tu a sone~9.ção e, como alternat:tva, sobrscarre!:;Br o contriblU.n

te rej1lar.
A raa1l.dnde l!.ué hoje vavencaence eS!lel.ha, ecceaanerrte ,

como um mecaní.scc casuística pode Cerar conaequ.Nu8nClf'S tão dano

sas a toda a cOll!.uro.dade brasi1eJ.ro., aJ.tamente de"3crente d~ saeee-,

ma Tribut,fr 1.o N;' l.ona~, neãe reconhecendo apenac os in,-slhentel1

da re"re~gJ.VJ.dodc, l.Iljustiça e pel'versid~de.
Sala da" seeaõee ,

L'~;:)

5:üUl]

".:a-t._ - ~ 1,.'1::: ~-::;~,;:tfrQ.!. d;:; 'pc.."l1:0:l·.a, c. :'::'0l'r1.c:::'::-(a

r:.<:"<ll ::::.t.! o 1:-1.',= de cee :-=:::t.;;.:.·~~,l.<l. -

----,-,--- ----,

;;eto de Con,:;t1.t~'l.ç:lo:

• EMENCs:. ADITIVA
Acr~~cElnte-~c <la C:l.P!-:;u2o rI, \la :!t~o TII1 de ~=c-

" ......., ...,..........'uu --,p P:'.~n~:l·io

EMENDA lPlOOO8·9
tJ CO:l.JtH.únte J'LC1iICZ;C PJ"I:r.-tO

Saln daa Scs::;ões,

EMENDA AOr-IVA

If a. au.v«Ldade. bancã:,ua. lI •

ACJte.6c.ente-<H. ao a.Jtligo 3ft1 do Plt.ojeto de Con.6ütu..<.

ç.iio, que. bLa.t11 dtU o.uv1.dade.s que. C.Ott.6t.<.tuem monopó.uo da. UI1.úio.

o .6eg tunte .<.tem

JUSTIFICAÇÃO

r.r==:-::==,- ..I'O"JU".UçOO

Dentre ae v:Srifls Su.:-cstõea .!?t"ra a duraç20 do f.an

{lato do atual. Pre':ndente da Fe!.lúbl~ca, parece-'lo:J ser R de

ouatro anoa a t:!:!1.a convem.ente e a 'lue melllo::o se cO!:!!latibili':'

za co.o. 05 prmc!!'l.oa q,ue orJ.entam. e norteialll os regiaea e=e

ti~ente de!.locr~t1.cos.

-Art.458 - O .mandato do euuej, Presideúte da Re

públJ.ca te".lll1na:.-d: em. 3~ de deaeacrc

ee-rcanee rcüãção:

de 1986".

JUSTIF1CAÇ'tO

....~,...".~...
• EI.tENDA MOOIFI':ATIVA - t\RT. 458 _

Dê-se ao alot1.go 458 do 'Pr0Je;:;o de ConstJ.tlt:to.ao a

EMENDA lPl0012·7r OonatJ..tlllnte PLOFICEHO 'P.a.I7_"'tO

.~~ .. "'" ·CO~·"·OI'~·~·""I,OtJ Plen~rio

do -:l elenc~d~\:~e~;: ;~~~O~~~Oae~~~J~~~~l(ct.6';~)
Ju:::t1.fl.ca t=.1 1,i::'cc;;,.:'I..:.:to do ::.0....::0 O=:.:lU':~2_.tO J!...::'i

~~~o os;~~~d~::,;:;.;:!:;.~~~~ru d: cc::-tJ.J JCr.,:- pode =cr::.~la~' ~ :-''='

O cc cc pr(,.·n. .... to nc ;:;.~t~ ccca ia t~:'S_ ~ J..lt..::U":.-

f~i~!~~~::~~~~~~:~~t~:~;~ ~~~~~;,,~~~~u~~:~;~;~;~=
S:ü.o. d::l::: '::cJ'-':õc.J,

pla.mentoD a_-rfco:!._=, ;,ua.::":c e...::,lo::,::::..1::. _·!;!!.o t=.:.:::.

:Ul.;l~cr que a c...l_:!..-sa a ::~:'::: :::'o~1.ic., ,J .-:;:: :o~.:··

o.:.':;ro.-::. d're1-':; ::'.=__ .... :-,;:::!:::g ::.:...0, .:lo ':_'::1'::""::1..:' ,.

1:l,::: obr:..:;:::çõcJ 12 .:.t_::-.--! .1 ~'.l.:rall.

EMENDA lPlOO09·7
ê' CO"..:>'1'o",,'o PL<J"lCE:lC P=",,0

v - a i!:lpo::.-ta,;ão de ..mté::.-J.!:os ,!lrJ.l:la3 !l~Z'n produçoão

de medicamentos".

Se e:u..l..te. uma. a..t:.t.v<t.da.de. que. deve .sl!.Jt. dp.<.c.a. e e.xc.l!!.
4..c..va.men.tc!' l!.lotatal e a. banc.fua, e.>t.<S que. uee s e 6etoIL a. a.ç.ao do e.~

tado não deve 'u1".(.ta/L-H. M que. 4iio c.omet.(.dcu ao Con4e.lho Hone

.two e ao Baneo Centlta.t, ma..6 ttUltg-t.}t a. pILÕp/t.(.4 opeJLtle.t.onat.<.da.
de do 4i4tema. ó.(.na.nc.últo que, e.xeltudo pela. .<./l.,f"ua.u.va. plt'('lJllda., I

não va.c. d.am de. uma. a,tuaç.ão palt.cx..Lt.tãJu.a. do mundo e.c.onôm.(,.c.a e.

pltoduuvo.

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

Acrpsce'1te-ee o se !UUlte ~tem. ao artl.BO 310 do Pro

jeto de constJ.tuJ.çSo:

"kz;ot.310 - Con.:r'l;J.tuem .lilonopólJ.o dél. lJillão:

• EMENDA ADITIVA

lIArt.__ A leJ. l.nstJ.tl..H;á 2.nc~"!tivo:J_de3t:tnados a
• a"lse:::t'..rar e!icacJ.s as ftUlçOea de f1.sce-

1J.zação e arrecadação de tr1.blttos e contrl.bUJ.ções ll •

a oC_ol:!.r.,te:

"-rt.8g - C.:; FOVC-t.tO"; do. a:;::s:~~_':orl.-;' .:>::=50:

I - ::.:.te ...r.1i.3, q-Xl':'o o 30~~"id.tr-':

JUSTIFICAÇãO

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à .3F.l'~ffo I, do C~!'!tt.Üo I, do T!tl.11o TIl
do ProJeto de ConstitUl.çso o SeSQlnte:

da fJ.SCall.~;~~~ :: ;;~:u:oa~::~::~;~~,,;~u~1~:~~r~a:art~cl.!J~,.ão
lTun~" é de .....aJ.õ 1e.:.br'1r ot=.e t91 e.J.S!lO:JJ.tivo "foi i.1trn

duz1.do no texto C01'3t2.tucJ.ono.l ,pela Ee!.e,nda n2 1, de 1.969,olttor 
ead~ !Ie!a J~mta ;~ü"!r.

ppferJ.d9. nort".a i....,pedJ.n "lue a'3 ad!:rl.niatr'3~õe'l fazenn"Í_
rias do 'País , e.l!!. todos os tÚve1.s, crio.::;Ele.lll. eBt!l!lu.!.oS a~ro!,ri"'doa

ao ex~c!'eJ.o ti afl at~vi.dades de fiscalização e arrecadação de trJ.
batos o contrJ.btlJ.ções.

A ~rtl.r da V1.f"ªnc1.e dessa vedação C'Oflstl.tUC1.0Ilal,!,<!.S
samos a conV1.ver con {ndl.cea cre<lCente9 de sone""\~íio t7:J.but-1'ria e I
con'trJ.bnt:tva. l\. aoUal.ma+.rac:ão públ~c"11 federal, l.."!loten e dJ.ante d:1I
redu,:ão dae receJ.tas !lÚallCaS paSSOlt a ae V31er do r~"'(lr.3C reite- I
rado 'iO Decre";o-]~i. o que perou, eo. oonsenU;;r-c:ta a Stlbve"'l'~o dos I
princ!p1.os basilares da prO!'Tsosl.vidade da ccl.r~ tributúrJ.a e de
justJ.ça fisC'nJ..

Sala dos Sessões,

EMENDA lPlOO13·5
tJ Conat1. tw.nte PLORICEi,O·P'AI.aO I rryr,;;'."~

_"...."....."M"...~ -" ~...~
tJ P 1 e n :í r ~ o I~ 08:Lt:....-I

~.,-_ ..... .~(•• _'co..,•• l~/.tlKa... .,1oO

J'J':;2!:':~ •• ç::O

... FCvC:;1~e ,,::cro...t:::J. :::'~1. "'_'_";l:"1..~::J. .:-c:'.:. IrI :F!.cn:!:.':'_

Ao pre.:;crição doa d1.rel:':;o3 tr.;;.bcJ.:u.Gt.:;.c no c..:.r~o ela con-:

truto da tr_bclho tea par~t1.do o.bu.'J03 llor j,'l:1::'ta :lo~ e.::?Z"~t...o.:: h I
crandeo preJuízos D.OiJ t~;::,billU':ore3. I

Eor J.~so aesllO a aodct'Illl ~c.:;isl.::lçÕ:o tr-_b.:.J.1uatn,::.:::Lt.'ti":'

tu!da a l':l.rtir da 'proauJ..:;açíio do 33tatuto <lo Tr.:!.'iJ::ll2:.::.dor :-.n:'c.l es

tabel.eceu. ea f.1."o{or- de.:;tes a p::,c.:criç5o ao:.::.c:l.te ::lllÓO '101.::;' anoo da

cao.:;ação do oOlltr=to dc tr.:bcll:.o.

.u.o,.~.,....",... _
• EMENDA t\OITIVfhclu::r.._3e no nrt::.,:o 13 do 'FroJeto d:l :On.:t~;;lt1.ÇÜQ ° 38-1

'::;.lJ.lhe J.te.a:

"z::xII - n pre~crJ.ção dos c1l.:.-eito.:: tr~::.:.l:l__t..t:l :J~ oo.or- '

rerá arós -doJ.s anos d~ cc;; ..açEio do ccn~~e.-;o c.:l I
'tr:J...)alho". ,

;-
JU3T1PIC.Ç:O 1

I

o objetivo, J!ort.mto, da cn~dc. i c.!nc::.-:::.liz.a:l.~ ~ ~o~.::o.

em qt..o::;tüo ca f~ ver doa tro..bal.hnJo::,co eo. .:;:cro.l, co::.o co :J.::l,Põc.

..:b. CO:l.~ ti t ...1.nt~ C'o9pcr....L1.v:::., ~o::- ...l':'_ ,P::l1.'1_ Coo;e:: _ti-.-,J,_ de ';:':=0 

duç:io ru:.-oJ. i':.1l...lJo.:. .1 :':CC:-IGC, :::c ~~:c CoO 7J.0 'J::a::.::.e do JuJ. ,

a-::r::'"l&'s c.e _ctz:: :::Jele,;..t·do~ ConJt::.~t·1._1tO ..., ';;lo:!..t"o:: .~ llro'porç:ío .12

U::l .i'~o. d.02.~ ::.11. <lv~oC2.clCf: e fGr.cl.o.li:,:.cs e 'lG.~ ra==t..::ant::.a '.1:l.

u.....:,ye:::,so !.lo d~a.lt.J.~ c c:.._:!l.;!:"'.:c. :.1.1 !'~d:i:a.. o...=OC1..J.~C::.

tJft:;n41
EMENDA ADITI::re,:;c~::'b_:::e 3..:: :!l.:Õ:OCiÇ'Õ-'-O-:-'=-'-_-'.-"6-"'-_O-"-dO-~c=e- -1
to da Con:;t:!..t.:.ição o cec:..u:ntc:

•Ar'._- i~~,~.y~~:O~~t~;;~~~~~~r-~Oq~O'~;O =~~
r.::l a re':;úrno :ie :.:r:a.::,::!.o::c::.to '::'::0, _1"-=:L:'3Pl~ "ro~·:'.1 _

~~~~n, ~;:~:~~ ~\~~~~~~~;~:;:;~:f~~~':~C;~~S~"l=~=~~~
COtllo.:;;:o !l.OOC=:''::'::' .:-clo C'C"1..~1·~::3C :-::"~1..C::'::.l e ç~le c.:ya:.·&:
l.nclJir, :.ace':'':.l:'·~'n~~.::~, :::'a.:"r:_:::!_tõ_"1.-::':: r!_ Cr'_:l_ .::::~

.",,':-.-0":::'':,)': ':0 :!.:=-~_.!., :L. ~:'J :7=_.!.Ol:::':' !,;! :::::!::';-::.2.i':.;
·.!e .:! Jc.~:_1Lc ~-:J,.:':!.'l_::'_':' ':v =~=_C'::':!..:l".

EMENDA lPlOOlO·l "~. --,
(!J Con;3t1.ttllnte :'LO:'.I'J:i70 P~~I:;O:O I rr=;;:--:J

i OCii'1-~rllUSTIFICAÇ&...Q. i
I
I

Nada JU.6u~.(.C.a a e.xploltaç.ã:o do .tJtatt4poJtte. c.oleu.uo de. ,

paMa.guJta.6 poJt elllplLl!..1M p1Ú.ua.dlt6, C.(.lo que a. longa. expelÚênua. blL~ I

lo.t.le.,vtl1 na .4etalL. de.mon~tJta., 11 ollto~ U.wtolo, que tlU.lo lol!.ltU.(.ÇO.1. I ~

qlLl1ndo eance.d.c.dolo .silo I1lem de .t.nllQ.(.e..t.ente.4 e.xCe.6lo.t.uamente anOta - !
.40.1, pt'I/ta. gttltt'IIIUltl!.m 06 al:t06 tuC1t0lo do.6 .4e.lLS c.ance.6lo,(,oniiJUo.s em I
de.tlu.mento da. populttç.ã:o ctVtente. que. .6e u..tc..l.t..za, nec.el..4tt1U,.ame.nte • 1

du~e. muo de. .tJta.nlopolt.te.. I

c----:---- .~C••••~I~o......, • .,.~....1oO

1ala das 3eo:Jões,

'U'~/'."""~;"

Ac.1Le~c.e.nte.-.se. ao CapZtulo I, do Utulo VlIl do PlLoj~

to de. Con.st.ttlUç.ã:o o 4e.guinte. tÚ..sP04'('UVO.

t . I" AJtJ:.. - o~ .1eJtv.(.ç.o~ uILbanolo de. tltl1.ltl.pOlLte. co e..t&.j
uo 4 e.ltã:o e.Xc.tu4.(.vame.nte. e.xplo1Lado.1 pe.lolo I

Jte.4pec.tiuo.6 .'Iunic.Xp.(.o.6 r1
• • i

JU'3 :I'I~'! ~AÇ ~O

A manJ.pu]ac;:io (lo~ !l'!'eC03 d:::.~ n~t4':t";l,.=t~ t:rJ.~ i '1""9

tln.'1das ~ indlÍat::1a fs.rr:l!:!.cê,'t1.C~ e ......I.ste"!.~e no 1':o!s, ~:!or1t'Z_

::,iamente estran"'S1.ra J art2í1c1alm.e.'1";e elevados acarrete o

elevado preço do r.rodltto f1nal comercul11"'a'10 no Pe!s raz50

!l~ia QU:ü é rleID'...c.ente ~U3'1.f1.cá'ral (IltS a l.ltl,or+.ção em

constituo. monopól1.o da IJn1.ão.

• EMEtmA ADITIVA

• EMENDA MDDIFICP.T1VA-DISPOSITIVõ·~~· ART. n. XVI
Dê-se ao J.teo ::/I do ::U'tJ.E;O ~3 do Pr0:ie to de Co:l:Jti-

tw.çi!o a reda.ção ses:uinte:

De!;,::c .:::odO,l-:l::t: 'lua a. s,_=se:l-:;c.':o::'-1.n do Lr:.:!lill) =~:::l

inte,:rcl é ,prco:li::::o ÇIC ~~:':'_.::l _loto C:luoad.o. ".ror :lC2:<:!:ttO cc. 0:"7i

ço, !?or .coloS_tia ,:,I.l:Qt'i::;l=10~~ OI:. oloe:l.ç:l ::.r:...-e, co::·.~ ..iooa 0..1 J.:l 

clU"!ve1, eO.!ldci::'iC:l.l:l e:::.101.", o :ll.C é rcq.l.=:e.:l.tc i:"_~ .....!7~1.

o c:..t3' i..:;;:o::,{;o., 1.0 0.1...0, n!l:o da .....>J Ol..'t' c. c':'~':J.:l d:l 1..":

lidcz o ::::1!l:!. d !!r&Frl...t i"1"rllJ.b~1(,..1:l.:':..ll:.':' C:.lC tc..~~.:. :::i.1O:l o:!.~.._

tio. c=~c.lo':'..... dC~Q.

b) sof:.'or L.··..::1.1.c.c=.: ,Pa::'=::t.:e!'_te, ;cr .1...i":;.:::-::o c::. _:.=...1

ço" ,i:or co~5.;,,;J.u 'p~oi"J..3;:;l.o~l ou loan:;tl. ...:'ú've,_o:J.";c..;2.,2,

sa o~ in.c":'=!·..e1, c.sllGci:fic~d~ C!J. 1.o.J.;11

n _ p:'orcrc1.or.::J.o :la tC::i_,O de ~~'r"".:!.ço nos de...c.i:::: 0_ ...0::;11.

TV.

Aerescente-se à Seçêo I (D03 PSL1CÍPIO.., Grc.A1,), do

Ce.p!tulo I (DO 3ISTEtíA 'ErnUT.GIO F.ACror:'AL), do T!tulo VII,

, EMEN

"Art._ Fm todoa os IlÍve1.6 de: com!letência fies. veda

da a Í!Ístitu.içâo de novos tributos ou-el1lll.ento de eJ.t-

aeettinte:

So.1.3. das Sescõe:J,

Dispositivo awhogo foi objeto de J.niciativa nossa a

colhida lIe1e. subcomissão mas MO pelo projeto.

JUSTIFICAÇ:O

"AVI _ repou:;o rEl.o.uncrado aoo a~bados, Ç!.O:Il.l.Il;;OS e f'e

rJ.QGoa C:LV:L:::'I e reli<;J.osoe de acordo COl:l. Q tro.dição

J.ocaJ., res-"al.vndos os casos de serviço i..:::Ld~Gpel:lSával

quando O trabalhador deve::'~ receber 'p::.;;~to ela do

bro e t'ell0tlSo de dois fJ.n3 de oeoa.na.,pe2o nenos, por
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Art. 88 C, .)

b - cocrpulsórIamente, aos sessenta e crrcc aros-de idade
para o hcmem e sessenta anos para a n.tlher.

PLENARIO

EMENDA ADITIVA, TITULO IX. CAPITULO rr.r

Acrescer ao art.381 os seguintes parágrafos 19 e 29
"§ 19 _ O sistema de bcr.sas de estudo não caracter!

za repasse de v~rbas públicas para entidades priv~

das de ensino."

11U'o"un.. ,ca;io

er=';;~'''=:J

&i'~2ffiJ

Deputado coeetttutnte João de Deus Antunes

Dê-se nova redação ao texto da letra "b". do art 88 do
Projeto Constitucional

Plenário

EMENDA lPl0018-6
f:J

Referida d1.3crUll.r.c.çõo ecoa tit.u :ret1:'OCe3~0 \ de .:1e1.O

a&culo, e1.3 que c Carta de 37 Já 'p!:'e:lcr"V:La te:t't-3..l:.:ente:

e) a mva1:ldez pa:o. o c.:arc{c:Lo do c:'1.'.:o ou poa-co d~

ter=.l.no.:-&' arO:::ent,:LorJ.:l ou ::'~fo:r.r::a, c:t:.e z€!:::á c~ :edi

do. co:" v-enclor=.~:"_to~ :L!:.~e-::'''''3, ce ca:r:.t_:.' o f..llC:"=:1~io

"Art.J56•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CO:1CC...C1l0 da ::lp03entcdor1.a ou. rei'oraa coe vc tcd-rentcc

into.::r~o , :;or anv _l:Ldcz, !'odo:r~ eec e::~epcio,::::1.=Q:lte

xeduaadc noa casos 9.':'0 a Lea detcrt:l.J.l'l::::'-".

Retirar do art. 373 (ceput) a palavra "público" , redigin_

de-c assim:
"Art. 373 - O dever do Estado com o ensino eret rvan-ee-â

mediante a garantia de:"

JUSTlfICACAO

JUSTlfICAÇAO

O ensino superior não está todo organizado em universida

des, predominando o número de instituições e faculdades isoladas
Como redigido no lta::t:eprojeto. há discriminação quanto às institui_
ções isoladas e div6rcio relativamente à reaí rcace educacional bra~

slleira,

os-v

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente

e não ao estabelecimento de ensino Vedar-se o sistema de bol

sas di;;crimina o estudante pobre que só fica com opção da esco

la pública ou sem alt.ernativa onde esca não ex.istir,
O valor da bolsa deve corresponder ao custo ecjuiv!,

lent.e no ensino público, para evitar privilégio.

EHENDA SUPRESSIVA

Titulo IX

Da Ordem Social

Capitulo !lI

Da Educa~ão e Cultura

"§ 29 _ O valor das bolsas terá. como parãnetro. o

custo de ensino de igual nivel de qualidade ofer~

cido em estabelecimento estatal ccnçênere ,"

Substituir o art. 377 Ccaput) pelo seguil te.

"Art. 317 - As instituiçêles de ensino superior

gozam nos termos da-lei, de autonomia didático-científica, admini~

trativa, econômica e financ~ira,obedecidos os seguintes princlpi_

JUSTIFICAC1\:.O

O dever do Estado é o de ministrar ensino,de acordo com os
meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o menor gasto

e a obtenção dos melhores resultados. Por isso ,não se deve restrin
gir sua atuação de modo a não tolher, em cada momento e em cada lo

cal, a forma possIvel e mais conveniente.
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva

e disoriminatoriamente com o ensino público apenas.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Titulo IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

t? PLENARIO

r.r ,~I._..CO...'.lo/.u..,O.. U ... _

r;r------- 'urO"ul".,.v;h --,

er='~~~'~

lITlV';m1]

SEÇAOII

DAS L1MlT,IlÇOES 00 POCER [;E TRI8UTAA

'LIU_/CO~l1dO/I""CO~''''''' ..,

Pl..ENARIO

Deputado Const1tLJil;lte JOAO r:e: DEUS tINTl..N!S

rrmando-se por base as condições de vida dos brasHeiros

que está em índices não superior a 70 anos, nesse.deseje é estender ao ctoa
cão a oportunidade de usufruir nos seus últimos dias, de todo o prazer 'd;
viver, em condições confortáveis de vida.

Esta sem dúvida é uma das medidas mais justas que poderia

ser inserida na Carta Constitucional visto que não se deseja ver um velho

aos- "pedaços" se aposentando apenas para morrer, mas que ele tenha alguns .!
nos de vida. para vivê-la cem dignidade

EMENDA SUBSTITUTIVA

TtTULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPtTULO III

DA EDUCAÇAD E CULTURA

Procura-se inserir no texto o presente artigo como ques

tão de justiça A Igreja Catóilca não tem incidência de taxação de impos
tos sobre seus temícs contand~ inclusive com apoio do Coverno para suas

obras de filantropia, Isto já não ocorre ccn as demais Igrejas que rece 
bem altas taxações de impostos inclusive sobre os prédios das obras assi~

tenciais que não têm fins lucrativos.

As Igrejas no Brasil, têm prestado grandes trabalhos co
operando, inclusive como o próprio Governo, dando assistência às popula _

ções carentes que em mntas localidades não são assistidos por Qualquer

espécie de etenofeeotc QlJe parta tio Estado.

Justa será portanto a medida pleiteada.

Substituir o inciso I do art. 372 pelo seguinte

111 _ democratização do acesso e permanência em to
dos os nfvefa de ensino".

JUSTIfICACAO

JUSTIfICATIVA

Dê-se nova redação a alínea "b", item II do artigo 265

E preciso garantir o acesso E! p.ermanência do aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técruca , com pr2

vimento regulamentado em legislação própria,conforme a natureza ju
r!dica de entãdade mantenedora da escola.

Art. 265 C, .i
II C•• )
b - fica vedada a taxação de tributos, de quadsquer
espécie, sobre terctcs religiosos e dependências a
rfne co:no colégIos, orfanatos e asilos, que atuem
sem fins lucrativos.

tJ PLENARIO

EMENDA lPl0019-4
l"

Sala elas seecaee,

A eeenãa vãea a reincorpora:r- dJ.s,positivos deop:re

eaõce J.nex~llcave1J:lente,Pelo Rels.tor da üceueeãc da Orde::t 50

oial, ecbcca s.rrovadoa na Suboomssão l'ertinente a,ós lon~os

debates.

No encll!:'.1nh:m.ento do. votação ter-se-' nova oport,!!

nidade de jL'StifJ.cnr la necessidade da :Lnclusão da norma na

futUra Ca,:,ta conati tuoional.

EMENDA MODIfI~:~~A f l~~~a ~~~l::: do arti.go 88 do 1?rOJ3!'O de Const:L

tuição 3 ser;ü1.nte reG.a-:ão:

"Art.86 - O ee~dor ser~ arcseneaãc e

Acrescentem-se ao tU'tl.go 13 do Projeto de COnstl.tlll

ção os seSUJ.ntes itens;

"XXXII - 1J.vre in.....-resso nos âccaa,e de 1:ra.balho,dE' re

presentontes do sJ.lld1.cato pare oavír os t:lmprecaéios

sobre as condiçõ'38 de exerefcac de sua ntl.Yidade;

c) VOltUlt;:;'rl.a!!'.ente e!lós 1:r~nta anos de aez-va.ço rara

o homea e va.nbe e CJ.IlCO anos de eeevaçc p.:t:.'a a riu 

lhe1.,II.

XD:In- acoMpanhamento da arão f1.Scd1J..zadora r-ere :

rente ~ seeurança, hJ.e;iene la aeâacana do trabalho".

JUdTI.?IC,/l,Çi:o

A emenda ee-aecbeãece nortna justa e procet:!ente

provada na Succc.aesâo anc..tcl)J.da de es-tudae e deJ.iberar sobre

a aat~ria ,eese:tlrando, a epceerreaaoeaa doa eerva.âcees no 9!

70 aaecuãanc B!1ÓS trJ..nta anos de serviço e BOB do eexc fel'1J.

nano de!16is de vinte e cancc anos de atindade.

Sala da"J Sef.:tlões,

JUSTIPICAQ1to

ImPõe-::.e, portanto, a alte::.::Lção do 'proje~o :;;0.:::'3. .:;ara...'1.

t:Lr a a,posenta~oria coa. peoventce :Lnte.:;raJ.s cc-r ,:~'e ce tor:'.::lrm:l

iJiv:!J..ido-•• 1: O que 1'.:l~ a ~c=entc e::l.e."lc.n.

EMENDA ~DITIVA

EMENDA lPl0016-0
tJ CoI1l3"titl!l.n"te PLOlUCEiro PAI7.'!!:O

tJ 1?1 e n á r lo o .~tu.,o'cc~,..lofS~'CO"""~

e:c::i "" "",, ..
• 'P1~nár1.o

.JJSTIFICATIVA

rnefra-se onde couber o seguinte artigo.

Art - Sobre os proventos do aposentado não incidirá n,!
~nhl.rrl desconto previdenciário ou irrposto de renda.

rry~~"'~

~;;'"illJ

EMENDA SUBSTITUTIVA
• TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPlTUlO III
DA E~UCACR.O E CULTURA

Substitua-se o art. J8J pelo seguinte:

- "Art. 383 - As empresas comerciais. industriais e agrícolas
são responsáveis pelo ensino fundamental e prl-escolar gratulto de se
us empregados e dos respectivos dependentes, a partir dos três anos

de idad~, mediante a manutenção de escolas p-r6prias,concessão de bo!

sas de estudo ou contribuiç~o com o salário edtlcação,na forma da lei.

r.r rlllU.,O/.o...do/l....CO.''" ... ..,

(!JPLENARID

EMENDA lPl0025·9
(JDEPUTADO SOTERO CUNHA

Da EducaÇão e Cultura

Tt ...o/,ul",,,,&;io

EMENDA ADIT-iVA
Titulo IX

Da Ordem Social

Capítulo Ir!

Acrescer no artigo 371 IICaput," a expressão: "respeitado o

direito de opção da família".

EMENDA lPl0021-6
[!.J IE'UTAlXl SOTERO ClNiA

ê' Pl.9lARIO

I er=ro:",~l..-~ -'

'~U"'O/U""'Io/luacO","lo "'1 tTWi~0iJ
lEPiiT"~

~~~~===::========~I [ITjQj;;;7W
1)(, I"- s-,~-l< vw:4

EMENDA lPlOO17-8
l:J Deputado Constituinte João de Deus Antunes

f? Pfeoérdc

Procura-se retirar o gravame que ainda incide sobre os prE
ventos dos inativos.

Depois de terem descontadl) por anos e anos para a previdé!!,
eia Social e para O "Leão" do ilJllosto de renda, nada mais justo do que ise!!.

tar aquele que auxlliou no desenvolvimento desta Nação.

salário não é renda, e proventos da inatividade continua

!lendo o salário a que fez juz durante seus anos de trabalho.

JUSTIFICAÇtl.O

o Estado democrático ceve respeitar as crenças. convicções

e filosofia educacionais da família, não lhe impondo uma instrução

em choque com seus princípios, pois constitui direito natural dos

pais a escolha da educação que pretende para Sl!S filhos.

JUSnrICACJtO

E p~eciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins,

aproveHando..se a rede física existente, para racionalização de gas

tQ.s e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida

descentrahzadora. capaz de atingir esse objeHvo. •
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Pl:ENARIOPLEN!RIO

DEP SOTERO CUNHA

EMENDA lPlOO26-7
ê'
t?

EMENDA SU!!,STITtr.rIVA, T!TULO IX, CAPITULO IIr

substituir o Art. 381, eliminando os inci

sos, pela seguinte redação:

SUprllll1r do ítem In, Artigo 5', a expressão: "por .etapas planeJ~

das e constl.tucionalmente compulsét"l.as".
Suprlllll.r a letra "o", do U1ciso IV, do artl.go·17.

Art. -.381 - As verbas pública$ serão destina

das às escolas públicas, à concessão de bolsas de estudo, ã ampl=.
ação de atendimento e à qualificação das atividades de ensino

e pesquisa, em todos 05 nIveis.

JUSTIFICAcxe

A bolsa de estudo, além de descentralizar, .!

constitu.f, aluda ao aluno e não ao estabelecimento de ens mo , Ve

dar-se a bolsa de eacudc implica ~mpedir a educação de aluno

carente nos locais onde não houver escola pÚblic~~'
Os incisos I e 11 do ~pro)et:o crJ.am diseri

mlnações. reserva de mercado e proteção do Estado às escolas co

reeetcnaí,s , quando este deve ser dissociado de J.n.!;tJ.tuJ.ções reli

glosas, sem ampliar as condições de acesso e a melhoria de qua11

eaae, em todos os nlveis de modo generalizado. -

JUsrIFICATHA

A supressãO' das e~ressões tem sua ra.:zão ee ser na dcsnecessárJ.B·

proh~J.dade. É como se a sustenção das f'inahdades internas fundamentns do Est!;

do, lo).! eeee empreender a erradicação da pobreza, pudesse depender de cOll1pulso 

s-aedade de qualquer espéel.e.

Trata-se de norma. conlitituciona.l, l.~rativa por nature:za, de 0o!:

dem seca...L,

EMENDA lPl0031-3
f!l CONSTI'I'UIlITE RICARDO IZAR

Hão é aatérJ.a constttuciond. Trah.-se de matéria que deve

aer- regulada, e::a:clusl.vóllllente pela leglslação orchnárl.a.

r.r fU'.,.VSTl.IUÇ••,-------------,

Suprial.r a. letra "e", do incl.sQ VI, do artIgo 17-

EMENDA lPl0027-S
t: CONSTITUINTE RICAIlIJO IZAR

Dar ao "caput" do Arhgo 353, a. redAção a seguir, s~pr:Lm1ndt) o par~

grafo 21, e transformando o parágrafo li ea parágrafo único.

"<\rt.353 - ~ garanbdo a homens e euttreees o dire1to de debereunar

livremente o número de seus filhos".

SuprimIr o inciso lI, do parágrafo 11, do ArMa0 66 e dar

ao inc150 V, do l!JCSlllO parágf'afo, a seguinte redação.

"V _ pI'OKlOYer adequado ordenamento terrl.torial, mediante pl,!

neJamenta e controle do uso, parcelõllllento e ocupação do solo urbano e rural, ees-.

pel.tadas as nonnas gera1S e dl.retrl.zes f1xadas em lel. federal.

Os mu.niclpl.os, com auxlll.o da UnIão, dos Estados ou Dlstrl.

to Federal, darão priorl.dade às obrilS de Infra-estrutura urbana e rural".

JUSTIFICATIVA

Trata-se de llIatérl.a que deve ser regulada, e::a:elusiva.mente pe

la legl.sl~ão orcb.niru. Não é Illatéria constJ.tuclonal.

EMENDA lPl0037-2
tJ CONSTI'I1JINTE: RrCAROO IZAR

JUSTIFICATIVA

o texto do Pr-c jefo reflete uma preocupação contra a tendência do

poder públJ.co em crl.ar condl.ções de induzilllento à menor prohferação humana,nas

cccemdades brasJ.]c1ras, como forma de ml.nl./ll1:zar as grandes questões SOC1iUS de

correntes de Ulll ercecaaeaec negativo da popu1cu;ão, em descompasso com a eapacid~

de ~econôluca do Estado. Todavia, nos parece que o rextc da emenda é sufl.ciente ,

eeee garantia constitucaonal, de cada cidadão ter a prole que bem entender.

A presente emenda tem por obJetl.vO preservar a autonomia llIU

nic1pal, reconhecendo a natureza dl.'Verl>1l1cada de noasas comunidades, nUlll PaIs de

d1:mensões colJt.1nenta.J,s~

Dé-se 30 pREA'JmULO. a segul.nte redação

Acrescente-se ao Parágrafo ~I, do ArtIgo 303, de ProJeto de

Cons1atulçâo, a expressão ", e suas respectivas controladas", passando o =smo A

ter A seguln!:e redação.

"f 41 - A ad.ussão de empregados nas empresas púbhcas, SOCl.~

dades de eccnceua muta, e funeaçõcs púbhc3S, e suas respeceavas controladas,s!;

ri f"ita eedaanfe concurso público, vedadas qualsqut:r contratações ou ad::lissões

em desacordo COm este preceito".

"PREÂMI!r:LO

Tratanclo-se de UIIl prínc{pio salutar, que inclusive, eonstitui

fator de manutenção de dl.6cipll.na ;mterna das empresas, deve ser estendIdo tam

bém às empresas eontroladas, razão por que deve ser aplicado em todas as empre ..

s3.1ique tenhatll partiCIpação aCIonária majoritár:la estatal.

........ 'cc",•• ic/.....C.......

..n.----------,J (TPFt""=:]

I [!Jl0f!fDPLENARIO

EMENDA lPl0038·1
tJ CONSTIlllINTE RICARDO IZAR

A t\sselllblêia Nacl.Onal ConstLtu.inte. lllvocando a proteção de Deus,dS

MeSlllO que se admita num preâlllbulo longa!l dl.ssertll-ÇõC:!l temáticas, há

que se ter o cul.darb de projetar humIldade, por exemplc, pedande a Deus que a:lIpa~ a

Consti..tUl.ção da Repúbbca FederatJ.va do Bras1l"

o preâmbulo de uma Constitul.ção é tanto mais respel.tável, quanto

maJ.or for sua concisão e autenticidade. A partir do comento eIII que suas expressões

eshDllaram coni'lJ.taa 1deológJ.cas. e filosólJ.eoB, ele padece de perda de credibi11

dade;

creta ... segul.nte

Dê-se ao inCISO XIV, do ArtIgo 12, a segul.nte re~ação:

-"XIV - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA-

JUSTIFICATIVA

o arl:1go 12, em referêncJ.a, tellll por escÔpo nOl"'lllatl.:zar na Cons

b.tUIÇão quaIS são os dl.reitos e liberdades J.m.h.vJ.duais invl.oláveis, e, entre '

eles inclue a sucessão hereditirJ.a. É llllprÓprl.O que se utilJ.:ze dessa cJ.tação pa

n- est:l.pular fIlatéria de CUStos, elllDlumentos e J.mpOCtOS que, devem ser obJeto do

Caplt:...lo I - T1t-ulo VII - Do Sistema Triootário Naeional, ficando S"as diversif!

eações para a leJ. ordinária.

obra dos representantes do povo brasloleu'O, e nunca afl.rlIIiLndo, como coesa certa,que

eles Já. se reuniralll sob sua magnâm.llIiLproteção.
O te::a:to do preâmbulo a mo,:bfl.car-se peca por conter UIlIa carta de

princIpIos, que ellseja collflitos filosóf1C05 ~os prÓprios const1tu1ntes.

..~---------......,
CONSTITlJINTE RICARDO IZAR

Supr-imJ.r o Arhgo 4.15 e seus parágrafos 11 e 2t.

JUS1'IFICATlVA

Não se trat'OL de matéria constitucional, devendo ser tratada pe

las leis civel e penal.

JUSTIFICATIVA

SubstJ.tu.a_se o Itelll XIII, do ArtigO 13, po.r:

D~ acordo Com os reg111lentas das Univers1dades Brasi]e:tras
ara ser Professor lodJunto é l'leCeSSar1amente obr1gatót:'lo POS5UU: ~
ursa de "Doutorado", sem o qual. não terá 1ngressa o portulante.

Na mesllla 1.1nha de entendimento o decreto federal n!: •••••••••
4.~64~_de 23 de jUlh!? de 1981, que inst1tu1u o plano Únl.co de ("la5-
1f1caçao e.Retr1bu1çao de Carqps e FHpregc8 para asUn1versJ.düdc"I Fe-
era1s, Auta:r:qu1cas e ~ndaC10naJ.s, que 1nst1tu1u, tall'l~1lI a isônom1a
alarJ.a1 (art. 12. capJ.tulo IV da 1ngre"lSo na carre1ra).

E não d,;v,: ser d,; outro modo a equivalêncl.<t, portanto o
S:26 p<'!ra funcl.Onar1~ de n1vel superior COlll 40 haras semanaIS atlnqe
te o mes.de Julho prox1mO_passado um lllontante de CZS (i4.124~ 40, portan
o qua:,e 19ual a remuneraçao de Um professor Adjunto XV com dedJ.cõtçãõ
xclusl.va e "doutorado".

'Alêno do i1iais t a grande .. aior1a dos PrafessQres Ildjuntos IV

stãa na Hagistêrio Superiar, h~ 'ioais de 2S onos, pre:si:ando relevltntcs

Il.r"ir;C111 Q educação universi1;,l;r111 brQllileira, 11 IIl1rá U1'I'8 prClvlt ineqUl.

oca tlll IfIl1reciflll'letot à sua respect.iva. asçllnsQo.

[!r ".,.""'''",,••--==::--==~
• O_art. 479 do atual proJeto de Constitu~ção da COlll1ssão de

1stelllatl.Zaçao passa a ter a eequarrne redação:

_ :' Os atua.l.S professores Ad)unto IV do quadro das ihst~tui-

~:sn~en~~:~n~ed~r~~:;:~~ ;~~~~:~ :epa~:~n~ ~~~~i~;I1.;i~::dr~;a~~~i~~:~
ares c~m todos os d1re~tos e vantagens da carreu:a. l.ncluslve Com ã
~~;~lencia de doutorada. sendo extintas estes cargos à medida que v,ê

I
ust1fJ.cação:

~upri~ir a letra.~ "1", do item IV, do artigo 17.

H'áo é .atéria cbnstitucl.onal. Trata-se de matc;ria que deve

J &tIr ",guIada, cXcluafVa.eJ1te pela legi.slação ordit1ária.

JUSTIFICA'I'IVA

T(1lT."..n .. 'C.&I;.... -;-----------..,

JUSTIFICATIVA

Não é llIatérl.a constituCIonal. Trata-se de matérIa que devc:

ser regulada, ~lusival1ente pela leg1slação ordinária.

SUpriltlr a letra "o", do ineloso IV, do artJ.gb 11.

EMENDA lPl0034-8
f!l

_/~C",u4GJ'.,ae.", .....-----.---,

PLENARIO

o resultado da atividade eqIre.sat"l.al deve rCllll;'"et"ar os fato

na de. p'toouçi.ot entre e1els os. íuneionmos.. O percentual do lu~ro destinado aos

ellpl"epdoa deveri llIer objeto de, por .eio de legislação ordi.nát'ia, :ulcenti,.vo fi.!,

cd (eHIIIPlif'icaUvamente dedutibilidado percentual do' ÜIIpOatô do ~nda a papr).

"nn: - particIpação nos lucros dos empregados segundo crJ.tê..:

rios de mereCillKlnto, eíicl.êncla ou antigUidade, lncC!!

tivada na forma da Iel....

~ fUf./.,j .."'rlC~'__-- -:l

EMENDA lPl0029-1 .
['J CONSTlTUIJm RICARDO IZAR

e
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"'--- •..·o"u.."'e.çJ. -,

semre subonhnada ao fato de suas atividades, meios e fins, não concor~

rem cem emresas brasileiras similares em plena atividade.

Parágrafo ••• _ Nos setores de prockJção onde o País contar com

tecnologia própria e suficientes recursos é vedada a instalação de ell()r~

EMENDA lPl0048-8
tICONsnTUDITE RICAROO IZ\R

sas COll capital e tecnologia IlUltinacionaIs. Suprimir a letra nb", do Item VIU, do ArtJ.go 17•

.lJstificação

Art•• ,. Q proWtor primário. detentor de oroorfeêeoe até 35(tr10ta e ctocc) A co:rpetição do capital e da tecnologia nacionais co:nestes

héctares, não poderá ter suas terras objeto de penhora para garantir w D~ mos segnentos de produção, de origem IlUltinaClonal l tem sido altamente JusrIFICATIVA

gar dividas contraídas em f1.Jr'Ição de atividade primária

.l.Jstiflcação:

A terra é a fonte de renda do trabalhador rural. Principalmente, P,ª-

ra o peqJeotJ nroortor, o QJa! não tem outro meio de subsistência

irrc:Jeditiva do desenvolvimento democrático da produçãO' brasileira

Nossa emenda vIsa restabelecer, no setor. a scoereua que nos

esseecter,

OJando da ampliação ou instalação de obras de grande porte e

de J.Ddústrlas de l.mpOrtância vital, lllesmo suscetiveãs dI:! causar danos li. vi

da e ao !Deio am~iente, o' interesse nacional deverá .sobrepor-se aos interes

ses pessoais, de g~pos e meSlllOaos, da c01llWUdade local, previsivelmente '

aletada.

Se lhe temam a terra, tiram-lhe o direito ao trabalho e. conseqcen-

temente, o minill'O de co-díções para o sustento próprio e de sua família.

E irrportante assinalar cpe sem a terra. Inclusive, ele oerderâ t2,

das as COIldlções de receoerer seu crédito.
' ..To/'"IT" ......O -,

Art ••• Será obrigatoria, para os currículos do ensino de 2!tl grau, público e par-

g aabido que a consulta popular prévia, nestes casos, pot' si

tão compleJ:os, geralmente estiJllula paixões violentas de fixação ao !!leio fa

miliar, apegadas a wg visão IIIIope do problema, que acabaria prejudicando o

progresso e o ceeseaeenrc econômico do pals.

Por ouh'Q lado, apoJ:ados nas leis ordinárias, onde cstarão e.!

tabelecidos 05 critérios de proteção à vida e ao meio D.IlIbiente, todos os c!

dadãos, e~tidades ou colllUt\idades, poderio fazer valer seus direitos, como '

já prevê o Arti&o 71 deste Projeto de Constituição.

UUDI.."S1"~.ç1o -,

ticular, a inclusão do estudo do Cooperativismo

Justificação

L...l:!==lLI!Ji:AllllQJZAI! ~) ('C;~..~
PLENARIO......"'.. ·"""m..."...-----"-]) flPirfl1

sistema cccoeretrvrsra.

Justificação:

Dar ao núlDero"3", da letra "e", do 1.noiso IV do Artigo 12, a s=.

glunte redação

_j) é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo ou I

programa, ressalvados os de defesa de discrJ.llI1.tl>lções de qualquer natureZA,os

~e~1.ncita:ento à V:-0lê~c1.a c outras formas de agressão \ faJDílill., ao menor,

a etica publica e a saúde,

JUSTIFICATIVA

A redação proposta tem a finahdade de cOlllpatib1.lizar o texto

com o disposto no artigo 404 do capItulo V - Da Comunlcação.

"' TUTO'.Ulfl"....i ..

.LU.. ol.O~lnl~"v••• w"..o _

Dar a juventude essa conscrêrcfa e fator principal para que se tenha

em torno dele devem gravitar todos os impulsos regeneradores do nosso oesenvoívj,

o encaminhamento indispensável a construção do futuro

Trata-se, não há dúvida, do sistema ecorõnícc mais próximo do social e

mento

EMENDA lPl0046-1

fl """,'orlo R!l9'TIJE tETIO

P plenário

o resultado final das operações incluídas entre os objetivos sociais do

SúfJ: .
Art •••• E: vedado à lhião, aos Estados e M:.Jnicípios cobrar tributos sobre

Os assocIados já pagam lJll)Ostos. Cobrá-los coes vezes _ às coop~

rativas e aos cooperados - é SOClalmente injusto.

EMENDA lPl0042·9

I? """"""O BOSPUF lflIO

tJ Plenário

EMENDA lPlOOSO-O
l:J CONsrITIJINTE: are-eco IZ\R

do da garantia do direito de morar.

de responsabilidade específica, esrecerecee una polít1ca urbana. llO sent!

Art. ••• A União. os Estados e os JJonicíolos deverão, cada lIll na sua área

Art. •• A prescrição do drrextc do trabalhador relvlndIcar perante a jushrça

"'--- Th'~Nvn.. ' •• ~.~ _

do trabalho ocorre passado un erc, contaoc a cart.rr da rescisão do seu contr~
Paragrafo • • - Prevalecerá semre a função social do solo urbano

to de eeoresa a ser actc-eoe.
sabre o dirertc privado da propriedade.

Suprimir a letra "J", do ítem 11, do Artigo 17·

Just1 ficação
Parágrafo.. - O direito de morar não se ~sgota no acesso a JUSTIFICATIVA

Direitos lIquIdo e certo deIxam de ser reclamado, pelo eeoreçaoc,
teto mas, inclui. à infra-estrutura correspondente e aos serviços urbanas

coramedo de perder seu emreqo, O que entas vezes ocorre qJanclo o ooerarrc

ectcoa a eeoresa na qual aí-da trabalha. até para que seu direlto não pre,!

Parágrafo.. - A política urbana de responsabil1dade da União.

Estados e !o\Jnicípios deve ser estebeiecroa conjuntamente. a Partir de

Trata-se de matéria que deve ser regulada, cxclt1sivamente, pela

lei ordinária.
creva,

proposta do »Jnlcípio, que a coloque rnteqrada ao contexto urbano que

Pela emenda, sendo o prazo de prescrição de lJl\ soe cootaoo, porém,

a partjr da rescisão do seu co-trate de trabalho. essa Incoovemênc:Ia fIca

lhe é próprio.

Justificação
EMENDA lPlOOSl-8 '"'..,--------,1 rorp'F"L""~tJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR . c......! _,

afastada.
Não el<istem apenas os latifundiarios ruraía, Os latiflJndiários uI.

PLENARIO

"' T~n~'.v."....çl~ ---,

Art •••• As cooperativas de crédito. una vez co-stoeracas capacitadas pelo

baoos tarrbém existem, que arctustve estocam terrenos. na exnectattva da

valorização para a exploração lroobiliária.

Tal POS1C10l'100lento anti-social prejuchca a coroostção dos Planos

Diretores e cada vez ~is afasta a DOPtJlação dos centros de qrava.taçãc css

cidades. com o que o Estado é obrigado a promover a all()liação COl1til"lJ8da

da infra-estrutura lnc:lIspensável.

Suprima-se o Artigo 313 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICACÃO

Barco Central. serão atribuídas igJaIs ccodlções às das instituições barc! Nestas condições. nossa Emer'lda vIsa a una tomada de posição

rias. diante desse grave problema social. Matéria não formalmente consti-tíicional.

Justificação.

PLENARIO

",.~/.......lo'·,..e.w,.. la __,

o crédito cooperativo é essencial para o desen vcjvure-to do co~

retfvíseo, tendo-se em vista o scoorte financeiro q.Je a$segur8 ao siste-

EMENDA lP1OO47-0
[!!

[!!
Nestas coodições é legítill'lJ e justo pretender sua coopleta lnt~

~-__-_-----'I.r~'."'n......;:o
Dê-se ao Artigo 471, a seguinte re....açâo:

gração no corpo das organizaç{les financeiras.

'~1Il1""".oWl1doltvl.~.'"11o

"'-- ' •• TO/.vltl"e.
ç
lo -,

SuprÚllir iI letra "o", do itcm IX, do art1.go 17.

JUSTIFICATIVA

_ Art. 471 _ A lei regulará o direito do enfiteuta de

extinguir, mediante resgate com indenização, a enfiteuse perpé

eue,

JUSTIFICAÇÃO

Irclua-se,onde COI.berl U<' ~~ 1", 7(lu.,ec i!ii
Art. ••• A ~lantação df emresas em capital nultlnacional no País será

Troata-u de llIatéria que deve ser regulada, eJ:clusivamente

pela lea;ialação onlinári•• trao é-DattÍru constitucional.

A redação proposta visa faelli tar a extinção da enfi

teuso perpétua. e por outro lado, não constituir':so ~m confisco

\ ao c11reito adquirido sobre imóvois urbano••
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Por outro .lado, essa obrigação não poderia aer- cumprida

pelas micro e pequenas empresas, por não disporem de condições

econômicas compativeis para~ suportar tal encargo.

JUSI'IFlCATIVA

Trata-se de dispontivo paradoxal que restringe a l1berdade de

iniciativa a prete.rlo de o Estado democratizá-la, contendo ea ..eu espírito I

prOpÓsitos lJ1tervencionistaa, ou seJa, na: controuâão da H1stóna.

Dar a letra "c", do 1I\01so IV, do Arhgo 12, Oi. segul.nte redação'

PLENI'tRIO

_e) é b.vre a escol~a indivl.dual de espetáculo púbhco :..de pr~

grallas de meios de cOIllUn:l.cação.

JUSTIFICATIVA

_----------.UTO/llISTl'ICaçb

Suprima-se o item XIII, do Artigo 13, re!"erente à part!

cipação nos lucros.

EMENDA lPlOO63-1
(l RlTA CARDOSO CAI!A DA SIL~;:"R ODIROS I p:r""'''~

tJ EMENDA POPULAR _ p;;:;~:~"ioJl..e'''''Io'-------'J tI7õ7~iillJ

o que pretende é descrever a nonDa em sentido o mal.S amplo p0,!.

,,{vel, tendo elll vista o alto deseevcavaeeeec tecnológl<lo que se processa

JII.\.IlIdo contemporâneo.

EMENDA lPl0054-2
(!J COlfSTITIITJ:i1'E RICAEOO IZAB ~

PLENARIO

Su~titua-se o inciso "b"I do {tell Y (a mam.1'estação coleb 

u), do Artiao 17. pelo sc&Uinte; suprimiDdo-se u letras "c", "d", "c", ":f"~

••". do EleSlaO {te-. V.

b) reconheeilllento do dird.to de greTe, fic;mdo seu exerc!cio

dependente da aanutençio doa sernçoa esaenciais ã ee..uddade.

=TIVA

A p-eTe nãodevo, nea pode ser J!'Ceonhecida. Coa0 direito abs.2

luto, Trata-_ de UlII direito relatiYO _ qualquer outra parto do 1IKlndo.

~ di_o o exe:rc{cio desse direito deve ser reau1ado pola

leiial~ão ordinária.

JUSTIFICAÇÃO

A participação nos lucros ou ações da empresa, sobre '

ser algo inalcansável na prática. acabará por privilegiar trabalh,!.

dores, já que essa participação é imposslvel em um sem número de

atividades não lucrativas e nas quais são mantidôs empregados, sob

relação de emprego.

Dê-seà letra "b", do 1IIC1S0 x:rn, do Arh.go 12, a s.egulJ1te redação;

-b) o exercIcl.o do direito de propriedade subordina-se ao b~ e_
tar da sociedade.

JUSTIFICATIVA

o exerc{cio do dire1to de propriedade subordUJado ao beJI estar '

.social, <:0.0 yea inscrito no teno proposto, d.ispensa a citaçio de outro.s valE

rea a aerell protegidos pelo Estado e pela sociedade, COIIlO wa todo, tal como r.!.

ferido lJOS artigos 17, UlCiso VDI o 4rt7 deste projeto.

DeVelllOS cD!lS1derar que o com:eito _ier de "be. estar aocial",

abriga, CIl ai .esmo, oa nlore. de "proteçio do me10 amb1entc" e "conservação

dos recursos naturais".

lUt.lJu"'''e~~ie ,-__
EMENDA N9

POPULAR

ê c ce.s ce nt e , onde couber. a r m g os ao Capi'tulo I. do Titulo

VIII (Da Ordem Econô1II1ca e F1nanCel.ra), do Projeto de Const1tuiçâo,

da Com1ssâo de S1stemat1zação. com a s e gu aaee redação;

"Art. - Toda a organização da ordem econôm1ca deve fund~

mentar-se no reecubeeaaenec da pr111.aZ1a do trabalho sobre o cap1.tal

A lei assegurará a pr10r1dade da remuneração do I:rahalho. atend1das

as ne ce a a a dade s bis1cas do I:rabalhador e os s e ua encargos fam1.11.!,

res, sobre a remuneração do cap1tal.

Art. - As normas de proteção aos trabalhadores obedec:~

rão, aléa de outros, que V1sell. ã melhor1a dos seus benefíc10s, o se

gU1nte prece1to;

- larant1a de res1d1rem com .uas faaII1.as em 1111Ô-

veis da empresa, 51tO nas proxÍlll1dades do local de trabalho.

Parãgrafo único - N. 1mposs1b1lidade de c:umpr1r esta no.!

ma, a empresa pagará os correspondentes adic10nals de salãr10 para

auxí110 moradia e auxíl10 transporte, nas forlllas a Sere. defin1das

ell legiSlação espec:if1ca.

Art. - t 8ar.nt1do a todos o direito. para Sl. e para .ua

família, de .orad1a d1gna e adequada, que lhe preserve a sesuran..a,a

l.lJtia1dade pe •• oal e familiar.

I 19 - A União desenvolverã Ulll Plano Nacional de Habita

ção no atendul.ento de.se objetivo, dando preferincia a utilh:açã:

da. terra. púb11c•••

Art. - O grupo fam11iar que estl.ver ocupando um terreno

particular. ell; :irea urhana, para f1m de morad1.a. de forma llIan5a e

paceif1Ca. hi mais de 2 anos, ecacmuaeenee e sem reeceb ee reenee de

domínio alheio, adquir1r-lhe-ã a propriedade. med1.ante sentença JU

d1cial declaratôria devl.damente eeans e ea e a , -

Parágrafo ún1co - Aos moradores das favelas exas z en ee s ,

Qa data da promulgaçã.o de5ta C0l1st1tuição. i conced1da a propr1ed.!

de da parcela de solo que ocupam."

Supr:uaa-se o Artigo 14 e seu Parágrafo Único, sobre'o trabalho dos

JUSTIFICATIVA

ENTIDADES RESPONSÁVEIS;

MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

CARITAS ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO

IMPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA DO OUTEIRO

RITA CARDOSO GAMA DA SI.LVA E OUTROS (30.240 subscritores)

Pro11ferall em. todo o País as favelas. Os sa1.âr10s 1nsuf.=.

eaenee e e a exploração 1lllob111.ãr1a conduze. 1ll11hare.s de bras11e1ros

a uma cond1ção sub-hulIIana do hab1t:ação.

O Conselho Federal de Arqu1tetura cene r de e a adequada a

lllorad1a COIll ãrea m.ín1ma de ed1f1cação de 41,5 m:, eee uaa div1são

1nd1spensãvel de: sala, d01s dorm1tôr10s. coz1nha. b anb e a ec e área

para tanque.

As 1ntervenções do Estado nesse setor foram atê agora

10CapaZl!1 de apresentar u1l1a .olução def1n1t1va para o problema.

Amadureceu na consC1ênc1a dos bras1le1t'os o reconheC1men

to do dire1to do. favelados i posse da terra em que hahitam. -

Hã ace1taçâo do direlto dos trabalhadores eXJ.g1relll. de

suas emp~ellas o. benefiC10. da educ~ção. da saúde e da moradia para

suas fao1l1as.

COnf1ante.s na .sens1b111dade dos nOSBOS f:onSl:1tu1ntes em

relação às d1ficuldades de morad1a dos bras11e1ros, nôs, da Com1.ssâo

Arqu1d10cesana Constl.tuc10nal encam1nhamos os subsídios aCUlla

AUTOR;

Loni,e de i,arantir o empregado, o projeto, se raantido, trará i,raves

prejuhoa ao Pats como wa todo.

JUSTIFICATIVA

Subsb.tua-se o tte. I, do arh.go 13, relativo à garantia de empre

go, pelo segu1llte, suprillÚdas as letrõlS ".", "bOI, "c" e "d".

I _ Garantia do threüo ao trabaiho medJ.ante relação de emprego.

PLENJl:RIO

o e.prego estável, titl como prevJ.sto no projeto, revela-se inócuo,

porquanto, a estabilidade no e.preao não resiste às grandes' crises econômicas,

por UII lado. o,por outro, quando o PaI. rlve a plenitude do equil{bno eCODÔ

Idco, e&IIa garanha. é suplantada pela. lei da oferta. e da procura.

~ TUTO/NSTl'OCaç1o

PLENARIO

Quanto ao Parágra1"o "nico, l:U1bé. suprilllido, -na de coruoequência,

não dbpÕe , proprialllente, sobre o trabalho dOllléstico do menor, JI2,., .ia, da '

proilnção ienérica ao trabalho gratuito. o que a legislação ordinária condena.

Trata-se de Il\Il.téna que deve ser regulada. pela legislação o~

ria.

Ele;"ar a categon.a de norma etlnstituC10nal o direJ.to de trabalha

dores dOlnéshcos é dcsconhecer a r-eakadade braBJ.le1ra. A regra estabelec1da ~

lo Art. 14, levaria, certUlenteJ ao desaparecilDeJ1to dessa categoria proí1ssio

nal, Já que o ClIIJlregador doméstico não pode arcar com os ônus que a medida re

presentaria.

JUsrIFICATIVA

dolllésh.cos.

~----------"""_.~.'------------,

EMENDA lPl0056-9

L(!l:=C=O=NS=T=I=TU=I=NT=E=R=I~CARD=:O:I:ZAR==========::::;)flYF~".'~
['J ~"'-'''·''·''''~''··''--~~~===I l'?t?iiJOJ

Suprima-se o i tem XXIX do Artigo 13.

'JUSTIFICACÃO

Trata-se de matéria que deve ser regulada, exclus1vamente

pela le~islação ordinária, como aliás já o é através do seguro de

acidentes no trabalho.

Supri_-se o :1teaxv, do Artii,o 13

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAll N9 PE-9, de 1987.

"Cr1a norllllls quanto aos d1re1tos dos trabalhadores"

Ent1dades responsãvels:

- MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

- CARITAS ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO

- 1HPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA DO OUTE.!

RO

Relator Constitu1nte BERNARDO CABRAL

Suprima-se o i tem XXVII, do Artigo 13 a

JUSTIFICACÃO

CUida-se de um dever do Estado e não das Empresas Priv..!,

d.. zelar pela assistênci.a às crianças e lhes of'erecer condi- ,

çõe. de saúde e educação. De qualquer f'orma. trata-se de matéria'

que deve 15er Obje.:o da legislação ordinária.

JUSTIFICATIVA

Trata-,ac de IDtéria fonulmente.não constitucional. p~ria de

legislação o~a e polêldca, para. o 1'ia de aer estabelecida CO!l1D regra &!

raI para o Pala.

EMENDA lPl0062-3 I p:r='~
l!J COfITJlIPUTh'TE RICARDO 1ZAR . _ _

Subscr1ta por 30.240 eleitores e apresentada por três en

tJ.dade. associjlt1vas, a presente emenda objetiva conSl.gnar na futu

ra Con.t1tu1.ção princíp10s consagradores d. prl1llllzia do trabalho s2

bre o cap1tal e do direlto à morad1a.

Co.petindo a este Coleg1ado, nesta fase dos trabalhos, .!
nall.$ar a proposta apena..s em seus aspectos forma.1.s e conB1derando

que esta. segundo infor.ações da Secretllria, atende às eX1.iê nC1as
previstas no art. 24 do Regimenl:o Interno para sua regular trami

tação, meu parecer ê no sent1do de que a Com1.ssão se man1feste pe

lo recebullento da E.enda Popular n9 PO-00009-1. reservada a apre=

~iação de .êrJ.to para a oca.sião prôpr1a.

Sala dae Reuniõee. n o/i/l I-

~AL
Relator



Assembléia Nacional Constituinte • 105'

EMENDA N9

~

EMENDA lPl0064·0
fl JfiLIO DA COSTA B SILVA B OUTROS

P EMENDA POPULAR _ ;~~;~C;;~la/"""O.•'lIla

r

I
Inclul DO Capítulo 111 (Da Educação e Cultura) Título IX I

(Da O~dem 50ela1). do Projeto de constltul~ão da Com:LSsão de Sl.Stem~

tJ.zaçao. os s e gu a n t e e artl.gos. a t ene e paragrafos

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR. N9 08. de 1987

"Crl.ll normas sobre educação. cultura e esportes."

Entldades Responsávels

- Ml.tra Arqu1.ep1.scopal do Rlo de .rene r rc

- ca r r eas Arquldlocesana do R10 de Janelro

- Imperl.al Irmandade de Nossa Senhora da Glõr1.a do

Relator· Constl.tul.nte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 30 804 e tea eoeee e apresentada por três en

tldades as sc cae ervae , a presente emenda obJet1.va a l.nclusão de vi

r10a princíp10a relatlvos ã educação no futuro texto constltuc1.onal.

e n t e e os qual.S o da garantla da educação rellBlosa.

AUTOR-

MAEKKEL ROSENBURG FERNANDES ÁLVARES e outros.

(749 856 subscraecres)

ENTIDADES RESPONSÃVEIS.

CONFERBNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB

ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇÃO CAT(1LICA DO BRASIL - AEC

ASSOCUÇi\O BRASILEIRA DE ESCOLAS SUPERIORES CAT6LICAS - ABESC

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR 89 l'E-5. de 1987

"Cr1.a norlllas relat1vasà educação"

Entl.dades RespODSáve1.s

TlI.o,,,,,....,,,.ç10

pr;;;;;~~

tJiiY;m

·~I""",f....,•• lo/lllK'lII"lI"

" Parágrafo (Jn1co - Serã proclamado ele1to o cand1dato

que obtiver ma10ría de votos. não
computados os em branco e os nulos".

Substituam-se os três parágrafos do art1go 153 do ProJ!!.

to de Const1tuição pelo segu1nte:

-Assot:l.ação de Educação Catõllc:a do Brasll

-Assot::1.a çâo B'ra s a.Lea r a de Escolas Superl.ores Catõl1cas

Relator: ConstltU1.nte BERNARDO CABRAL

Acolhemos na formulação da presente emenda sugestão que

::: ::;:~::::Ut:~::~eitoa Federação do Comêrclo do Estado do Ceará.

No Capítulo I (DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL). do Títu-

lo VII elimlnem-se as referêncl.as ao 1mposto de vendas a vareJo de

mercadorias, substituindo-as por "Imposto sobre Servlços (ISS)".

Subsc:r1.ta por 749 856 e Le a t c r e e e apresentada por três en

t adade s as s ee r s t i.vas , a presente emenda vr s a a anc Iu r r , no

c9nstt.tucl.onal. vârlos prl.nc.íp10s ce t a e rvce à educação. entre •

quaa s o da 1nstltU1.ção do ea s a nc rell.gl.oso como componente c:urrlC:E.

lar.

-Conferêncl.a Nacional dos lhspos do Bras1.1

JUSTIFICAÇÃO

Compet:l.ndo a este Colegl.ado. nesta Iase dos trabalhos,aDi!

llsar a proposta apenas em seus aspectos formal.s e con s ade z a ndo que

esta. segundo lnfoJ:mações da ãe c ee ce r ae , atende às eX1.gênCl.8S pre

va e eas no art:.24 do Regl.lllento Interno para sua regular tramltação.

meu parec:er ê no sent1do de que a Comlssão se man1.feste pelo rece

blmento da Emenda Popular '09 PE-OOOlO-S. reservada a aprec1.ação de

mêrl.to para a ocastão prõprla.

Solicito a Vossa Excelência estudar a pertinência da a

presentação de emenda ao Projeto de Constl.tu1ção ellminando o gravos~

lmposto sobre vendas a vareJo. prevlsto no ltem 111 do art. 273 para

a competênc1a privatlva dos Mun1cípios. Referida 1novação penallZa as

empresas com novos Controles burocrât1cos e repercute no preço das •

ercadorJ.as das organ1Zações integrantes do mercado visível. A compen

sação podena ser dada aos municíp10s com a permanêncla do 1JIlposto s~

re servlço~. em sua competênc1a. e consequente retirada dos servJ.ço-;

amo fato gerador de imposto para os Estados. pcdendo-se aumentar a

articipação dos municípios no rCM dos Estados. os grandes benef1ciâ

ios da proposta de repartição de tnbutos do Projeto de Constituição.

aço vênia para lembra.r que o contriáu1nte não está sendo conveniente

ente considerzdo pela Constituinte, e que qualquer decisão omissa -;

uanto a harmonização dos interesses dos contribuintes, da Un1ão, dos

nicípios. será prejudicial a todos. sendo certo que a exaustão das

mpresas e pessoas fincas ating1râ. em primeiro lugar. àqueles que em

rincípio seria os benefic1á'::'1os da impoSlção tributár18 exagerada.

Sala das Reun1.Ôes. em 06 08.87

sere das Reuniões, em

.."-----------"""~",,.~~-------------,

IEMENDA lPl0067-4
[!J Conshtuint. MAURO SAMPAIO

,EMENDA lPl0066·6
[!J Constitu"t. MAURO SAMPAIO

I"l PLENlRIO

.I"l PLENlRIO

~inte BERNARDO CABRAL
( ~\: Relator

§ 1 9 - Tanto nas escolas do Bstado como nas das 1nst1tuições

da socledade. eX1ge-se o atendlmento aos padrões de quahdade nos se!.

V1.ÇOS da educação descrltos no art (1nicial)

§ 29 - O Estado garantl.rá a reahzação desses dueltos atra

vés de outros programas tais como. transporte, alimentação, materlal

escolar e ass1stêncla ã saúde. cujos recursos não provenham da por

centagem destlnada ã Educação geral.

Art. ..Todas as escolas. sejam da rede estatal ou outras. de-

vem oferecer uma educação democrática..

a) pelo seu conteúdo. nos termos do art. (in1c1.al).

b) pela part1cl.pação responsável. cada um no seu nível de fUllj

ções. na realização das atlvidades escolares.

Parágrafo únlco - S livre ãs 1nst1tu1ções educac10nal5 a op

ção por uma orientação rel1.glosa da educação oferecida, dentro da c,!

racterística democrâtl.ca aC1ma lndicada.

Art ..Respeitadas a opção e a conf1ssão dos pa1S ou alunos. o

ensino rehgloso const1tu1râ componente currlcular na educação de }9

e 29 graus das escolas estata1s."

ücmpe c ru dc a este Coleglado. nesta fase dos trabalhos. i!

na Laa a r- a proposta apenas em seus aspectos formalS e eens i de eaeue

que esta. segundo l.nformações da s ec ee eaea a , atende às eX1.gênc.las

previstas no art 24 do Regl.lIlento Interno para sua regular tramit.=!

ção, meu parecer e no s eu t r dc de que a Com1.ssào se aan r r es ee pelo

r eeeb i eencc da Emenda Popular n9 PE-00008-3. reservada a aprec1.açâo
de m~rl.to para a Oc:âS1ão prõprú...

Art. "'"~ llvre a cr1ação de escolas de qualquer nível,uma vez

sat1sfe1tas as eX1gênc1as lega1S quanto à qual1dade do enSln". ã ha

bihtação prof1sslonal dos educadores e adm1nistradores e garantld;

a idone1dade e regular1dade da adnl1n1.stração escolar.

Art - A Educação necacnet , baseada nos ade aa s de uma demo-

cracaa part acapatava , tem por Emak í dade o pleno e permanente desen

vctvauentc mdavrdua l e socaaf da pessoa humana. para o exe'rc Icao

censcaente e Lavre da cadadama nedaence uma reflexão crítica da Te,!

Ladede , para a capac1 tação ao trabalho e para a ação responsável a

servr.ço da sccaedede , apta a craar uma convãvêncaa soj.adâma compr.2.

ae eada com a reahzação da jus t rça e da paz.

Sele êes necnaêes , em (/t/I i-

EMENDA N9
POPULAR

Ac:rescenta a r t agc s e parãgrafos ao Capítulo *(EdUCação e
Cultura). Título IX (Da Ordem seca .. I), do Projeto ue Constl.tul.ção da

Com1.ssão de S1.stematl.zação. c:om a redação que se segue.

Tlnol.un",~.ç'"

JUSTIFICATIVA

Parágrafo ún1co • O amparo têcnlco e f1nance1ro dos poderes

púbhcos somente poderá ser concedldo a entidades educacionus de

natureza não lucrat1va desde que estas comprovem a reaphcação dos

excedentes do receb1mento na melhorl.a da qualldade do enS1no e pres

~
pt::e::::as da gestão contábü ã comnn,dade e aos órgãos pUbllcos co~

Art ":"0 Estado. em suas escolas. tem obrlgação de oferecer gra

tUl tamente a todos as condições necessárlas de l1cesso a permanêncla

na educação escolar fundamental. e de garantir os recursos necessâ

rlOS àqueles grupos que se dl.spuserem a m1nistrar. gratuitamente, a

educação escolar fundamental.

I
Parágrafo único - Todos têm 19ual d1re1to. sem discr~mina

ção de qualquer ordem. a uma educação escolar fundamental que pree!!.

cha a quahdade l.nd1cada neste artlgo.

\
JUSTIFICATIVA

"Art. - A Educaçso lUlclDRa1, baseada DOS a de a r s de uaa

de aoc ru c a a part1.e:t.pat1.va. tem por f1.nalldade o pleno e perma

nente de s envc Lvamen t e lod1.vidual e 60C1111 da pessoa buee.na , para o

eae e eLe rc cons e a enue e Lavre da c1.dadanll1 med1ante ullla reflexão cri

I:lea da re a La d ade , para a capacltaçào ao trabalho e para a ação ree

ponsãvel a serv1.ço da sociedade, apta a ct"ll1r uma couvivêncl.a SOlldã

rl.l1 comprometlda com. reallll:ação da Just1.ça e da paI: -

A Assemble1.a NaC:l0nal Const1tU1.nte deverá estabelecer as

bases de uma soc1.edade democ:rátlca. livre. plurallsta. part1c1pat1va.

onde todoa goze. de igual.8 direitos. sem qualquer tipo de dlSCrl.m!,

nação e o Eatado seja lnstrulllent:o a serviço desta SOCledade. aubo,!:

dlnado e controlado por ela.

Parãgrafo ún1.co - O amparo téc:n1co e finance1ro dos pode

res pübl1cos somente poderá ser concedido a entl.dades educ:ac1.onal.;

de natureza não luc:raclva. desde que estas comprove. a reapl1caçãõJ

dOI exc:edentes do rendlmento na melhor18 da qual1.dade do enS1no e

prestem contas da gestão c:ontâbl.l ã comun1dade e aos õrgãos públl.cOS

competentes A obtenção dos benefícios somente serio c:onced1.dos me

dlante aprovaçÃo das contas pelo Conselho de PiEl1S e Mestres da enti
dade."

I - Todos têm dlreLto. sem dl.scriminação de qualquer

ordem. a uma EDUCAÇÃO DE IGUAL QUALIDADE. seja

ela ml.nl.ltrada em. estabeleC:1.mentos de en s aae pu

b t s ee ou pr1.vados. gratul.tos ou pagos. urbanos

ou ruraia.

11 - O ensino e s e c t a r de prlmelro grau será obr1.gat,2

rlO para todos e amplamente garant1.do pelos l'od.!,

res Públl.C:os. mlnl8trado gratuitamente nos csta-

be Leeace n ces publ1.cOS e na falta de vagas na rede

pübl1.ca. talllbém)&ratu1tamente para os alunos. na

rede part1.cular local. sem prejuízo do ressarc..!.

mento das euua de de s , para o establec1.mento. por

parte do õrgão públlco competente.

111 - AI; eep ee s as são obr1.gadas a aSSU1ll1rem despesas

com pagamento de estudos para seus empregados ou

dependentes. em cursos de nível .édlO.

IV - Aos portadores de def1c1ênc1as deverão ser cre re

c í dae c:ond1ções ea pe c r aa s de educ:ação. também ec:2,

nÔml.c:as. para que possam desenvolver-se dentro

de suas pc t.e n eaa Ladade s e ccu e r vbu r r para o bem

comum. como c1dadios de pleno dx ee r t;c

V - A educação reI1gl.osa ê d1re1.to de todos e será g..!.

rantl.da pelo Estado em todos os U1ve1.S e horá-
rios escolares.

VI - Outros programas complementares ã Educação. ta1s

como· transporte. al1.mentaçâo••aterlal esc:olar e

e ass1stênC1.a ã saúde. serão garant1.dos atraves

de rec:ursoa que não provenham da percentagem de.!.

tinada ã Educação em geral.

Art. - OI me1.OI de comun1.cação loclal sio parte lntegrao
te do aiatema educacional e deverio preservar os valores cultural.s:
resional.8 e naC:lonaLI.

Parágrafo únl.C:o - º Congresso Nacional estabeleceri 1e1.

que re ...ulem a atlvldade dos mel.OI de comun1.c:ação soc1al. buscando

I
prevenlr abusos que atentem contra os valores étl.clJs. morals. de JU.,! I
tlça. d1gnl.dade e 11be.rdade das pessoas. em geral. passlvas d1.ante
do poder de sua penetração nos lares.

I
Art -! llvre a cr1.ação de escolas de qualquer nível I

uma :ez satisfel.tas 85 eXl.gênclaS legal.s quantci"ã quall.dade do ensl.~

no. a habl.lltação prOfl.SS10nal dos educ:adores e adllllnlstradores e ga

rantLda a l.donel.dade e regularl.dade da adm1.nl.straçio esc:olar. - ,

'I Parágrafo ún1.co - Entende-se por educação todo o proces-I
ao de ajustamento da pessoa a SI. própr1.a. à comun1.dade e ao trabalho.

o qual l.nclul.. alêm aa escola. em todos os seus dl.ferentes nívels. a
, famílLa. 011 mel.os de comun1.cação ec ca ej, e o emprego.

I
Para que ella socledade aeJa possível. deverá ser afirlll.! I

do o d1.reito de todos a uma educação fundamental de qual1.dade sec

qualquer tlpO de d1.lcriIll.llação. ass1= COIllO o plural1.smO e a 11.berda

de no desempenho das at:lvidadea educac10na1s

A proposta defende. al.nda. o enSlno rellglos0. como par

te l.ntegrante de uma educ:ação plena.

AUtOR.

JtlLIO DA COStA E SILVA E OUTROS (30.804 subsc:ntores)

!MTIDADES RESPONsKvEIS

MItRA ARQUlEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

CAUTAS ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO

nlpEI.UL IIJIA&DADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA. DO OUtEIJ.O

A Assembléia NaClonal Const1tu1nte deverá estabelecer as ba

ses de uma soc1edade democrátlca, l1vre. plural1sta. partiCl.p'atlva,O!!

de todos gozem de 19ua1s d1rel.tos. sem qualquer t1pO de d1scr1m1na

ção e o Estado seJa lnstrtD!lento a serv1ço desta socl.edade. suõordin,!

do e controlado por ela.

Para que essa sociedade seja possível. deverá ser afumado o

direito de todos a uma educação fundamental de qualidade sem qual

quer t:lpO de discrim1nação. aSS1m como o pluralismo e a llberdade no

desempenho das atividades educaciona1s.

A proposta defende. ainda. o ensino rehgioso. como parte irr

tegrante de uma educação plena.

JUSTIFICAÇÃO

A eXlgênc13 da m810ria absoluta de votos para eleição

presidencial contraria arraigada tradição brasilC1ra e apresen

ta. alnda, a desvantagem de provocar a necessidade de d01S pIe!

tos sucessivos. no curt:o espaço de quarenta e cinco dias.

• ObJet1va. portanto. a presente emenda elillllnar do Pro
joto de Constituição tal exigência. -
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JUSTIFICATIVA

Federal e uma Universidade Particular além de dezenas de Escolas

Superiores isoladas, a mais ampla rede de escalas de 12 e 2~ grau

oficial e particular, três emissoras geradoras de t.eâevf sãc , mo

derníssima central telefônica que interliga toda a regUlo e mais

três Estados, cerca de 20 emissoras de rádio e outro tanto de jo!:

nais, e o que é mais importante, UH POVO, trabalhador, consciênte

e ansioso de ter sob seus domínios o seu pr6prio Estado do Trian

gula.

-Parágrafo único. As contrJ.bu1çôes sociais so

mente poderão ter fatos geradores e bases de

cálculo dos tributos compreendidos na compe
tência tributária da pessoa jurídica de direi
to públJ.co que as instituir.·

J-U-5-T-I-F-I-C-A-T-l-V-A

Por tudo isto, e porque somos cerensores da autc-detec

minação dos povos, é que pedimos a ceãcãc , pela Assembléia Nacio

nal Constituinte, do ESTADO DO TRIANGULO.

Acrescente-se um parágrafo ümec ao art. 263. do ProJeto

da cceuesãc de SUltematização.

A nossa intenção de obter a criação do Estado do Triâ!1,

gula, está perfeitamente inserida no contexto de que julgamos ne

cessário uma subdivisão territorial de nosso País, que precisa

ter suas administrações descentralizadas, para um melhor orçamento

e funcionamento; segundo, porque o nosso caso particular constitui

anseio hist6rico de nossa população, datado de mais de 100 anos

sem contar que nossa região já fez parte da capitania de São Pau

lo, da de Goiás, e 'por último de Minas Gerais, não tendo assim

maiores vínculos hist6ricos com esse ou aquele, com 74 municípios,

mais ou menos 133.000 quilômetro quadrados de área geográfica, p!!.

putaçãc de mais de 2.000.000 de habitantes, quadro eleitoral de

mais 900.000 eleitores, uma economia bastante solidificada ONDE

NAO EXISTE CRISE, uma agricultura em franco desenvolvimento

sua extraordinária produç~o de arroz, milho, feijão, soja, café e

trigo, uma p~cuária de corte e leite com o que existe de melhor

no país, parque comercial e industrial dos melhores do BrasU

em constante crescillento, o maior parque de armazenamento de

grãos do Pais, a maior central frigorífica da América do Sul, re

presentando um sétIeo do potencial hidroelétrico da nação, urna

respeitável malha rodoviária asfaltada ligando quase todos os mu

nicípios e interligando os maiores centros do pais, duas estradas

de ferro a REDE FERROVIARIA FEDERAL e a FEPASA, uma Universidade

tJ Plenário

EMENDA lPl0073·9
(!J .DEPUTADO HAUR1cIO NASSER ""IM

r.r Ture ' . U. Il. ,,&lô
io

TUf(l/.U'f'flC~a' ---,
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EMENDA ADITIVA

- PLENARIO -

§ 1~ - A superfície territorial do Estado do Triângulo

JlJSTIFICATIVA

darias ou prestação de servacos , com o monta,!!

te cobrado nas encecacree , pelo mesmo ou ou

tro Estado.·

A restrJ.ção contida na parte final do S 60, em sua r~

dação primit1va, eoncrem.a frontalmente o princípio da não

cumulativJ.dade do ampoatio , Ora, se não se assegurar o crédi
to de uma operação isenta, na próxima fase de c1.rculação da

mercadoria esse beneficio será anulado, porquanto o imposto

incidirá integralmente. :e um desvirtuamento do s1stema, tr.!.

zido, a11ás, pela Emenda Constitucional nO 23 ã Carta de

1969. (Emenda Passos Porto.)

pira!, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, UberIandia, Vargem Bonita, V.!!

zante, Veríssimo, desmembrados do Estado de Minas Gerais.

ArL - Fica criado o Estado do Triângulo, constituí-

dos nos municípios de Abadia dos Dourados, Agua Comprida, Aragua

ri, Arapuá, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Verde, campo Flori

do, Campos Altos, Canápol1s, Capin6polis, Carmo do Paranaíba, Ca~

calho Rico, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas,

Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Estrela do 5ul,Fro!1,

teira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor, Guimarãnia, Gurinhatã, Ibiá,

Indian6pol1s, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Itura

ma, João Pinheiro, LagaRlar, lagoa Formosa, Matutina, Medeiros, Mo!!..

te Alegre de Minas, Honte Carmelo, Nova Ponte, parecatu, Patos de

Minas, patrocínio, Pedrin6polis, Perdizes, pirajuba,Planura, Pra

ta, pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba/Romaria, são

Francisco de Sales, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, são João

Batista do Gl6ria, São Roque de Minas, sacramento, Santa Juliana

Por J.5S0, a proposta de se excãuae, do 5 60 do artigo

272, a oração -A 1senção ou não ancaôêncae , salvo deternunl!

ção em contrário da legJ.slação, não :unplicará cxêda.ec de i:!
posto para compensação daquele deVJ.do nas operações ou pre.=:.
eecêee seguJ.ntes.·

Santa Rosa da serra, Santa Vitória, .serra do Salitre, Tapira, Ta- _I

I
fica definida pelos limites externos dos municípios que o compõe,

Incluir nas disposiçaes finais e transit6rias os segui!!,

tes artigos:

nas divisas com os Estados contíguos.

r~ll~'~

E'!"ô"?'J

tJ!M~~'"'~

C\õiI'oãfã7J

Mas uma liberdade de dispensa a que se vaa opor o ª
nus de uma indenização ou o ónus de uma multa esta ou aqu~

la sempre crescente, na consJ.deração do tempo de serviço
prestado pelo empregado à empresa.

Numa sociedade democrática. se a Constituição
do pais já define sobre a liberdade de reunrâo , torna-se desnecess!

rio que conste no texto legal algo relativo ao "prévio aviso à sE.

toridade". a respeIto das reunIões

Enfim, uma estab1.11dade que o empregado vai ccnqui.a

tando e que, paulatina e concretamente, se conscâade , por

que a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê preJU

dicada pelo acréscl.JDO progress1.vo do valor da indenJ.zaçã:;
ou da multa.

na} Todos podem reunir-se paci ficamente, em

locais abertos ao público, sem necessidade de autorização, salvo

quando a reunião Interferir no fluxo normal de pessoas e veIculos I"

EMENDA lPl0069·1
flQ.EPUTADO MAURICIO NASSER

o eficJ.ente desempenho da ativJ.dade produtiva pr!i"ss,!!

põe, não há negar, a livre contratação e a livre da.apenaa ,

Razões de ordem social, no entanto, ml.l~tam em favor
da garantia da estabJ.lJ.dade.

Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho e,!
clusivamente paternalista.

Dai, o encontro de uma solução eclétJ.ca, perseguido
na proposta que ora se apresenta.

Não uma eBtabilidade absoluta, na verdade preJudi-
cial, porque nociva ao empregador, ao empregado (a quem

seria por inteiro desest1mulante) e ao próprJ.o País.

Dê-se à letra na". do inciso I. do artigo 17 t

do Projeto da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:

-d} indenização do trabalhador deapeda.do ou fundo de gara,!!

tl.a equivalente, com J.ncidencia de multa, em uma ou 0E.

tra hipótese, proporcionalmente progressJ.va em relação
ao tempo de seevacor

Dê-se ã letra -d-, do in~~~o~.uI;iCd~'-a-r"'t"-i9-0-1:-:3:-,-d"-o---=-pr-o-J-et'-o---=-da---;
Comissão de Sistematização, a segul.nte red~ção:

EMENDA SUPSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17

tJ Plenário

EMENDA lPl0068-2
fJ DEPUTADO HAURlcIO NASSER

r.r----------TU;n/.~.T"iUÇão

EMENDA lPlOO70-4
(lDEPUTAOO HAUR!CIO NASSER rHÓB'~

(IlõPjO"EJ

§ 25l - O TSE terá o prazo de 180 dias, a partir da pr.!2.

mulgação desta Constituição, para realizar plebiscito nos munici

pios referidos neste artigo, visando à ratificação da criação do

Estado do Triângulo.

JUSTIFICATIVA

:e preciso dar um limite ã criação das contri

buições sociais. Assim, par-a que não haja invasão da co,!!

J?etência tribután" atribQ!~a a uma pessoa Jurích-ca de

direito público por out;-a, fÕe-se eeea restrição.

JUSTIFICATIVA

SuprJ.matn-se os S5 10 e 20 do artJ.go 335, que trata das co,!!
tribuições sccaaí.s,

r.r-""Tu"",,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,--TUfO/.un ,,,-.t;io

~~§~g~Ii~~~E~~~~3AOO: Art.272
Dê-se ao 5 60 do artigo 272, do ProJeto da ccaasaâc de sxe

tematização, a seguinte redação:

As contribuições socJ.aJ.s Já vêm prevJ.stas na pa.=:
te do sistema tributárJ.o - art. 263, onde, alJ.ãs,estão bem

sJ.tuadas, poa.s eaae exações partJ.cJ.pam da natureza tribut,!.
ria.

P=';~~~~

1ITPdi'~~
.....I.IO/CC"'ISiO/ .....COllJU ..... ,

Suprima-se o ítem XIV, do art1go 12, do projeto da cceuesêc

de S:Lstematização.

JUSTIFICATIVA

A transmissão de bens Já é fato gerador de tributos

atnbuidos à competência dos Estados Icausa-mceta,s) e Huni

CíP10S (inter-v~vos) (Art. 272, lI; e art 273, lI.)

Assim, p. ex- , a União Federal não poderá to

mar como base imponível de suas contribuições base J.mpo

nível d~ imposto atribuído aos Estados ou Kunic!pios.

w

EME~DA SUPREssIVA

DISFOSITIVO EMENDADO: Art.12

EMENDA lPl0074-7
tJOEPUTADO MAUR1cID NASSER

-ê+lenárÍo

Art. - Uma vez ratificada a criação do Estado do Triã!!,

guIo, c:.abará ao Presidente da República, nÇ) prazo de 180 dias, n!!,

mear o Governador provisório, cujo mandato se extinguirá

posse do Governador e Vice-Governador eleitos em 1990.

§ 11:1 _ O Presidente da República indicará o munic!pio

que sediará a capital provisória do Estado do TrlAngulo.

§ ~2 _ A Assembléia Legislativa será instalada em 19511,

na mesma data das demais assembléias estaduais, pelo Presidente

do Tribunal Superior Eleitoral e terá o prazo máximo de seis me

ses para elaborar a Constituição do Estado do Triângulo, à qual

caberá definir a loca112açllo da capital permanente.

Art - A eleição do Governador e do Vice-Governador,

dos senadores, dos Deputados Federais e dos Deputados EstadiJais

será realizada em 1990, presididas pelo Tribunal Superior Eleito

raL

§ 1~ - A posse do Governador e do Vice-Governador dar

se-á na mesma data dos demais governadores eleitos em 1990.

rr;;~D;'''~

tEI'~ã(ã7l

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 335

tJ Plenário

Além do mais, o S lo especifl.ca algumas contr1.

buições e no 5 20 se dJ.% que qualquer outra pode ser em.a

da. :e o mesmo que uma norma determinar que uma pessoa pode

ir a uma festa vestido de terno branco, terno azul, terno

vermelho e ••• terno de qualquer- cor. (sJ.c)

EMENDA lPl0071·2
l!J DEPUTADO MAUR!CIO NASSER

-5 60 - O imposto de que trata o ítem 111 será não cB.

mulativo, admJ.tJ.da sua sefeeavadaôe , em fun

ção da essencialidade das mercadorias e dos
serviços, compensando-se o que for devido, em

cada operação relatJ.va a circulação de merca-

Art. - A implantação do Estado do Triângulo obedecerá

às disposiçaes constitucionais, 11. praxe consagrada no ordenamento

jurídico brasileiro e aos ceetuees ,

AdemaJ.s, falar-se na ConstJ.tuição em -custas· e "eac
IWllentos- deve ser brincadeira de alguélll. Os emolwnentos

são tributôs. As custas são, em principio, taxas e ••• ,pois,
tributos.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO·EMENDADO: Art .272

Dê-se nova redação ao J.nCJ.50 11 d~ artl.go 272, do ProJeto

da Comissão de Sistematização.

Relev~-se que a ação democratJ.zadora da Lavce ini

eteeava se implementaria, a teor do dJ.spositJ.vo const.l.tuCl.O

nal, mediante a distrJ.buição da riqueza, do trabalho e do;

meios de produção. Ora, em um Estado democcãuacc o indivi _

duo ou grupo de indl.viduos deve ser IJ.vre para alocar tra

balho e menos de produção e amplJ.ar, conseqüentemente, ri
queza.

Incumbe. entretanto, ao Estado ccabax formas de

opressão e de exploração e zelar pela garantl.a do bem-estar

e da qualJ.dade de vaae , como bens que dignJ.f:l.cam a pessoa

humana.

E;'~~~=:J

m/'oãJWJ

Art 12

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

De plano, então, há-de ser de scabadc disposJ.tJ.

vo constJ.tucional que" legit~ma a J.ntervenção do Estado p~

ra equalizar as liberdades.

r.r-....."==-==,,....---un"/.~I1"'C.;."- __,

l!J Plenário

:EMENDA lPl0079·8
l!J DEPUTADO MAURiCIO NASSER ~UTO'

tr;;~D;;'=:J

I:]ii"Ô~
TUTO/.UST'''C&Cio __,

tJ Plenário

EMENDA lP10075·5
tJ DEPUTADO MAUR!CIO NASSER .UTO<l

-lI - eeansea.seêc "causa mortis· e doação de

bens J.móveis ou dJ.reitos a ele relativos~
Dê-se letra -d-, do inciso XIII, do artigo 12, do ProJeto

da comissão de SistematJ.zação, a sequJ.nte redação·

JlJSTIFlCATIVA

Não há porque trazer para a trJ.butac;ão do J.mpo~

to~ mortis os bensimóveJ.s, poa s as ações ao portador
que são o grande instrumento de flexJ.bl.ll.dade do sistema

capitalist.a - ficam de fora. Quer dJ.2er: só se atJ.Dge os

titules nominatl.vos, o que é um retrocesso. A Comissão de
reforma de 1965 tem excelente ]ust1.fl.cativa econônuca das

razões de não se tributar as ações.

JUSTIFICATIVA

t'"Y"1iB"~

5'ó'0J

Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse concei-

to e por não seguJ.rem no processo de cJ.rculação não devem

sofrer trJ.butação.

-·I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de

contrJ.buinte, de mercadcm.a importada do ExterJ.or

por seu tl.tular;-

o ICH é tr:l.buto sobre a circulação de mercadorias,

principio.

Dê-se ao ancase I do S 11 do artJ.go 272, do ProJeto da Co-

missão de SJ.stematazação a sequanee redação:

tJPlenáriO

EMENDA lPl0082·8
tJ Q.EPUTAOO M~UR!CIO NASSER

Assim, quando se tratar de desapropriação de bens

de produção, esta também deve ser contemplada por prévia
e Justa indenização.

JUSTIFICATIVA

·d) os bens de produção são eueeepefvec.s de desapropria

ção por neceaaa.dade ou utJ.lJ.dade públJ.ca ou por anee

resse eceaaí., desde que neceseãei.a à execução de p1.!!

nos, programas e proJetos de ôeeenvcãvaeeaee social e

econõnu.co, seJam eles da união, dos Estados ou dos

Municípios, mediante prévJ.a e Justa indenização,
dinheiro.

A letra 1!, do mesmo ítem e artigo, remete,como pro
cedimento de desapropriação, ã prévia e Justa :l.ndenJ.zação

em dJ.nheiro.

r!~~'~'=:J

l'9ii'oã(H7Jt!lenário

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ArL 460.

EMENDA lPl0076·3
(lE'lTAOO MAlR!CIO NASSal

r.r---------- YC.....,"." .....çl0

JUSTIFICATIVA

suprima-se a letra ·e-, do ancase I, do artJ.go 12, do Pr5.l

jeto da Comissão de SJ.stematJ.zação.

o excesso de lucro nas atiVJ.dades eccnêeucas e fl.

nanceiras deriva de pol.í.ticas econõmicas desconexas, in

consistentes, cuJa neaponaabLj.a.dade de formulação e impl~

mentação é atrJ.buida ao próprio Estado.

Trata-se de restaurar o principio do ICM como trazJ.do

pela reforma de 1965, por ~ntermédio da Emenda Constitucl.o

nal nO 18 ã constituição de 1946.

o Estado deve saber renunciar a uma trJ.butação no pre

sente para que possa se beneficiar de mui tas trJ.butações no

futuro. :e: o caso dos bens de capital, que se destanam ã pro

dução de novas mercadorias.

Dai propor-se a ell.ml.nação, no anc i sc I d.o S 11 do
artigo 272, da expressão "ancâueave quando se tratar de

bem dest.l.nado a consumo ou ata.vc fixo do estabelecimento,
bem como sobre serviço prestado no Exterior, quando des
ta.nade a eeeabeãecamenec sl.tuado no País.-

rr!~~;:J
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EHENDAaD: Art 12

r.r_...,.... "--LÜIIO/c..... lo/IIJlC •• '..Ll ,

EMENDA lPl0080·1
[JQEPUTADO MAURICIO NASSER

Inclua-se como parágrafo únIco do artigo 460 o que

A contribuição ao Flnsoclal deve ser extinta,pois em
seu lugar foi criado o imposto de vendas a varejo, de competência
municipaL Inobstante a roupagem di rerente , ambos se constituem na
mesma exação fiscal. tem o mesmo fato gerador e a Mesma base Impan.!.
vel Além do mais, sendo contribuição sobre a receita bruta, traz

consIgo todos os inconvenientes dos impostos sobre cascata, forçando
8 vert1calização da economia, fenômeno que se tentou evitar com a
criaçlJo do imposto sobre o valor agregado r (reM e IPI).

.J.!!~!lElf.!IlY~

Art 460 - ••

§ único - Fica extinto, a partir de primeiro de janei
ro de 1989, inclusive, a contribuição para o Fundo de Investimento ~
elal. (F'insocial)

segue:

EMENDA SUBSTITl,JTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.12

Aliás, era proposta Original da subccefssão de Tribo!!.

tos. (art.23.>.

De-se à letra ·f·, do anc t sc III, do artJ.go 12, do PrOJeto

da Comissão de SistematJ.zação, a seguJ.nte redação:

p:r;MÔ·~"=:J

twJoâJ!7l
....... ""C.~..do/IUlC.....lo ..,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.13.
De-se ao item XXV, do artJ.go 13, do ProJeto da COInl.ssão de

SistematJ.zação, a seguJ.nte redação.

·XXV - proJ.bJ.ção das anavadades de J.ntermedl.ação remunera

da de mão-de-obra permanente, temporária ou sazo

nal, quando excedente a 20\ do contJ.ngente de empr,!;,
gados da empresa 10cc1tárJ.a;"

tJPlenário

EMENDA lPl0083·6
tJ DEPUTADO MAURICIO NASSER

Ademais, a realização de investJ.mentos scca.aâs ccn

seql1entes, COIlO função do Estado, dar-se-ã com

que têm sua origem definida no T~tulo VII (da tributação
e do orçamento), deste ProJeto.

A prátJ.ca tem demonstrado que a ml.sérJ.a é crêm.ca
porque, ao invés de realizar anveetnmerrtcs eccãaaa que h,!.

bilJ.tem o cidadão a se sennax út.l.l na medida em que edu

cado, alimentado e saudável, o Estado tem optado pela fi:.

lantropia paternalista que se manJ.festa, Incâueave , pela

distribuição de empregos sem trabalho.

Em uma eccnonu.a estável, que cresce sustentadamen 

te, a pobreza se erxadaca pela expansão das oportunJ.dades

de acesso ao trabalho.

Ep"õ.:=J
t?{i"ôã[ã7J
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EMENDA lPlOO77·1
ê§EPUTADO M~URICrO NASSER

·f) ninguém será privJ.legiado ou preJudicado em razão de

nascimento, etnia, raça, idade, sexo, comportamento se
xual, estado cJ.vil, natureza do trabalho, religJ.ão 

convicções politJ.cas ou filosófJ.cas, defJ.cJ.éncia fisJ.
ca ou mental·;

A alteração aqua proposta visa tão somente tornar cla

ra, explicita e lógJ.ca a futura ConstJ.tuJ.çáo. Da forma ec
mo o texto estã apresentado, no ProJeto da cceuseêc de

superfluidades que nada acrescentam ã idé.l.a bâeaca do tex
to.

A erradicação da pobreza é uma neceseadade pública

e satisfazê-la é um prJ.ncipJ.o geral que assegura ao Es

tado o poder de tributar, sem con ãa.seee ,

Dai, então, a proposta de supressão da letra, por 

quanto a erradicação da pobreza é pr:l.nc.í.pJ.o geral :l.nclui

do no âmbito das necessidades públicas, cuja satisfação

ocorrerá medaanne a provJ.são de recursos arrecadados pelo
Estado sob a forma de tributos definidos ccneta.cucaoneã 

mente em capitulo próprio; o que afasta, desde logo,

possibilidade de configurar o excesso de lucro como fon
te de recursos para aplJ.car em programa nacional da espé

cie.

As empresas hc j e existentes no setor sl.llIplesmente d.!!

sapareceriam com a aprovação da redação original, criando,
iJOr consequanee , d~f:l.culdades aos empresários que Já vêm

:l.nvestindo no setor e que dispóem de capital anveeeaae nas

suas respectJ.vas atividades. Ademais, desde que haJa a

ca.rcunsccaeãe em termos de um detemunedo volume de mão-de

obra, no caso Ilroposta, 20\. obrJ.qar-se-á as empresas e

empresários manterem nas suas .empresas, um número de empr.!!
gados permanentes.

De-se ao inciso III, do artJ.go 60 do Pro~eto da ccec.esãc de

saeeeeaeaeecêo, a segUJ.nte redação:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17

Dê-se à letra -ti" do mcasc IV, do artl.go 17, do ProJeto

da Comissão de SJ.stematJ.zação, a segul.nte redação:

-q) é assegurada a particJ.pação de representante dos empr!!,

gados da empresa nos processos decJ.sórios relativos ao

reaproveJ.tamento de mão-de-obra e aos programas de re

ciclagem, sempre que J.mportar em redução ou -elJ.mina

ção de postos de trabalho ou ofício;·

r!;;ÓB'~

Cffi~';J;;;J

: Ar .62

111 - abolir todas as formas de opressão e exploração e g,!.

rantir o bem-estar e a qualJ.dade de vJ.da do povo.

tJ Plenário

r.r ••~....""C.u,...o/."'-...,".lo

EMENDA lPl0081·0
l: DEPUTADO MAURIcIO NASSER

r.r------"--dam/co..nlo/.'-C'O.,I..... -,

Suprima-se o inciso IV, do artigo 5Q do ProJeto de ComJ.s

são de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA S!
DISPOSITIVO EMENDADO: Art ~.

r.r----------tln"/.~I..'OC&Çi., __,

A liberdade não é produto, e como tal,alqo qua.!!.

tificável. e sentimento de qualif:l.cação lda vJ.da das pes

soas, que substantJ.vamente, é identifJ.cado por um estado

pleno de satisfação pessoal e social.

t inexeqCivel, portanto, contar as 1l.berdadesde
alguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e transf~

r1';1~ Do outrem epue as tenha em falta.

A livre ipl.CJ.atJ.va não é algo democratizáveL Por

ser lJ.vre, ela, em SJ., configura a essêncl.a de m.an~festação

democrátJ.ca.

AdIIu.t~r como tarefa do Estado a democratJ.zação da

livJ;e inJ.CJ.atl.va é adotar como prenussa a necessl.dade de

uma. ação intervencionJ.sta do poder, o que. ã evidência,

incongruente cora um Estado democrático.

JUSTIFICATIVA

A de:JJ.gnação, por parte dos empregados, de um (ou

mais) representante (s) da categoria, a fim de partic~par

do processo decisório atinente à questão de aproveitamen':'

to e reciclagem de mão-de-obra, é fundamental. e: uma

forma legitima de partJ.cJ.pação ao lado do empr~gador,
ja setor público, seJa setor privado.
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JUSTIFICATIVA

A exclusão a Letra ~ - "a resposta far-se-á nas mesmas condi

ções do agravo sofrido. acompanhada de retratação" _ mais uma vez

verifica-se a tentativa de incluir no texto constitucional o que

deve ser de competência do Juiz. com base na lei complementar ou

de imprensa, usando-se o principio de individualização de casos

e penas. Sem isso, turva-se a própria prática do direito, e cri,!

se uma situação no minimo ueur-pador-a, pelo medo, do exercicio da

liberdade de imprensa.

A Constituição que está sendo escrita deve ser um documento

de liberdade, c nunca uma porta aberta às legislações e atos res

tritivos dos direitos individuais.

JUSTIFICATIVA

Duas são as preocupações com a exclusão da expressão "a ofen

sas ou a informações incorretas".

1) o Direito de resposta já está assegurado, ficando para a

legislação complementar, através do Código Penal, ou con

forme a tradição brasileira, através da Lei de Imprensa, o

ordenamento do principio. inclusive na tipif'icação do que

constitui o direito de resposta, incluindo a exceção da

verdade,

2) As ofensas, li'a matéria penal, estão nos crimes de calúnia.

infâmia e difamação, que além do direito de resposta mere

ce o tratamento legal reparador, até mesmo com a privação

de liberdade, nos casos mais graves. Quanto às i,nforma _

ções incorretas, constitui um exagero desejar-se que ajo.!:

nalismo seja uma ciência exata, pela qual o texto de uma

notícia contenha todps os ingredientes que não deixem dúvi

da quanto a sua correção. -

Nos casos de ihcorreção. verificado o dolo, a própria lei

penal tem o remédio exato para o agravo sof'rido.

JUSTIFICATIVA

A emenda ora apresentada, visa UIII melhor amparo

ao ex-combatente, quer militar cu civil,visto que, amai,!!

ria, destes remanescentes de comnltos que o Brasil tenha

participado direto ou indiretamente, deve contar com uma I

Ilaior solidariedade, isto porque, s6 haver escapado com'
vida, já é um grande heroísmo e principalmente quando são

lIlutilados por traumas psico16gicos e até mesmo fIsico.Por
isso, vinte e cinco anos a espera de uma aposentadoris,s.!!,
ria um absurdo e nãc um gesto de gratldllo pelo patriotis

110 elll defesa da Pátria Brasileira. Por isso, sugiro atra
vée desta eeenca , que a aposentadoria, neste caso, seja

de vinte anos.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 94, da sessão lI, do Cap!

tulo VII, do título IV. do presente projeto de Constitui-'

çllo o parágrafo único, com a seguinte redaçlllo:
Art. 94 - ••••••••••••••••••••••••••••

earágrafo t1ni.co. _ O_teA'pO de serviço do Trabalhador ou dÓ"

servidQr Público,anterJ.or, a -S08<t'lOVa atividade Q.Jer seja:
na iniciativa privada, lIlixta_ ou pública, será i,!2

- cluiéa para efeito dos beneficios dos incisos VII,

VIII e~do artigo 86, e outras vantagens pre-.'
vistas A«" Constituição , que exija maior tempo de

s,erviço.

EMENDA lP1OO89-5
(!lCONSTITUINTE _ COSTA FERR~u;A

l!J EME~DA DE PLENARIO ...-..

rH'ó'à"~

6ii~ãf87l

EMENDA 5UPRESSIVA

DISPO:SlTIVO EMENDADO. Art 17

tJ Plenário

subs t í tua-se o Art. 100, inciso XVI, alínea "bit, pelo

b) aprovar as diretrizes e a política nacional de

transportes.

Suprima-se a letra "CIO do J.nCJ.50 IX, do artJ..go 17, do Pro

Jeto da ccnueeãc de sa.eeeeeta.aecãc,

o Congresso Nacional, conforme estabelece a letra

"a", do item IX, do art1.go 17. do ProJeto da Comissão de
saseeeata.aecão, encarregar-se-á de instl.tuir, meda anbe lei

complementar, mecaru.smc de defesa do consumidor, V1.a Códl.

90 de Defesa do ccnsusuõce,

seguinte:

EMENDA lPlO085-2I:J PEPUTAOO MAURICIO NASSER .U~

EMENDA lP1OO86-1
['J CONSTITUINTE JOSE TINOCO

f:J PLENARÍO

5UPRIMXR o pARAGRAFO ONJ:co DO ARTIGO 404.

Sala da Comissão.

Prelilainarmente, a IDatêria de que trata o parágrafo Onico do menc1.

ooado artigo, evidentemente, não é de- natureza Constitucional.

Ela segundo lugar, a pro1.bição explicitada, que ora pretendemos

pr1mir, cobre os valores cuja proteção- o "caput" do artigo 404 def,!;

re- ã le1..

Portanto, se o artigo já determinou que "a lei crJ.arÃ mecanismos de

defesa da pessoa contra promoção .. pelos meios de comunicação, de V!

olincia e outras formas de agressão à família, ao .enoJ::, à ética p!!
bIica e i saúde", não cabe- ao parãgrafo Ooico avanços sobre o que ~

coniza o "caput" do artigo e explicita o que deve: ser proibido.

A supressão, por questões de técnica legislativa, i plenamente jus

tificáveL

CONSTITUINTE COSTA F~R-R-E-IR-A---------'I (!fffL~

ESõio~JF}

A prescnte emenda, tem UII1 grande alcance social
concernente ao tempo de serviço. para efeito de benefIcios

ao Trabalhador e Servidor Público. visto Que, se o tempo I

de serviço adquirido ee qualquer atividade. quer seja, na'
iniciativa privada, elll empresas mixtas ou no serviço públl
co, deve ser contado para efeito de qualquer beneficio que

exijam tempo de serviço, por exemplo, telft pessoa que trab-ª

lhou na Petrobrás durante quinze anos e ê aprovado em con
curso para a uruãe, este tellpo de serviço. significa uma'
vida de trabalho e como tal deve ser rcconhecido o direito
para efeito de quínqu!nio, licença prelliB. etc., ou vãce-"
versa I não importa, e que QUC1'ClflOS 'o .Mparo ao Trabalhador'
ou Se;rvldor Público que devlde leis egoísticas ou iníquas.
que vêm Senda taJbJdo~..WM..:iC!l$ direito, adoulrldos

De-se ao artigo-4,8, uma nova redaçao e s!!,
pri.a-se seus parágrafos, assill como o artigo 1139, seus i.!2.

c!sos- e parágrafos. do Titulo X das msposaçaes Trasitori=.

as, deste Projeto de Constituiçlo.
Art. 438 - A criaçDo de. novos Estados e .. ,

iranstormar;;Do de Territ6rios em Estados, seeãe nos termos'
dos parágra fos 21;1 e 3Q. COIl suas alineas a, b e c. todas '

do artigo 49, desta ConstituiçDo.

.....-..u_o.Ief_-" ,

EMENDA DE P' ENdAlQ

EMENDA lP10090·9
il
I

Retirar do caput do Art. 313 do Projeto de Constituição

a palavra "público" que passa a ter a segufnte redação:

JUSTIFICATIVA:

A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima

com O que dispi5e o Art. 54, segundo o qual, nos termos do inciso

XII, alínea "a" do pr6prio projeto. compete à União "'explorar di

retamente ou mediante concessão ou permissão, a navegação aérea.

aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária.

Segundo a tradição do Direito Público brasileiro. e em
especial do Direito Constitucional e do Direito Administrativo,

85 ecncessões e persuasões são dadas sempre pelos di ferentes ar
gUas do Poder Executivo que gerenciam as diferentes atividades

concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fosse a
poder concedente para uma simples ligação rodoviária entre dois

aunicípios vizinhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, -trata_se de ativi
dlildrt regida por acordos, ccnvençees e protocolos, tanto multi
quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a aprova _

çGo das diretrizes e da política nacional de transportes que ca

bed ao Executivo por em pdtica sob a riscalizaçll"o do Poder Le

gislativo.

EMENDA lP1OO87·9
I:l CONSTITUINTE JOSe nNOCO

('I PLENÃRIO

JUS T I F I C A T I V A:

"ATt. 373 - O dever do Bstado com o ensino efetivar-
se-a .odiante a garantia do: •••"

JDST IFICATIVA

o dever do Estado é o de mlnistrar ensanc , de acordo I
coa os me10S dispon!ve1s. Illais convenientes e possíveis, CODl. o me
nor iasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não s;~
devo restringir sua atuação de modo a não tolher, ee cada ecaenee
a ea cada local. a foraa possíval e mais ccnvenjente ,

, A obngação do Estado é com todo o ensino e não restri-

tiva e discriminatonamente com o ensino público apenas.

EMENDA 1Pl0088-7
lU CONSTITUINTE - COSTA FERR~A

f!'J EMENDA DE PLE;.a.RIO ...u-ef_,oW•.--saio

Dê-se ao inciso n, do a.rtigo 476, das Disposi

ções Transit6rias do Titulo X deste Projeto de Constitui

cão, a seguinte redação:

Art. 476 ---------------~-------

I - ------------------~---------

II - a epoeentador ta integral aos vinte anos de

serviço público ou privado, além da importância

adicional, correspondente ao vencimento de se-.'

gundo Tenente das Forças Armadas;

Com a emenda de nQ" IP07486-0 de 04-08-87,'

que deu aos parágrafos, :Z;"e~do artlgó 49, nova redaç~ e acres
e:cntoU-a$ alíneas a,b e ,CT"ao~Q. nlIo temos dúvidas de ,;
que novos Estados poderllo ser criados de conformidade com'
a necessidade do desenvolvimento de cada regiDo ou mesmo I

do interesse nacional. Entretanto que éate procedimento s.!!,

ja na conformidade de lei complementar, aprovada pelo Con

gresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Repúbllca,
COIlO tambéll a transformaçllo de Territórios Federais em Es

tado! da Federaçllo, pelo mesmo processo. pois nãa concordo

COII a criaçDo de determinados Estados e transf"orm.çlJo de I

Territórios em Estados. contendo na ConstituiçDo, o que s~

ria uaa discriminação para os demais Estados e Territórios

J' criados e que nDo consta em preceitos constitucionais.
COII esta emenda, espero estar prestando dois

Importantes serviços ao Brasil e a nova ConstituIção, que
é: assegurar a crlaçl:lo de Estados e a transformação de • I

Territórios em Estados, como também propiciar à Constitui

ç!lo brasileira, uma conotação- mais discreta e sintética. -

r.r TnTO,.u.Tl'IC~Io _.

Excluir no Ti tu10 11, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS,

Capitulo I, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, Art. 12, Inciso VI - A HON

U, A DIGNIDADE, A REPUTAÇÃO. na letra §;, as expressões· 11••••• a

ofensas ou a informações incorretas". e a letra~ em sua totalid§;

de.

EMENDA lPl0093-3
~ Brandão Honte~

!!J PLEIlAlUO

~ "2T1lf""'Tl.~e _.

Substitua-se o art. 100, ~nciso XVI, aUnea b), pelo seguinte:

b) aprovar as diretrizes e a polItica nacional de trans

portes.

J05'l'IFIelaIVA

A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima

com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, nos termos do inc!,

so XII, aIInea a) do PJ:Óprio projeto, compete à União ,:explo

rar diretamente ou mediante concessão ou permissão, a navega
ção aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária.

Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em e~

pecial do Direito Constitucional e do Direito Administrativo,
as concessões e pel:m1ssões são dadas sempre pelos d:1.ferentes
órgãos do Poder Executivo que gerenciam as dJ.ferentes ativida
des concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fo!.

se o poder concedente para uma simples li~ação rodoviária en

tre dois munic!pios vizinhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida
de regida por acordos, convenções e protocolos, tanto multi

quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a apro".!

ção das diretrizes e da pol!tica nacional de transportes que

cabed. ao Executivo por em prática sob a fiscalização do Poder

Legislativo.
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2) Supnmin:::l'll-se os artigos 119, 127, 128 e 13.f1 do orcje-

o art 119 pode ser scrmmícc, unificando-se os casos de

renovações de netéraa rejertaoa, coma a emenda propõe no § 32. Assin, te-bén

se elimina o art 130, contemplado no eesrc paragrafo

Finalmente, a ehminação do art 1281 decorre da lnutill

dade de criação de CO,"15São Mista, quando as divergências entre as Casas do

Congresso se resolvem pelo processo tracíciooat que o § 12 consigna

§ 2~ _ O projeto de lei que receber, Quanto ao mérito, Pi!.
recer contrérac de todas as coaíssões , será boda como rejertaco.

to.

Quanto ao art. 1271 o § 2l! da emenda dá melhor solução,

visto que exísten netéraes cujo oémto esta afeto a mais de uma co-ussãc

§ 31:1 _ A matéraa constante de projeto de lei rejeitado ou

não sarcicneoc, assam tomo a emenda à Constituição rcjeítaoe ou prejudicada,

scrente poderá ser t1bjeto de novo projeto, na nes-sasessão legislativa, med..!.
ante proposta da naioria abscjuta de qualquer das câmaras'

Suprime os §§ 22 e 39 do artigo que confunde "projetos i

dênticos" e "projetos semelhantes", sem nenhumanecesstdace, pois os Reglll"e,!!

tos Internos, de ambas as Casas, já determinam o epense-ento quando ocorre a
mpõtese De outra parte é ingênuo supor que projetos tramitam, paralela e

concomitantemente, tendo um nesr-c fll'"'al, no tempo e no conteúdo.

A emenda ao art; 126 racionaliza dispcsítavos do processo

legislahvo, reunindo-os em Ul'I sd artigo e ellmlnando ir".proprlellades consta.!!

tes do projete

PLENÁRIO

Objetiva esta E.menda agilit.ar o andamento dos feitos,

na primeira instânCia, propiciando-se, assim, Justiça rápida,

através de uma prestação Jurisdicional sem entraves decorren
tes do acúmulo ele processos.

Emenda supreSSlva

Suprima-se a letra d, do item XIII, do art. 12 do prcje-

"9 29 - O número de magistrados, no pril'lciro grau de

Jurisdiç-âc, será fixado levando-se err conta c critério da pro
porcicnalidade populacional. 11 -

JUS'l'IFICAC;ÃO

Acrescente-se um ~ 29 ao art.igo 187, renumerandc-se o
I'arâgrafo Onicq:

EMENDA lP1OO97·6
['J Senador aDAem 50ARLS

('J Pleniirio

r,,-----------f••to/.~.''' .. lçi.

r.r----------'....,.~.Tl'...l<;•• ~

JUSTI FICACÃO

"Art. 270 - ----------------------------

•• I.O/.u'f1' ...çl., -,

[il-';;~'~

tJ~;~~MJ

Ewenda adltiva

".2. - moção de censura a lllnistro de Estado"

un.,.~.f1".u;l. -----;

.LtN....,.ou ... ldisul<.~I...., _

o projeto só estabeleceu noção de censura ao Conselho de

Mmistros, J.mplicando a sua aprovação em exoneração de todos os eeeorcs do

Conselho (art. 166, § 19)

1) Dê-se ao § 12. do art 175, a seguinte redação

A emenda inova ao permitir que a censura se dirija a um
eenorc do Conselho, semãretar todo o Governo

O desempenho de umMinistério não se exercita com igual e
ficiência, por todos os seus integrantes, de forma coordenada, conjunta e u:

niforme. O eais frequente é que existam pontos falhos, que não devem persis
.ur;"mas que não se constâtuen em razão suficiente para a derrubada de todo
o Governo O remédio consta da erenoe

2) Emccnseqcêncía, acrescente-se no item I!I. do art

107! a alínea.2.' passando as seguintes a ~ e !:.

PLE~IÁRIO

n§ 12 _ Os '·hnistros de Estado serão exonerados pelo Pre

sidente da República a pedido do PIlmeuo-Hini5tro, ou se, por iniciativa de
un terço e ....ota da malaria das seus membros, a Câmara úos Deputados aprovar

moçãode censura"

PLENÁRIO

EMENDA lP1010l·8
('J constttuínte VICTOR FONTANA

A emenda reduz a distinção entre brasileiros natos e nat.!:!.

ralhados, perlnltindo que estes concorram às eleições pare a Câmara dos Dep.!:!.
tacos e Senado Federal. A redação do projeto tem sentido dúbio, pois o disp,2.

sUbo se inclue no item lII, relativo a "candidatura".

Dê-se a letra E,. do item III, do art 27. a seguinte redo!

ção:

o dfspcsatIvn que se quer eliminar permite a desapropria

ção de bens de produção, por todas as esferas administrahvas, para execu

ção de planos, programas ou projetos de desenvolvimento social e econômico.

O desenvolvimento social e econômico rer-se-é sem a desn~

cessárla ameaça aos meios de produção 1 e os planos e programas de governos

podeme devemser elaborados, respeitando a propriedade dos bens de produ

ção.

PLENÁRIO

"b _ 5ão privativos de bras:L1eiro nato apenas os cargos

de Presidente da Rept.blica, de Primeiro I·hnistro. Presidentes da Câmara dos

pecctaocs, do Senado Federal e do SuprerooTribunal Federal, e de Defensor do

Povo".

Emendamodlflcabva

to

A norma não pode prosperar. Trata-se de forma inedita de

intervenção do Estado no domínio econômico1 não coote-ciaoa no capítulo pró

prio (art. 303 e seguintes) e que percute inclusive aos Estados e Municíplos

ceseproccrer por "interesse social"

= ,n,.t.lu.n,..",;.l.

rr;;~~;;"~

fÇ}'~ã!Y7J

rrP:~;'~

[=Çj~~7ãiJ
TUfO/'~I... ,•• ;i.' _

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA SUPRESSrvA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 413 do ProJeto

supmna-ae o Art~go 413 do ProJeto.

JUSTIFICAÇÃO

PLENARIO

EMENIfA AD"ITIVA

DISPOSITIVO EMENOJIDO: Artigo 270 do ProJeto

Acrescente-se ao ArtJ.qo 270 do ProJeto o

S indispensável que a União desde logo se

Ja declarada como a hierarquia administrativa dotada de competen

cia privativa para impor tributação sobre os re?1rsos minerais.

S que o Artigo 52, inciso VIII, do ProJeto de Constituição jã de

fine: as riquezas minerais e os potenciais de energia hidráulica

cano propriedades da União, cabendo-lhe, também, legislar sobre

essa matéria eas ceeãeee privativo (Art.. 54, XXIII. letra! ). A

emenda, pois, se destina a conferir maior organicidade e articu

lação ao texto constitucional.

VI - único sobre minerais".

seguinte inciso:

o parágrafo 29,do inciso XI, do Art. S2

do ProJeto de Constituicão Já assegura aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios partlcl.paçâo nos resultados da expIo 

ração econômica e do aproveitamento de todos os recursos natu 

rais, renováveis ou não, bem assim dos recursos Minerais do

subsolo eD\ seu território. Não há, pois, como Justificar-se

a criação de um fundo com base na mesma Lncaôênefa econômica

salvo como equ1voco do legislador ccnsea euanee , que deve ser

corrJ.gido a tempo.

EMENDA lP10094·1
('J
r.r__-: '~U"ID/<OM"de/.""••• ,."O

r.r__-:-:===:o-__nn.,......lCl.lõlo

EMENDA lP10095·0
['J

A alteração contempla apenas as Chefias de Poderes, do GE.

vemo e a Defensoria Pl1:llica.
Emenda modiflCah\a

"Art. 126 _ O projeto de lei aprovado por uma Câmara sera

revisto pela outra, 81'1 um s6 turno de discussão e votação.

.L.~.l~"'I.......lo/l""eo., •• Io, __,

tU,o/,..fI'oc&Çio

~~
Acrescente-se um § 3'>'" ao art. 230.

~$ •
"§ ;VI - Os membros do Hinist.ério Público serão ncmeados

atendido o crit6rio da proporcionalidade populacional.

JUSTlrICACÃO

EMENDA lP10100·O
" Constituinte VICTOR fC1"fTANI\

'Lld.""~~~ .. >lo,.U.O."'.do, __,
PLEfWUO

Emenda modiflcativa_supresslva

1) Dê-se ao art 126 1 a seguinte redação'

pr';;~'~

fIY'!~~Jã7l

cê-ae ao art 183 a seguinte redação

"Art la3 - Os Hmíatros de Estado serão escolhidos den

tre brasileiros mmores de vinte e cinco anos e no exercício dos direitos P..Q.
líti~~. •

A emenda exige a condição de brasileiro para ser Minis-
tro, dispensando a condição de brasileuo nato O cargo é denlsaívef ~

nutum e não eletivo, sendo descabida a exigência O Primeuo Ministro, que

será escoüudo dentre os membrosdo Congresso Nacional (art 176) 1 tem que
ser brasileiro nato (art. 27, item rrr , letra 11), mas aos meecrcs do Conse
lho de Ministros, basta que sejam brasileiros 1 mesmo pcrra,e a lei não deve
distinguir entre brasrrcc.ros natos e naturalizados (art. 20)

Eosta Lmenda , a ex.emplo de outora por nós apresentada,

fere aspecto fundamental da organização do Poder Judiciário,

qual seja a celeridade dos feitos que lhe são submetidos,

milhares, no dia é\ dia.

§ 112 _ Se a Cânlara revisora o aprovarç o projeto sere en

viado à sanção ou à prcmJlgação, se o rejeitar, será erouiveôc, se o emendar

voltará à primeira, para que aprove ou rejeite a emenda.

lambem propomos que a rdade mínima para, ser l-llnistro se

eleve de n para ~ anos. A importância e responsabilidades do cargo, reco

mendam a alteração.
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ao pleno êrlto dôs seus elevados objetivos. De:b:.~ '1'l,.1.C apenas

o Esta.do se !ncUI!ba das ações voltadas aos direitoo sccccae re

1a.tivos à saúde, previdê:tci~ e assistência social, sertS urt IJaS

ao de ext eaa ter::eridade q,ue c ..nduzirio. ao l'J:n":'.doxo dp 1.10 s~st!.

ma socia1ista esta.tizador em excesso dentro de um nodeLc capit,!

J.ista. Seria derrogar a.d..Id.ráveJ.s c onquiatàs era favor de milhõeo

de trubaJ.."'1adoros obticb.a por entid3des rmrticulares.

rr'~~~O~

l?P!~r7ã!JPLENÂRIO

EMENDA MODIFICA'I'IVA

r.T---:-:--PLC•••""C••IS•••,.~IC••'••i". _,

EMENDA lPlOl06·9 ,.". --,tJ CO:qSTI'I'UIN'I'E LAVOISII::R MAIArr';;~'~

5!~~Jã7J

Emenda adltiva-rr.odiflcatlva

P ' ••UlUJ.I ••••••,.UO _,

PlENÁRIO

EMENDA lPlOl03-4
l:J Constituinte VICTO' FmITAlIA

Dê-58 ao art. 298, a seguinte redação

~t
O Art. 277V1etra "c" do ProJeto ConstJ.tucional passa a ter

a seguinte redação.

JACY SCAITAGATTA
"Art. 298 _ A despesa ccn pessoal, ativo e Iretrvo, da u

nião, dos Estados, do Distrito federal e dos Punicípio.s não poderá exceder a

sessenta e cinco por cento, das respectivas secertas Tributárias

§ 112 _ No cálculo do dispêndio com pessoal se inclui

da.s autarqulas e fundações Que recebam recursos do orçamento fiscal

§ 2'1 _ A desobediência ao disposto neste artlgo importa

em crime de responsabilidade

c) cinco por cento para aplJ.caçào nas Regiões Norte e 'Nor

deste, através de suas instituições oficiais de fomento regional.

JUSTIFICATIVA

As Regiões Norte e Nordeste continuam apresentando índices

exagerados de pobreza e de miséria, em constraste com as outras

giões, que tem melhor estrutura geoeconômica e melhor tratamento da

ão pelo Governo Central.

EMENDA lPlOl09"3
l"
l"

T"~D/...sr".. içl.

E~IIDA. rODIE'ICATnrA
DISroSITIVO EL3:DADO: Art. 62 , as III

Dê-se, ce Art. 6", na ITl. a seauinte redação:

Ao invés da expressão "de.::locratizar a livra :i.nicinti 

vatl , 00"::0 conate, do preceito- ora ecenõaao, eceea.ce prD::londo ::0

va redação que nel~or se ajuste aos intu:!toa o.li c6ntidos. :'ri

meir{\!tOnte ache-tos redundância "de.ocratizor o. livre in1ciath'O,",

poia ae ela jtÍ é J.ivra 000 está. acrll1.oQ.t"a a nenhum SiDi.o;:>-r.a

epr-ec Jor. O -tersac de, ocratiz:Lr c3bcria, l;..a.dtlO m' i to, nozc, rc~e

rência ô. intromi::são 3.!1ti-democr&:tica. do 1:ot:: úo na acene ia.

Adenais, cu: ...lre ao =lJt..l'Jo QtlseQU":}: tOê:.OD os Ji:eir.a a

quo a livre i..icJ.."1.tiva ten11a liboru:'.uo de a.ção o Goja Co.llaz
de pror'over ju:ta distribu.:!.l;ão a...n r2'l.ueza nt!'av~s (10 eDforço

COIi:.U<":L e harItôruco entre <3nllresm-ios e trabe21.adores.

"Art. 6 - •••••••••••••••••• ,:••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇãO

III - fortaJ.ecer a livre inie:tiiva., nosceurando-r'e

p1enea COlldições âe De tornar eficiente inatrt..mento en favor de

justa distribuição da riqueza. do tra.btiL....o e dos eeãce de produ

ção ô. eccãeêaüe em eera1 • 11

.uú_/co.....l.,......"'..lo
PLEF~RIO

JACY-SC.-\Ji'%!M.TTA

11 Art. 384 - As er-jeeeas cceercãeae e llldus'triais eêo obri

enda s a manter, azn cooIleração, escolas de aprendiza.:;<lll ~

ra menores e cur-sos de qualificaoão e aperfeiçoa. eneo Ilara
seus traba.11Jadores. "

Dê-sc, ao Art. 384 do Pro:eto de Consti'tui.çâo, a. aegrdn

te redação:

EJ'ElmA l:ODIFICATIVA

DISPOSITIVO EI:EI:J)ADO : Art. 384

JUSTIFlCAÇãc

Desde a Constituição de 1946, o Norte e o ltlordeste passaram

a ter um destaque constitucional para sua receita, o que ainda ho'j e

se Justifica.

EMENDA lPlOl07-7
fl
fi
r;r----------TUTO/....IT...c.AÇlio- ____,

PlENÁRIO

eficácia da norma.

Emenda modif~cahva

No § if2 se prevê a inclusão, na despesa de pessoal, dos

gastos das autarquias e fundações, cobertos pelo orçamento fiscal

No § 2" se estabelece a sanção necessária para garantir a

A redação do artigo refere a "Receitas Correntes" e
parágrafo, em confusa redação, "agregam-se" as receitas "deduzidas das tran~

ferências intragovemamentais". Parece-nos maIs claro que o teto seja fixado
em relação a Receita Tributaria, sem considerar as Transferências Intergove.r.

namentais.

r;r----------lc.rO/Jtl1rl''''i"~.o----------____,

JACY GCAi:AG.\TT,\

.u..."".ow,.. io/IU••••'ulo .,

PI;:J:::{?IO

1) Dê-se ao art. 444, a seguinte redação

"J\rt 444 _ O sistema de Governo adotado nesta constãtua

çãc, instalar-se-á à partir do dia quinze de narçc de 1990, quando terminará

o mandato do atual Presidente da República".

2) SUprima-se o art. 458

o dispositivo emendado precei1;ua a obrigaçeo das em

presas ccmercãeãe e indUl)tria.is 11 a assegurar D. capacitação IJr~

f'issiona.1. dos seus traba1lladores r i::.cltlaive a ojlrendizaeem doa

menoeee, em cooparação cora o Poder PÚblico, COIi1 a~sociaçõeo em

preoarinis e trabalilJ.stas e com sindJ.catoa".

Tal. obrieaç-âo já conotava nas Consti'tui.ções de

1946 e 1967 e na Emenda. Constitucional de 1969, porém com redn

çâo difcrentu Bem cone-tez- a. "coo!ICrt!.~ão do Poder I'Úblico. cort
associações er.:pres'll'J.aia e trabalhistas e cora eanõacc-tce",

EMENDA lPlOllO·7
I'J
I'J

"Art. 465 - •• •••••••• ••• • •••••••••••••••••

Acrescenta-se ao art 465, os parágrafos seguintes.

DI::;Pcs~r{c r:;:;::~.ADO: Art. 2.2 do !Tojo1;o de Constit\.l1']ão

"Art. 21! .

.A partir (la crise àe J.929 , a exe·".lllo eo !lue ocorro;.' 0;:\

vt!rios O'ttros 1~{fle3 c·\pitaliat....s, o :sr~il inau..,orur::.va o..>' ::;1,.111 Ide

tÓri.l Q. prese!1t'o. :?repon.!ler~te do Eot•.do na. acono. ia. St'bsti'ttliu

se o modelo tipic9.!!1ente a[7'lÍri.o e export.ttlor :vor u-,a. eoonõ:üa J ais

indulltria1izl1d..'l. e QUo c.coJ:..rnnhava as t':lndência.s econôr.iC:ls o so _

olais do mundo. Co", o tel!tJ]o, o "Bcto.do br:-.tJileiro p....ssou a cxoJ."eor

pr:Lticanente o centro deciDórl0 de toda. n acono ia, iniliferente

J;".entc às f'ei~õeD idooló~icf.l.s dos COVI":t'710S \j.l'9 se sucetlr.X'I11'i. Ao f'1

nnl ele Igr.O e$t.wu·, sob a. D.CL'1in!str'~E:o e.1'L-:ttl.\l cerca ele 5r.0 c.n _
- presas. Gerou.-ae, eo consoqüência, uave :'ipertrofia COr:l o pot:.or

público in:flro:;!ll.ssor produzindo lesões ao J.ivre dco:empenho da ati

vidade privada. em áreas nas quais ]?aSsou t~béro n .co:qletir. 'rllD,
embora' lev~dc enorrr.es vantagenD, j~ ql:.8 sobre ele não pesa a ccr

ga. tr~bJ.\tárJ.a,hoje intolcr.:ível, o Ect3.do econô.:-.ico !,~raeu-se na in

cOJ?etêncJ.a e na. inefJ.ciêncie., esta ÚltiJ!.a. resw.t!:"do da fei~ão pc

1:ítica< do indeseJe.do p:.rcciro econÔ;ai.co.~

Estão a{, nos l'lróltt'::.os d,e.os of':lciais, os números cctar

recedores do dé:ricit dae er..yres8,s t'stC.t..'UB, do:::rlnado.s I1ela :mcúria

al1r.:L.."UstTatJ.va, !lelo deEl,erd!cio Q pelo c1:i.cnte2is ':'0. O woltul llSo

j.nzo é atirado ao~ os o:-bros do contribuinte br~sileiro, noto..

dar-cnte sobre e.tI c1nsses tra1..:.lladorc.a que 6~O, e= 1.1lti;:a :t.-:tllire,

as que orCll.-:" co..":l. O fn.:lS fi:lnJ. já que o.s e::.:-re::ms se veell· co:r..:-oJit"..lla

a repa.::.sar os custos ee aeuo :reços...

Quando 2. no~ Constituição va.:t.. com,.:lQ."-.r os pr:mc;(pios

;fu.!ld;u:mn"taia da. nnç!o br;:!.Glleir:2., T..o.da rJllD o~orttno do l!Ito. inoGr

se preceito c:.ue a.r:cecure g, raia a::lpla. 1ilmrüaUe à. imcinti,'S. 1Jri

va.il.ano campo eoo:aô;uco, pl'estrvando 0.0 ~st~ao nçEo ner"'.!:ellte

Btlpletwa nos c,!Soa em que aquela. J& 139 dicl,o:i!.a a o.tt1!lJ:' o,

i.euuJ.r..ento, :-..aa t!reas do =occrJlOcit1a eatrat~~'Í.a. !'V.T:t. aJISC,T.l." \]..

a so1lr rama. e se,anrança 1ucioneis.

VII - a livre empresa, funch.da na. 1J.bord~de de r.:GE,

cado~ vednda a llltervenção uO 3ct!l.do eH sotares o.lô.c a it"dcio.

tJ.va pr2vaC'.o. dis~õe àe ccndições 1llel~as i:.e atuw".

JUSTIPIOArÃO

Acrescente-se ao Art. 29:

PLBI'!.{RIO
'l.1úoua/co"'nlol.u••••'ldo _,

redação:

bArt. 336 - .A. SegurJ.d!!.de Soo;ta1 será oanti(1a com os re

curads prevJ.stos nestt\ CO!lStituição e ;-las contrJ.bUJ.,:õea MS eo

presas cocerciais~e indus'triais".

o Art. 336 do Pro:oto de Consti:tnúção pa-:;sa a ter esta

JUSTIFICAÇ'ÃO

A emenda visa preserv.!r a perticillação I1riv:o.da na oa.

nutenção do. SeGlU'id:me 500ioJ., por c.onsiderá-la i:ldie:?ensáve~

Et'BJIDA. l.'ODII'rCATIVA

DISPOSITIVOEIlEl1DADO : Art. 336

EMENDA lPlOl08-S
tJ JACY SêAi~GATTA

(!l

Sendo impl:ícJ.ta a obrigação d-:3 e::.:u-esp.s e-a aeaegurar

a. a.:-rendizaeeo a seus e-preG'\dos r..e:lc:es e le'J"_'1dc-se em conta

que tal. atribuição te::;. sido cw::pnda coa zelo a efJ.cJ.êr.cia. ao

19n9o dos Ú1tiJ:los 40 anos de funciona.-ento de instituições co

mo o<SI:SC, o S35I, o S3r<A.! 9 o SS:r"".AC, ;':ovela-ae ãeeeccneeãnd :

vel o citado apêndice.

Até ho:e eeeea entaôeãea vee eeaõc ;::crJ.das :veles

prólU'ina er'pz-eeaa privndas, eea acarretar ônus alg''lJ. aos co 

fres pÚblicos, tnuto embo:::-o. seus arçOZ:9:ltos l:>::!Jar.l. c.provados

pela SecretCU'ia de Planejamento da !residência. do. Rep'l,.í.bl!co. e

suas pre::tações de oont..'1.s anuais subr:etidc.s ao crivo do Trib,!!

nal de Contas da.'União.

Não há razão plaus;(vel, portanto, a se o.-:erar ainda

mais o erário federal, notedo.:.Jm'tõe quando a .t'B.J.or preocupação

hoje doninante é o déficit pÚblico que o Go,;erno busca elinar

atra.WB de dr&Jticos cortes eIt: despeSa:] e subs:!dJ.os ~

Por sua vez, associações ec:,reso.riaia e lJindicntos

não siio orc:mismos conf'iáveJ.s a que nasedure:rn. ').po:.tos pcrma 

nentcr de reetlrOS ao SElTA! e ao sr:rAO rara que estos cu.-I'l"o..'ll.

St\:lS finnlid:ldes ~

Nossa. emenda visa, poio r preElcrv!r o !rt.'11;'l1s-ona

face a \11"'0. e~ riâncio. vi torio:Ja ,la. inici"ttiva. priV"tda.

r.r--~-------TC.ro/.ll'Jn._l;o ____,

fC'~~~'~

rr;v~~fi7l
~.n.,....n" ....;l;.

Emenda aditiva

§ 2" - Irrporta emcrime de responsabilidade, das autorid,!

das responsáveis, a desobediência ao disposto neste artigo"

É, sem dúvida. un percentual ainda elevado e as boas ad

ministrações podemperfeitamente ficar abaixo do teto estabelecido

De outra parte teríamos prazo r~oável para preparação e
implantaçd:o do novo sistema.

Não só existe dissenso quanto ao mandato presíoerciat, c,2.
mo ter-cem sobre a implantação do novo sastema de Governo Faxardc em cinco
anos o eandato d; atual Presidente, a err.enda pretende que, até o término de
sua gestão, não se alterem as condições de exercício do cargo, constantes na

ocasião de sua Irvesttoore,

Entretanto, onde há excesso de pessoal e de despesas de

custeio, a saneadora norma transitória, precisa ser assegurada, com duas me

didas fundamentais: A primeira proibindo novas admissões, até que a sltuação

se normalize, a segunda estabelecendo que a desobediência ao art. 465 impor

ta em crime de responsabilidade

Pelo art. 298 é fixado em65%das respectivas Receitas
Correntes, o limite maximo que a União, os Estados. o Distrito Federal e

».Jnicípios, podemdispender no pagamento de pessoal ativo e inativo.

§ 1" _ Ficam proibidas, à qualquer título, novas ad'nis

sões no serviço público, enquanto as despesas de pessoal não forem reduzidas

ao percentual máximo adnitido, salvo autorização legislativa em casos de se.;:

viços essenciais.

EMENDA lPlOlOS·l
~tuinteVICTOR FONTANA

PLENAAID
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JUSTIFICACÃO J-USTIFICAÇÃO

JAOY SCA]fAGATTA

tUTo/~U'TI1IC~.Io

Er.:Elr....A ADITIVA

DISPOSIT:;:110 El;;EmJA,DO : Ar-t. 366

.âcreeconee-nc , ao Art • .3Gfi do ,,-roJat'o de Oonstii;UJ.

95o, o seguinte parágraf"o:

"Art. 366 - ••••••••••••••••••• 0.0 ••• 0.0 •••• 0 •••••••

A União não pode continuar a submeter as'"
populações lQcais ao risco, perlg9 e incômodos que as grandes=
obras proporcionam. Desse ~.odo, e maiS_JUSto que com e:!ses e!!!.
preendimentos concorde ou nao a Ropu~açao, que suportara o :::
ônus decorrente da sua implantaçao.

Ademais, a necessidade de plebiscito o:br~
gari a União, e, conforme o caso, o Estado, a cercar 2 empree!!,
dimento de todas as garantias e a esclarecer a I;0pulaçao da a,!:!.
sência de qualquer risco, perigo ou incômodo alem dos normais.

O inicio das atividades da Assembléia N~
cional Constituinte em 19 de fevereiro deste ano, com o pros 
segu.imento dos trabalhos sem recesso no mês de Julllo, consoli
dou uma posição favorável a que O procedimento se estabeleça ,
também, em relação ao Congresso Nacional a partir do próximo =
ano. Teremos então dez meses e dez dias de atividade constante,
com o consequente resultado na produtividade do legislativo ,
considerando-se o inIcio em 19 de fevereiro e têrmino em 10
de dezembro de cada ano, sem o recesso d~ Julho.

No~ cinquenta e dois dias de xecesso en

;Í~i~ ~~ ~:;~~od: ~n~~if~~~~~~' f:~i~~~l:~êc~~~:ã~ts~l
presentativa, integrada por representantes de todos particlos ,
dando sequência, no âmbito de suas atribuições, às atividades'"
legislativas no Pais.

§ Único - Da Orçrooontos da um.ão, Estados, Distri

to :FoderaJ.., ~erritório3 e t~unicd.p).os consignarão anua.J.tlUlnte

dotação espec!r:t.ca lJe.re as...lstênc:La social. ao menor d8S6I:l~

do. 11

JUSTIFICAÇÃO

~ ,UTO,.u$T"'•• çi.

EMENDA MOD:IFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27

A letra (a) item 11 do Art. 27 do Projeto de Cons

tituição passa a ter a seguinte redação:

EMENDA lP10119-1
f!J CONSTITUINTE NELSON CARNEi';~

['JPLENARIO

p:r~~';~~

f\?Ji~Jã!l

-Art. 1.3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICA-eXO

XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais, com

~emuneração em dobro, verificada assidpidade integra~;

o item XVIII do Art. 13 do Projeto de constituição

passa a ter a seguinte redação:

h) adequação à doutrina e tradiçl'io jlJIÍdico_

-diplomática brasileiras,

4.a) "o Brasq participou ativamente dos
trabalhos preparatórios do I?acto de São

José, amrcandc presença ~laboração

dos instrumentristyr:es/ de proteçf!o

internacional dos direitos humanos, em

diversas ocasiões, desde a decada de 1940,

man! reatou-se o Brasil em favor da prot~

ção internacional dos direitos humanos,

tendo inclusiye tomado a iniciativa de !!
presentar prnje tcs em conferências Inter-,
nacionais,

O texto a que se procura dar nova redação, é
certamente um dq,s mais controvertidos do projeto de Constituição A

Comissão de Sistematização preferiu, afirmar. _"Adquire_se a condição

de sujeito de direitos pelo nascimento com vida".: O Projeto fcarc
prefere outra re~áção: _"Todos têm d.t,reito à vida, dés de a conc~~ção,

e à integridade 'física e mental, incumbindo ao estado adotar provi 

dências e politicas que o assegurem" (Art 4Sl, Parâgrafo 1Sl ) A

redação agora proposta. reproduz quase literalmente o. Art. 4Sl, I. º-!.:.
reitos à Vida. da Convenção Americana sobre üí-re Ltcs Humanos (Pacto

São José), celebrado na Capital da Costa Rica, a 22 de novembro de.

1S'6S' , e submetido à apreciação do Congresso Nacional pela Mensagem
nSl 621, de 28 de novembro de 1985 São do Presidente. José Sarney,

entre outras, as seguintes razões' -

JusnflcACAQ

Artigo 12, I, .!!.
Redija..se assim:

" Toda pessoa tem o direito a que se respeite

sua vida. Esse direito deve ser respeitado p!.
la 'e! e, em g~ral, desde -o momento da conce.e.

ção."

fCP';;'~

fl;7~~JE]
.uN•• './CO.....lo/.UI.o.....lo

(JUSTJF:ICAçXO ORAL EM PLENl\IuO)

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOS:ITIVO EMENDADO: ARTIGO 29

JUSTIF:ICAÇXO

'I:I ••••••
li) são condições de e1.egibilidade: a nacionalic!!, .

de, a cidadania, a idade, o aiistamento, a

tiUação partidária e o domicf'lio eleitoral, na circunscrição ,

p?r prazo taÍpimo de um ano;

Os partidos precisam satisfazer a exigên 
cio. legal e um número de militantes fitiados que !hes deêJ.: peE
scnaãddade e representatividade para ....concorreren as eleiçoes ::;
em qualquer âmbito.

S o que se pretende ao estabelecer cemo =
condição contarem com um por cento de filiados em relação ao t2.
tal de eleitores do País, do Estado e do Munic.1p.1o ou Dist~ito.

A-rt. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1... - sõaenee poderão concorrer às eleições :::

nacionais, estaduais e municipais os

partidos pol1ticos que contarem o m!nimo de um por cento de f~

liaàos em relação ao total de eleitores do pais, do Estado, do'"

Mun:l.cipio ou do Distrito, respectivamente, proibida a filiação:::

em mais de um partido.

O par~grafo primeiro do Art. 29 do ProJeto de Con.!,

tit1.l.ição passa a ter a seguinte redação:

-Art. 27 •••••••-•••••••••••: •••••••••••••••••••••••

f'l PLE~IO

EMENDA lP10116-6
tI Constituinte JULIO COSTAMILAN

rry;;~;;"~

fui'~;;;J
'".U."'UOlllltlo/'Ut.oll,.tio

EMENDA MODIFlCATÍVA.

PISPQSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13.

Ou.esaunãnce com deter;::tnação e einccriilo.de o devor

de resgatá-la ou não podere'l:.os, j3.1!lO.is, nos isell~~or de h'I'eporlÍ.veJ.

ouJ.pa pcr.mto à. História.

No ceIUÍr:a.o cot:a.dinno vesca, era cada. een..blante in:f'en,
tU, doscolorido c eera ale[Ç'ia, cetaLlpe.dD. a. injustiça ecoãea , per

vez-aa e ino,~veJ. que transpõe ir.lpu.:e%ente os aécrd.cn e perdura

cerre dolarooa díVl.da. de. htlJl3nidade.

llo:Jsa onenâu obJl";tiva to~ i'aotfval au ações e;ovcr

nanenteãu no campo da. BSDlstência BOCJ.a1., ;u::llondo a obr:l.g<..l.to

riedade dos POtlorsa PÚblJ.ooa em concorrer, do Zorna r...aio con

creta. e obaetlva., par,,), o e;t'avo problo...a do menor deCOIÍI:)QJ:'a.~la.

Esto repHIDenta., em noeucn diRS, um dos ecãcree desafios e (lÊ,)

tlÍ provado ser causa do alarmo.nto Índice do violônoia. e criD2:.

no.l11'~dEl que e. BOWl o País. Se não dcr:oo 00 xocurcn 1'~

ceãr-ce ItdlHluntlO"l t':Lc~rereoll ser,fre no dinct1Xno retórico que
nada. rOGo1ve ,

013 meaâncc o.bandOlwdoo nan rurtO, qup vivol!. de. c~ri

dade social ou que apela0. /1 il31inqt!êncin, iriío :forrar ae aaenses

~eBiõaa de p<Írio.s que oonDUtueo verdadeiro eacárr para a ::loso:r-

Jl9,ção.

EMENDA lP10112-3
fil COnstituinte JULIO COSTAMILAN

(!l PLE>mo

ART. 14 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) o Brasil já ratificou outros importantes

tratados relativos a aspectos especificas

da proteção dos direitops humanos,

d) a adesão do Brasil ao tratado humanitário

em apreço estaria totalmente de acordo com
a evolução do Direitõ Internacional cont~

porãneo, sempre levado em conta na formu_

lação da pol1\:.lca externa brasileira;

e) no campo da proteção internacional dos dl
reitos huma~os, os Estados também contra_

em obrigações internacionais, no exerdcl0

pleno de sua s~rêlni~ue não pode ser

i~voc;da c07eleme10 d1interpretação

dos Tratados; os tratados humanitarios

não hão de ser interpretados restritiva _

mente- à luz de concessões reC"!proctls, como

nos tratados clássicos, uma vez que visam

não a estabelecer um equilíbrio de inte 

resses entre os Estados, mas sim a prote_

ger os direitos fundamentais do ser huma_

no;
f) a convenção Americana sobre Oireitos Hu 

manos tem buscaao a compa\:.lbil1zação en

tre seus dispositivos e os de Direito In_

terno, consagrando mecarHmsmos e técnicas
que objetivem prevenir ou evitar conflito

entre as juridições internacional é naci.Q.

na: l é dotada adem<lis, de especi~ir;idade'

propria, nã~ se prestando a analogias ~com

os mecanismos clássicos de solUFião de co!!.
trovérsias no plano das relações puramen_

te interestatals, e

g) a adesãQ do Brasil constituíria comprom!s

50S 011 garantia adicional. nas- esferas

nacional e internacional. de efetiva pro_
teção cQntra a violação dos direitos hu_

ma'nos, contribuiria, igualmente, para a
projeção da conquista ~ftena da dçmocra
cia na órbita i~~?ci nal e para a cris
tal1zação definYlva, o p ano internaci.Q.

5';~;'~

fu7;~7âlJ

p-r;;;~;"o~.

fuJ"~~

.Un.. olCO..ltJ.101IU1c....'nl0

(Jl1stificação oral em plenário)

EMENDA MODttlCATrJ'!\.

DISPOSITIVO EMENDADO:, ARTIGO 11.4

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: llRTIGO 29

Art. 29 .

§' ~ _ são considerados partidos de âmbito na -

cional, e como tal gozando do privilégio

de acesso ã propaga~ eleitoral gratuita e aos recursos do fun

do partidário, os que t:lverem obtido, nas últimas eleições para

a Câmara Federal um e meio por cento dos votos apurados ou um =
por cento das cadeiras na ~ra Federal.

O Art. 114 do Projeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação:

-Art. 114 - O Congresso Nacional reunir-se-á, =
oIlnualmente, na capital da Repúbli

ca, de 19 d8 fevereiro a 10 do de:z€llllbro.-

EMENDA lP1011B-2
l:J Constituinte JULIO COS'l'AMILAN

f!l PLENhzo

fÇ,~''''~

[=Çj'~o/YJ

5"';;;"O~

rç=;~~787J

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

(JUSTIFICAçKO ORAL EM PLEN1\R:IO)

.ud.'.,.oullllo/lut.u,..lo

}::MENDA MODIFICATIVA.

DtSPOSITIVO EMENDADO: ARtI'IGO 17

Suprima-se Q.. i tem XXIX

Tratando o dispositivo de pagamento em ão

bro das fêriall' em niünero de trinta dias, parece-me razoavel <:

que tal direito seja usuf~ido pe~o empregado ass;f,duo ao traba

lho, pois a rigor, tal páqamento se constituirá muna espéci-e de

décitno quarto sa~ár1o.

o item V:I:II, letra (b) do a~. 17 do ProJeto de

Constituição passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.7•••••••••••••••••••• ,········.······· .. •••
~ _ g obrigatória a consulta popular no teE

ri'tõrio dos Municipios onde a União OU""

O Buudo implantar aeroportos, hid:coeletricas, te:emoeletricas,

palos petroquimicos, us;!nas nucleares, depÓsitos de materia~""

xadioai:ivo, ampliação ou instalação de industrias poluentes

suscêttive1s de dausar danos ã vida e ao meio ambiente.

EMENDA lPlOll4-0
tJ Constituinte JULIO COSTAMILAN

EMENDA lP10113-1
(l Constituinte JULIO COSTM1I.LAN
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nos".

nal, da imagem do Brasil como país res
peitador e garantidor dos direitos huma-

Dê-se ao~ do er t 301 do Projeto de Constitui
ção elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação.

llArt. 301. A pessoa jurídica constituída no Brasil
e que tem no País sua sede e direção será consider!.
da:

L';;~'=:J

fÇi~~"WJ

Deputado FRANCISCO DORNLLES

aumentando assim as conexões delas com o país onde estão domicilia

das suas matrizes. Na medida em que essas subsidiárias perdem -;
nacionalidade brasileira,' os pafses de dOlnlcilio das matrizes po

dem passar a exercer sobre elas determinada influência econômica

que a nacionalidade brasileira obstaculizava.

JUSTIFICAÇ1\O

De fato, grande número de questões que têm surgido
uI t rnamente na área de relações eccnôní.ces , fiscais e financeiras

.internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o
alcance extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que
suas normas jurídicas venham atingir pessoas, fatos e neg6cios fo
ra de suas fronteiras.

Os Estados umdcs , por exemplo, a partir da defini
ção de empresa nacional acolhida pelo Projeto, poderiam tributar

os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empresas lá dom.1.ciliadas,
ainda quando tais lucros não fossem distribuídos, pois, pela lei
americana, a sistemática do diferJ.mento do imposto s6 se aplica aos
lucros auferidos no exterior por- empresas de outros paises

"Art 263. As ccnt r íbu.íçêos sociais, as de inter
venção no domínio econômico e as de interesse de cl!
tegorias profissionais, cuja cr raçãc seja autoriza
da por esta Constituição, ficarão sujeitas às garan
tias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" a "c"
do item 111 do art. 264, e às restrições contidas no
art 261."

Dê-se ao art. 263 do Projeto de constituição, elab.E,.
rado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Por essa razão, proponho a presente Emenda, que vi
sa a manter sob a égide do direito brasileiro todas as empresas cons
tituídas, com sede e direção no País. Tanto as denominadas "nàcio-:

na í s» como as "nacionais de capital estrangeiro". A redação propos
ta vai ac encontro dos mais legítimos interesses nacionais,pois ;~

pUa o exerc!cio da soberania da Nação brasileira.

PLENÁRID

EMENDA lPl0123-9
fi
"' .LU..IUO"Ç" .. s101I""C~.. ,I01r>

r.r- l ..lD/.".."Ii;A~~ ___,

L;;~':J

tSü!~'õillJ

Deputado FRANCISCO DORNEUE:S

JUSTIFICAI; AO

Dê-se ao item 11 do § 22 do art. 270 do Projeto de

Constituição elaborado pela Comissão de srsteeet.raecao, a seguinte
r-edação-

Segundo o Projeto de constitUição elaborado pela Comissão de

Sistematização, ora emapreciação pela Assembléia Nacional constituinte, o im
posto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestação de serviços (ICMS) absorve o campo de mcfdêncfa do atual mccstc ún!

co sobre energia elétrica e sobre lubrificantes e combustíveis Lfquadns e gaso

sos, de competência da União

Esse, o motivo da nova redação proposta para o item 11 do

Nesse contexto, é preciso evitar que qualquer outro imposto
entre emdisputa com o ICMS, relativamente à tributação de tais produtos,de fo!..

ma a manter a exclusividade de imposição que hoje já os caracteriza.

Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da defini

ção de empresa nacional ~colhida pelo Projeto, poderiam tributar
os lucros das subsrdaéxãas , no Brasil, de empresas lá domiciliadas,

ainda quando tais lucros não fossem distribuídos., pois, pela lei

americana, a sistemátic~ do d~fer1mento do imposto sõ se aplica aos

lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.

"Art. 270 •••• •••••••••••• • •••••
§ 212. O imposto de que trata o item IV:

11 - não incldirá sobre produtos industrializados des
tinados ao Exterior e sobre energia elétrica e lubri
fi cantes e combustíveis líquidos e gasosos" -

Por essa razão , proponho a presente Emenda, que vi

sa a santer sob a égide do direi to brasileiro todas as en:presas c~

tituídas, com sede e direção no País. Tanto as denominadas "nacio
nais" como as "nacionais de capital estrangeiro". A redação propo~

ta vai ao encontro dos mais legítimos interesses nacionais,pois a.!!!

plia o exeecfcãc da soberania da Nação brasileira.

§ 212 do art; 270

PLENÁRIO

EMENDA lPl0121-2
f'l

L;;~'~

&i~~J;J

Deputado FRANCISCO DORNELLES

EMENDA lPl0120-4
[!J

r.r-----~----n"'~/.~ ......~çl~

A Convenção foi aprovada pela Comissão de Rela

ções Exteriores da Câmara dos Deputados ( Pedro Colin, PresJdentej
. Enoc Vieira e José Carlos Fonseca, vace-pces íoentes , Nelson Morro,

Francisco Benjamim. Márcio Santill!, Nelson aarcbeaen, Osvaldo Melo I

José Machado, lrapuan Costa Júnior. Salvador Jul!ane1l1, Vasco Neto,

Wilson Falcão, José R1.bamar Machado, Soloo Borges dos Reis, Tarcisio

Burity,José Penedo, Saramago Pinheiro, Nyder Barbosa. Tobias Alves,

Flávio Blerrenbach, Irma Passoni. Fernando e Israel Dias Novaes ).
na J.eunHio de 21 de maIo de 1986 E em 26 de novembro pelã constit,!:!
c!onalldade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decr.!:.
to Legislativo ng 132, de 1986, se manifestou igualmente, sem dis 

crepânc í.es e acompanhando o voto do relator üeoutadc Nilson gibson,

a Comissão de Constituição de Justiça daquela Casa, integrada pelos
Deputados Teodoro Mendes, Presidente; Guido aceseh, Vice-presidente;

Egidio Ferreira Lima, Renato Viana, João Augusto, Paulo xavrer , ücr
gônJo Neto, Hamilton Xavier, fondon Pacheco, Roberto jefferson, fra!!

cisco Amaral, Pedro Col!n e Nelson Morro.
O fim da sessão legislativa não perua t íu que o

Projeto de Decreto Leg!slativo n12 132/86, fosse aprovado pela Câmara
dos Deputados e chegasse, em seguida, ao exame dI) Senado Federal.

A redação sugerida tem a maleabil!dade indis 

pensável aos textos constitucionais, sem a rigid'7"1 a parcialidde

que acabam por torná-los caducos Ou desre~ta}fós./ Tem o texto ora
proposto a virtude de fixar a regra geral As excecões , quando ne 

cessárias, ficarão a cargo do legislador ordinário. Outro não e o
conselho da Hermenêutica para os encarregtados de elaborar os pactos

supremos. Isso explica, em grande parte, os duzentos anos da Constl
tuição dos Estados Unidos Não há porque senear portas hermetfcane!!.

te fechadas, nuna sociedade em constante mutação A vida ê o bel'! su_

premo Não~sá assim pensam os constituintes de hoje Todos pode 

mos ficar tranquilos. Assim pensar-am os que vieram antes de násAssi

. pensarão os que vierem no futuro

Deputado FRANCISCO DORNELLES

I - empresa nacional, quando seu controle dec Isõrí.c
e de capital, esteja, em caráter permanente, exclu
sivo e incondicional, sob a titularidade cn re re ou
indireta de pessoas físicas domiciliadas no Pais, ou
de entidade de direi to público interno,

11 - empresa nacional de capital estrangeiro,quando
seu controle dec rsôr í.o e de capital não preencher os
requisitos do item anterior."

.JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP10122-1
I:J L'~~'~':J

jITtõ7~ãmJ

O tratamento dado às contribuições sccrare no art

335, combinado com os arts. 337 e 336, pelo Projeto de Constituição
elaborado pela ccmí s são de Sistematização, ora em apreciação pelo

Plenário da Assembléia Nacional Consti tuinte, convertem-nas ,na pr!
tfce , elll um tributo, e não mais em um direito social do trabalhador.

Com efeito, o Projeto declara Que as contribuições

Sociais integrarão o Fundo de Seguridade Social, gerido nej,c Esta
do e destinado a atender despesas de toda a população, e não s6

das classes trabalhadora, com seõde , assistência social e previdên

cia social.

A definição de empresa nacional contida no art 301

do projeto pretende defender o interesse nacional~ Entetanto,
invés de defendê-lo, lIIilita contra ele, na medida em que abre mão
de pereefa da soberania, remetendo ao direito estrangeiro o regime

jur!dim de sociedades constituídas no Brasil e que aqui têm a sua

sede •.
A nacional.idade das sociedades indica tão-somente a

exist&x:ia de uma conexão entre a sociedade e determinado ordena
mento jur!dico. Em outras palavras, sociedade nacional é socieda

de regida pelo direi to nacional; e sociedade estrangeira é socied,!

de regüla pelo direito estrangeiro.
Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica

sob controle de pessoas físicas domiciliadas no País, eee , , o Pro

jeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira,

a existência e e funcionamento das sociedades que, embora constituí

das no Brasil e com sede no territórid brasileiro, estejam sob o

controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação,uma

sociedade anônima, por exemplo, o1:ganizada de acorda com a lei br.,!
sileira r com sede e direção no Brasil, não mais será regida pela

lei brasileira, se o controle decisória de tal sociedade estiver em
mãos de pessoas domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem sa
ber qual será o direito a ela aplicável, para reger as relações e!!.

tre os acionistas e destes para com. a sociedade ou para regular o

seu funcionamento, como, por exemplo, no que diz respeito à organ!
aação e publicação das demonstrações financeiras, realização de a~

sembléias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc.

A tendência dominante hoje no campo internaclional e~
tá em os Estados conferirem uma abrangência maior aos ccoce.tece de
residência, domicílio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com o

objetivo de aumentarem seus vínculos. com situações extraterritoriais

sobre as quais possarn exercer o seu poder.

O Projeto segue um caminho oposto. Ao negar a empresas

orqaruzadas no País a condição de nacionais brasileiras, se o seu

controle acionário pertencer a residentes ou dcnuc í ã í.adcs no exte

rior, dillinui as conexões do Estado brasileiro com essas empresas,
eumentanoc assim as conexões delas com o país onde estão domicili!.
das suas matrizes. Na medida em que essas subsidiárias perdem a

nacionalidade brasileira, os países de domicílio das matrizes po

dem passar a exercer sobre elas determinada influência econômica ,

que a nacionalidade brasileira obstaculizava.

De fato, grande nómero de questões que têm surgido

ultimalente na área de relações econômicas, fiscais e financeiras

internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o
alcance extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que

suas normas jurídicas venham atingir pessoas, fatos e negócios fo

ra de :suas frentei.ras.

Inclua-se, no art. 301 do. Projeto de Constituição era

borado pela Comissão de Sistematização, o seguinte § 32:

"Art. 301 •••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••..••• '"
§ 3!i2 Será considerada empresa nacional de capital estrsnçeí-,
rc, a pessoa jurídica constituída, com sede e direção,noPaís,
que não preencher os requisitos deste artigo."

JUSTIFICAÇAO

A definição de empresa nacional contida no art 301
do Projeto pretende defender o interesse nacional Entretanto l ao
invés de defendê-lo, milita contra ele. na medida em que abre mão
de parcela da soberania, remetendo ao mre Ltu estrangeiro o regime

jurídico de sociedades constituídas no Brasll e que aqui têm a sua

sede.

A nacionalidade das sociedades indica uão-acmente a

existência de uma conexão entre a sociedade e determinado ordena

mento jurídico. Em outras palavras, sociedade nacional é socieda
de regida pelo direi to nacional; e soc,1edade estrangeira é socied!.

de regida pelo direito estrangeiro.

Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica
sob controle de pessoas físicas domiciliadas no País, etc , o Pro

jeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira,

a existência e o runcfcnenerrtc das sociedades que, embora constituí
das no Brasil e com sede no território brasileiro, estejam sob' o
controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação,uma
sociedade anônima, por exemplo, organizada de acordo com a lei bra

sileira, com sede e direção no Brasil, não mais será regida pel;

lei brasileira, se o controle decis6rio de tal sociedade estiver em
mãos de pessoas domiciliadas no exterior Fica-se, porém, sem sa
ber qual será o direito a ela aplicável, para reger as relações en

tre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular ~
seu funcionamento" como, por exemplo, no que diz respeito à organ!

aeçãc e publicação das demonstrações financeiras, realização de as
sembléias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc.-

A tendência domínante hoje no campo ãnt e rnacaona I es

tá em os Estados conferirem uma abrangência maior aos conceitos d;

residência, domicílio e nacionalidade das pessoas jurídicas, CO'll o

objetivo de aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais
sobre as quais possam exercer o seu poder.

O Projeto segue um caminho oposto. Ao negar a empresas
organizadas no País a condição de nacionais brasileiras, se o seu

controle acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exte_

rior, diminui as conexões do Estado brasileiro com essas empresas,

Logo, se nada mais di ferencia as contribuições so
ciais dos tributos, é imperioso que a eventual criação de outras

contribuições sociais, além daquelas previstas no § 12 do art.335,
com base na autorização contida no § 212 do mesmo artigo, se subme
ta às restrições para a c r Laç ãu de novos impostos no exercício de

competência residual, previstas no art. 261: não tenham fato gera

dor ou base de cálculo próprios de impostos já discriminados na
Constituição, não tenham natureza cumulativa e sejam instituídas
por lei aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Legisl!.

tiva.

r;r .LP"A_"""""ol.OII<IKC'"uh

PIE~aIQ

r.r ~TUT~/~.IltIl:~e

~llDA t:CDIPlCATIVA

DISPCSI~IVO ~t:DAJ)O: l'arágrafo tÚlico do Art. 375.

Dê-se, <:'0 pcrtÍ.:;rcl'o <mico do Art. 376 do ~ro::eto de Consti

tuição, ei:'ta redação:

"Art. 376 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ único - A rede escolar de eneaac L1':Jlterl obri,:a

toriO.!.lante as lllscJ.:Jlmas üe ~oro.lJ ciVJ.sE:.OJ relieião e coe:,er,2,

tiv:i.B:.lo, de lLa:tric1.Ü.a f'c.cuJ.tativa .,"

JUSTI:?ICACão

o ensino en noosc rcts xeeoenne-oe de :f1.1n:;:ê:o edu

cadora., aoaenee ini'orD!lD.do e neo =omanrlo ea novns ~rul)õea. -;

de extreIil!l inllortâncJ.a. o enoino ao torno de valorec eternoo da.

humanid~e, c ::o o. :.oral, o C~~r.i.CllO e a relicião, eoto. no :::en

'tido o.opJ.o e .fllooó:í'ico e não C'~. o credo ou f'~ção rel.:,J.c!osa..

'Ta.::llén é relev...nte dest~ar ao estl1d.'.nte o :vapel do cool'Dr:o;ti

visoo coz:o :'orça. l'ro;:.ll.üoOJ:'o. do da::oenvolvit1anto 13ÓeJ.o-eco:::,ÔJ:'ico

na. aooiodni:.e l'loderna.. A ma.tr!C1.Ü.n. semIo :racl.(lt:.~tiva, .)reCe;t"V:l.

Be o co.r~ter de ocrõÍtico do cn~ino.
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PLEN.<Rro

BJ,íEl'IDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EL:EII!lADO: Art. 12

Aoreeoent:b t ao Art. ~2 do l'ro~eto de Conati1iuição:

n Art. J.2 .

E~r.DA ADITIVA

BIS:P03ITlVQ :J:.:EmJA.DO: Art. 255

aececceuee-se , ao 1tk2 lI, do Art. 265 d'o J?ro",eto de

CO'1Sti'tuição:

IJArt. 2G5 - ••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta l"..ãoo.odifioa o Eérito, alterando

apenas a. :fo~ redacJ.onaJ., dW1do ao texto me1!lor técnioa e

maior clareza., ·fatores indiepe:lsáveis 0.0 errtenôãnerrbo,

AJ.ém disso, não é a inviolo.bil.idade da C01".stituiç:ão

que~vai reger as relações internaoionais, mas a própria Certa

em ai é que assesura poderes e obnC8çõoa aos detentores do

Botado a. direcionare:c o relacionamento dill10mt1co saQ.mdo

os prinoípios que tràduze!!' a vontade da. Nação expressa no tra

balho doa constitUJ.ntes.

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 284

.rx.D'.U.."'C~ç•• -...,

PLENARIO

F!~~~"~

fui'~'Bfã?l

CONSTITUINTE RAUL 8ELÊM··-----~----
EMENDA lPl0t32·8
ê'

- o ato coopez-atavc ccãebrcüc ente-e a cooper.f:.

tiva e o eesocâeãc ou ente-e ccopar..~...tiY:ls eoaccãeãea e cujo ob

jeto reâacãcne-ee COIil as s.tJ.vidc.de::: do setor."

n - ..xv - A SEGuaAi1ÇA JURtnlCA

- o a1atena. peni.tenciário noa Est<tdos scrá Dl:

ganizado de forra a prof'i9s1 onalize.r o reoluso, aaaee;urandE,

lhe quali:ficação a.o trabalho após ~ cUJJ;!;Irimento da pena."

... : .
.... : o ~ ..

JUSTIFICAÇÃO

No B.!!Ip1.o leque de princ!pios a aseeguar direitos e

liberdades f'undamenta1l3, o artigo 12 do Projeto ele Consti 

tuição, por sinal. UD dos maie extensos, qumdo trata dos r,!

oJ.usoe (letira. "q") não trata da profisElio!W.lização do neenc,

como reccJ:ende.m os especJ.aJ.ist29 neeae Canl'O socinl • .\bo;....da,

apenas, o "trab:Üo.ho produtivo a rc::nunerado ll • A :PX'o~:L:::SiOlla.

1ização é de extreoa importância puru q1UlJ.it'icc.r o. mo-de
obre. e aosegurar condiçõalJ a que o indiv!duo após oumpriron-

to da pena. pcese malhor se re:z.nteBt"ar na' eccãedeãe , Isto acrlÍ pce

oiva1 se dispuser de habilitação :PX'ofiaaio~ (l'e,ll:.e facilite

aceesQ ao e:::progo. Caso contrário v01tará a da~inqUll", nindo. COJ:I.

ador (perioulosidade, pois os pres!dios bl"3si1a.rOB são f;-"l,t\l..'"l.l!:'ente

verdadeiras escolas do crime e não inStit"lltos de recuperação, co

JtO seria desejáve1.
:Da:!. o quadro de vio~ência no interior das penitencii

rias e ea eâevedaa taxas de criminalidade em todo o território ne-.

oionaJ. onde acentuadll parcela. de autores sÕ:o egressos do céeeeee ,

JUSTIFICAC'ÃO

A intributabilidade doa atos coo.ler.,.tivos ;lá eatã

conaag'ldo na esfera fazendária, ert oonse-qnência de reitCr:\dos

pronunoill:!:entos do Judic:r,CÚ'io • .\lé::l do rais o não recolilinento

de trJ.b~tos 00=0 o I::c1poato de Itende e OIm.: De COl.81Uin llor xe-.

ereece eéemece, dcade '.!.l.le O'...f'J.:l o 'lueirc..'" as ent:t.(1a.des. 2e1e

vn assinalw: a. importit.1cir> do coo~er."!'liv:.~' 000_0 eüevcncc :tro

pulEI ora. do dc:::envolvJJJento econênãcc a. ~r de 08\1$ lo.reolJ refl.~

xce eocãeãa,

EJ.mV':'A St1PRESSIVA

DISPOSITIVOS E"'=~S: Artigos 487 e 488

Supri::ln-se, do Pro~eto ae COr'etr-tuição, os h'ot1gos 487

• 488.

üê-ae ao Parágrafo ünreo do Art 284, do Pr9.
jeto de Constituição, a seguinte redação:

Art. 284 ••••••••••••••••••••

Parágrafo único _ As disponibilidades de cai

xa da União serão depositadas no Banco do Brasil S/A. ~s dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos xcnrcrpros , bem como dos órgãos ou
entidades do Poder Público e das empresas ;or ele controladas. em
instituições finànceiras oficiai.s, ressalv.a.cros, em ambos os cases,
os impedimentos de natureza operacional ou geográfica. previstos no

C6d~go de Finanças Públicas.

JUSTlf-ICAÇAO

O «ceput« deste artigo estabelece_que o Teso,!;!.

ro Nacional tem como seu agente pagador exclusivó o Banco do Br~

silo Mas o parágrafo único do mesmo artigo diz que as disponibili
dades de caixa do Tesouro devem ser deposi tadas no Banco Central do
Brasil

parece-me que," para que o Banco do Brasil bem
cumpra sua missão de agente pagador deve ser também o caixa do 'te

souro, isto é ser também o eqente recebedor

JUSTIPICAÇ'ÃC

ordinária.

ncrescente-ae ao~ Art. 270, do Proje
to de Constituição, o seguinte item:

Art. 270.... • •••••••••••••••••••••••••••
VI - n patrimônio. regulamentado por lei

CONSTITUINTE RAUL BELEM f1Y~~'~"~

fÇi'~ãmJ
TUtD/.unlPlca;io

PLENARIO
,~ldtlD'CO" ....D'.....DII'.'i'

DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 270

'EMENDA lPl0133·6
I"Os disposi!ivos eupxa poderiío resu.lt~ na extinção de

entidades coec o SESC, o SElTAC, o SESI e o SE7'AI, que se cone-

~ ti'tuer- era viGoroso ouporte à. f~çÕ:o prof:t.li:oionnl no país, a

par de relevmtea eervaçcs preofu,dos na área. social. !:ão cau _

eea despesa alguma paro. os cofres pÚblicos e nea para. o bolso

do 1;raba1:m.dor e as contribuições corrospondentea têm peso ze

ro no ~rs90 final doe produtos levados no consw:tl.dor.

A re"sa1vo. de que "as fontes de fir.o..'1.cicrnento desses

serviços SOja...l revist~" , Buesre alterar lozia1a.ção cononcra.

da hn maia do 40 e...>J.OB.

A emenda. 'tem amparo no nrt.23, ~ 22 do Rec.Int.do. A1:C.

AcresceJ:!.te-se, ao Art. ~2 do Pro~eto do Constituição, o

8eg\ünte preoe;i.to:

,~~d...../c.wl.d.'.u.c......lo
PLBl'TÁ.."iIO

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••_~-~-

m2PIlA. ADITrTA

DISPOSITIVO E~rrnAJ)O : Art. 12

r;r----------Tln.u...fl'IC~1o

........................... ~ .-- -

- esta Constituiçno edota. a Deoi""Xação doa

D1.re:ttoa do. Criança, ::?%,ocle::nda pela Orl..'c.uizngão aes~cs Un.!

aaa a 20 de Novembro de 1959, cOE.O tradução fiel. da vontade e

dos santiJ:lentoe da. :Dnção brasileira ti.

l'LENÁRm
".,.- TUTD'.U''''IC~iD

JUSTIFICACAO

A omissão da competência da União em tributar
o patrimônio, se um dia se Julgá-lo necessário. restringirá sua ca
pacidade de alargar seus impostos. A Alemanha. Inglaterra e outros
pa!ses jã utilizam a tributação sobre o patrimônio.

F?~~;"~

[iÇf'~'ãjã7J

~~~~.~

['Ç/'~~=W

,~uÚlo'c."'niD'•.,.co"'••;:., _

CONSTITUINTE RAUL BELê:M

PLENtiRIO

Não se explica a omissão do Município. cé_
luia básica da Naçi:lo, da definição- constitucio.nal da Federaç~o

'-

Arte 2Sl - A República Federativa do Brasil
tem como base o Munic1pio. e é constituída, sob regime representa_
tivo. pela união indissolúvel dos Estados, tendo como fundamento

TUttI'.~nl'IC.;iD' _

Dê-se ao Artigo 2Sl do Projeto de Constitui
ção. a seguinte redação·

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 2Sl

JUS'rIFICACAO

f: PLENlIRIO

IEMENDA lPl0135·2
fJ CONSTITUWTE RAUL BELEM

EMENDA lPl0134-4
I"

JUSTIFICA CÃO

O preceito não se ooed).UlB. cot\ 06 anse:t.os gera:Ls

por uma. Co....stituiçno a:eI:ocrática, pois cerceia a. 1ivre !Dá.
oiativa da sooiedade em instituir fontes de custeio em prol

do :f'uncion~ento de 1llstituiçõea ~tenedoraB de benefIcios

ao universo de seus contribuintes. A Cv!lStituiÇê'o não pode

fixar narr..a.a r!gidas e determinadorns da. conduta dos cida

dão:;! e lb.s e :lprssaD, especia.1.r::l.ente no ~alaPO pre~idenciério.

Da.ata, em nossb entendilulnto, que a i'utura. Cl:'.r

ta. consagre princípios gerais sen desoer a minudências oa:

pazos d.e tornar inócuo o mandamento oonstitucional. ou de

conspirar contra a ~xistência de entidadcs que vêm prcsttl!!

do aien1f'ic3tivos benci'!cios a milhões de tra.b::ü..hadores e

seus dependentes, como é o caso do SESC, SEl'TAI, SESI e SE~:AC •

Sup~-se o Artigo 336 do Projeto de Constituição.

F..:EtroA surnESSIVA

DISPOSITrVo EUElIDADO: Art. 336

'Lld~,,'collln.l.flu'cCIII"'lo

i?L':~:t?IO

JUSTIFICAÇÃO

A Declcreção dos Direitos da. Criança, procl.aII:ada. pe

la onu em. l.959, contém os nandamentos fl1ndamenta1o a inspirar

a conduta. da sooiedtLda universa.l. quanto a.os dectinos das cri

Mona. Incorporar o e.dmirável documento e:l nosca carta ~.:aenn

mrn enriqueoê-la coo. prece:ll:oa de ro.rn. be1ezn capnzos de se

oonatituir em perene exorto.ção .:toa devora0 do E'1tado e c13. sc

oiedade.

"EnEm>A ~"ODrlC\TIVA

DISPCSIl'rlC 3I317JAilO: Art. 12 (letra,2,). do ~g ,III

.J>ê-De, à 2etra ftell, do nS! ~, do.Art. 12 do Projeto de

Constituição, e ..te redação:

.,..!.r't. 1.2 ••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••

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

EMENDA lPl0127·1
I"
I"
r.r----------TC>:T8u un " .....i.,------ _

= TU.D/.U ..." •• ;.O, .....,-,

e) - o hO!:'.eI!l e a. muliler são :!.~a e:' i:.ireitos
obrig:lÇ'õea ..li

..!lén de proJ.ixo, o dJ.spos:!. tivo Q!'3. e=.enuo.do contém

aspectos neS'=ltivos que :f'erer:l a J.ócice e o ~on f"e1".8o. Ure;e es

-eom-J..oa eI!!. :lcoa eté de. :respeii:ab".J.:Ld!lii.e Jo texto CQ~tJ.tu _

<>:1onaI.

JACY SCAt1AGA~TA

PIiE1TÁRIO

EMENDA. MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~l1IIADO: Art. 9~ ~, do Projeto de Const:L tu1ção

Dê-ae. ao Art. 9, ~ , a seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 320

Inclua-se no Artigo 320 do Projeto de Consti
tuição, o seguinte Parágrafo único

Art. 320 ••
Parágrafo único _ A lei disporá sobre a limi_

tação do direito de propriedade agrária de pessoa física ou jurídi
ca estrangeira, fixando a área máxima permitida.

JUSTIFICACtlO

J3e.9'b, 13i..wleElDente, o enunciado f'n'~.ent31 conaa

~or da iguaJ.d."l.de de direitos e deveres do hOIGl!m e da. mulhl!r,

dont:ro da. qunJ. De :-briS"'.rá a. in~erpretc!lão cJr.ra e inte1i{.'onte

do seu.derradeiro 1f'J.:::!!.

~ tlArt. 9 - As relações intern:lcionais do Bra~il serão reei

das a luz dos princ!pJ.os constantes das Declareço9:s Intemacio

naia •de Direitos, de que se"ja aignatário, com ênfase aos aeguin

tes: " •

O Capitulo da Política Agrícola, Fundiária e
da Reforma Agrária não abordou o quadro de desnacionali2:acão oroares_
siva do territ6rio brasileiro Hoje. há áreas em mão; estrangeir;s

\ superiores ao territ6rio de vários países.
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EMENDA lPl0136·1, ..... --,
(!J CONSTITUINTE RAUL SELEM

PLENABIO

T.XTO/,""",,,,~io

DISPOSITIVO E~NDADO: ARTIGO 12

tJ"PHíiB'''~

[!Çj,;'~7ã!]

Dá nova redação ao Artigo 409

"Art. 409 _ A ccnpet êncãa da União para legi.!

lar sobre meio ambiente e executar programas e m..!:,
didas de preservação e recuperação da natureza não

exclui a dos Estados, Distrito Federal e Municí

pios, observada a jurisdição de cada um e respeit,!

da a lei federal.

Dá nova redação ao Art. 317 e seu Parágrafo .Q.
nãcc do -AAt-Qprojeto:

-Art. _ 317 - Ao direito de propriedade do 1m,§.

veâ rural c.orresponde uma função sccfe t ,

Parágrafo ürdcc - A propriedade imóvel rural

cumpre a sua função social quando, simul t aneanen

te:

Inclua-se no Inciso IX do Art. 12 do Pro

jeto de Constituição, a seguinte Al!nea:

Art. 12 •••••••••••••••••••••••••

C) Todos devem exercer plenamente o

direito à Liberdade de Imprensa e ao tratamento e à veiculação de
Inforlllações, sem restrições.

JUSTIFICAÇltO

A redação que consta do-An&eprojeto fala apenas

na criação de mecanismos restritivos pelas entidades nele descritas,

quande em verdade a política ambiental não está limitada a isso.

A redação desta emenda é mais ampla e explIcita.

a) E racionalmente aproveitada.
b) Conserva os recursos naturais renová\eis e

preserva o ·meio ambiente.
c) Cumpre as disposições legais que regulam as

relaçfles de trabalho e produç§o

JUSTIFICAçno

JUSTIFICAÇR:O

JUSTlfrCAeJ;O

JUS T I F I C~A ç 11: O

L;~~~~

rr;;;J";7ã!]

JII-""J>f;. -rRI8lJíPtci\o c:..":!)o CIit<;-Çl,l.4.lfoIVTO
UTUlO - 9a3-F!nsOI}as_..Eúbl4oas I

CAP!TULO - Il :P';S;:;, I'\IAIVÇ.q"" ?'w1'õI..'c. q.s
SEçnO _ r' NoR,M.As G6.RAI~

SUBSEÇAO - Normas Gerais

A presenté emenda altera os pressupostos que

figuran no Parágrafo ürucc do Art. 3-17. casando-os uns aos outros

para configurar a função social 'do imóvel.

Aceitar um só requisito daqueles que estão 'i:,

lencados. significa legitimar a escamoteação do espírito do texto,
que, ao invés de criar condições para a realização da REFORMA AqR!.
RIA, opee-ane Obstácul,:s.

A emenda modifica, também, o "caput" do Art.

317, dando-lhe uma conformação mais adequada.

Acrescenta ao Capítulo II, "Das Finanças Públi
caee , artigo e parágrafos com a seguinte redaçDo} O'-~ e"t.......\::uA. -

§ 212 _ Não poderá ser escolhido para o cargo

mencionado neste dispositivo, pessoa que exerça ou
tenha exercido, nos últimos dez anos, cargos de a!,

sessoranento ou de direção na rede particular ou de
crédito.

-Art. - O cargo de Presidente do Banco Cen
traI do Brasil é privativo de braslleiro nato, d;
reputação ilibada e de notáveis conhecimentos eccnê
aãccs , financeiros e administrativos. -

§ 1Q - A escolha para o cargo previsto neste
BTtlgo. é feita pelo Presidente da República, co!
bendo ao Senado Federal a sua aprovação.

JUSTIFICAçno

A proposta em quest ãc confere ao Congresso NaciE.
nal competência para aprovar o nome do Presidente do Banco Central,
mediante indicação do Presidente da República.

A adoçêc da medida resgata to Poder Legislativo
uma de suas mais importantes prerrogativas: a de participar nas de
cisões da polItica econômica do Pais . -

Consta, ainda, da proposta, restrição para a escE,

lha do titular da instituiçDo, vedando a nomeação de pessoas que, de

certa forma, estão vinculadas 8 interesses virtualmente contrários
aos objetivos naçionais.

• Afinal, compete ao Banco Central, dentre outras
atribuIções, fazer cumprir e fiscalizar as diretri:zes financeiras da

União, especialmente as da área de crédito.

li. permanência de uma pessoa vrnccreea à rede pr! ...
vada de crédito nêc constitui a melhor garantia para subordina-la às
diretrizes da instituição oficial. Daí a precaução sugerida.

EMENDA lPlOl44·1
ê' Deputada VALTER PEREIRA

urro/'UI11,...{ão

r.r PL1.Lo.o/"""IUlef",.COIll •• 1o

pr;;~'~;"~

&/';-mJ

rrY:;;'~

&i"~78!J

CAP1TULO VIII

Dos lndios

kn. -,

.L<.IOUOf.OWII'i.f,ulo•• 'rrlo- -,

Dá nova redação ao § 212, do Art. 424, com a

-At:t. 424 - •••••••••••••••••••••••••••••••

§lQ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§2Q - A educação de que trata o Parágrafo

anterior, compreende o de nível básico, que s~

rá ministrada na língua materna ou na portugu..!!
S8, e a de nIvel universitário, assegurada a
preservação da identidade étnica e cultural das
pcpuãações mdíuenas ,

seguinte redação:

TtTULO - IX
CAP!TULO - VI
-5BjAe-- Da Ordem Social
-SUBSseJ;O- 00 Meio Ambiente

Dá nova redação à letra "b", do Art. 410, que
passará a ter o seguinte texto.

Deixar de lado a apreciação pelo Congresso NJ!.
clonal, da instalação e ampliação de usinas nucleares, é autorizar
aventuras em áreas de riscos maiores do que aquelas que ficaram in~

critas no Anteprojeto.

Esta 'emenda Inclui esse empreendimento na ex!

gênc1a do Artigo 410 e exclui as termoelétricas por razão inversa,
Já que esse tipo de instalação não gera riscos de monta ao meio a!!!,
biente.

b) A instalação ou ampliação de usinas nuclea
res, centrais hidroelétricas e de indústrias d;
alto poten~lal poluidor.

a) .

"Art. 410 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

c u s r x r x c s c n c

tJ PLENARIO

EMENDA lPl0142·5
l!J Deputado VALTER PEREIRA

r.r .~I...'Ofc.W.. '1:If'v.cc.lnlo

EMENDA lPl0141·7
[:J De'putádo VALTER PEREIRA

~ô'á"'~

ru7~~~

L';~~G

(Ç/';ãJãU

fG'~iiã'~

fW"J~;7ã7J
TUt'll/"UI1I'''.ç.O

~M3
ARTIGO ~

PL~ú"'f.cWIl,IOf'u'co"'''lo

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 12

p.ulIUO/COWllll.'."'cow,"lIl -,

DISPOSITIVO EMENDADO

o p=aro :::; da Alinea "E" do Inciso IV do
Artigo 12 db Projeto de constituição, passa ter a seguinte reda
ção:

A grande penetração de programas de teleyi
são e cinema de origem estrangeira em nosso país, têm contribuído,
direta e indiretamente, na formação de opinião públJ.ca nacional,

e na sua manipula,çllo, dentro de uma abordagem ditada do exterior.

Dê-se ao Inciso I do Artigo ~Jdo Projeto
de Constituição, a seguinte redação:

Art 12 •••••••••••••••••••••••••••••

3 - E vedada a supressão, ainda que pa!.
eda l , de espetáculo ou programa, ressalvados os casos de incita

ção à violência. defesa de discriminações de qualquer natureza,
ou promoção explícita de valores ou pcarcões inst1tuc!ona~s e
pol!ticas de país estrangeiro

EMENDA lPl0137·9
f" CONSTITUINTE RAUL BELEM

EMENDA lPl0138·7
fi CONSTITUINTE RAU~ BELEM

DISPOSITIVO E~NDAOO: ARTIGO 19

.!I53
Art.~ .

I - Apurar infrações penais contra a ot
dem política e social ou em detrirrento de bens, serviços e anteres
ses da União ou de suas ent adades autárquicas e empresas públicas,

assim como outras infrações, cuja prática tem repercussão interes
tadual ou internacional, e assegurar e garantir, quando no exer
cício do mandato, a segurança e autoridade dos membros do Congresso
Nacional.

o país não pode continuar assistindo o fla
grante desrespeito da autoridade de membros do Legislativo por paE,.

te de integrantes das polícias estaduais, como ocorrido em Bras!lia,

no fim do ano passado. A autoridade do membro do Congresso Nacional
deve ser respeitada em toda e qualquer circunstância.

A universidade do direito à LlberdÇlde de

Imprensa não é cãaraner-te !!ef!n!rla "la r edaçân e-tfer-Lcr ec r'::=1::;o

(!1 PLENARIO

EMENDA lPl0139·5
(!l CONSTiTUINTE RAUL BELEM

JUSTIFICACJl:O

o inciso Il do Art. 19 do Projeto de Consti

tufção , p;lssa ter a seguinte redação:

Art. 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 _ Os brasileiros naturalizados os que, na

formf!" da lei, adquirirem nacionalldade brasileira, observada, no
pro,é'esso de entrada e de naturalização, a reciprocidade de trata

minto oferecido a brasileiros, no paIs de origem.

L;~~;~

(il;;/:'7;;;j

-Art. - O imóve<l. rural recebido pelo PNRA não

será admitido como garantia real no prazo de qui.!!.

Parágrafo nrücc - As instituições financeiras

terão linha de crédito para fomentar a produção ,!

gricola nos projetos de Reforma Agrária, podendo !:.
xigir como garantia o penhor das safras. ou a re
serva de domínio de equipamentos.

TUULO VIII

CAPtTULO - II
SEçn& _ Da Política l\grícola, Fundiãr1a e da

Refoma Agrária.

Inclua-se no Capítulo II,~ d<l, Política .a.
grícola e da Reforma Agrária, o seguinte artigos ~.......dJ,... cc....\:u.1.o.

tJPLENARIO

EMENDA lPl0145·0
[!J Deputado VALTER PEREIRA

L;~~~~

fÇ/"~7RJ

Esta emenda visa estender ao silvícola o direi
to de acesso à universidade, além do ensino básico, que está assegu
rado no Parágrafo Primeiro, do Art. 424

Tn10'"U.. ' ......ç.~,_------_-----,

Numerosos são aqueles que já buscaram o ei
sino superior, a despeito das enormes dificuldades porque tiveram

que passar para atingir esse objetivo.

A aprovação desta emenda visa garantir a o,!!

t.rcs. tantos a mesma oportunidade de sucesso.

JUSTIFICAÇRO

EMENDA lPl0143·3
tJ Deputado VALTER PERI;IRA

['J PLENARIO
r.r------ nl.bt:lfçç.'nlof'Ulco",nlor;~~~~

fSü!"~787J
TUrcO...." .....*"

A redação anterior do inciso, sendo o Bras i I
país multirracial e de emigraçl:!o recente, das mais diversas origens,

espelha privilégios ou discriminação injustificável O mercado de

trabalho deve ser reservado, em princípio, ao brasileiro nato, sal

vo quando o cidadão brasileiro goze dos mesmos direitos de emigra
çSo no país de origem do caso analisado.

EMENDA lPl0140·9r Deputado VALTER PEREIRA

T!TULO - IX
CAPíTULO - VI
S9iAO - Da Ordem Social
SUBSEÇ-AO _ Meio Ambiente

T!TUL..O - VIII

CAP1TULO - II
-5Ef;Jt6 - Da Ordem Econômica e Financeira
5lJB5EÇAB-_ Da Política Agrícola, Fundiária e da

ReformEl Agrária.

JUSTIFICAçno

A emenda visa proteger o dominio da área rece
bida pelo lavrador, por um período razoável após o qual deverá ces-
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sar a tutela do Estado sobre o patrimônio particular.

Cria, também, mecanismos Que contribuem para a
viabilização U1lancelra do empreendimento.

r.r -'_,~UJ.,O/co.... sla/l..cOIfl"lo _,

JUSTIFICACR.O

Exigil' vistoria judicial prévia, nos processos

de desapropriação, é atravancar a marcha do procedimento. já que

sobeja a lentidão da Justiça.

Suprimir este parágrafo é contribuir para a

tramitação regular de tais processas.

Ademais I apresentamos emenda que prevê as medl

das administrativas d~ a~rbitramento do Orgão Executor, atendendo ao
obJetivo que visa o texto do Anteprojeto, com maior celeridade.

geira, já que considera nacional qualquer empreendimento aquí. dom.!. I
cHiado• jndepencenente da nacionalidade do seu titular. I

Esta emeQda visa restabelecer a verdade e r,!

pelir, a rreude, que afronta a consciência nacional.

-.íTtJl-O IV
CAPITULO - -\IH- li t tl

SEÇJJO .. 11

Dos servldor~s Públicos CI,vis

rncãua-se , onde couber. um artigo e um par!
grafo, com a seguinte redaçtio:

EMENDA lPl0149-2
\ti Deputado VAL.TER PEREIRA

r.r un.Nun"'""':lo

et-It~
Ao Art .. 373 itcl'l VI, rcr'1scll"'L9-sa~'_I nos !.Hl:,uinros

terrnos:-

1IQu'mto PS esc,!.::;!s p:lzot!eJlores de niv:11 superio;; e -édio

quo l'liÍlistrofl Curso3 dn C1ênc~as Conté..:ais e T:í:::rlices eM

Conte ~11.clado rrl1pocb.v::lr'e.to, a a judn da Podo r pú"lico

consisLir'; na o:r!.c; ':.on::d;::do do fornoc;!.l ant r- do todos 08

eae-cnece cc mcncnuce tI'3 um escritório, e tcac ,"

-Art. - I:: vedada a Br:umulação remunerada,
na administraçl:lo pública. de proventos. aposent,!
darIas, ~oldos e pensões. inc,J.usive sutisfdí.os p~

lo exe1:cicio de man-dato elet!\lo, daquele$ que e.!

t'Jio ns"lnatividade, exceto se e total dos benef!
cdcs forem iorerrcees a quinze pisos salariais.

§ 112 _ o servidor, cIvil ou militar, que e.!
tiver na inatividade e for convocado pata exe.;:
cer runção pública de confiança, em quaisquer nl
veIs da administração, deverá optar pefoe salá
rios e vantagens do novo cargo, ou pelos ve nc!
mentos da inatividade, no pedodo em que pel:d.!:!.

rer a atividade comi~slonada.

JUSTIFICAçno

E necessário democratizar as oportunidades de
acesso ao serviço público e gara!,'1tir 'Uma melhor distrib'Uiç~o de -re.Q
da no Pafs ,

UlULO _ X

~ .. DlsposiçDes Transit6rias

Suprima_se do Artigo 473, as expressões'

"'Art• .1\73 _ •• ~ •• 4 4.<o .

................................. ·respeitados os di
re1tos adquiridos dos seus titulares'!

JUSTIF'ICAçnO

Manter as expressões que esta emenda pretende

retirar. significa consaarar privilégio.s que o espirito d? Art. 87

deseja abol"!r.

O problema deve ser resolvido na leg!sloçãO o,!:

dinária, sea quaisquer condicionamentos. e esse é b~objetivo dessa

eeenoa,

JlJ5n r~ Cf\.C1iO:-

Os cursos de Clml::,l--il!r.l"'da Superlor o r ~d~o no :-,l"asll,t.:m

to no ~n ...:!.t(l do Pot!",r Pú' 1ioo co-n nO p:art l cc..lor, tUl" runca nnoco :Ic r

"O prc~5rio c dof':tcU"n::'c,':I p.{.~nonLc par f'altn do !.nst:!.::l.çi:n cc oscutá

üos nodclos,quo possam supur a ene Lnnmentin pr~t.ico dessa prcr~ss50 t

iío necossória o estinulan~c i'O doson"olv,,'onto do nosso .... aI s •

Como ó sabido o proriosão que 11'01& enp rcr-ca Ofl'tOC(J no ~r a

ror~ss~enalizanto 6 eXat.anento a da Cen1:avilidoce.A dJ.ficul'i"3dc,portin

2 consocvçõo do enprcQo lniel:J1 ro:;iclo no ox1g;no.1.0 por parta d·:!} el'l

rosns,dá preVi1 cIo o,(pcrf: nc1'3 prótica. Assim nl!;d:~m3~sto de qUO lluLI"c

eco r caau ohrig.:l.\.ori~ por ~ arte (lo Porl~l'l;l.Co'PlJr:l. ccn "}!:; DSCO

os po.rticulnros co~t~ do rncurnoc , cey6" ó;6eeeo partlcul:1r d1S cs
escolas das conunidcdos M{mtida,s pm.e "Ccnpanh:l necc cnrü de. Eoc=1a

da r:cmunidad".

Esta emenda não visa outra coisa senão esseg
dois objetivos.

lnULO - VIU
CAp!TULO _ I

~ _ Da Ordem E"con6mica e F!nal"icel~a

Já existe hoje no País alguns privilegiados,
que se locupletam das melhores oportunidades, em detrimento da maiE.,
zre , quadro que exige ref'ormulaç!o.

-r-:TV/...O vm
Acrescente ao Capítulo iysto~ da Ordem Eco

nômica e Financeira, o seguinte artigo; o_e;;..,.... cev-~ -,

:lI - UJn terço dentre Audl..tores ou membros do M~n~sté:CJ.0I·

PÚb12Cl) junto ao TrJ.bunal de Contas, por este J.ndJ.cado;

em ,lista tríplece. alternadamente, segundo os critérios

de ant:a.guidade e merecimento; e,

- . I1.11. - um terça.escolhl.do pelo Congresso xacacnej., com tD.an

dato de seis anos, não renovável. dentre profUiS~Ona:l.s'

inaicados por encaeeaes representativas da soc~cdade

cl.vJ.l, na forma que D J.ei estabelecer.

fMENDA lPl0153-1
l:J

r:==: •••C~~_/c... ,..J.,.".~e..'"J.

",-.,.-- ~_'L"-'_ffí_P'_::'~ ...""b __~=~=~~
?EMIDmA ADITIVA P1\RA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ~RO,JETO DO RELATOR

Dê-se ao ancãec 11 e respectivas alíneas -ª e);?, e § 22 do

art. Jií do ~projeto de constl.tu;u;ão a segu1]lte....~a~~ (oC1,L~~ ~
Jlrt.~- •••• : •••••••••••••••••••••••••• ••• ••• •••••••••••• •••

I - _ .

rr=;:~~~~

(Çi';Jã?J

JUSlIFICAçno

o artigo que se pretende a sua supresslio é in.Q:

suprima-se o Art. )24.

T!TULO - \1'111

CAPrTUlO _ 11

~_ Da Ordem Econ&mIca e Flne:nceira

~ _ Da politica Agrícola. Fundiária e da

Reformo AQt'ária.

r.r .UdfUO/....II.h/......w'••Io

EMENDA lPl0150·6
[!J Deputado VALTER PEREIRA

p-;~~~o~

fITY'I"~7ã7J

EMENDA lP10147-G
t: Deputado VALTER PERE1RA

r.r 1ur.I."If'''C~.

r.r Pl.UllUO/ •• WlIlJ./IU.C.WlIlJo-------_,

euc ,
"'Art. _ OS produtos de fabricação nacional de~

tinados à exportação, de .... eeêo ser, obrigatoriamente,

oferecidos, também, ao mercado interno, com o mesmo
padrão de qualidade: garantido ao me;rcado internacio

nal.

§ I.!!. .

§ 2!!.- Os Auditores, substl..tutos lega~s dos Hin).stér~os.

terão as meeeas garantaas. prerrogatl,vas, vencimentos e 1mpedJ.rnantoD

dos Juízes dos TrJ.bunais RegJ.ona~s FederaJ.s.

JUSlIF'ICAÇAO

Oferecer' um padrão de qual!dade superior ElO me.!.
cado internacional em detrimento do consumidor interno é uma .conde

nável discrilDinação.

r..alllentavelmente, essa prática tem sido sisternátl

ca em nosso pais.

Em alguns caso!; são exportados produtos que o

mercado interno nem chega conhecer.

Esta proposta corrige essa injustiçã.

EJ'IIENDA lPl0151-4
l:J Deputado VALTER PEREIRA
"' .~UI"'"I.... 'U ... I.u.c ... 'n ..~

T1TULO - VI:l;
CAP1TUlO~

-sEÇJíe- _ Da Ordem Econômica e Financeira

Dá nova redação ao Art. 301:

JUSTIFICll.C}\O

A presnete emenda se circunscreve à adeguacão do texto apt'c

sen~ado com O ~eor dos AnteproJet~s 'l'emático$. eSJ?ec~almcntQ O refero!!

te a Organ~zaçao dos Poderes e 5J.stemas de governo.

O presncte tC!xto está incompatível com o art.~ I do Jm.t:e-

projoto da $HltcmatJ.z<lç50C....rt. 21 do ll.ntepro;Jeto Xcmát1.CO 3) em que

se consagra' a garaH de. vitlJ.lici?~ para oS juí.o!:cn c ma9~<Jtrndo~.

1uTe/.uT.'.tAl;:le --,

s~prima_se o Parágrafo Unico do Art. :J1!1.

TtTULO _ VIII
CAP1TULO _ II

~_ Da Ordem Econõmicl.. e F"lm:mceil:'a

iW~- Da política Agrícola. fundIária e da

l1'eforma AgrárIa.

EMENDA lPl0148-4
{!J Deputndo 'VALiER PEREIRA

4Dl. Essa dJ.scrJ.minação também é J.ncompatívcl com o d~sposto. no

art.~ § I!!, letra C do ~projeto da SJ.stemat~zação. (art. 104 ,

§ la do AnteprOJeto TemátJ.co) que prevê o pJ:'ovimento de 1/3 das vagas

entre os oriundos da magJ.st:t'atura de pr1.me:l.ra ;l.Dstância (COIIIO 05 au

ditores) e do M3.nistér;l.o públJ.co.

11. elIlenda busca ass:iJlJ assegurar a garant:J.a da VJ..talJ.cJ.dade de

todos aqueles que V;l.eram a ser m'lle.st.WQs CQUI.Q \1.\emo'=05 do 'l11:'1.but\ü\. de

Contas.

Os ]l.udJ.tores e Procuradores dos 'l'ribunaJ.s de Contas são pro

f:LssiOna:Ls de carreira. detém cargos de natureza pc:nnanente. não tC!ndo

sJ.do. portanto, perm:l.tir-se sua ascenção ao cargo de M~n;l.stro po~

uns tempos e. posterJ.ormente. rebaixá-los na escale. hierárqu~ca.

Por outro 1ado. assim como os Ministros do TrJ.buna1 550 defe

ridos os proced;l.mtmtos do c<J.);"go de l'1.1n:l.5't.ro do Tribuno). supcrJ.or de

Jushça, as13ím devem ser atr.ibuídas aos seus substitutos as J.mhs

pensáveis gare.ntJ.as const~tut:ionais, para bem desempenharem fluas larS

fas judJ.cantes.

COm esta emenda, dá-se ao texto uma compat:J.bi1J.zação adoqua-

da, e.is que se consegue ao Jl1esmo tempo resguardar a hiérarquJ.o que

devo exi.sti:r: ent-re o 'l'1tu1ár e o Subst;l.tuto.

.1US1IFICAÇ-1\O

"Art. 301 - Será considerada empresa nacional
a pessoa jurídica de direito privado com sede na
Pais. cujo controle de capitaj esteja em caráter
permanente, exclusivo e incondicional, sob a tit~

laridade direta de pessoas física$ nascidas ou n~

tural1zadas na Pais

o que f=onsta do Art 301 é uma farsa que .!.
f'tonta os bdos e a InteligêncIa do povo brasileiro.

A análise mais simples desse texto demonstra
que ele abollu qualquer distinção entre empresa nacional e estran

rr=;';;;=:J
fui~'7ã!J
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CllRISroVAH CHIlIRADIA

- que se inclua, no art 56, um § 2; estituindoI
que os Estados, por suas Constituições, tal como proposto para a Uniã

rel?tivall'ente as águas situadas nos Territórios Federais, possam tran
fetir para o domInio Municipal as águas de interesse exclusivamente
local, ou seja, córregos, riachos, arroios e outros O atual parágraf
único passará a ser o parágrafo primeiro;

SUp~irnam-se as disposições do artigo 360 e de seu parágrafo único.

Objetivando sanar as lacunas e omissões apontadas,
prcooe-se alterações no sentido de:

- que o inciso II do art 52 1 rocroe, no domínio
da UnIão, os aqui ferros e subterrâneos que ultrapassem o territ6rio

de um Estado, para evitar a sua exaustão, poluição ou contaminação'
por uma unidade federada, em prejuizo de outra ou outras,

- que o inciso I!, do art. 52, inclua no domínio
da União as águas superfíciais e subterrâneas situadas nos Territ6rio
Federais, uma vez que estes, nos termos do art. 49, § 2;, do projeto
integram a União. i

- que no er t , 52 sejeo incluIdos os paragrafos
42 fi! 52 dispondo., respectivamente, sobre a faculdade da União transfe
rir aos munIcípiOS as 'águas de interesse exclusivamente local, situa:

das nos Territórios Federais, e a respeito da colocação das águas si
tuadas nas zonas assoladas pela secas na categorIa de públicas e de

uso comum, vizando a publicização as águas dessas áreas;

- que no art. 54 seja incluido um parágrafo único
com o proposito de fazer com que .a pOI!tlca e um sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos sejam elevados a nIvel constituci.!!,

nal e objeto de lei. O mesmo deve OCOrrer em relação aos critérios de

outorga de direito de uso das águas públicas, para garantia dos croa.,
dãos, e à definição das águas particulares. uma vez que, se contidas

unicamente numa propriedade, não precisam ser declaradas p.úblicas, de

de que sujeitas ao fim social daquela, a não ser em casos eSPl"c'iais ,
em acnes de escassez. ..

- que o inciso I, do art. 56, compatibIlizado com
a redação proposta para o inciso 11. ao art. 52, no tocante as águas
do c:IomInio da umão, melhor explicito quais as águas do domínio dos

Estados, para que possasm ser distinguidas sem a necessidades de ccn
sul ta a outros artigos.

- que se inclua, no art. 56, o inciso V. declaran
do integrarem os bens dos Estados os que atualmente lhes pertencem, 
ou que lhes vierem a ser atribuIdos, pois, disposição idêntica foi

posta para a União (art 52,XI} Os Estados já têm por exemplo, inclu

dos em se u patrimônio, os terrenos marginais às cor rent es e aos lago
navegáveis, se, por algum titulo, não forem do domínio Federal,Munic,i
pa I ou Particular. -

-que , no art. 69 se inclua um § 411 dIscIpllnando

o domínio das águas dos Distrito Federal de forma rdênt Icaà feita em
relação aos Estados; e

- que, no art 306, se inclua um § 3Q declarando
que somente as águas subterrâneas que apresentem caracteristIcas e
propriedades especiaIs, como, por exemplo, os minerais, termais e as

gasosas, sejam disciplinadas pelas normas que regem as jazidas, minas
e os recursos minerals. As demais devem seguir regime jurldico parale o
ao das águas superficiais, componentes que são do mesmo clclo hidrolÉ.
gico Esclarecida a matéria a nIvel constitucional, eliminar_se_à a
pendência há anos exrst.ente , a respeito do tratamento jurIdico das
àquas subterrâneas sem caracteristicas especiais.

JUS:rZF:ICA:r.IVA

EMENDA SUPRESSIVA

- que se aI tere o rncaec :rj, do art. 57', no sent.!.
do de que fique expressa a competência dos Estados para legislarem s.,l:!.
pIeUva e complementarmente sobre águas. respeitada a lei Federal. Co

isso, os Estados poderão superar as des~gualdades regionais e manter

atualizadas as respectivas normas. Com a redação dada ao art. 57,1,
do projeto. por ser muito ampla e abranger praticamente, todas a .at
rias contidas no art. 54. XXIII, provavelmente será alterada, prccce

se a sua enunciação de forma expressa, para que a competênc1a Estadu 1

relativa às águas não venha a receber restrinções dirigidas a outras
disciplinas,

EMENDA lP10156·5
til
t?

No tocante ao domínio, visa a suprir lacunas do
projeto, que passou todas as águas subterrâneas para os Estados (Art.

56,1), quando o sistema federativo aconselha que os aqui ferros subteE.
rênecs , que ultrapassem o território de uma unidade federada, devam se

geridos pela União, para evitaI: a sua exaustão, poluição ou contamin~

ção, por um Estado, em prejuizo de outro ou outros.

Além disso, o Projeto nada dIspos a respeito das

águas superficiais e subterrâneas situadas no Olstrito Federal e nos
Terrlt6rios, deixando, portanto, incompleta a questão do domínIo das
águas públicas.

Por outro lado, o Projeto reparte as águas entre

a União (art ••52,II) e os Estados (art. 56,1), sem qualquer referên

cia ás águas municipai~.ulares Ocorre que as águas contidas
unicamente-numa~dadenão precisam ser declaradas públicas, de~

de que sujeitas ao rim social desta, devendo ficar a disciplina da m~

téria confiada ao legislador ordinário Os córregos. riachos, arroios

e outros CUI:.SOS de pequenos porte, de interesse exc Ius ívamence local,

podem estar, com vantagem, sob o domInio munid,pal, sendo essa trans

ferência cometida a União, no tocante aos territórios reder a í s , e aos
Estados, nos demais casos

A presente Emenda tem por objetivo modificações e ad.!.

ções correlatas, nos termos do § 2;, do Art. 23, .do Regimento Intt Lntl

da Assembleia Nacional Constituinte Por essa razão, refere-se cone,!!.

mitantemente aos Artigos 52,52,Il, 57,!, 69 e 306. A alteração de um

dispositivo envolverá, portanto, na de outros
A Emenda versa sobre a disciplina co stitucional

das águas super r.ícâaí e e subterrâneas, em especial no que se refere

ao domínio e a competência legislativa.

Il - os cri terias de outorga de direito de uso das

III _ as águas particulares e os direitos e deveres de

seus proprieUrios.
_ O inciso ,I, do Art. 56. do projeto, passa a ter a s!

guinte redação:

Art. Só ••
I _ Os lagos em terrenos do seu domínio, as correntes de

água que neles tenham nascente e foz, e as águas subterrâneas cujos

aqUi feros estejam subjacentes exclusivamente ao seu terntório, exc~

tuadas as águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares
_ Inclua-se, no Art. 56, do Projeto, o inciso V, COM

seguinte redação:

Art.S6 •
V- os que atualmente lhes pertencem ou que lhes vierem a

ser atribuídos
_ Inclua-se, no ArL 56, do Projeto, um § za , com a s!!,

guinte redação, passando o atual Parágrafo ürucc a § 12.

Art. 56 •••
§ 22 - As Const1tuições Estaduais poderão transferir, p.§!.

ra o domInio municipal, as águas de interesse exclusivamente local
_ O fnc aso I, do Art 57, do projeto, passa a ter a s!

guinte redação:

Art. 57 ••
1 _ legislar sobre.

n) as matérias de sua competência e suplementar a legi.§.
Laçãn federal em assuntos de seu Interesse; e

b) águas, supletiva e complementarmente à União, respe.!.

tada a lei federal
_ Inclua-se, no "'rt 69, do Projeto, um § 4 Q, com a se

guinte redação

Art. 69 ••
~ 4Q _ Incluem-se, entre os bens do Distrito Federal:
I _ os lagos em terrenos ç10 seu domínio, as correntes de

água que nele têm nascente e foz, e· as águas subterrâneas cujos aqUi

feros estejam subjacentes exclusivamente ao seu território, excetua

das as águas que, em virtude de lei federal, sejam part!culares, e
11 - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem

a ser atribuídos.
_ Inclua-se, no Art. 306, do projeto, um § 32, com a s!

guinte redação:
Art. 306 ••
§ 3º - As disp:Jsições sobre jazidas, mInas e recursos ml

nerais somente se aplicam às aguas subterrâneas com propriedades e c,!!
racterísticas especiais, definidas em lei.

águas; e

~;;:".~

5õ!~i;mJ

rr=;~;~:J

rrID7'~7ã!J

nuJ"""co~ ...I~/'u.co""'''''
PLENI\RIO

CHRISTOVA~l CHIARAOIA

§ 31l _ A indenização dos investimentos e das

, benfei torias úteis e necessárias, introduzidas

no im6vel, será paga em dinheiro.

§ 51:! _ A interposição de recurso, administr~

tivo ou judicial, contra qualquer ato da desapr.2,

pr1sção, não terá efeito suspensivo sobre a imi~

são na posse do im6vel.

JUSTIFICAçno

§ 112 _ A desapropriação de que trata este sE.
tigo será precedida de laudo técnico do Orgão Ex~

cutor, para demonstrar a aptidão da terra e dete,!:.

minar o valor da propriedade.

§ 4g _ Decretada a desapropriação a União s~

rá imitida na posse do imóvel mediante o dep6si
to judicial do seu valor, de acordo com os pr~

ceitos dos parágrafos anteriores.

f.lodifica a redação do Art. 318 e do § 12 e

suprIme os parágrafos 212 I 32, 4Q • SI:! e 612 I além de introduzir ou

tros quatro parágrafos en sua substituição.

TITULO - VIII
CAP!TULO - II

ôt~- Da Ordem Econômica e r manceara

SUBS~o-_ Da Política Agrícola, ~undiár1.a e

'da Reforma Agrária.

A presente emenda institui os pressupostos

para efeito de desapropriação, já que, no texto original s6 se f,!!
la em propriedade improdutiva.

Se a função social da propriedade está consagr.§!.

da na lei, nada mais justo do qu~ coãcca-La como requisito para a
desapropriação.

Propõe a modificação do P<lrágrafo Primeiro, in~

tituindo a necessidade de laudo técnico para determinar a aptidão
e o seu valor, visando remover séria preocupação que assalta os d~

sapeopefeccs a que resultou no texto do parágrafo unãcc do Artigo
319.

"Art. 318 - A propriedade rural que não cu!!!.
pre a sua função social está sujeIta a ser desa

propriada, por interesse social, para fins de R~

FORMA AGRARIA.

§ 212 _ A indenização da terra nua. decorrente
da desapropriação prevista neste artigo será ef~

tuada com titulas da dívida agrária, acrescidos
de correção monetaria e juros legais, resgatá

veis em prazo não superior a vinte anos, em pa,!.

celas anuais, iguais e sucessivas.

Se persistir o texto do Parágrafo ürucc do Art!

go 319, um grande entrave estará obstando o PNRA dada a lentidão
dos processos judiciais.

Os demais parágrafos substituIdos pela proposta

foram inspirados nos princIpios da economia e da celeridade proces

suais.

EMENDA lPl0155·7
PJ

EMENDA lPl0154·9
(J Deputado VALTER PEREIRA

EMENDA MOOlrICATIVA E ADITIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 52,52-lI, 54, 56, 57-I, 69 e 306.

- O inciso 11, do Art 52, do Projeto, passa a ter a s!
guinte redação:

Art. 52 ••

11 - os lagos e quaIsquer correntes de água em terrenos
dp seu domInio, ou que banhem mais de um Estado, constituam 1!mite
com outros pafses ou se estendam a território estrangeiro, 8S águas
subterrâneas cujos eqcr reres estejam subjacentes ao território de
mais de um Estado; e as águas superficiais e subterrâneas nos TerritÉ,
rios

- Incluam-se, no Art. 52, do Projeto, os §§ 4'" e 5", com
a seguinte redação.

Art. 52 •

§ 42 _ A União podera transferir para o domínIo munic!

paI as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos Territ.!2.
rias

§ 511 - São públlcas de uso com(Jm as águas situadas
zonas periodicamente I1ssoladas pelas secas, nos tetmos da lei

- Inclua-se, no Art 54, do Projeto, um Parágrafo (Jnico
com a seguinte redação:

Art. 54 •••

Parágrafo Dnico - A lei definirá'
I - a política e o sistema nacional de gerenciamento de

recursos hIdrlcos, tendo como unidade básica a bacia ou região hidr,!!.
gráfica e integrando sistemas dos Estados e do Distrito Fpdl"ral.

O Projeto é omisso, igualmente, no tocante as '
águas situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas secas, que
mereceo tratamento di ferenc1ado do atribuIdo às regiões úmidas A i!!!,

portância da matéria aconselha a sua elevação a nível constitucional.

sabe-se, tambem, que, de há muito, os organism~ e
as assoc.reçêes llgadas aos recuescs hidrIcos reclamam uma política e

um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo como unid

de básica a bacia ou região hidrografica, e integrando sistemas esta
duais e do Distrito Federal. Determinação Constitucional nesse sentid
já havia sido, inclusive, objeto de dispositivo, do anteprojeto mas f i
suprimida lia sistematização.

O Projeto, por sua vez, confere aos estados a ma!
ampla competência le,gislativa suplementar. Desde que em assuntos de '
seu interesse, que podem ser os mais variados (art. 57,!), a eles cab

rá legIslar sobre quaisquer das matérias enumeradas no mcfsc XXIII,

do art. 54. Essa amplltude, tccevfa , poderá receber 1!mitações no de

correr dos trabalhos da Assembléia Nacional Costituinte. Sendo assIm,

para que a competência _Estadual relativa as águas, neste Pais de di
mensõe~ continentais, fique bem definida, convém que conste de maneira
explIcita.

Com o objetico de evitar que se prolonguem as dis~

cursões e confusões, no tocante a aplicabilidade, ou lIão, das dispos!

ções sobre jazidas, minas e recursos minerais, às águas subterrâneas
sem característIcas especiaIs, o que tem causado enorme atraso na sua
discIplina jurídIca e prejuizos aos aqui fl"rros , o tl"xto constitucional
deverá expresso a respeito.

Os disposItivos cuja supressão ora se propÕe violam o princIpio da isono

mia. discrilninando entre empresas e emprega(los da 1Idministração pública e do setor

privado, com o que afronta o estatuído peJ.os artigos 303, § 2G, do ~projeto.que

iClentIfica os regi.llles e1lIpregatício e obrigacional das duas áreas de economia bras.!.
1ei.:I:'a.

EMENDA lPl0157·3 .
LtJ C1='=RI=STO=VA>=:...:·~...:~=I\IW)=I=A ~1 rr=.';;:~

t::== f;~"""""""'----=::J---'t?kJ8jp]
m------- 'UfO/""."'~u;ãe' _.

EMENDASUJ?RESSIV1I E SUBS'1':I'lU'l'IV1I

DIspositi....o emendado

SUF1ma-s~ as a'lÍneas .!. e 2. do inciso xxrv do art. 54 e a alÍnea "b" do art. 4J.0.

JUS:rIFICA:rIVA

1\ letra ~ do inciso XXIV do art. 54 é uma repetiçio da letra!. do IllI'!smo

a:ttJ.go. que, por sua ve:l;, está coberta pe1Qs itens :IV e xvr. letra "a" dos arts.

99 e 100, respectivamente. O "Plano Nacional de Energia EJ.étrica" çontém todas

as usinas a serem instaladas ou allpl:1adas.
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CHRISTOVAA CHIAR1IDIA I
!1ão eeve interferir, portanto, com a eventua1. utilização, ee folha de sa I

láriQs como base ee incidência c1\s partic1pa~es voluntárias, àa Previdência •co~
p1.eml!ntar ou àe outra Indole.

S 5Q - Os ctSdlgos de org3n1zação judicUria estaéua1s
não pcderãc estabelecer /lIols de duas entrân
cias para n JU!ltlçs. de primeira instâncla.

r.r---------- ...."'"''',,..,.----------~

EMENDA lPl0162-0
I: CONSTITUINTE JOSE TINOCO

~ '.UOI'U'''''.~ÇIO

EtJ.E:NIl,\ SUPRESSIVA

Dispositivos lllllend!1I1o·s. Arts. 3.7 e <toa _
Suprima-se a /l.Únea "b" do inciso VIII do art lo7 e a expl:essão "C\l.)i!. i!.'JeH.açao s!,

rií feita em audiências pÚblicas" do incJ.so VII ~o art 40a.

I: PLENARIa

'~U.l"".Q~""O"U'''O", •• l:O ..,

P;;;~~';~=:J

f::t;;~:7!HJ

.JUSTlrICATtVA

o numero elevado de entrâncias. l!Io!s de duas, al~1lI

de ser prejudicial ao juiz inlciante. Que fica com Vencimentos
lrdsdr.1os. dIficulta o acesse 80S TrIbunais.

rr;;;~'..~
fÇ/;~fi?l

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 12

EMENDA fPI0167.1
~o HAURICIO NASSER

Incluem-se, como alinea o, p, q, r, s, teu do inciso
lI! do art 12 do projeto de ccns t í turção , o que se segue:-

Art.12 - •••
In -
o .. Os débitos, mesmo quando pagas em cart6rio do Protes

to. não se Iricur-pnram ao cadas t rc (ficha) de pessoas f!sica ou jurídi::'
cai

p - é vedada a utilização desses dados por entidades fi
nanceiras,empresas prestadoras de serviços cadastrais e órgãos públI
COSi

q - os Cartórios de Protesto, ou de R13gis~t:LOS Públicos.
ficam vedados de emitir certidões (positivas), listagens formais ou in
formais a qualquer pessoa ou ertldade sabre débitos pagos eM Cartório;

r - entendem-se como titulas representativos cheques, ou
plicatas, notas promissórias. letras de câmbio e os decorrentes de coo
tratos de alugue1s, fianças, e te r -

, s - aplica-se ao avalista o prev!sto nestas cr spcarções ,
t - a entidade comercial ou financeira que haja protesta

do titulo par equivoco, desencontro de correspondêncJ.a ou intemoestivã
mente'; se obrigará, às suas expensas. a dar baixa do protesto no Car::'
t6rio e na Poder Judic:'á~!ol com declaração esclarecedora na imprensa;

u - está sujec tc à prisão, seu direito à fiança, quem
utilb;ür_se dos subsIdios contra o protestada que tenha pago o débito.
respondendo por perdas e danos e abalo de crédito

f'Ç~~~;:=J

t)o;;JJW

o ceput do Art. 381 do pro~eto de Constituição passa a
ter a seguinte redação ~

Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às
escolas públicas, podendo tambem ser di

rigidas a instituições educacionais sem
fins lucrativos, que não distribuam, di
reta ou indiretamente, qualquer parcela
de suas rendas à pessoas físicas ou ju:r!

dicas privadas e nas quais o valor refe

rente à remuneração de pessoal não exce
da o de entidades públicas similares, :r=.
vertendo seu patrimônio para organização
semelhante, ou para o Estado, em caso de
extinção.

JUSTIFICATIVA.

o Estado democrático de .... e respeitar as crenças , ccnvtc
cees e filosofia educacionais da família, não lhe impondo una ans
trução em choque com seus princípios, pois constitui direito nat~
ral dos pais a escolha da educação que pretende para seus filhos-:-

No ceout do Artigo 371 do Projeto de Consti tuição acre
sentar-se-á a expressão: lO respeitado o direito de opção da famí
lia."

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPl0163-8
I: CONSTITUINTE JOSE TINOCO

EnENDA SUBS'l'I'!'UTIVA

I - ....• ~ •

XVI - apl:ovar previamente

a) os p1anos e pl:ogramas de imp1antas:ão de obras federais de 91:<' de

portt:!, inclUsive instalação ou amp1.iação de centrais terlllOnuC1t:!aM

res e de seus dispositivos de éleJetos, confortlle dcterulJ.nar a 1.ei.

Dispositivo emendado - art. 100.

S",bstituir a :t;edação da letra "a" do inciso :lCVl: do art. 100, ec capÍtu1.o l, da Se

ção U, po:r:

Art. 100 M t da competência exclusiva ao CongressO NacionaJ.

JUS1'IFICAT:IVA

As práticas de consu3.ta popUlar e audiências pÚb1.icas são característJ.c~s

das democracias diretas ou semi-diretas, lIItlito pouco utilizadas, e desaconselha

vel at(i nos sistell\!ls representativos ou de demoeracia indireta pratica(loIi no Illl1n

do moderno Não constitui tradição nes constituições brasileiras, haja vista que

só é prescrita ta1. participação popular direta, sob a forma Plebiscitár:a, para a

criação de noVOS municípios.

Há, também, na hipÓtese emergente, li élificu1.dade de se definir as áreas

ee infJ.'U~r.~a desllR-s 'C!ll\preendimentos, pois o produto dessas usinas ilcabarii por

atingir quase todo o país no sistema e1.étrico interligaélo A rea1ização de ;l:andeS

obras pÚbli.cas é III<Itéria óe ordem econômica e técnica, não estritamente polJ.tJ.ca,

não se restringindo llI~ramente a questão de interesse local, ou regional, ees na

ctonal..

JUSXXFl:CATrVA

A inserção da expressão "planos e pl:ogramas" no dispositiVO emendado visa

favorecer ao congresso Nacional no exame da autorização da construção. instalação

e funcionallll!nto de novas ",sinas termonuc1.eares.

A éle1.iberação e a apr';'ação de um conjunto de novas unidades pe10 Congrc.:!

50 Nacional: ao invés de exame, caso ti caso, não só facilitará o trabalho do Legf.:!

1.ativo, cono a4equará a esSa ãecisão o cronOgl:ama técnico e o da obtenção de re

cursos pal:i:l taiS cmpreendimentos.

COIll Q elllergcntc desenvolvimento do pa:!s, uma p1.êiade numerosa de novos C:!!!,

preendilllentos serão, inevitnve11llentc, implantados, tais como, centrais e1étric~s,

siderúrgicas e outras indÚstrias de gt'ande porte e cujo exame. para a instalaçao

de cada unidade, pelo Congresso Naciona]" para a SUa aprovaçiio, será demol:ado e

desgastante, o que poderá tomar, até, inoportun~s tais obras.

I
Da:! pol:que, a silllp1.es aprecitl!;ão pelo Poder Legislativo dos planos epro-I

gramas desse!; emprQ.~ndimentos como \J.Ill. todo seria Jnais prático e o resu1 tiado disso

positivo para:- neçee,

CH!USTOVAM CHlAAADIA

ÁCJi.eõcen.te-õe iü. 'Pi.spo.s.c.çõe.s Con&t-ttue..t.ona.(.& Tll.alt&.c..tõ

lUaI. o .segu1.nte.j ~ ....... JJ,.. ~~

I' Ao 6une..t.oniiJuo que .se encon.tltaJI. ii d.u.po&.(.çno de. ou.tltO

ôltgâo pubLtco quando da pltomulgaç.â:o de.s.ta Conõt.c..ttUç.â:o,
.se.ll.ã a.s&egUll.ado o tU.Jtuto de optaI!. "olt um dc.teõ."

I
A exper jêocta , no trato do dia-a-dia, comprova a perSiS /

têncla no cadastro do débito protestado, e pago Passam_se. às vezes ;
alguns anos, e o ex-oeveocr , pe saoa fIsica ou jurídica, ao buscar uma
empresa ooarqcer , para operaçi:lo de crédito, é Surpreendido com a aove r
tênc te de que, em tal. ou qual época. tivera um titulo proe t st.eoo , ou

)

~u~l~~~~forl~~e~~~d~s;~tt~tul~ t~~af11~~1~~d~0~~ 1~~~;S~~bi~~Opo~~l:n~~
doa permanece, em prejuízo do ex-devedor ASsim, é justo que as dispo'::
sições desta emenda aditiva sejam incluídas no rol dos direitos e ga
ranti:(°individuais, graças ao que serão beneficiados muitos milhões)
de br&leiros ncneatos e laboriosos

fu~~·;~·:=J

(l:iC;;:ifliJ

O parágrafo 32 da Art 379 do Projeto de Constituição,
passa a ter a seguinte redação,

§ 32 _ E vedada nas escolas públicas de 12 e 22

"graos a cobrança de taxas 00 contribuições

adicionais, racuí tendc-ee nas irtstituições
públicé!s de educação superior as que se de§.
tinem à ampliação ou melhoria do ens rnc bá
sico ministrado por aquelas instituições.

o neve artigo e:.(plic.a_se por si mesmo t rat.a-ee de ampa_
rar iniciativas beneficentes e filantrópicas, cujo objetivo inequí
vaca é elevar o padrão educacional da comunidade, eliminada qual =
quer pretensão de lucra ou de enriquecimento de particulares

O Brasil, desta formal conduz-se como vários outros paí_
ses de regimes Políticos pluralistas, que dispensam ao eos í.nc co
munitário, filantrópica ou confessional apoio técnico e financeiro

JUS11FICATIVA'

~O

EMENDA lP10l64-6 '"~.' ,
l: CONSTITUINTE JOSt: -TINOCO

....,- TUTOll~.TIII~~~I.' __,

fC;;~"~

fSiõi';7ã7J

EMENDA lP10160-3
fl

~ TUTOI'UI1"'''Ç''

Ao:1ite-l:!e UIlI parágrafo únieo ao artigo 333. assim redigido;

"Parágrafo úniSO A seguritlaéle Soela]" que telll caráter pÚblico, não impede a ati

vio:1ade, de natureza complementar, nos tel:mos da ],'Ci, de entiélades privaàas nos se

tores a que se refere o presente artigo".

A segÚrldaéle Soc!lll é a de caráter oficia1., compu1sóri8, consistente na

atuD.!j'íio 9-ovel:llamenta1. nos setores da saúde, da previ<lência e óa assistência s,2

c1.o1..

No meu entender, instituiçaes públicas de ensino supe_
rior poderiam aplicar pequenas taxas, cujo o somatório seria su

ficiente para melhoria do instrumental necessário ao ensina bá
sica desses cursas.

,~C"..,OI.~M"'i.ol.U.<.MIIIÜ __::___,

PLEN1tRIO

JUSTIfICAÇÃO

Tendo em ·v-t..4.ta d ne.c.u.s,(.dade de um õh..giio da adm-l.n..u.tlt!!,

ção piZb.e.r.ea da.te.c.Ua-t áunuonã4to de ou.titO õ...gi'io, deJa da c1.1tea. '

6e.de.Jtal. e.5tadual ou IIlUn-t..e.t.pa!., que. a 4-t...tuação de44l!. 4/!.ltv.ic!OJL não

6.t.que. a: meltcê do Ôh.9i'io que o c.oloca ii cú"Jpo4..c.çiio, nem daquele que

o .ool..l.c-l.ta.. Tal quaálto gelta ao .seltv.t.áolt ..(.n.6.tab..(..f.(.áade na .oua v..(.da
e. no Íte.tl. :tItaba.tho.

.r...'.U.T .....Ç.O

•• u .... "'.......1o..'.uõ......."

Aclte.sc.eiíte-loe !to aJl..t. 197 o .segu-tn.:(:e:

"s 3~ - 0.0 deteh.tMu de CaJL,90.b do Euc.uu..uo te1l.a::o d.i.1l.M.

to a. UMa Ji.eele-t..ção".

Ao ôltgâ:o púbúco não cabeltã áee..t..CÚ,.1l. de mane..c.Ji.a deó-tn-t...u.

va. e aJtbLtll.ã.u.a, o det.tLno do <óe.u .se.Jtv.c.dOlt. E.ste. gO:::4ltã do~ .seu;

muo.o. cUltuto.s e ueolha a que. õltgi'io dC1>eJa. ded.c.eal/. o.s .oelU. .se.Jt

vi.ç.O.6. tl!.n.do "-t.n.da como 9d1tattl'-t.a. pl!.ta õll.São pilbt.t.c.o de c/t.t.ge.m,04

.oeu..s vencumen.to.o, com 9JLa.U..iS",cqçõe.s e aumen.to.o.

EMENDA lPl0169,7--
l'!J Con4.:Utu.in.te MA.URO SAMPAIO

f:J PLENXRIO

Suprimir o pu4grafo único tSo tu:t. 190.

~stB restrlçllD L garantia da yjtaliciedade rol in
troduzida no direito constitucional p6tr10 pela Eaenda Constlt..!;!
clonal na 7. tJe 19n. que é um dos entulhos autorlUr1os.,

Par. garantia da independthíc1a dos Ju!zell. á vfta
llc1edade deved ser adquir1da desde e nOIlle8ç§o.

_o
,JUSTIFICATIVI\

'EMENDA lPl0166-2, I ~"'M"o·D----'
!!J llq;yt;!!b CDnsUtulnte JlSl!RlIDAL BENWS . ~ __'.11...-1

o capitulo em que se insere" "Z1:.igo, e:ll refer~nc:1a, contempJ.a em dis~

sitivos esparsos, a Iltivióade privada complelllenta.t nas menciCl'ladas áreas.

A presente emenda visa precisar, no dispOsiti~Q introdutório do capÍtu

lo. o alcance eXllto da designação Seguridade social., com o que se preservará a

identidade da previdência Complementar, cuja manutenção é impel:ativa, tenão em

vista a abrangência realllll:lnte significatiVa. de pel>sO<llS f!sicl:ls e juddicas ne1.a

erlVo],vl<1ss, os direitos aóquiriélos já constituídos, a atua!j'ão que vem desenV'IJ1

vendo e sU!:l extrema re1evânc1a sob o &ngu1.o econômico e socia'l.

EMENDA~D1.FlCATIVA

=-------"....~........--=~~~~

EMENDA lP10161·1
I:J

Artigo 336 passa a ter li re<Jação sequinte'

Att. 336. Fica' e.xc,l.u{da o. 1ncidaneia flobrc. a folha <le salários de qua1.cper outro

tributo ou COJ1tribúção pública que não tenha por de4tinação li Seguridade Sod.a~n. JUS T I F IC A. ç Ã O

JUSTIFICATIVA

A xeo:1ação ora proposta. com o adi.t;aillento da qualificllÇ'ão da nature2:a das

contribuições em tela _ natureza pÚblica _ busca dar o preciso a3.canCIl do dispas!,

tivo, o qul:l1. se refere lt Seguridade socil:ll. que ostenta carátet" público e COIllp\1].

Jlório

,22Z
IlCrestar ao art. ~r UIlI par6grsfo, com a seguinte

redaçGD:

Con.6.táeh.am04- que ° mq.náa..to de. qua.t1l.o ano.6, com um bom
du.empenho, h.e.5UUaJt4 na c.on.t:t.ntUdade. adm.l.n,w.tlta.ti.va. poJt o-t.to

ano<ó. tempo .6u6.c.c.c.l!.nte palta a exec.u~ão de um bo'JI pll.ogJtama gove~

JlamentaL; tanto 1'10 C;:0veltno feáelta.l, c.amo no.6 E.otado.s e Mun-teZ 

pA.o.o.
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JUS1'I:FI:CA1'I;VA JUSTIFICATIVA

JUSTIF'lCATIVA:

EMENDA SUPRESSIVA

E preciso não duplicar meios para obtenção dos

fio!';, descentralizando a administração e aplicação dos recursos, p.!
ra racionaliz~ção de gastos e otimização de resultados, permitindo
ainda que os recursos permaneçam na mesma região onde são gerados.

____n1t:To/lun' •.<.çlo

O artigo 377 do Projeto de Constituição passa a ter a s~

guinte redação:
"Art. 377 - As instituições de ensino superior gozam nos

temes da lei, da autonomia didático-cienti fica, adm.í.nfs t r at I va

econômica e financeira, obedecidos 05 seguintes princípios~li

Substituir no artigo 372 do Projeto de Constituição o in
ciso I que passa a ter a seguinte redação: -

"1 - democratização do acesso c permanênctp em todos
n.!veis de ensino".

~ preciso garantir o acesso e permanência do aluno

qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com pro

vimento regulamentado em legislação própria. conforme a natureza
jurídica de entidade mantenedora da escola.

COfllO I'ed!gido no Projeto, o artigo se choca com o pre-

visto no parágrafo único do art ~ 380
Por uutro lado. o ensino superior não está todo organiz.,!

do em universidades. predominando o número de lnstituições e facu!
dades isoladas.

.E •• O,.II ...' .... çlo ~--.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

"" ...1......,0 ••' ...011 ... ' ••' ....

EMENDA lP10177-8 ..... ,
(!J CONSTrTIJINTE JOSE TTNOt~ I rr:;;"'0=;J

I f'lFio?XB

FP;~''''~

fIT/ii;~fl2J

rs:;~"'~

f1tõJ;;N7ã!J
CHRISTOVAH CHIARADIA

CHRISTOVAM CHIARADIA

JUSTIFICAÇ~O

A redação constante do PROJETO faz depender , a explo

ração dos recursos naturais que menciona , de concessão do Poder

~ , !!.2. interesse nacional.
A expressão "Poder Público" é genérica e abrange a

União r os Estados e os Munic1pios.
Ora o Projeto, estabeleceu r de forma perempt6ria, a

proprIedade da União sõbre os recursos mInerais e os potenciais

de energia hidráulica ( art. 306 ). Por consequinte • sómente ao
poder Público Federal devem ser deferidos os pcôeres constantes

do artigo referido.
Com a redação sugerida pela presente emenda fica supri

mida também a expressão "no interesse nacional". pois tradando-se
de matefia de competência da UnHto , está implicito este requisit

Dê-se a sequinte redação ao ',artigo 308
"Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais , bem como

o aproveitamento dos potencIais de energia hidráuli

ca f dependem de autorização ou ccncessãc do Poder Pú

blico Federal , e não poderão ser transferidas sem
prévia anuência do poder concedente."

,..,- 'U...../CO.. 'UI.,."" ••'ltôo

No C3!J\PC especIfico há a Lei nR 6 454/76, que esteceaece U/IIa indeniza

ção (levida pel.o operador (Ia instala9ão termonucl.eaJ:', no caso de acidente. até o

lim.ite de 1,5 mil.hão de OTN.

Deixar_se agora, com referência aos val.ores indenizatódos, aberto o l.!.

mite para o seu atendimento constitui um sério gravame, ainda que em potencial..

à economia da .atividade nucleaJ:'.

PLEN.4RIO

EMENDA MODIFICATIVA

o princípio (Ia responsabilidade objetiva, sem a apuração da eurpe , está

consagrado na constituição Federal em vigor (art 107) e dever~ sê-l.o na em ela

boração.

m- ln~o/.uU.,>CIlôi.O_----------,

EMENDA lP10175-1
t'

PLENARIO

EMENDA -lP10174-3
('J

por outro l.ado, a limitação pode ser injusta em casos de (limensâo cata,!

tróflca. A compatibilização necessária ao eeeenveavaeeeee das ativida(les nucl.ea-

I
r es pode ser atendida (custo socl.a~) pela participaOSão supl.eraentar obrigatória da I
União, garantindo cOlllpensaosão justa às eventuais vItimas de /ilci(lentes nucl.eares

Em cOl}.sequência (Ia emenda na proposta. há que ser suprimida a ~etra -vc''
(lo inciso XXIV do artigo emendado para evitar~se conceito contro!lditório.

fI?~""':J

(ilJõi;fJPJPLENÁRIO

CHRISTOVAM CHIARADIA

EI-lENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 56

te redaçl:lo:

o inciso I do artigo 56. do Projet.o passa a ter a segui!!.

1 - Os lagos que se situem em terrenos de seu
domlnl0, assim como quaisquer correntes d'água que tenham nascente
e" foz em seu territ6rio

A redação proposta é restritiva, porquanto correlaciona

domínio dos recursos hídricos com a área, geográflca de sua locali

aação ,
Por outro lado, compatibiliza esta mat r Iz cons t i tuc i onaf

com as drepcs rcees do inciso 11. do artigo 52 com as quaa s o ProJeto
é conflitante. afora manter assegurado a existência de águas domin.!.\
ais particulares, ignorada pelo Projeto emendado

o dispositivo cuja supressão se sugere na presente emenda
é meramente programático , e I em principio • dispensável tendo
em vista sua incapacidade de atingir o fim a que se destinaria

O conteúdo da norma nele contida Bem analizado f porém ele revel
não 56 ser desnecessário r como cria a possibilidade de conflIto
entre interesses de oibitas diversas da FedeJ::ação que~róprlo

Projeto não admite quando. no artigo 54 • Inciso XXVHI I

alínea.!! , confere à UnUfo a competência para legislar sôbre

~ e também no artigo 54 , inciso xx , quando atribui à União
O poder de instituir um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos Como se vê a matéria está abrangida nas

competências acima mencionadas.

JUSrzrICATIVA

"Art. 56 - rnctuem-se entre os bens dos ~stados:

CRJ-lISTOVAM CHIARADIA

Suprima-se o artigo 309 do projeto.

EMENDA lP10171-9
t:
r.r .~..._'C<I......o/l"'OO ..,....,

JUSTIFICATIVA:

Adicione-se ao Art. 322 do Projeto de Constituição, pará
grafo único nos seguintes termos.

Art 322 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ Onico - A concessão dos títulos de domínio, con

forme previsto no "caputn, dependerá de
condição resolutiva do beneficiário de

fazer com que a gleba adquirida se torne

produtiva e cumpra ao função social da te!.
ra.

JUSTIFICATIVA:

Aos beneficiários da reforma agrária deve incidir a con-

ciente responsabilidade de tornar as glebas adquiridas em áreas
produtivas e cumpridoras da funç~o social da terra, evitando-se,
assim, a distribuição de terras a pessoas que não tenhal'l vccaçãc
ou tradiç~o agrícola.

No.passado, tal condição não foi observada e, como conse-,

quência chegou a provocar descrédito na seriedade da aplicação do
Programa de Reforma Agrária do Governo da Nova República.

EMENDA lP10179-4
('J CONSTITUINTE JOSE TINOCO

P PLENARIO

r;r----------....O/.UIT""'.;.O

EMENDA lP10180·8
('J CONSTITUINTE JOS", TINOCO

('J PLENARIO~

JUSTIFICATIvA:

O P-rojeto es tabejece como direitos individuafs, o direito

adquirido, a coisa julgada e o ato jur.!dIco perfeito, que não P.2.
dem ser prejudicados por novidades normativas supervenientes (

Art. 12, XI{, "C").

A essa disposição constitucional do Projeto se opõem as
regras do Artigo 360 e seu parágra (o único, que impõem limitação
genérica e que por isso mesmo incide na proibição da ofensa aos
direitos adquiridos. Para compatibilizar a manutenção do dispo~

to no Artigo 360 e seu parágrafo único citados, com o Artigo 12..,

XV, "C", do Projeto I torna-se imperioso acrescentar nas Dispos!

ções Transitórias o dispositivo acima sugerido. Tal providência

se impõe principalmente considerando a situação individual de
milhares de cidadãos que. por anos seguidos, contribuiram com
planos de aposentadoria. na expectabva de perceberem os co!.

respondentes benefícios. Não seria admissível agora, na antevé:
pera do gozo do beneficio, para muitos desses cidadãos, trabalh.!!,
dores, que seus direi tos fossem cassados ao arrepio da tradição

constitucional bresafefro , inclusive do princípio inscrito no •

Artigo 12. XV, "c", do Projeto.

"ArL • O limite à contribuição dos órgãos e empresas est.!!,
tais ao custeio de pranos de previdência suplementar imposto pelo
Artigo 360 e seu Parágrafo Onico, não se aplica aos atuais benefi

ciários, cu 10s direitos serão regidos pelos planos em vigor na d.!!,

ta da promulgação desta ConstituicÃn"

Acrescente-se nas Oisposiçiles Transit.6rias o seguinte disp.2.

sitivo} o-ccU." c.o-'o.t.-...;

/

EMENDA ADITIVA

rr;;~':J

l:E'o~

CI-IRISTDVAM CHIARADIA

o Projeto estabelece como sendo da União as terras indígenas, be

como a sua proteção. Trata-se de preceito já tradicional dos nossos
anteriores textos Constitucionais. Sendo a União a proprietária de
tais bens e à ela cabendo a execução das diretrizes da política ind.!.
genista nacional, qualquer vedação ext.reeu s ta de uso dvs terras r!:.
servadas compromete os demais prece r tos instituídos pela própria

Constituição, ccãccando verdadeira camisa de força às ações do Esta

do. As vedações impostas, de forma trio radical, nos termos das disp.2.
sãcees contidas no Capitulo VIII não são nem mesmo necessárias, face
li exclusiva competência do Congresso Nacional para legislar sobre as

garantias dos direitos do índios.

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se ao Capítulo VIII - do Titulo IX o segmnte dispos.!.
tivo! o ...... d.t". e:.-o--\a.vl.'~

"s6 é permitido o aproveitamento de terras ocupadas pelos índios,

bem como a remoção de grupos indígenas, quando houver motivo de reI!:.

vente interesse nacional, nos termos que a Lea Federal determinar".

EMENDA lP10172-7' .~.. ---,
t:

XXV _ rcsponlJab11izttr-ae J3elo pagalllento das indenb:açõcs de<;:orrentes de

danos nucleares. nos valores que excederem aos 11ln1telõ estipul.ados

pela legislação ordlnád.a. devidos pelos responsá'leis pelos aci(len

tes nucleares.

Dispositivo emen(ln(lo - art. 54

Suprilllir a letr~ "c" (lo inciso XXlV e acrescentar ao art. 54 o inciso XXV, com li

.t:gu1nte redação: •

Art.. 54 - Compete 'à União:

J: - ••• ~ • _ • ~ •• ~ ••• JUSTIFICATIVA

• J:. preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos
fins, aproveitando-se a rede física existente, para racionaliza

ção de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo cons

titui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo.

O caput do Art. 363 do Projeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:

"Art. '383 _ As empresas comerciais, industriais e agrí
colas são responsáveis pelo ensino fundamen

tal e pré-escolar gratlJito de seus emprega:

dos e dos respectivos dependentes, a partir

dos três anos de idade, mediante a manuten
ção de escolas próprias, concessão de bolsas
de estudo ou contribuição com o salário edu
cação , na forma da lei."

tJ PLEN,ltRIO

EMENDA lP10176-0 ...... ----,
f'J CONSTITUINTE JOSE 'rINOCO ) p:r;~":;;]

I fl(o;'offl
m- .UT(I,.u....'e.~i.o

3ll'3
No Art.~ do Projeto de Constituição será acrescido o

parágra fo único que passa a ter a seguinte redação

"Parágrafo único _ O produto da contribuição com o salá

rio educação será administrado, em cada unidade federada, por ins

tituiÇão~ criada pelas empresas optantes, para atender a suas fina

lidades.

r.r ...u •• LO/eo~lS.lo/l".e•• '..ôo

fC';;;:'"""J
fl]õiTI"!rrJ

'UTo/.lISfI'IUÇ'

r.['J,-----pl1ti~,-é-:r"""••,-,...".'''••"......

EMENDA lP10173-5
[!l CIlRISWJN< CHIARADIA



Assembléia Nacional Constituinte e 1065

JUSTIFICAÇAO

Sensibilizamo-nos com o drama permanente
de pobreza e trabalho semi-escravo nas regiões do Norte é Nordeste •

VIve-se a11 intrigante paradoxo. Na Amazônia, esplêndida bacia hidro

gráfica, floresta luxul"iante e jazidas de petr6leo e minérios estra _
tégicos. No Nordeste, ubér r Imas ressecadas e subsolo iguaímente rico,
onde vegeta população de rija têmpera, mas com as energias dispersa _

das pelo marasmo, pelo surocamentc de suas esperanças Os nossos irmão

do Norte e Nordeste PFecisam ter outra vivência, novas e mais prum s 
soras perspectivas. Isso acontecerá desde que a Nação Brasileira vá

ao seu encontro, estenea-Ines a mão, ajude-nos a sair da estagnação,
para um futuro de dinamização das potencial idades jacente, e de desen

volvimento econômico general~sado, a p~r ida execução de bem elabora:

tios projetos de irrigação, que, pondo fim à tragédia das secas prolon

gadas, transformem a terra comburida em geradora de abundantes rique:
zas A destinação de um por cento do produto da arrecadação dos impos

tos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos in:
dustrializados constituirá prova evidente e irretorquivel de corno to

dos os brasileiros almejam a modi ficação das estruturas antiquadas e

pbsoletas da economia do Norte e Nordeste e a prosperidade e a fel1c!
dade do seu povo. -

Cientistas repetem incessantemente. que
a floresta amazônica é o pulmão do mundo Teimam em advertir que

atmosfera que circunda o globo terraqueo·Já eatã se ressentindo com

o excesso de rnon6xido de carbono e outras impurezas que recebe, e mos
tram-se pessimistas quanto ao estado de higidez da Humanidade, se o;
seus conselhos qãc forem atendidos Urgem medidas drásticas de arcte.,

çãc às reservas' florestais, antes que elas acabem, frente à sanha da
moto-serra e de voracidade de lucros imediatos.

O Pantanal Matogrossense é cantado em
presa e verso. Têm sido assíduas as reportagens, na Imprensa nacIo_
nal e estrangeira. sobre o seu tesouro naturaL Mas, há sempre um to
que de tristeza na revelação de que se acham em processo de acelerada

extinção algumas espécies animais, em virtude da ação destruidora do

homem. Caçadores e contrabandistas assolam o Pantanal. conver tem-nc em
terra ar raaada , Exterminam de mil modos o jacaré, a garça, a lontra,
a anta, a capivara. Uns, em busca de couros, peles e plumagem, para
comércio. Outros, pelo m6rbido prazer de matar. Em sua sabedoria, pro

vada pela experiência, o sertanejo nos ensina que a terra paga com -;;

mesma moeda o tratamento que tecebe No Pjantanal, o tratamento tcn
sido mau, irresponsável. Não nos admiremos se os campos encharcados

se transformem, dentro de prazo não muito remoto, em extensos oeser
tos, sem flora e sem fauna. De pouco adiantará, então, o remorso an
te o mal feito -

O Poder Publico alega constantemente
a escessea de recursos, para promover a de~sa e a conservação dos
extraordinários "ninhos ecol6g1cos" da Amazônia e do Pantanal scr-,

neçamo-lhes os recursos de que carece, ao destinarmos um por cento
do produto da arrecadação do imposto de renda e do imposto de produ

tos industrializados para a guarda dessas insubstituíveis reservas
naturais.

PlENARro

rrp~~;;;O-J
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6830/80 retirou do âmbito dd Código de Processo Civil a execução fis
cal, onde se encontrava na vala comum, com o mesmo rito processuaT
dos demais 'titulos de crédito privado, como a nota promissoria, ache
que, as duplicatas, dando-lhe rito especial e privilegiado, e di feren
eãanco-a das execuções das obrigações assumidas por particulares lo!!.
ge de se( constltulrem em arbítrio, tais privllégios são determinados'
pelo princípio, universalmente consagrado, da prevalência do interes
se público sobre o interesse particular Este princípio tem norteado
as normas que estabelecem atualmente o efeito de prova pré~constitui

da com a presunção de liquidez e certeza que tem o título executivõ
do Estado, a preferência no pagamento sobre os demais créditos, a não
eojetcac ao concurso de credores na declaração de insolvência ou f,!
lência do devedor, a presunção de fraude ante ã alienação de bens oe
10 devedor com débito inscrito na Dívida Ativa em fase de exécução , ã
impossibilidade de encerrar-se a inventário, levantar-se a concordal:a
ou serem declaradas extintas as obrigações do falecido sem prévio p.!
gamento dos créditos tributários, alem do rito especial e sumário que
segue o processo execut lvc fiscal para a expropriação de bens do devê
dor São estes, entre outros, os mecanismos que têm possibilidade ar
gum sucesso na cobrança dos qréditos da FFenda Pública, por sI sõ
difícil, face o grande volume de ações ante o Poder Judiciário e o núm!
ro reduzido de advogados a acompanharem as ações. A prevalecer o texto
do inciso V do artIgo 264, tornar-se-á inviável a cobrança, com a inevi
tável desmoralização e do descrédito da Fazenda publica, que tera suprI
rnidos os Inatrunentcs que fortalecerm a sua atuação em juizo e fora de
fe , com repercussão na arrecadação e nas finanças públicas .E:sses privI
légios são tradição en nosso Direito, e sua origem no pr-Lnc Ip Ln da pre
valência do interesse publico se perde no tempo, como, inclusive, ocor-
re em países desenvolvidos, e, _ diga-se, - com maior frigidez do que
em nosso país. Em certos países, como é o caso dos Estados Unidos, o
não cumprimento das obrigações fiscais implica em prisão do devedor ,
além de graves sanções financeiras e o confisco de bens,não obst.ente
a tradição democrática que ostentam. Oportuna, porquanto, a preocupação
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que t.era apoio irrestrito dos
Estados e Municípios de modo geral, impondo-se o trabalho conjunto p!
rente a Comissão de Sistematização, visando a supressão do inciso V do
artigo 7'69' do cmt:eprojeto.. xq

do artigo 272:

JUSTIFICAÇAO

Dispositivo emendado artigo 272

Suprima-se o inciso 11 do parágrafo 7Q

_ suprima-se o inciso 11 do parágrafo 7Q

do artigo 272:

O texto do Inc í eo !I do § 72 do artigo

272 diz que "as alíquotas ecLí.céveIs às operações internas realizadas

com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis lIquidas e
gasosos dele derivados" serão estabelecidas por resolução do Senado ,
aprovada por dois terços de seus membros, Tal regra fere o princípio

maior norteaccr da atual Constituição e da Carta em elaboração. pois,
agride o principio do sistema federativo, frustra os interesses da N.!
çãc e da maioria dos Constituintes que lutam pelo respeito ao redere-,

lismo A regra do inciso 11 do § 7Q do artigo 272 precisa ser suprim!
da, por atingir a autonomia dos Estados que exportam petróleo e de r L,

vados, energia elétrica e álcool-motor. Quebrar a autonomia dos Es t a-,

dos é violar o sistema federativo.

EMENDA SUPRESSIVA

PlENARIO
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f" DEPUTAOO "AURlel0 NASSER
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DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA lPl0185·9
l:J
~_-_---'.r~ ..'o/~ .....do/IUICO..'fI&o-------,

No Art. }71 do Projeto de Constituição será acrescido o

§ 211 que passa a ter a seguinte redação
,,§ 2Q _ A família tem o direito de educar os fi

lhos, de acordo com os seus valores e pri!!.

cípios de vida, e de escolher a instituição

educacional de sua preferência"

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda sugere alterar a redação da letra "a"
de - !, Q!! está !!!!.~ !f!!~I racionalmente aproveitado - suprl
1I11ndo as expressões OU ESTA EM CURSO DE SER, visto não ser pesar
velo entendimento de um imóvel ser racIonalmente aproveitado quan
do, efetivamente, seu aproveitamento está por acontecer -

Da maneira contida no Projeto não se pode entender o que
vem a ser cumprimento ~ função soelal por imóvel ~. uma vez
que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às
'Suas respectIvas áreas exploráveis.

Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO OE SER IM

PLANTADO, considerar a lIintenção" de aproveitamento racional como

parllmetro caracterizador do cumprimento da função social, é equip.!
rar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS - desde que para'
elas se tenha intenção de tcrnã-fas um dia produtivas -, ao mesmo

nhel das áreas efetivamente uHl1zadas e cumpridoras da função s~

clal, não apenas pelo fator da utilização mas, também, pelos demais

parâmetros. citados nas letras «b", "c" e "d", do mesmo dispositivo.
A exeressêc - ~ RACIONALMENTE APROVEITADO -, cama sugerl~

do na presente emenda, desfaz quaisquer d~v.i.t;las que porventura sur

jalR e, devolve ao texto, por outro lado, ; proposição inicialmente I
defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com

JUSTlCA, o Que deve ser FUNÇAO SOCIAL DE IMOVEl RURAL

Art 317 - ••••••••••••• , •• • i ••

§ I3nico _ ••••••••••••••••
a) é racionalmente aprd'Veitado

Constitui direito natural da famUia educar os filhos s~

gundo suas convicções, crenças, princípios e anseios, utilizando 
-se da escola que melhor atender a ésses objetivos. Ao Estado com
pete a responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições
para isso.

OE:-SE A LETRA "ali DO § UNI CO DÓ ART.317 DO PROJETO DE CON5TITUI

CM, A SEGUINTE REDAÇAO:

JUSTIfICATIVA:

tJ PLENARIO
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EMENDA lPl0182-4
fl CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

JUSTIFICATIVA

rrp~õ';O-J

E??'J
'CIT'Ou..,,,~.çio

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art 272

supriMa-se do ~projeto.

- o inciso II do § 72 do arÚgo 272

.:!!!§.I!.E!f.~I!Y~

O dispositivo afronta os interesses das unidades federa
das que exportam petr61eo, derivados e energia, e, entre os maiores
prejudicados, desponta o Paraná,qlJe produz quarenta milhões de quilo
watts horas, e consome apenas oito milhões de qullowatts E inaceitã
vel a não incidência do ICMPS na exportação de petróleo, energia e de
rivados pelas razões seguIntes: -

1) E tecnicamente injustificável, consagra a incidência
na ponta do ccnsumoj prIncfcao repudiado pelos proprios Constituintes
ao remodelar-se o ,ICM;

2) Do ponto de vista sõcto-eccnômí.co e político, impli
ca em ccnaeqre r -ae um absurdo, que beneficiará os Estados consumido
res de. energia, em detrimento dos Estados produtores; ~ -

3) Notadamente no ';;'aso da energia produzida no centro
-Sul, os Estados produtores estariam na verdade, sendo forçados a
abrir mão da receita tributária em favor dos Estados economicanente •
mais poderosos, nos quais a demanda da energia elétrica supera as con
dições de produção própria No Norte e Nordeste, Pará e Bahia seriam
punidos, porque despontam como produtores e exportadores, de energia
elétrica Igualmente prejudicados serão os Estados do Rio de Janeiro

~~~~r~;~a~~n~~ ~m;~~~~~~'o~~~ ~~~~~~~~~:;e~i~:~e~~e~:~~~le~~o~m~l~~~
çc:M. petrolífero. '

4) Não tem sentido premiar Estados consumidores, em de
trimento de Estados produtores, pois, nestes, a exploração dos
recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz às custas do des
conforto da população, do à.l aqanent o e inutilização de grandes áreas
de terras férteis, do aum'rnto do êxodo rural para os Centros urbanos,
de prejuizos econômicos e fiscais.

.5) Trata-se de casursac injustificável,que beneficiará,
sobretudd, o Estado de São Paulo, economicamente o mais forte da Fede
ração, que se locupletará à custa de outros Estados O Paraná será,nõ
caso, o grande prejudicado, por perder mais de dez por cento do seu
territ6rio en reservat6rios de usinas hidroelétricas, não poder tribu
tar a energia exportada. e São Paulo tributará a energia que não prõ
duz Iu , Essa energia será agregada como "insumo" no custo da indústrlã
paolista, cujos produtos serão consumidos noutros Estados, incluindo
o Paraná. COMO o rCM é um imposto indirel:o, cuja carga tributária é
suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá, em
termos práticos, é que os Estado.s consumidores vão arcar com ônus des
se imposto. O Paraná é um grande consumidor de produtos industrializã
dos em São Paulo. logo, embutido nos preços dos produtos paulistas
vendidos ao Paraná, estará o valor do imposto sobre a energia paga em
São Paulo. Assim, São Paulo vai exportar o imposto, pertinente à ener
gia que~não produziu, para o Estado 'que a produziu Temos, pois, que
o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e
ainda lhe será repassado, embutido no preço das mercadorias o lmposto
sobre a energia paga a São Paulo. Vê-se que s"e trata de um paradoxo
e de remal:ado absurdo.

Temos de corrJ.glr a grave anomalia mediante a supresstio
rto inciso II do fi 711 do artigo 272.

t±lenário

EMENDA lPl0188·3
(bEPUTADO MAURICIO NASSER

EHENDA SUPRESSIVA

Tn'o/.UIJ"u:.;i.

Dispositivo emendado: Artigo 276

Suprima-se parágrafo 19 do artigo 276

_ Suprima-se o § t2 do artigo 276

O artigo 264 reza que "sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Oistri
to Federal e aos Municípios", na forma do inciso V, "estabelecer pri::'
vilégio de natureza processual para a Fazenda Pública em detrimento '
de contribuinte".

Tais privilégios esUo previstos no Capítulo VI do tItu
lo 111 do livro II do C6digo Tributário Nacional (artigos 18} a 193 T
e na lei nll 6630, de 22 de setembro de 1980, que regula a execuçifo '
fiscal das Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal A Lei

JUSTIF'ICAÇIl:O

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO~ artigo 264

Suprima-se o inciso V do artigo 2'64 do ~projeto'

- SuprimaMse o inciso V do artigo ~.
""'1

Declara o artigo 276 que "pertencem aos
Hunicípios", conforme o § 1","0 produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na rcn

te sobre rendimentos pagos, a qualquer tItulo, por eles, suas aütar _
quias e pelas fundações que instituir ou mantiver".

A crcpcsfçãc para a supressão do §12 re
sultará em que vinte e cinco por cento da arrecadação ali prevista se
ja repassada ao Município, e não cinquenta por cento, como se propõ;

no -an:t:eprojeto, prevalecendo o critério do inciso !lI do mesmo arti _

go, que é regra geral Nada justifica o fat.o de, num mesmo Imocstc ,

haverem participações com percentuais di versos, como propõe o ante _
projeto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, até
porque não há possibilIdade de se aferirem os valores efetivam~nte pa
gos, em virl:ude da operação ter sido praticada com o consumidor final

ou novo-Conhecido o montante arrecadado do leM, não será possIvel I

dentificar, por Município, os valores recolhidos nesta ou naquela coe
.raçãc , se praticada com ccnsumídcr final ou comerciante, ou qualquer
outra identificação por destino da mercadoria ou serviço.

EMENDA lPl0186·7
(bÊPUTADO MAURICIO NASSER

~ -_ n.d"'o/~o.... o1o/lul~o"'.llo

pr-=-";~~ã""]

!:J7õi;êJW
truO/.ul,,,'u;b--------------,

DEPUTADO MAURICIO NASSER

Altere-se a redação do § 52 do Art na, excluindo do

texto a expressão "pelo seu portador", resul tando ao novo texto

a seguinte forma:
§51l _ E assegurada a aceitação dos títulos da divida

agrária a que se refere este artigo, como meio
de pagamento de qualquer tributo federal ou n

brigações do desapropriado para com a União,bem

como para qualquer outra tinalidade estipulada

em lei.

Permanecendo a expressão" ••• , como meio de pa.gamento

de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações do
desapropriado ••• ." abre-se possibilidade de o expropriado trans
ferir a qualquer pessoa, e esta teria que ser considerada PORTA_

DOR, os títulos da divida agrária recebidos, utilizando-os como

forma de pagamento de tributos devidos e de competêncla da União.

Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a a

cei~ação dos tItulos emitidos em data anterior a estipulada para
o resgate, acarret~ndo, por certo, transtornos para os urçamen- ~

tos Anuais

Dispositivo emendado' Artigo 277
Substitua-se, pela redação abaixo, a da

letra f. do inciso I do artigo 277 do ;mi;:eprojeto da Comissão de Sis

tematização'
Art: 277 - A União lentregará.
c) Um por cento paIfa apl1caçi:io nas re 

giBes Norte e N~rdeste, através de suas

lnsti tuições oficiais de fomento e
irrigação, e um por cento para apl!ci!.
ç§o na Amazônia e Panhnal Matogros 
sense, em defesa da fauna, da flora e
do patrimOnlo pa1sàgístico.

PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lPlOl84·1
I!t

r,r---------- TI~TO/I".'."~M;io
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Dispositivo emendado' ar-1:.,1go 12 •
Inclua-se, na letra..9. do inciso XV do

artigo 12, do projeto de ccnst í turçãc , o que se segue

Art. 12 -,."
XV - ••

'Q _. ao trabalho produtivo e r,!

munerado, na forma da lei, à cbtençãc gratuita de documentos de ide!!.
tidade pessoal, à realização de curso tía pe l c menos, 1$1 grau e ensino

profissionalizante e ao cumprimento da pena en estabelecimento próx..!.

mo à residência dos familiares.

PLENARIO

EHENDA AO! TIVA

§2Q - Fica assegurada a igualdade de
oportunidades educacionais, g~

rantindo a todos. independent!:,
mente de condições sociais e
eccnõoí.ces , o aces sc à educa _

cão , cabendo à família a escc

lha do gênero de educação a ser

ministrado, e obriganoo a esc.Q.

la prIvada a aceitar essa es

colha.

JUSTIFICAÇAD

Aprovada a emenda, dar-se-à a efetiva
democratização do ensino. pela igualdade de oportunidades para todos

até o direito de escolha pela famUia do g~nero de educação e da esco
la para os filhos.

PLENARIO

JUSTIFICAÇJlD

., Ninguém melhor do que os habitantes 'da
reqí.ãc para dizerem do interesse. ou do repúdio, quent-r à Ir-s tarecêc
ou ampliação de usina termonuclear, aenoa s cue c vaundo se ce Lxcu t t r au
matizar com o desastre atômico de Chernoby L, União sovrét rca , ccas rot;
naoor de numerosas vítimas. A Anqra-l, Dar sua vez , tem sido objet.o
de p~rmallel"'te oreccucecac entre a occureçsc de Angra dos Reis e ree
dreçees, ente os riscos que oferece. Em vista caasc , os bab r t arrte s da
região onde se pretenda a implantação de tns tajeçõe s nucleares de ..en
ter o c.I~reito de optar, ace i tancc-a , ou rejeitando-a O crc-wnc í eoen
to popular. medí ante ofetnsc í tc , antecede a prévia autor i aecêo do Con
gresso NacIuna I , O povo fala pril'leiranente Depois, vem a lei, que aü
toriza a execução do projeto atômico Sem isso, o governo nada deve
fazer.

EMENDA lPl0193-0
C'- DEPUTADO MAURICIO NASSER
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DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA lP10189-1
fi

EMENDA MODIFICATIVA

.l..ISTIFICAÇJtO

EMENDA MDDIFICATIVA I f
Dispositivo emendado Artigo >6"

Il- Modifique-se a redação da alínea ,g do
inciso VI do artigo )8' do projeto de Constituição como se segue:

Art. - •••

VI - •••
ÇJ - não haverá documento sig11oso a

respeito de fatos econômicos, pe

Hticos, sociais, históricos e c,!
ent rraccs , passados cinquenta anos

de sua produção

o condenado é um ser humanoI ccrc Qualquer ou

tro, passível de direitos. Assim tambéll o diz a COnferência Nacional dos Bispos do
Brasll, na Declaração Pestoral nll 36, "Por uma Nova OrdemConstitucional", segundo
a qual o encarcerado, além de tratamento digno, deve receber, quando não os tem ,

a ccccrentacãc de identldade e caderneta de Trabalho, para facllitarrento da sua
relnt~ração na sociedade, ap6s o cunprimento da pena a que fora condenado Ade 
mais, o aprendizado das primeiras letras e aritmética, e o aprendizado de arte ou

ofício, oer-the-ãc melhores condições de obtenção de emprego, passando a ser oes 
soa útil e capaz Quandopossível, será ideal o encarceramento em local prcxmo à

resfcêrcía de familiares, para que haja contato permanente, contribuidor do estre,!

tamento dos laços com a família, sem o desespero do isolamento e da solidão

QEPUTADO MAllA IÇTO NASSER

EHt:NDA •ADITIVA
2'1

Dispositivo emendado Artigo;pt'

lJ-=\ Inclua-se, na parte final da letra .2 do

inciso III do art!go~do projetoJ~e Constituição, o que se segue:
Art •.,..28" - ••

111 - •••

b - ••• da Câmara dos Deputados ,

do Senado Federal, dos governos

Estaduais e do Distrito Federal

Achamos que, para preservação da sobe

rania nacional, torna-se mister a ampliação das restriçõas ao bras,!
leiro naturalizado quanto ao exercício de mandatos eletivos. Desta,!.

te, pretendemos tornar privativos do bras!1eiro nato mais os cargos

de üceernecor do Estado e do Distrito Federal. São posições-chave,

desde as quais alguém, mal-intencionado, podera pre.Judica:- ")rell1edit~

damente os interesses do país. Convém, então, destinar apenas a br-ª.
sIleiros natos os governos estaduais e o governo do Distrito Fede 

ral.

.1USTIFICAÇAO

DEPUTADO MAURICID NASSER

f' ENASlO

P--';M~~'-]

lITJQ!'ôftill

Dispositivo Emendado. Artigo 3D3

Passará a ter a seguinte redação o § 311

do artigo 30) do projeto de Constituição:

Art. 303 - •••

§ :J1l - As empresas públicas e as sE.

ciedades de economia eus ta ,

com exceção das fundações P1!
trLfcas , não poderão gozar de

benefícios, privilégios ou
subvenções não extensíveis ,

paritariamente, às do setor
privado.

JUSTIFICAÇAO

Existem. no paIs, sob o regime de fund~

ção, algumas universidades e entidades outras que desempenham impor _

tante papel nos setores de saúde, assistência social, cultura, artes
e tecnologia. Não podem ser confundidas nem comparadas com empresas
públicas ou privadas. Essas fundações, para se manterem, dependem

prioritariamente de verbas públlcas Se vedadas subvenções oficiais ,

como o quer inadvertidamente o texto atual do aludido parágraro)1l ,
as Universidades e demais fundações públicas teriâm de cerrar as por
tas, com irreparáveis prejuIzos à Nação Apressamo-nos, portanto, em

reparar o erro, a bem do povo

EMENDA SUaSTITUTIVA

PLENARID

EMENDA lPl0194-8
C' DEPUTAOO MAURICIO NASSER
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FIENARIO

EMENDA lP10190-S
ê'

JUSTIfICAÇllD

JUSTInCAçAO

EMENDA ADITIVA
l"TOI,"".. ",~Io l
Dispositivo enencacc , Artigo 66

Inclua-se, cama Inca sc VII e parágrafos
do artigo 66 do projeto da Constituição, o que se segue:

Art. 66 - •••

I - ....
11 - ••

lU - ••

IV - ••
§ 1" - •••

I - ..

11 - •••

III - ••
IV - ...

V - ••

VI - •••
VII - Criar_se_à e"l 'cada MunicIpio,

o Conselho de Ação Social,C A.S.
com fins hUllJanitários, não lu

crativos, para atendimento, em

suas necessidades, da mulher ,

menor, idoso, carente, encare!:.
rado, hospitalizado pobre, me!!

digo, alcoólatra e toxIcômano.

§ ~ - ~Lei ordinária dará a sua organ!
ação e funcionamento, constitu

\ ndc-ee o C.A S. de autorida -=
des e pessoas gradas. sem remune-

ro Çf:lOi

§ 5~~ O C.A.S. colaborará com os órgãos

assistenciais da União, Estados
Distrito Federal e -Municípios; •

.f 'Ig,~ Autorizado pelas autoridades judi
ciárias, poderá or-Ientar o traba:

lho externo e gratuito de presos
condenados, em pagamento das penas
a cumprirem

§S!~ A Casa do Idoso, dirigida por um

colegiado, será assistida pelo
C.A.S.

fC....;:~õã]

tJ]õj'oWiJ

Art. 252 - ••
V _ Força Pública MunicipaL

JUSTIFICAÇJl:O I
Graças 1:1. emenda modificativa ao paragra-

fo 31:1 do artigo 254, e alíneas suplementares, faculta-se a criação

da Força Públlca Municipal, para prevenção e repressão ao crime, CO!!
trole do serviço de trânsito, combate a incêndios e outras cajamda
des Assim, pois, não cabe a expressão "Guardas Municipal.s", porque

a idéia é mais ampla. Justifica-se, então, a presença da ererce Substi

tutiva.

Dispositivo emendado. Artigo 456

Suprima-se, do artigo 456 do projeto de

Constituição, o seguinte:

Dispositivo emendado: Artloo 252
Substitua-se no mcrec !~dO artioo 252

do projeto de Constituição. a expressão "Guardas Nun IcLpa asv , come

adiante

olB5TIFICAÇAO
No intuito de evitarem-se disposições

contraditórias e antagônicas no corpo da futura Carta Magna, estamos

pedindo a supressão da parte final do artigo 456, referente à data de
término do mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, pelo
fato de que apresentamos emenda modificativa ao artigo 64. transfor
mando em § W o seu paragráfo único, e transformando este em § 211. A

emenda modificativa determina a prorrogação dos mandatos de área mu

nicipal por mais um ano i a fim de que coincida a eleição de novos Pr~

feitos, VIce-Prefeitos e Ve,readores com a do Presidente da República,

a 15 de novembro de 1989, Centenário da Proclamação da República. O

povo deve ter o direi to de optar, nas urnas, pela continuidade de um

Governo que considere operoso, sérIo e benéfici"

456 - ..... é dos Prefeitos, Vice-Prefe.!.

tos e Vereadores. eleitos em 15 de novembro de 1985, terminarão no dia

19. de janeiro de 1989. com a posse dos eleitos

PLENARIO
• U ......./C.u'.. lo/'Ul<ow'nlo ,

EMENDA lPl019S-6
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EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado Artigo )47

Acrescente-se, como Inciso X ao artJ.go

347 do projeto da Constituição o que se segue:
X _ Incentivar a iniciativa pública e

privada para a produção, segundo rigorosa tecnologia. de soro anti

-ofídico, e contra aranhas e escorpiões

Consideramos prazo demasiadamente curto

o de vinte anos para divulgação de documentos de qualquer natureza ,

sobretudo se em desabono de pessoas e famílias ainda cem vida EI'l
virtude disso, propomos o aumento do prazo para cinquenta anos, ado-,

tado em grande número de países, no intuito de serem evitados, em
certos casos, vexames, constrangimento, vergon'la, cesecrai r eaçãc Se

8 Comissão de Sistematização se esmerou em defender a privac.idade

das pessoas(aUneas ~,!!,Q.'!!' !!,!. e ,g de inciso VII do artigo)~. d!!
ve manter sua llnha de coerência, pela sustentação desse princípio
inspirador da emenda que ora encaminhamos Alonguemos, portanto, oa
ra cinquenta anos o prazo para a publicação de documentos até então

considerados sigilosos.

Estima-se que correm mais de setenta mil
acidentes ofídicos, por ano, no Brasil. sendo a maioria fatal, em Vl.r
tude da carência, no mercado, de antidotos. São poucos os estabeleci 

mentos produtores de soros contra mordeduras de serpentes, aranhas e
escorpiões. Nãn têm condições de atender á crescente demanda Faz-se

lIIister o desdobramento dessa atividade, e o aumento da produção de so
ros em cada regUlo do País. segundo as características locais da sua

, fauna. Existem serpentes, no norte do Brasil, que não prosperam no sul,

• e vice-versa. Com aranhas e lacráias acontece o mesmo. E:. de absoluto
interesse nacional a multiplicação de instituições, públicas e priva 

das, como a do Butantan. Salvaremos, assim. milhares de vidas. a cada

ano.

EMENDA lPl0191·3
tI DEPUTADO MAURICIO NASSER

PLENARIO
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(ll ri FNARIQ

EMENDA ADITIVA

EMENPA lPl0192-1
(!l pErllTAOO "'"RIOTO NASSER JUSTIFICA'IAO

saruter , sem dú-.ida, a participação dos

diversos segmentos da sociedade no tr~

balho assistenciaL A criação de um Conselho de Ação social, em cada
Município, sem onus para o erária público. resultará em múltiplos be
nefIcios para a mulher, o menor, o idoso, o carente, o encarcerado. o

hospitalizado pobre, •o mendigo, o aãcoõ.lat ra e o toxicômano. A Casa

do Idoso terá a sua assistência, como o C.A.S. poderá entender-se com
as autur Idaces judiciárias para o estabelecimento e a rt ecaí raecac dos
serviços gratuitos em favor da comunidade que os ccndeneeos executarão
em troca das penas a cumprir. A presente emenda complementa artigo 66,

\ que passa ti prever todas a~ posSIbilidildes de açl10 comunitária.
Art.371 - •••

SlQ 1_ •••

Dispositivo emendado Artigo )71

rncãua-se , como §21:1 do anigo 371 do pro
jeto de Constituiçllo. o que se segue, passando;' atual parágrafo únic~
a parágrafo lQ:

EMENDA ADITIVA

-----'1 fC;~'~:'-")

J l:I]ti'o&/ill

Dispositivo emend~do: Artigo 54
Inclua-se, na par~e final da let~a ,?t i!}

do artigo 54 do projeto de Constltuiçfto, o que se segue:

Art. 5.,4 - •••
XXIV - •••

d _ ••• dependem de prévia autcr-Laacãc

do Congresso Nacional, se aorovada

em plebiscito popular na região

c150 XXIV,
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JUSTIFICACAO

r=''''''';J
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AO

PROJETO DE CONSTITUI CÃO

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

EMENDA N°

o problema é complexo demais para ficar apenas numa (:2
locação de ãntencêes , O fato de o texto da ccnsm.turcâc deterlll.!.

na r que esses neãcs de ccmunacecãc de massa comungam com o Est~

do o dever- de prestar e sccaaraaar- a informação. é tudo e é nada
ao mesmo tempo.

A tarefa do detalhamento é da Lea ordanjir-La e a sI.nt~

t:uaçãp desse direI.to pela alínea!!. do mcí.so y, conforme pr2
pemos , nos parece a naas ajustada ao texto.

Aliás, se alguma exceção devesse ser Eaxada no texto
cOnstI.t1.IC10nal, sem diivada Já es tar-aa contemplada com as alíneas

E., .!, !.. e g que cuadam das .lmplicações .reãatuvas ã não suspensão

do contrato de. trabalho e da relação de emprego ou da manuten-ção

dos servaccs essenciais.

Em todos os países õenecrãtaccs cuj a legislação ampara

o ddreaec de greve. é a 1e1 ordiniíri,a que cuada do modus facI.endl.
inclusive. naturalmente, da garantia de Funcaonanento do período
de paral1zação, das Ht2.V1dades- es senc.raas , como as de saúde
eâ anentacão ,

O texto do proJeto não especifJ.ca a forma pela qual a
conunadede pode ut.a Lazar-c-se dos neacs de concmcaeâo de massa,

não tendo o texto 11gação da.reea e ef1caz com o cbf etavc visado.

Senão, vejamos: "Os meros de cOllunicação comungam
o Estado o dever de prestar e socI.a~I.zar a I.nformação".

A {rase é bonita, mas Iuprecasa,

Art. 17 _

substa.totava que apresentamos atende a essa preocupação que

também a nossa.

JUSTIFlCACÃO

VI -

d) _ os meios de ccaumcacãc , subsidiados quando

necessário, devem servir ã: dJ.vulgaçâo das i!!,

formações da comunidade através de seus sin
dJ.catos e associações. -

SubstJ.tua_se a alínea.!! do mcasc VI do armgc 17, do

capítulo III (DOS DIREITOS COLETIVOS), pe Ic segumee
texto:

EMENDA lPl0206-5
t'
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Acrescenta a letra "JIf no ítem I do Art. 12,
com a seguinte redação:

A presente Emenda tem como objet:r.vo a supressão do art.
68 do .a.n.t.eproJ eto, que pe rmr te. nos Hun:r.cíp:r.os, a cr:r.ação de um

chamado "Conselho de Ouvidores", por ser esse órgão mõcuo , de eEe i,

to polít:r.co compl:r.cador, com atrr'abu r.çfie s que, por certo, confI1ta-

rão com as Câmaras Mun:r.c1pa1s. enfraquecendo o Poder LegislatJ.vo Nu
nicJ.pal, bem como com os Conselhos e Tr:r.hunaJ.s de Contas dos Mun1cr
pios, na sua ação f1scal1zatórI.a. -

JUSTIFICAÇ1l0

Suprima-se o art. 68.

JUSTI FI CAÇÃO

"Art. 12 •••

I ..

J _ Todos têm dirito de habitar em ambiente sau

dável ecológico equilibrado adequado para o d.!
senvolv1mento da vida e a preservação da parsa.,

gem e da natureza dito ambiente r=: obrigação
do Estado prevenir e controlar a contaminação ambiental.

tJ PLENARIO

JUSTIFICACAO

A Emenda ora proposta tem por finalidade amparar o contribuinte
em ra~ão da própria função extramamente humana e social dos tipos de
seguras supracitados ,

Tendo os seguros de pessoas íntima semelhança com os planos de
"montepio .- peevãdênc í.a privada e pensões", justo será asseqqr-ar a

manutenção do tratamento dado a esses títulos nas deduções e abatimen

tos de imposto de renda, favorecendo tambem os gastos com seguros d;
pessoas.

O acolhimento da presente Emenda vem atender à expectati a dos
contr!buintes, na busca de segurança e proteção aos seus beneficiários

EMENDA lPl0203-1 ,,~.' ---,
I!J CONSTITUINTE NELSON CARNI:rRO
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EMENDA lPl0204·9 .. --,
(I CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
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, Assim d1spõe ar-ecente Constituição peruana Bom será que.

: essas e outras palavras, as disposiçõe-s citadas figurem na Constitui

I ção ora em elaboração. Toda vez que o homem agride a natureza. não El§.
. tá agred1ndo apenas a s1 mesmo, mas a todos os qcnens ,

rr;:,~~~~
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rr;~~~~
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A retirada dos quatros artigos- bitados é um ge§.

tQ de reconhecimento aos empre4sários pioneiros, que modelaram a so
ciedade produtiva brasileira com assistência social supletiva e eper -

feiçoament~ de mão-de-obra especializada. Eliminar os artigos cit!,
dos é um gesto de altivez, nobreza e, aci_ de tudo, é um louvor ao
SESC, SENAC, SESi e SENAI que até hoje são Entidades de imagens impe

cáveis

Os caminhos da prosperidade e oeeehvcjvjmentc
sõcfo-eccnõmãcc de' um País estão planejudns, em sua maioria, no a-,

venço produtivo da indústria e do comercio Esses dois setaries devem
sempre ter preservadas sua autonomia para uma valorização em seus
resultados finais, que representam a transformação e tendênciaS de to
da uma população.' -

~ Já em 1940, os empresarias da indústria e do co
m~rcio estruturam modelos, voltados para o aperfeiçoamento de suas

linhas de frente, com finalidade de objetivar a aproximação e a harmo
nia entre as classes patronal e trabalhadora -

Em 1942 e 1946, respectivamente, foram criados
o Serviço social da Indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem In

dustrial e n servi-ço Social do Comércio e ser~)latlional de Apren
dizagem Comercial, através de decretos-Ieis~is~do/o bem-estar, a
paz e a justiça social. -

Com recursos próprios da classe empresarial,

onerar o salário dos trabalhadores. eles lJIontaram esses modelos, de rl:,

conhecimento internacional. que servem de assistência social supleti
va e apoio financeiro familiar, além da valiosa colaboração para o

aperfeiçoamento na formação de mãe-de-obre profissional para o comér

cio e para a indústria brasileira. Hoje no Projeto ae Constituição
constam quatro ítens, acima mencionados, que retirarão 05 .recur-scs prÉ.
prios para desviá-los para outros objetivos. desmantelando esse gesto
de consciência altruísta e de visão humana dos eepreeãrrcs para com

seus ,trabalhadores.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS. Artigo 336j parágrafo único do artigo 337 e

artigos 487 e 488. •

SUPRIMAM_SE DO PROJETO DE CONSTITUICP:O

a} o artigo 336,

b) rO, parágrafo único do artigo ,337.
c) o artigo 487 j

d) o artigo 488

~A lPl0199-9
~UINTE NELSON CARNEIROR---------~

tJ PLENARIO -

EMENDA lPl0200·6 ..... ---,
I': CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

EMeNDA Nl? AO •
PROJETO DE CONSTITUI CÃO

supcrne-ree 'O !tem I do artigo 439.

JUSTlFICAÇJiO

A divisão do Estada não servirá ao desenvolvimento, nem do praJ!!
tado Estado de Santa Cruz, nem do que restará do Estado da Bahia. Nem

sempre a divisão trará progresso e desenvolvimento. E, preleminarmen

te. essa tentativa não deve figurar como texto constitucional

EMENDA lPl020S-7
f'

PLEN}(RIO

E;;;;;~=:J

f1QioeA

S, de outra parte, claro, também, que o Estado não po

de intervir nas empresas Jornalísticas de forma arba t.r-âr-aa co;
aereramecões vagas ou amp'r-ec Laas como as da alínea .!!.

Além dasec , existem doas tipos de comunicação de massa

que têm características da.Eerentea e que. por asso mesmo, não P2
dem ser tratados de formll 1.gual. Os j ornaas , empresas que não d=.
pendem de autorização para funcionar, não estão suj eaecs ãs me,!
mas regras e ccndacões da rádI.o-c1I.fusão que fica condacaonada a
uma concessão do poder público.

ção:

JUSTIFICAÇAQ

I1/lr'W.C\.
Parágrafo ·ín'G6-l2,p item III do Artigo 270, com a seguinte reda-

subsdtuacãoEssas as razões pelas quais propomos a
do texto referido.

Suprimir o a.rt. 47'J

A utiluação das emssões radiofônicas e televisadas
pode ser fe1ta pelo poder concedente que é o EStado dentro de
cl"itérJ.os que não cons t a'tuaa ato de arbítr10 e de violação de
regras uruversaas que venham a anular os prõpr10s crI.térI.os do
ans t r ttrtc da concessão. Neste caso, a le1. pode f1.xar O acesso

das correntes po1ít1cas, sccaeas , cm turars , re tagacsas , ao r,!
dio e a eetevasãc , mas seguramente, esses critérios têm que Ser
disc:lplinados em Le a ,

Com relação aos Jornais, empresas privadas constI.tui

das sob o prmcíp10 da legislação cI.v1.I, ccaercaat e de I.mpren
sa, a l.ntervençâo do Estado com o objetivo de apracecãc do lnc!
se .!! referldo, ultrapassa os lilll:ltes de seu poder ôenccrâcacc , E,

no caso, essa prestação de serviço com a utlllZação de espaços

dos Jornais e revaseas só seraa possível com algum subsídio
um outro tipo de recurso compensador.

trata-se de evitar o amesquinhamento e a desmorali_ •

'Zaçl1o do texto constitucional. O que se defende na questão relativa

à Dromoção funcional no quadro das Instituições de nível superior é

a IJromor;::ão por t!tulos e avalil1r;::ão de desempenho. Para atingir a co,!!

dição de ptQresso~ tltulat o que se quer consagtat é o ptine!pio do

concurso públ1co ete provas e tItulaS e nunca., porque imoral e ca5ut~

tieo; o que prop~e o a-rtigo que queremos suprimir.'

.JUSTIFIC~T1VA

r.r TU.... /~~'Tfnll"'llo _,

EMENDA lPl0207·3
l: pArJ O [RCAOO

Substitua-se a alínea 2. do ãncasc Y do artigo 17, do C~

pítulo lI! (DOS DIREITOS COLETIVOS) pelo seguinte texto.

Art. 17 - •••••

b _ é Lavre o exercfcac do dared to de greve.

JUSTIFICACÃO

Alem disso, quanto mal.S sI.mples o texto, tanto

fiel sua 1nterpretação não restritiva.

Não h~ porque a redação do projeto declarar que comp~

te aos trabalhadores a dec1são e a oportunidade da greve.

Desde que o seu exercic1.(l seJa livre, não há necessI.d~

de de complementar o texto com deta.1hes, nem mesmo com o estab~

lecimento de exceções.

Se o exerc.i'c1.o desse dirBJ.to ê amplo .. para os trabalh~

dores. desnecessário excepC10nar _ e menos, ainda, no texto con§.

tI.tucional - a inI.-cI.atI.va do empregador.

a através do texto amplo, sem detalhamento que possa

justI.ficar d1.SCrlZlpâncI.as ou distorções que se obtém a ma1.S co.!!!.

pIeta garant.la ao efet1vo exercicio do d:r.reI.to de greve.

Se a I.ntencão do Relator do Projeto ê, como deflui do
texto. o de assegurar ampla garant1a a esse direito, a emenda

Como está redI.gido o textO da alínea 2. do proj et.o , em
lugar de tornar límpido e claro o direito, pode VI.r a possib1.I.!.
tar mcerpreeacêes mcpcr-eunas ou aesaecessãraas ,

A redação orig:r.nal do projeto é a seguinte: "b - é I.!.
vre a greve, competindo aos trabalhadores dec:r.d1r sobre a OpO"l't:!!,
nadade e o âmbito de ant.et-esses que deverão por meio dela de!e!!.
der, excluída a anac aatava dos empregadores, não podendo a le1 e~

tabelecer outras exceções".

Prime1ramente, não é a greve que é 11vre, mas o exerci

C10 do d:r.re1to de greve.

v •••.•

tS~~;~

rr;'~'ãL87J

r=";~~u

F""N"~8MJ
TUTO/~nl"fCJoÇ1.

rt..~.lIM/C""I,I"'IIIC'III..1t1

Não me parece justa a isenção tel~t1va a todos os bens do espóllo

qur: sirvam de moradia, não só ao cônjuge sobrevivente, mas a todos os
herdeiros. r=: preciso fiXar-se ainda um teto para o valor do único imó
vel de residência, do cônjuge sobrevivente

• A Emenda sugere quinhentos salários-mínimos mas pode ser fixado

outro limite.

~PLENARIO l;

Artigo 12

Et em XIV ••

a - é vedada a incidência de qualquer tribu
to relativo à transmissão do bem do espóllo que

sirva de moradia o cônjuge sobrevivente, desde
que seu valor não exceda' a (SOO) quinhentos salá
rios mínimos. -

Ao} Parági'af:G ~n1Q.g _ Sertio abatidos da renda bruta

de pesso~ tísica segurada os prc1m!os de seguro.. de vida e ac!dentes
pessoais.

EMENDA lPl,0202-2 ~"... -,
tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

EMENDA lPl0201-4!
f:CONSTITUINTE NELSON CARNEi'R

oo
;

r.r:===- '~IN'ÚOlO/c.w' ..J.,'~.C8.. ,"1o
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EMENDA AO PROJETO DE CONSTlTUICAO DA CQMI5SAO DE 5ISTEMATIZAÇAO

Acrescenta o Inciso VII ao ar!:. 372
-Art. 372 - ••••••••••••••

v - é compulsórJ.a a epeseneaeeeae, com vencaeenecs

J.ntegra::LB. por J.nva11dez, o~ aos setenta anoe de J.dade e faculti

tave , aos trJ.nta anoa de servJ.ço;

JUSTIFICACJi.O

A modifJ.cação que se pretende 1ntroduZ1r no ProJeto

de Const1tu1Ção, vasa suprimir o dJ.SpOSJ.t1VO que determinava o in

terstícJ.O de lO ano's de efetivo exezeIcac de magJ.stratura para fins

de aposentador1a voluntária integral, p01S tal mechda v1rá em pr1l.

juízo de J.nÚDleros e eaeneneee juízes e M1nistros de nosso País.

exceção dos Que têm a sua orlgem na gestação, no parto e no ale.!
temento"

JUSTIFICACAa

Trata-se de .redundâncfa que nêc pode deixar de ser el1m.!

nada. A expressão inicial é abrangente, por inteiro.

[EMENDA lP10217-1 .....
rr= rnNSTITIITNTE JA}U1 HnnnllD

_ rJlroN....".oc:"l:l,;

I
E~ (substitutiva) - TlTU.O IV, CAPITll.O IV

Dê-se ao inciso I do art.66 a redação seguinte:

'lAr!:.66 _ •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

1 _ legislar stlbre uso do solo urbano, aluguéis e outrcs

assuntos de interesse municipal predominante, bem como supl..=.

menear as legislações federeI e estadual no que couber;"

VII _ Partic1paçl:lo das entidades associativas de
profissionais da área de ensino _ educação na eaancraçãc , imple
mentação e controle dos planos de ecueaçac ao nível da União.

S:stados e MunlcIplos.

JUSTlfICATlVA
Treta-se de dar conseeuêncãa prática e real ao principio

da delllocrat1zaçllo da POl!tica estatal assegurando a partlclpa_
çl:lo das entidades representativas da sociedade civil no acompa

nhamento e flscalizaçl:!:O da política educacional.

EMENDA lP10212·0
l: Constituinte AMARAL NETTO-

u
,
o
-

EMENDA ADITIVA ~

DISPOSITIVO EMEWDAOO: CAF'1TULO ~-

rncãue-ee o seguinte diSPOSit1Voiic~~~~~:424,
rende-se~~ o a.1V'011 ctA.+ V2Y -l J~5V,vtf"a.:

renum.=.

('l PLENARIO

1'\,1.,h..' ....'ulelllll•••'ulo- --,

rr;;;B~~J-]

'---"-_'-- --'! t']i;~-;ãut: PLENti.RIO

,JUSTlnCAcllo

Emenda (substitutiva) - TlTU...O IV, CAP1TU...O IV

substitua-se, no art.62~, a expressão "por dois ter
ços" pela expreseêc "pela maioria absoluta". -

EMENDA lP10218·9
l:J CONSTITUINTE JAHIL HADDAD

o solo u:rbano e os aluguéis devem ser reguladoS pelo m.!:!.
nicípio. são temas que demandam disciplina conforme as peculi!.
ridades locais. provavelmente, os problemas que, até hoje, ato!'.
mentam juristas e legisladores ainda não foram 'resolvidos- pc!.
que se buscou sempre uma solução uni ficada num paIs continental.

"' U.,.'...I".OC:oa. -'-_~

Art. 424 _ Lei complementar definirá hipóteses e condi_

ções de Isenção tributária sobre patrimônio e renda de herdeiros

sucessores de pessoas vitimadas por crimes dolosos contra a vida.

JUSTIFICATIVA

As maiores vItimas dos assassinatos são os dependentes

e familiares do de cujus, pois sobre eles recaem pesados ônus decor

rentes de sua morte.

'

" Nossa intenção, ao apresentar esta emenda, é fazer con!.

tar do texto constitucional um dispositivo Que possibilite l'eSflUardar
o patrillOnio e atenuar 05 custos obrigatórios por lei, no que se re
fere às ocorrências que, dolosamente, põem fim à vida do cidadão.

Igualmente. 1nalimissivel a solução 1D.ista para o p't'2.

cesso eleitoraL ou o sds tena proporcional. ou o distrital, é
solução certa, para que não se complique o problema eleitoral.

........"..."'.----------,

As soluções ecléticas nem sempre dão bons f'rutos elll

política. O Chamado pres1denc1aIumo mi1:igado torna-se 'tão crít.!,
co quando o parlamentlirisDto sem distinção clara entre o Chefe do

Estado e o Chefe do ücvemc,

Prefen,mos o sistema distrital puro.

JUSTIFICACÃO

Suprima-se do art. 97 do ProJeto de Constituiçã.o as palavras "mi~

to" e "e proporcional".

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

PLENltRIO

JUSTIFICACl\O

Emenda (substitutiva) - TITULO lI, CAPITQO I

Com a devida vênia, não há l6gica em exigir-se dois te!,

ços para a aprovação da lei orgânica munidoal Basta lembrar
que não há tal exigência para a aprovação da constituição Fede
ral e da Constituição Estadual, que são textos hierarquicament;

superiores.
Por outro lado, na prática, a exigência do Projeto pode

levar o UunicIpio a ficar sem sua lei orgânica. A tradição é a
maioria absoluta. ~ o que está no .E!El!ido art.43.5 do projeto.

Por isso, enderecei emenda ao parágraFo único do art.43.5 para

compatibilizá-lo. entre outros aspectos. com o mesmo principio

Emenda (supressiva) _ TlTU..Q XI, CAPITLLO V, SEÇAO II

Suprima-se o texto do § 2g do art.29.

Suprima-se, na letra "d" do inciso 1 do art.12, a palavra

"absoluta" •

JUSTIFICACl'tO

Emenda (supress1va) - rITU.D rz , CAPITl/f..D I

Que se deve entender por "pobreza absoluta" ? A novidade

do conceito s6 servirá para criar empecilhos à aplicaçllo do dis
positivo. Basta ver que o mesmo Projeto, na al!nea seguinte, ;
aIrnea "e" do inciso I do art.12, fala em "pobreza", sem o qual!

ficativo "absoluta". Qual seria a diferenciação? quanoo um po

bre será considerado somente pobre e-quando deverá ser QUalifl
cado como absolutamente pobre 1 -

JUSTlFICAcAa

EMENDA lP10214·6 ~"'--------'J l'1-
ps

'
8
' ","'R'"J"- 1I: CONSTITUINTE JAMIl- HADDAD _ C _

.....,..."'."'.====~~
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 12, ITEM XV, AL1NEA V

rncâua-ee , no item XV, do ar-b, 12, uma alínea, bem co

ec , no mesmo artigo. um parágrafo, COM a seguinte redação:

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
y) não haverá pena de morte, prisão perpétua, de bani

mento ou de confisco, salvo quanto à pena de morte, nas h,ipóteses
de lei mUita r em tempo de guerra externa, de assalto, roubo, se
qUestro e estupro, seguidos de morte. A lei assegurará ao acusado a

mais ampla defesa, atrlbuindo efeito suspensivo aos recursos inter

postos para as instâncias ordinárias e extraordinárias e ao pedido

de indulto feito às autoridades competentes.
pariigrafo único _ A .1nstitu.1ção da pena de morte, nos

casos previstos na alínea y. do i tem XV. será submetida a pj.eb Lscd ;
to, dentro de 120 (cento e vinte) dias da promulgaçi:lo desta Consti-
tuição. '

JUSTIfICACl\O

JUSTIFlCACAo

_________ Tu1.,.un".. ~li.

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao art.238 um parágraFo único com a segui!!

te redação

Substitua-se. no Titulo 11. a denominação "Dos Dire.itos In

dividuais" dada ao seu capítulo I pela denominação "Dos Direitos

do SeI:' Humano".

"Art.23B • •

Emenda (aditiva) _ TITULO VI, CAPITULO 11

Parágrafo único _ O Congresso Nacional, se estiver em

recesso, será convocado de imediato, para se reun1r,extraordini!,

riamente, dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato do Pre
~sldente da República. p~rmanecendo em funcionamento até o térm!
no das medidas coercitivas"

Pa:(ece-me que a expressão ora proposta é mais abrangente e
engloba toda a dignidade que o tema deve revestir.

l:J;;~~:;-~

(Iti;-;;' ~ãjJ

Emenda (supressiva) - -nru,o rr , CAPlTU!..O I

prpLENA.,.R-I-O---nld.,.,......ll.,""'••"'lIlo-------

EMENDA lP10215-4
tJ CON5TIT!lINTE JAMIl HADOA;r••

EMENDA lP10216·2
t' CONSTITUINTE JAHIL HADDAD

Que se deve entender por "pobreza absoluta" ? Esse concel

to novo, original, aparece nas alIneas "d' e "h" do inciso I do
art.12 No entanto, desaparece na alinea "!!" do mesmo inciso Im
cee-ee suprimir o qualificativo ~ o caso de indagar-se: quando
um pobre deverá ser considerado somente pobre e quando deverá ser

considerado como absolutamente pobre ?

Suprima-sei na letra Uh" do inciso I do art 12, a pe tavra

"ebscjuta",

Por que a restrição consagrada nesse parágrafo? O prin
c!pio é o que se contém nq~ do artigo Vamos caminhar par-;

a liberdade partidária.

JUSTIFICACAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO lB8, INCISO V

Insisto na reapresentação de minha sugestão de insti

tulç~o da pena de morte no Brasil, nos casos específicos de estupro,

assalto e sequestro, seguidos de morte, t"ejeitada pela Comissão de
Sistematização. ESSa insistência decorre da convicção de que subsis

tem os fatores determinantes que me levaram à elaboração de tal pr~
posta

De acordo com "O mcbc", de 31 de maio de 1987. página

10, o brasileiro apóia a pena de morte e é contra a tortura a Ins

tituto Gallup de apinnto Pública ouviu 1.349 pessoas, maiores de 18

anos, sendo 671 homens e 678 mulheres. 741 na Grande São Paulo e
608 no Grande Rio: 72" são a favor da instituição da pena de morte

no Brasil.
Por sua vez, o "Jornal do Brasil", no caderno B, espe

cial, de ~1 de maio de 1967, página 4, revela que os pesquisadores

do ISOPE. ouvindo 800 pessoas, maiores de 18 anos, no Grande Rio e
Grande São Paulo, concluiram que 51,6" são a favor da instituição da

pena de morte no Brasil.
A maioria dos brasileiros é plenamente favorável à ad.Q.

ção da pena de morte. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá

deixar de levar em conta essa reivindicação popular.

EMENDA lP1021l·1 >NM--------.j r.r;o"s".'-----'
tJ CONSTITUINTE AMARAL NETTO . ~ _I

o ~nC1SCl V do artigo 19 do Proje~o de ConsutuJ.ç'ão..

passa a ter a segu1nte redação:

Emenda {supressiva) _ T111.\.0 11, C1lP1TU-O 1

suprima-se, na letra "ero do inciso 111 do art.12, a expre~

sJlo ".1nclus.1ve os de natureza dOAl6stJca e ra_BJar, com a únJca

Esse p'I'ecelto ceve ficar situado ao lado do art.2~8 No

Projeto, ele se encontra, com outra redação, jungido 30 ar t; 239,

cujo~ nenhuma finalidade possui. A emenda vtea à técnica

legislativa.
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,.,.,- --PLu&a'oteowlSs1ot'w•• U, ..1<I

l~UoJ'~lll1..e~Çi.o

supr íma-se" o art. 84 do ProjetQ de Constituição

rurD/'~I","'oçl' ,

Partindo do pnessupcs to de- Que ser parente de auto
ridade não torna, a alguém. competente para o exercício de determl:
nado carqc Ou função, chegamos, flum racioclnlo lóglco, à conclusão
de que também por ser parente de at.Jtoridade não torna, a alguém. in
competente para o exerciclo de cargo ou função pública. -

JUSTIFICACAO

mencos de infornaçõesn, com essa tese lastreando a recusa que a

fronta a lei e dilui o poder do Legislativo.
A Ernenda quer restabelecer as prerrogativas do Par

la:mento, acrescentando às ccmrseões a atribuição de pxemcvez ;

responsabilização efetiva. de qtJetn se exãraa de cumprir a lei, com
o que se enfatiza, o diréit~ d'e o Congresso ver respeitadas e Cum

PJ:!d.::s as suas decisões.

Em razão da ccnctuaãc lógica a Que chegamos, pro
pomos a presente Emenda ao Projeto de Constituição, sugerindo a su

pressão do artigo 84 por entendê-lo uma norma casuística. Que não
pode fazer parte do texto da Carta Magna, l.ei das leis, norma bási_
ca de um ordenamento Jurídico.

EMENDA lPlQ228-6
t:=SOE:NADQR JUTAHy HAGAlHlAEs

Turohu""lI'Açl0

podem se incumbir dei;lsa atuação por absoluta carência de recursos e

de meios humanoa ,

O mesmo, todavia, não se verifica :re~tivamente às

Forças Arma.das. O serviço militar oprigatório traz, anualmente, mi
lhares de conscritos para,o cumprimento desse direito-dever patrió_
tico. Parece-me que, inclustve, eSS$ pretendida atuação na defesa do

património ecológico é salutar na formação desses jovens. O ExérCito
e a Marinha. assim como a Aeronáutica, podem ôeeenvc'ívee '9ro'Jetos de

treinamento militar que incluam, obt'igatoriamente, o patrulhamento

das áreas pretendidas por esta emenda.
Estaremos, desta fot'ma, protegendo a Amazônia .e ou

tros âccaí.s da devastação sistemática; reprimiremos o contrabando de
aves e de espécies jã em franca extj.nção; evitaremos a matança de
jacarés e outros animaiS; patrulhar~osmelhor nossas fronteiras teE.
restresl iUlpediremos a pesca "pedratória em nosso litoral e nOS rio::;
mais importantes; daremos, enfim, condil::ões às Forças Armadas de e
xercerem utlIa missão altamente profícua para toda a comunidade, tanto
nacional quanto internacional,

J E os :esulta~os dessa atuação de nossas Forças Arma-
das ajudarãO na forrnaçao ecologica e preservacionista de ececs aque
les que prestarem o seevfcc milii;ar. Desse modo, o contingente das
pessoas dedicadas às causas do meio ambiente aumentará podendo-se

prever-, a médio pra::o, uma reversão da perspectiva atual. Alimento
a esperança de que, graças a essa ~ormação da Juventude, nosse Pais

poderá, até mesmo, extinguir as ameaças de predaç~o às ncssas xeaex-.

vas nacueaas ,

Ao artigo 115 do Projeto de Constit:uição inclua-se o seguinte:

EMENDA lP10225·1
[' Constit",nt. JUTAHY "l\Gl\LllÃEs

[' pI,EN;BJQ

PlENÁRIO

Houve inúmeros casos em que Vereador ou Deputado consegiJiral1l'

eleger-se, mas não lograram a posse, porque foram cassados antes disso e ttve;

ram seus direitos suspensos \'lOUve até casos de Prefeitas, como ocorreu emseo,
tos-São Paulo, enquanto Esmeralda Tarqulnlo, figura moral dos mais nobres, lu
tador, idelaista, elegeu-se Prefeito dessa grande cidade pradana, foI diploma

do e cassado, antes da posse e: oportuno sanar-se qualquer injustiça e dar ao

BrasU a natIda do novo tempo

neresceoten-se ao § 22 do art. B8 do Projeto de Constitui.ção as

expressões "EXCETO PARA POLICIAIS MILITARE$ E SD.'-I3EIROS MILITARES, OS QUAISPODE

MO APOSENTAR.SE, APOS25 ANOS DE SERVIÇO, rNQ.USlVE TEWiJ AVERBADO, VOLuNTAA!AMEN.

TE, COM VENC!~TOS E VANTAGe-5 INTErnAIS."

PLENAAID

EmendaAditiv<1 ao art. 475 do Projeto de Constituição

Acrescentar ao art A75 as seguintes expressêles:
ti extensivo aos que não tomaram posse, cesce que diplomadas pela jus

tiça eleitoral 11.

1 EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA lP10222·7 ....__~ ---,
[J Constituinte fARABlJ..INI JúNlOO } V;;tu-:J

I I:J!i:;:;J

PLENÁRIO

Cons'ti'tu~nt"e FARABULINI JUnIOR

r=";~~;=]

fW~JE]

oê-ee ao § 59 do art. 114 do Projeto da Comissão de Sistemat!

zação a seguinte redação'

§ 59 Cada uma das Câmaras :!="eunir-se-á em sessões preparatõ-l

rias r a partir de 19 de fevereiro, no prJ.meiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para

as quais é vedada reeleição de parlamentar que as tenha integrado

no biênio anterior. OI

............................................................
"Art. 114 ••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••• " ••••••••••••

nlNi.'o/co"'II~o/l""CON,',lo

~A lP10229-4 ... , ---,
l: SENADOR JUTAHy MAGALHÃES

A experiência legislativa tem ~demonstrado que o
curso das investigações das CPJ: é freq6.entemente tumultuado por a

gentes do Poder Público. que assill., à falta de puni:çâo adeq\1êl:d.a,
subtraem informações fundamentais para o processo e por todos Os
meios procuram inviabilizar o êxito dos trabalhos.

A presente proposição intenta pôr termo às ações

ou omissões de quantos procurem dessa forma desrespeitar a autori
dade das comissões de Inquérito, não só a elas garantindo, de modo

amplo, o campo dos seus trabalhos, mas também penalizando os agen
tes e seus superiores hierárquicos, que se SUJeitam, corno responsã

veí,s solidários pelo delito, a processo por crime de responsabilida
~. -

JUSTIFICAÇÃO

" § 39 - São asseq\u:ados ~p1.';)s 'iY'>é.e'5:es de iLn...."es'l:.igação às Comis

sões Parl~enf:ares de Inquérito. Obstaculizar po:r:- qualquer motJ.

vo o curso das providências por e.Las julgado necessário para o

bom ex~rc!cio de suas atribuições, importa crime de responsabili
dade de seu agente e da autoridade que lhe for superior."

'UNulO/eON'"Io/.uleoN'u lD _,

EMENDA ADITIVA

fcu"'.ulr""'IÇ••------------,

Os Polidais Militares e os accberrce Militares exerr-em ativida

des perigosas, r-emsérios rfseos de vida e para a saúde, r-ors-orrendo a esralas de
serviço aos sa/;)ados, domingos e reasaos, et/l horários alternados, além da rarga I'!f!
rát-ia que supera os limites ces oito ho1:3Slóia, que reduz sua t'apal"idaoe ~e traba

lho ao longo do tempo, re-e ao desgaste físil"'o que produz o esoer-Iaãfsaíeo regime'

operadonal da" resoeerrves Corporacões.

Devem, portanto, eccsenter-se após 25 anos de serviço, a exemplo

do magistério (art. :372, Item V do Projeto de Constituição).

EMENDA lPl0223·5
!:J
\B

JustJ.ficação

Dê-se ao parág1:afo únicO do a1:t. 246 do p1:o,1eto a

seguinte redação:

Senador JUTAHY MAGALH~S

J?LI:N1\RJ:O

pretendemos com a alteração proposta nesta emenda aperfeiço

ar o texto apresentado pela comissão de Sistematização que estabel~

ce a possibilidade de reeleição para as Mesas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado da Repúbl1ca, inovação do te~to da atual constitui
ção que consagra postura que se tornou tradicional, proibitiva de

tal reeleição.
O rodIzia obrigatório na direção dos trabalhos das Casas Le

gislativas é salutar sob todos os aspectos , sobretudo no que. Se r~

fere ao caráter democrático da i9\1aldade de oportunidades para to

dos os seus membros.
O hlnandato novo" não torna diferente o parlamentar que o de

tem, mas serve de argumento para os defensores da reeleição.

Perde o Estado, perde a socJ.edade e perdem os portado
res de deficiência. Estes, por se sentirem cidadãos de 20- classo, l~

ConsUtuindo parcela signigicativa da população brasi
leira _ cerca de 10\ _ os deficientes de todo jae% sofreram um pro

cesso de marginalização social, oriundo do preconceito da sociedade

e,da omissão governamental, no sentido de promover-se a integraçio

sóeio-eco\'l.~w.ica-ae:s.tas p-esS'O'ãS.

Art. 365 - O Estado, promoverá, em ccnjuntic com enUd!

des não governamentais, politicas de prevencão da deficiencia fíSica,

sensorial e mental e de inteSJração sõcãc-eecnônuce dos indivIduos

portadores ele deficiência.

JUSTIFICACÃO

§ 29 _ Na integração sócio-econômica dos indivIduos

portadores ele defic~éncia, o Estado desenvolverá programas de treina

mento especializado para o trabalho e facilitará o acesso aoS bens ;
serviços coletivos, mediant.e a eliminação de barreiras arquitetõnica

e a educação da sociedade contrq os preconceitos.

J:nclua-sa, após o artigo 364, renumerando-se os demais:

JUSTJ:FICAÇJi,O

EMENDA lPl0230·8
t: Senador JUTAHY 'IAG!\LIIJ1ES

t:

§ 19 _ A prevenção de qualquer tipo de deficiencia ini

: ciar_se_á desde os programas de saúde materno-infantil. -

fC~'~;;~-:J

1'S!';7ã7l

pr;~~'~'-:J

fui;'JãlJ
.~ui~'o/CO..".ID/I"'CoN'..Io _,

JUSTIFICAÇÃO

A prática legislatJ.va coapxcva que não basta as Co
missões de Inquérito conclu!rem os seus trabalhos, apontando solu
ções ou Lndâcundc cu1pados. Quase sempre, ao término das invcstiqa
ções esgotam-se também as atribuições do Orqão Técnico delas encar

regada, ficando as providências complementares à sorte de serem ou
não cumpridas por quem de direito.

A presente Emenda quer dar mais força às c:1eterm1na
cêee ou conelusões do inquêrito na área administrativa, por se en

tender que tão importante quanto a previsão de punições, quando for

o caso, é o acompanhamento do processo que dê ccnseqüêncta válida
para ~s cencãusêea,

JUSTJ:FICAçKo

Conquanto a legislação Usualmente obrigue a respas

ta aos pedidos de informações, sujeitando quem a negue! a proce;
50 por crinle de J::.esponsabi.~idade, torno\1-se comum a autoridade re
querida desobedecer a esse mandamento legal. -

~ecentemente, o l1inistro-chefe do Gabinete Civil

entendeu que "o Governo não est~ obrigado a responder os requeri-

Ao artigo 115 do ProJeto de Constituição inclua-se o seguinte inci-
so.

Ao artigo 115 do Projeto de Constit.uição inclua-se o seguinte in
c.1so.

li XIII - promover a denúncia de Ministro de Estado, por criJrle de

responsabilidade, se não prestaz:, dentro do prazo assinalado

Sem motivo Justo, as informações solicitadas, ou prestarem-nas
com falsidade."

li XIII _ acompanhar, até decisão final, as conclusões de inquérito

•encaminhadaS, e exigir, na esfera aCÜ11inistrativa, o fiel cumprime!!,
to de suas determinações. <I

EMENDA lP10226·0
tJConstituintO JUTl\UY Ml\.G1\LI~~~S

EMENDA lP10227·8
[' Constituinte JU'AIIY Ml\GALIIÃES

I:J PLENABrG

[IT;;~;'~~

) fS!~'/87J
'~cd"o/eo'iIIdol'uloolI'"Io

dispondo • em especial • sobre a proteção à ecologia

na Região nmazêruce , no pantanal matogrossense, nos

mares e- nos rios caudalosas, não ex.cluidas as atribui

ções de outras Autoridades igualmente responsáveis.

'JUSTIFICATIVA

As Forças Armadas possuem papel ~da maior

~m~~~;~~c~; ~~~~l~ ~!:au~a~;~iiaD~~~i~~~;~:se~~~;t~i~~~~~;!;:e~;e
lei e da ordem podem, contudo, perfeitamente, desempenhar outr~S
atividades t também relevantes, sem que haja quebra de sua mís sac

profissional. O Brasil é tradicionalmente, um pafs pa c!
fista sendo o único Que consagra,' em seu texto cgnsti tucional ~ o
apela [10S melas pacificas de solução das contravers.ias, atraves
das organizações internacionais de que participe ~, de modo frontal
condena a guerra de conquista.Assim, a !:eor da propria !n'{:!121e t1o_no~
50 povo as nossas Forças Armadas, de tao gloriosas tradiçoes. nao
podem s~ dedicar, única e exclusivamente, aos aspectos mi!itare§
Uma outra função, também, pode lhes ser atrIbuída' a preservaçao
da ecologia na região A-

mazônica, n'o ]?antanaJ, Matogrossense, nos mares e nos rios caudalosos.
Atualmente, a ação predatória do homem tem comprome

tido, a nivels extremament.e perigosos, a própria segurança do plan~

ta. E os maiores ,atentados são, exatamente, contra. as reservas natu

rais ainda intactas ou que têm maior impacto ambiental. Nesse eonte2S

to, o nosso Pais pode orgulhar-se de pOssuir ricas reservas ambien
tais e inúmeroS ecossistemas a protege:r.

A realidade tem deJnOnsttado que J:.a.D.F. e sua Guar

da Florestal não estão em condições de exercer uma efetiva fiseali
zação. Do memno modo, a policia Federal ou as Policias Estaduais não

Acrescente-se aos a:r'ts. 31flf, aeens I e lI,

aes ,~ e 3'+7, a'tem lI, do ProJeto de ConstJ.tu~ção

após a palavra "saúde" o adjetJ.volpública".

Art. 246 •••••••••••••••••••
parágra fo único. l.ei complementar esta 

belecerá as normas gerais a Serem adotadas na orga

nização, no preparo e no emprego das forças armadas

O ProJeto de. Cons.tJ.tu~ção trata globalmente. o

problema saúde. PaI" uma questãode peecaeãc propõe-se o a
crêscamc do adjetJ.vo pública.

fi PLENARIO

EMENDA lP10224·3
fi DEPUTADO SA"IR AC"OA
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Supr;una-se do anc.í.sc XIII, do art3.go 13 do ProJeto de
constituiçáo a seçuanee expressão •

" •••ou em negocJ.ação coletiva ••• "

sados nos seus direitos mais elementares e aqueles por deixarem de

contar com expressivo número de pessoas que poderiam contribuir;

muito, com o desenvolvllnento sócio-econômico da nação brasileira.

Os deficientes pedera , e as suas associacões são enfát!
cae em dize-lo, não os favores especiais do Estado ou privilégios d;

dos ã guisa de caridade ou comiseração, mas, sim, medidas compensat6

ri!,s que lhes faculta D ingresso no processo produtivo do ,país e 

conquista dos seus direitos plenos de cidadania, com os deveres tam
bém correspondentes.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR:PARÂGRAFO ONICO DO ARTIGO 404

Suprima-~e o parágrafo único do artigo 404.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPl0235·9r: UBIRATAN SPINELLI

PLENARIO

TCUD/'U'Tl'IC~i.O

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIMIR; ART. 13, rncaao XIII

p:ç;i%;'~

1:llJ;~78!J

Ninguém é culpado pela deficiência que carrega e cabe
ao poder público estabelecer as medidas compensatórias, sob a forma
de escolas e ensino profissionalizantes especiais, de forma a incor

porar este vasto continente, hoje õnus e encargo social, ã força de
trabalho da Nação.

~ também ocioso afirmar que as medidas preventivas da
deficiência constituem politicas prioritárias no trato do problema,
iniciando-se no cuidado à gestante e ã criança, principalmente,
seus primeiros 2 anos de vida.

o .parágrafo único do art. 404 proíbe "a propaganda comexcaej, de me
dicamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólT
cas e agrotóxicos·. • -

A vedação da propaganda comercial acima estabelecida conflita com
o que dispõe o art. 399 ("f:: assegurado aos meaos de comunJ.cação am

~;o)::~~í~~~e~~al~~~r~~~:~~;~~, s~o::sp~o:r~oc~~:~~~~~~a~a';~~:r~~
nutes aos meios de cceueaeacêc, -

Ademais, se a politica xacaonaã de Comunicação, dentre outros, de
ve pautar-se na "pluralidade e descentralização", como dJ.spõe o 1n
C,1.S0 IV do art. 403, é evidente que o S único do artJ.go 404 não põ
derá prevalecer, sob pena de tornar inconsistentes os dJ.spos,1.t,1.VOS
acama mencionados.

JUSTIFICATIVA

O inciso XIII, do art3.go 13 encontra-se assim red3.gJ.do :

"Art. 13 -
XIII - Part1cJ.paçâo nos lucros ou nas ações, õesvancufeâa da re
muneração, conforInlJ def3.nido em Lea ou em neqccaaçâc ceteeava",

As negocJ.ações ccãetn.vas não podem extrapolar os limites ,1.nst,1.
tuidos em aea .. sob pena de vJ.olação legal. Nesse sentJ.do, a ex
pressão "ou em negocJ.ação ceaeeave'' é redundante e, por isso mes
mo, âesneceeeâca.a; posto que só vem a acrescer ainda maa.s o tey
to consta.tarcaonaâ ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO S'-!.PRIMIDo·art. 397,~ e parágrafo ümcc

o invertimento na prevençáo da deficiência e de suas
seqflelas individuais e sociais, mais que dever do Estado, é uma ati
tude de bom senso, que evitará gastos maiores no futuro e perdas ine
vitáveis da produtividade nacional. -

~ imperioso registrar-se, portanto, no Texto mandamen.
tal, estes dispositivos, de forma clara e explicita, assegurando-se

aos portadores de deficiência a conquista definitiva dos seus legí
timos direitos.

De outra parte, a liberdade de opinião e comuna.cação é ind3.v,1.sívelr
portanto, haverá de ser ampla, irrestr1ta, respondendo cada qual
pelos abusos que cometer. Por sua vez, a liberdade de ampxenaa é
patrJ.mõnio de toda a aoea.edade , e não só dos meios de ccmunacacãc ,
Nela se incluJ., portanto, a liberdade de anuneaar , sob os mesmos
padrões de xeapcnaaba.Lâdade pelos abusos comet.adcs ,

Tal questão, porém, versa matéria estranha aos pr1ncípios gerais
que uma ConstJ.tuição deve conter. Os conceitos a ap11car, em cada
lugar, e a cada momento, podem dJ.fer1r, como realmente d3.ferem ,
com o passar do tempo, a evolução dos costumes e ã aquisição de
nossos hábitos. Em eonaequênc.La mudam também os padrões aceJ.táveJ.S
de comportamento eeeaaa e de convfvac ,

Sob outro prJ.sma, a proibição ~ndJ.scr~m~nadade propaganda comercial I
de produtos e eervacos tão díspares, como os prevIstos no paragrafo
jJ. suprinu.r, pode criar ;unpasses de solução dific11, em face do rJ.
tual de modificação do texto constitucional. A título meramente ti'
.xemplif~cat3.Vo, gostaríamos de aasane.Lax o seguinte: -

'EMENDA lPl0236·7
P UBIRATAN SPINELLI cç;;:;~

fÇj"~

,ud.. o/cON.. ,l41u,cultdo

PI.E"-f":!C'D
..,------ TUTo�.U�t'."""'lD -----,

Dê-se ao art. 2i18 e seus parágrafos a segJinte redação:

"Art. 248 - rodo brasileiro, do sexo masculino ou feminino en

tre dezesseis e dezoito anos, estará obrigado a prestar serviço a Nação, podendo
escolher entre o alistamento militar, defesa da vida ou serviço comunitário

fi 11l - lei Conplementar definirá estas três opções estaoelecen
da as regras da circunscrição, tercc de serviço ativo e critérios de contingent~
de reserva mobilizável.

S 2r1: - Caso não sejam preenchidas as vagas para a conscrição
II1litar, o Estado Maior das Forças Armadas poderá convocar COlq)U1soriamente os
raalores de dezoito anos qJe ainda não tenham cUllprido com seu COlIPromisso cívicCl

JUSTIFICAC]iO

1. A Proibição de propaganda de med3.camentos e formas de tratamento
pode, de fato, impedJ.r a ráp3.da da.s semanação de novos metodos de
profilaxJ.a, tratamento e cura de doenças - seJam aquelas Já co
nbecaâee há tempo mais ou menos longo, aej am as õe recente iden
tificação e terapeutJ.ca. ~ o caso, para cJ.tar somente dois, ã
sindrome de ununodef1ciência adquJ.rida (AIDS) e do herpes, surgJ.
dos recentemente, e que se alastraram pelo mundo. O conceito de
propaganda comercial é tão amplo, que os meaos de ccmcrueacãe cer
tamente se sentiriam anab í doe de d1vulgar para o grande público;
não só os males, mas também sua pre'Cenção e cura.

2. Tabaco e bebidas alcoólicas. A proposição incide sobre terreno
(na melhor h~potese) discutivel. Experiencia recente dos fabr~

cantes de produtos de fumo - os quais suspenderam há várJ.~s m~
ses toda propaganda de cigarros - torna bastante quest10navel a
correlação dJ.reta entre propaganda comercial, e nãveas de consu
mo de cigarros. E que a dissenunaçao do hã.b3.to faz-se por todos
os modos, em todos os lugares, todo o tempo, ancãueãve no lar.

Em relação a esses produtos, os me10S de comun1cação, os fabr!
cantes e os agenciadores de propaganda chegaram a consenso sobre
regras adotadas através de auto-regulamentação, de forma a redj!
zir o impacto da propaganda de C3.garros e bebidas sobre a p~pul.!!.
ção infantil e adolescente. Entre elas ancãuem-ae : lJ.lllJ.taçao da
propaganda no rádio e na telev~são aos horários após 21 horas r
dissocJ.ação do uso de bebidas ou de fumo de conotações de suces
so na vida, nos esportes ou no convívio social r e outros tantos7
A prática vem demonstrando, a efJ.cácia deaae método. A J.nterfe
rência estatal é perfeitamente dJ.spensável, numa questão Já re
'Solvida de maneira satisfatória pelas partes diretamente intere:!
saãas,

suprimir o art. 397,~ e parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

O disposit3.vo, ao ácrescer ccndãcaonances ao conceabc de empre
sa nacaonaL, mostra-se contrário ao interesse nacaonaâ , -

DJ.spõe o art. 301: Será considerada empresa nacaonaj, a pessoa
JurídJ.ca constitui~da-e-comsedeno País, cUJO controle decisé
rio e de capital eseeje , em caráter permanente, exclusivo ti'
incondicJ.onal, sob a tJ.tularidade d,1.reta ou ,1.ndJ.reta de pessoas
físicas dOIlU.c3.1J.adas no País, ou por entidades de dire3.to públi
co interno. -

S la - As at,1.vJ.dades das empresas naeacnaãs , que a lei conside
rar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvJ.lllentõ
teconlõglco, plderáo ter proteçáo ternporárJ.a.

S 2Q - As etnpresas nacionais terão pr-efez ênca.a no acesso a crê
d3.tos públicos subvencionados e, em igualdade de cond~ções, no forne
cimento de bens e eervacos ao poder público. -

Tornando o conceito ainda mais restrJ.to, o art. 397,~
pilr5gtnro ÚIlJ.CO tl1nllõC'lnt

Art. 397 - Em setores nos quais a tecnologia seja Iator deter
minante de produção, serão conniderndas nacionais CmprC"lil'J que, nli5iii
de ntC'ntlC'rC'ln 00" rcquioiton (lt'ffnltltln I1Cl l1rl:l'1n 101,"rtllv..,1l"1tI, "ui""
tas no ccnt.ro í,e tecnológico nac.í.oue I em carâtcr flcrmUlloutc, excIuaj,
vo e incondJ.cional. -

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao "caput" do artigo 20 a seguJ.nte redação'

"Art. 20 - A Repúbhca Federativa do Brasil é Consh
tuída sob regime representativo, pela Unl..~o Indissolúvel dos Es
tados, Mun3.cipios, D3.~t:r.llt.o federal é :rerritórios, tendo como fu!!.
damentos ;"

rr;;;:;~

tlL7~;;;;]
'~I..."'O'co .... do/IIllCO.. uIo _,

Por outro lado, eXJ.gir para o registro da marca ou dá patente o
seu uso efetivo é tão incoerente quanto cond3.cionar a expedição de

\ um diploma médico ao exercício efetivo da medicina.

Dessarte, ao ,1.nvés de incentivar o :l;nfluxo de conhecimento
científJ.co e tecnológico para o País, o proJeto 1n3.be "'o reinvest!
mento e o investimento novo.O desenvolvimento nacional, com os era
pregos e a melhorJ.a de v1da que exige a Nação , q~eda bastante inI
bJ.do e fortemente dJ.ficultado com a proposta, ra::z:ao por que se quer
sua supressão.

V~a de regra, o uso de marcas e patentes só se in,1.c,1.a após a ob
tenção de seus registros, com a consequente garant,1.a de uso ex
clus3.vO a que os requereu. Do contrárJ.o. haveria o rJ.sco iml.nente
de perder todo o trabalho, pesquisa e J.nvestJ.mentos rea11zados
com uma marca ou .1nvento, em face do J.ndefer~mento do registro.

JUSTIFICATIVA

1. Dê-se as alíneas "d", ·e", IOf", "g., '"h" e "i" do J.nciso XI,
do art3.go 12 a segu3.nte redaçáo ;

"XI.- A expressão da atividade J.ntelectual, "artística, c3.entífica
e tecni~, conforme a leJ..
ti) A lei assegurará aos autores de J.nventos J.ndustriais privilé
g~o teIllpotárJ.o para utilização, bem como a proprJ.edade das marcas
de ~ndústria e comércio e a exclusividade do nome comercJ.al."

2. Renumere-se as demais alíneas.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, INCISO XI, ALtNEAS "d" a "i"

Parágrafo On~co - ~ considerado controle tecnológico nacional o

exercício, de d,1.reito de fato, do poder para desenvolver, gerar,
adquir,1.r, absorver, transfer,1.r e variar a tecnolog1a de produto e
de processo de produção.

A emenda visa a (i) enxugar o texto do ProJeto de Constituição
compatJ.bJ.1i:.:anào em uma só alínea as disposJ.ções contidas nas
alíneas "d", "e", "f", "g., "h" e "i", bem como (3.1) corrJ.g,1.r in-
congruêncJ.as constantes nas referJ.das alíneas.

Quanto ã compatJ.b3.lizaçãõ., o espírito que move a Com3.ssão de
Sistematização, por si só, Já autoriza a aprovação da emenda.

No tocante às J.ncongruências e a título de exemplJ.fJ.cação será
abordad.3. a alínea "g" que dJ.spée-:-"o ~reg1stro de patentes e IlIar
cas estrangeiras subordina-se ao uso efet1vo da criação".

tJ PLEN1\RIO

"'------- TUT!/...."'1C~10- __,

EMENDA lPl0237·5
(!OI UBrRATAN SprNELLr

r;;~~~~

[iJllJ~~-mJ

EI>IENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 2, CAPUT

PLENARIO
'U..AllO/c.....llo/IU.CON'Ul0--------,

3. Agrotóxicos. A expressão é evidentemente usada em se~tido J.mpr.§.
pr~o ao texto constitucJ.onal : o "Novo Dicionário Aurel3.o·, sem
dúv~da a melhor fonte de consulta da lJ.ngua portuguesa falada
na atualidade, no Brasil, dá ao verbete ·Agrotóxico", a acepção
única de '"defensivo agrícola".

ObV3.amente, a Constitu1ção não deverá conter proibJ.ção da prop.!!.
ganda de defens3.vos agrícolas (expressão melhor e mais correta
que "agrotóxicos"). Tais defensivos são necessárJ.os à preserva
ção das culturas, através do combate às praga!, ao desenvolvi
mento da agropecuár3.a, por meJ.o da fertili::z:açao do. solo, tudo
conduzJ.ndo a melhoria da produção e da produtividade do solo.

Por certo, o ernprego desses produtos, conforme instruções do f.!!.
bricante (inclus1ve quanto à sua diluJ.ção) é proveitoso para o
Brasil. O abuso é que deve ser condenadOJ mas tal resultado ~

rá alcançado, melhor e mais rapJ.damente pela propaganda, e nao
por sua pro~bição. De qualquer modo, trata-se de questão de In!
nÚcJ.a, a ser regulada em lei e nos regulamentos que se segu~rem.

Em face dos motivos acima, e de jã estarem previstas, em outras
partes do proJeto, precauções suf~C1entes para r!:gular a ~esp0l!.
sabilidade de quem utiliza os meios de comun,1.caçao, bem assJ.lll
para regular a competência da União de legislar sobre pr~cípios
gerais de produção e consumo, propomos a emenda supressiva.

A redação do "c a put" do art1go 20 do ProJeto de constituJ.ção só
contempla a "UJ;l~ão indissolúvel dos Estados ••• ", sendo, pois,
claramente omJ.ssa, posto que não mencJ.ona os demais entes da • or
ganJ.zação polítJ.co-administratJ.va do BrasJ.l.

Pl>r oportuno, vale lembrar que o artigo 49 do ProJeto de Constl..
tU,1.ção dJ.Spõe que : ~

"Art. 49 - A organJ.zação polit~co-adm3.nJ.strativada RepúblJ.ca Fe
derativa do Bras3.l compreende a unJ.âo, os Estados, o Distrito Fe
deral e os MunJ.cipJ.os, todos eles autõnomos em sua respect1va es
fera de competêncJ.a "

Portanto, a redação proposta tem como obJetivo conferir ao "ca
put" do artigo 20 uma €écnJ.ca Jurídica mais apurada, de maneira a
torná-lo compatível com o artigo 49 do Projeto de constituição.

"' fUTO/.U"'ltICaÇ10

EMENDA lPl0234·1
t:J UBIRATAN' SPINELLI

-'O principio direto do art. 347, I contém tudo sobre o que
noraatiza. o Ilrt.35l,ldonde a sua supressão por redundância.

o s~rviçu militar, OtJtrors, foi oportU"l8 e convenientemente ins
titu!do cano instrunento de cOO'tJlementação da formação civica e preparação de c~

tingentes para a garantia da segurança nacional. tbje, do~s fatos estão ocorrench
apenas dez por cento (10%) dos alistados para o serviço militar são efetivamente

recrutaWs enquanto as dimensões da segllrança extravazam cada vez mais para os
carpas dos atentatos contra a vida - sobretudo tunana _ e contra a Sociedade

D1spõe o art. 347, inciso I: "Compete aó Estado, med1ante o
Sistema On1co de Saúde, formular porrt::l:c:as e elaborar planos de saú
de .·Dessarte é redundante dizer o art.351 que "as politJ.cas( •••T
na área de saúde e de saneamento básico subordinam-se aos inte
resses e diretrJ.zes do SJ.steMa OnJ.co de Saúde. lO -

r;r----------,,,..,,.,,..,,.•.---------------,

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAC.ll;,O no TEXTO
DISl'OSITIVO SUPRIMIDO: ART.351

SUPRIMIR o ARTIGO 351

JUSTIrICATIVA

A consciência cívica, tartbém, extravasuu os limites dos signos
do Estado e exige crescentes exigências de respeito a vida e culto- às institui

ções demcráticas da própr-la sociedade. Não é justo que apenas uma m1noIla da po

pulação, do sexo masculino, esteja obrigada ao serviço cívico, minoria anônima,
nem sell'pre disponível. paraq o serviço ativo im:egral. Faz-se mister estender a

ourigação da prestação de serviço ao Estado a outras lJUdalidades, exigindo-se

aurangência de conscritos. Todos os orasileiros, ao chegarem à idade adulta, de

vem entregar à Sociedade, através do Estado democraticamente organizado, o reco
nhecimento pelas garantias de sobrevivência e formação societária. Para tanto, do!:.
'1e-se aJrPliar as opções de coapromisso cívico para qJe juvens, homens e nslheles,
se integrem à defesa nacional. O alistamento m1lital clJl'Priria () tradicional ru.!:!.
al, tornando-se corrpulsório apenas em caso de excesso De vagas, para os homens

maiores de 18 anos. O SERVIço DEDEFESA DA VIDA, segundo Lei CO/llllementar, deverá

: cunterrplar as açDes e instituições de defesa civil, enfrentamento às calamidades

o de origem anbiental ou catástrofes urbanas, salvação !unana e preservaçãu da paz.
I O SERVIço CGUUTÁRIO, a ser tantlém regulado em lei Conplementar. deverá contem-
o pIar ações e instituições de assistência social à corrunidade, defesa da consumi

dor, fiscalização dos crimes contra a economia popular e de violênda e abuso do
poder econ&n1co.
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Estas e outras tantas razões JUstif1cam a oportunidade, obJet1vi
dade e ccnvení.êncaa da presente emenda.

TtUo/,u.'I"Uçl0

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade

social e de previdência" ao inciso xv do -artigo 100 do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA JPI0245·6
fl DEPUTADO SAULO QUEIROZ

l:J PLINJtRIO DA ASSE:~~;;;o~·~~~';~~Z'~ONSTITUINTE

Com eeeaec os aa.reaece acca.a.í.s estão 1.ntrinsecamente vinculados
à real1.dad~ eccnõnucc-sccae.t do Pais que é , recon~ec1.damente ,
instável gerando sempre a necessadede de reavafaecêc e alter,!!
cões da lei.

Supr1.mir os incisos indicados é garant.1r uma const~tul.ção dur!!.
doura, resistente aos de~dobramentos temporár~os das conqua.scaa
sociais.

NP~;T;~TLJ

fui~;L;J

EMENDA lPl0238·3
t: UBIRATANSPINELLI'

f:J PLENáRIO
r.r------'L.Nh,~/.C..".io/." ••OIi'SS...

SENADOR H"90 NãpOI pitO

",- n>:fO/.unltlUçlo -,

JUSTIFICACJl:O

PLENÁRIO'

EMENDA lPl0242·1
tJ
f'J

Dê-se ao S 3Q do art1go 349 a seguinte redação:

"Art. 349 -
S 30 - O Poder Púbh.co poderá, .med1ante prév1a e Justa 1nden:1.Zacáo,

~~s:i~~~~~a~o~so~;~~~;~: ~: =~~~~ic~en:~~~~:~ad~r~:~~~:"necessários

JUSTIFICATIVA

A redação que se pretende alterar é a sequanee :

"5 30 - O Poder Púb11co pode 1nterv1.r nos servaeoa de saúde de natu
reza prl.vada necessárJ.o5 ao alcance dos cbj etia.voa da polit1ca nacJ.o
nal do setor, bem pomo desapropr1.ã-los", -

A aneesvencãe do Estado no dominl.o eccnômaco Já está pxevc.s-ca no
artJ.go_303 do ProJeto de Const~tu~ção, razão pela qual torna-se ões
~ii~~i~~~~o menoaonaz , uma vez maas , a faculdade confer~da ao Poder

EHENDA,. SUPRESSPA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 12 - INCISO XV - LETRA 1:

Supriml1-se a palavra "exctue ava" no texto da letra "p"

do INCISO XV do Art1go 12 do Pro~eto, a qual passará a ter a seguiE,

te redação:

Art. 1'2 - •• " • " • "

XV - ••• " •• " • "

Pela importância da seguridade social e da preví.dên-

cia na economia brasileira e na vida de cada cidadão, em parti_

curar , o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade,

deixar de acompanhar e fiscalizar. as atividades relativas a es

ses setores.

JUSTIFICACJi.O

r.r----------"".,,,.,,"",',--------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:ART. 413

(IT;;~''':',lil

fuiõW3
DEPUTADO SAULO QUEIROZ

JUSTIFICAC1l,O

Acrescente-se a seguinte expressão "de previdência" no
inciso IX do artigo 54 do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização.

Ttt'01>UO"''''oçOO -,

nuft'Jun"l(:~lo---- ----,

o setor de previdências é de fundamental importância

na vida econômica e social do Pais. devendo. pois. ficar sujeito
li. fiscalização da União.

PLENJtRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP10247-2
fl

JUSTIFICAÇÃO

p) - e mant~da a l.usl:l.tuição do júrl., com a organl.z.!,

ção que lhe der a 1e1.. assegurado o slgilo nas votações. a p Lena ü u-.

do da defesa do reu e a ecbee em.e dos- vereditos. com os recursos pr.=.

va s ccs em lei. e a competência para o j u game.rrto dos cr:l.mes dolosos

contra a vida;

Ao d~spor sobre o Jür~. no Cap'Ltulo de dr.c ad o aos Di

reitos Indiv.1dua1s (art. 12. 1tem XV, letra "pOl). o Projeto inova em

relação ao ocõ enaaenee atual, dl.zendo exclus1.va a ecrape t ênaa a do

Tr~bunal popular para o Julgamento dos crime.s dolosos contra a vlda

Se coep e e endadc o vocábulo "eXClusiva", nesse texto,

como d e s t ana do a restrl.n$~r ou limitar a competênc1.a do jurl. aos

crimes dll. na t ur e aa anda cad a , resultará trll.tar-se de adJetlvação oc=.

osa e, por isso, desaconselhávelt- ate pela pca a a.ba Ld.dad e de gerar dÊ.

vida!!.
Caso se. tenha o aludido vocábulo colocado al~ com o

propQs1.to de afastar a competênc1.11 de outro qualquer órgão do Ju(11

c1.ãrio, aas s e resultará um alcance c cmpe t en caa L mal.S amplo - e me,!.

mo imprev1sível - do que o certamente d e s e j a do para o Jlir1 sob

prcocupaçãQ da garantla dos Duel.tos l.nd1.v1du41.s.

Com efeito, a extrapolação do poder Judl.cante h1.stor=.

cneene e reservado aos cidadãos no Júri 1r1a alcançar a forml1çno de

juizo em casos p e cu Laa'r e s para os qu a a.a os Jurados não se fazem aptos

ã falta de eeabe caaeneos especial~~ados.

é s e ara, por exemplo, no tocante aos Cr1.meS contra a v=.

da que afetam pr1mordl.almente ã essência das Forças Armadas e ã sua

destl.nação constituc10nal - a Defesa da Pátria - como bem Juri:dl.c.o
tutelado.

Chegar-se-ia ao exc eeee de reservar ao Juri o Julga

mento de cr1.mes envc tva.de s na prátl.ca de e s p aon.agem, de atentados ã
sObel;:'an111 do Pais etc.

Essa a razão da Emenda ora oferecida.

tç~;;;LJ

[Illj';'BfY7J

Supr~ma-se o caput do Art.413

("Art. 413 - A le~ crJ.ará um fundo de conservaçáo e
recuperaçáo do mea.o amb i.enee , const1.tuído,entre outros recurs(l:s,.por
contribu1.ções que ancadem sobre as atnvadedes potencialmente polu
doras e a exploraçáo de recursos natruxaa s " l ,

As abavLdadea potenc1.almete polu1.doras para se
instalarem e funcionarem em qualquer ponto do terrl.tór1.O neca.cne L,
Já sofrerão pesado ônus para l.mplementarem sistemas de controle de
polu1.ção do rneao ambiente que possam ser adequadamente mentn.âos e
operados em um nível tal que as pezrru tra obter o Lacencaemencc de
~U~:s~~l.vJ.dades, J.nclu1.ndo estudos de l.mpacto amb1.ental, quando for

De outro lado e no tocante à deaapxopzuaçâo dos eexva.cos de nature-

~~ ~~J.~:~~a:t~m~~~~r~v~;~~~~ ~~d~~~Z;~~~ será o pz-ccedament.o , J.~

t: como se JUstif~ca a emenda.

Esta tributação eapecLãa.ca não eeeaa Justa, seria
o equivalente à cobr-ança de um adl.cional de l.nsalubrl.dde por parte
do governo, o que não é eticamente aceaeâvej.,

Ademal.S, a matéria, pelas suas caracterist1.cas e
eepecdfa.ca.dade é maa a aproprl.aâ'a para l.ntegrar o elenco da leg~sla
ção ord~nárl.a. -

r.r_-,-- 'LtN •• ,o/~ON ...I01.U.,."KI..ÃO _,

EMENDA lPl0239·1
tJ NILSON GIBSON

JUst1.f1.cativa

-Art.347 - Compete ao Estado, me~l.ante o Sistema uacaonaã de Saúde:

Dê-se ao "caput;" e ao inciso IV, do artl.go 341 do ProJeto de Con~

tJ.tuiçáo a segul.nt.e redação:
JUSTIFICACJl:O

ncrescente-se parágrafo ao artigo 284 do Projeto _.;de

Constituição da Comissão de Sistematização, com a seguinte r"edação

parágrafo - As empresas e entidades direta ou indi-

retamente controladas pela União 'recolherão, oDrigatoriamente, to

dos os seus tributos nas lsntituiçi:ies financeiras oficiais federais

A centralização da arrecadação de tributos federais nas
instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor contr.f!.

19 e- adm!n!s.treção dos .reeurscs públlcos. p:'cp!c!~"do, eeeãe,
otimização do fluxo de caixa da União

DEPUTADO SAULO QUEIRQZ

Dê-se a seguinte redação ao artigo 486 do Projeto de

Constituição'
toArt 486 - Caberá às instituiç,ões financeiras oficiais federais

assumir as funções a que se refere o art JJ7 desta

Constituição, nas condições e prazos fixados em lei
complementar. n

EMENDA lPl0243·0
f'J

5'~;;;;LJ

Flli'~';ffiJ

IV - Normall.zar e fiscal1.zar a produção e a dJ.str1.bu1.ção de aâ.amen
tos, meda.camerreoe , produtos l.munológ.1cos, hemcdeza.vadc s e outros
a.naumos , vasanac a preservação da soberania necaonaâ , n

EMENDA lPl0240·5
f:J UBIRATAN SPINELLI
=- nu•• "'/~o..,•• JoI.U.COKI •• lo

o Sl.stema ünaco de Saúde é incompatível com os pr1.ncípios democrá
ticos de uma sccaedade aberta e Lavz-e , Por esse sistema a in1.c1.at~

va privada ~ndiv1.dual, - que é o fundamento da Ordem Econômica 
terá sua atl.vidade operac~onal d1.m1.nuida sensl.velmente.

Ressalte-se, ainda, que o 'Sistema On~co de Saúde só se _ Just~fic1!.
ria se o atend~mento estatazado das necess~dades de saude fosse sR
perJ.or em qual.1dade e quantidade aos serviços de natureza pr1.vada,
fato e:sse que a próprJ.a realidade nac10nal se encarrega em demon,!!.
trar o contrário.

I!or f1.m, tendo o Estado ação meramente supletl.va nas at1.v~dades em
que a .1n1.c1.ativa prl.vada encontra-se regular e adequadamente org~

D1.zada, na qualidade de " ••• agente normatl.VO e regulador da at~v.!.

dade cconôml.ca ••• ", conforme dl.spõe o artl.go 304 do ProJeto de Cons
tl.tuição, a redação proposta atende melhor as peculiar~dades pr.9:
prias dos setOl:'es de al~mentos, medicamentos e outros.

JUSTIFICACJl:O

A proposta objetiva permitir ao Governo a pOSSJ.bili_

dade de, mediante Lei complementar, utilizar, além da Lalxa l:con~

mica Federal, as demais instituições financeiras oficiais federais

na operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social, de

acordo com conveniências futuras e peculiaridades reg·ional.s e set,2

riais que venham a ocorrer. Visa, ainda. harmonizar o tratamento

dispensado às instituições financeiras oficiais federais na apllc.!.

ção de reCUrSOS públicos em programas do Governo.

DEPUTADO SAULO QUEIROZ

DEPUTADO SAULO QUEIROZ

PLEwtRIO DA A5SEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

,.UOI'"'''''.'~O

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo

284 do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Parágrafo lInico. As disponibilidades de caixa da

União e das entidades sob seu controle serão depositadas em uma úni

ca insJ:ituição financeira oficial federal. As dos Estados. do Ois:

tri to Federal e dos Municípios, bem como dos 6rgil:os, entidades e e.!!!.

presas por eles controladas. em instituições financeiras ofiéiais

I::HENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SUPRIHIR • INCISOS X, XI, XVI, XVIII, XIX, XXI,

XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII e XXIX
DO ART. 13. JUSTIFICACJl:O

suprima-se os inc1sos X,XI,XIV,XVIII,XnC, XXI, XXII, XXIV,
XXV, XXVII, XXVIII e XXIX do art1.go 13 do ProJeto de Constl.tu.,!
cão.

JUSTIFICATIVA

Não se trata de d1.scut~r o mérito dos dl.sposit1.vOS a serem suprl.
m1.dos, mesmo porque, em sua grande mal.orl.a, a Consolidação das
Leis do Trabalho Já dispõe no-mesmo sentl.do do ProJeto de Consti
tuição. ,-

Trata-se apenas de resguardar que matér1.a a ser regulada em le1.
ordinária não figure na Constl.tuição contr1.bu1.ndo, por Vl.a de
consequência, para faZer volume ao texto final e SUJeitando-se·
às modificações que se farão constantes em virtude da natureza
da matéria tratada ldueitos sociais do trabalM.dor).

suprima-se o inciso VIII do artigo 282 do pn,ojeto de Con~

tituição da Comissão de Sistematização

JUSTIF1CACM

o artigo 328 do referido Projeto já prevê a estruturação

do Sistema Financeiro Nacional. que deverá compatibilizar as fun

ções de todas as instituições financeiras, \lnclusive as oflciais de

crédito da União.

A União dispõe de instituições financeiras para a exe
cução da política econômica de Governo. Como forma de maximizar -;

utili7aç,ão dos rec~rsos públicos é de fundamental importância que

tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se

jam depositados nas instituições financeiras da União, de maneira

a formar um volume maior de recursos disponíveis para aplicações

prioritárias. qUE! in.dúzam o desenvolvimento econômico e social,
criando empregos e empreendimentos produtivos.

E uma medida que l antes de tudo, premite melhor e

mais- racional utilização dos recursos públicos em prol da socled-ª.

de.
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Dê-se a seguinte redação ao incIso V do artigo 328 do
Projeto de Constit~ição da Comissão de Sistematização:.

V _ A criação de fundo mantido com recursos das lnst..!.

tUições financeiras privadas, com o objetivo de
proteger a economia popular e garantir dep6s1 tos
e aplicações até determinado valor.

EMENDA lPl0249·9
t' DEPUTADO SAULO QUEIROZ

PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

tUTo/.utT'f1C.çb

t';t'~'"';J

moi"iBt

lizados nas instituições controladas pela própria

UnIão."

JUSTIFICACi\O

ti pregos ta visa compatibilizar com a nova redação s.!;!

gerida para o incIso V, do artigo 328. que exclui a obrigatorieda I
de das instituições financeiras federais oficiais participarem do
fundo para proteção da economia popular e garantia de dep6sitos e

aplicações até determinado valor.

A mcvaçãc, cntrctcntc, da dcs1gJ1ação do Prcfcatc do nrstrrcc F~

deral, tatulado Governador Drat'r-rtaj , não deve ousar no sentado de modlflcar a

fonna de tmranentc do leg1slador mun1clpa~~ivalendo-oao do I:stado e da
UnJ.ão H,IS, en tempos mcvaõores , o tem9'6Rfprescntantes uasrcreers'' não abre

U:ll precedente às demais Câmaras nmic1pa1s e nem confunde a representação numcâ

pal "SU1gsncras", dos D1Strito Federal, com as demais representações não rarucâ

paas ,

S a jUSt1f1caçãO.

JUSTlfICAC1!:o

FIGUEIRO

P~IO

EMI1Jlo\ ADITIVA

D15positivo Emendado- IncluJ.T/ onde couber. entre as DJ.SPOS1ÇÕCS 'rranettêracs

ARrIGJ- Aos- atnms servidores que prestam servaços gratuitos.
nas caprteãs e nas Comarcas de mtcrrcr, atendendo nas Juntas de Ahstamento do
5ervJ.ço l-hhtar, serão :mtegrados ao quadro ou a tabela de pessoal cJ.vil do Es
tado Maior das Forças Armadas. cressaraeeêcs mediante a aphcaçâo da correlação
de suas nmçõcs cem as existentes no Plano de Class1fJ.cação de Cargos e POS1CIO

nados Th1S carcgcrres e referências que correspondam, atualmente. ã satuaçâc que
estaraam se scrvadcres efetivos fossem de..de a data que passaram a prestar men-
donado SCTVJ.ÇO gratuito. •

r,r----------11ITO/lU."'IC&ç•• --,

EMENDA lPl0258-8 '""._=0-==,,--------,I: COIISTITIJI''I'I: RUEm I fC-~

I: I QC~~JBJ

JUSTIFICAcAa

SuprIma-se a palavra "publicos" do caput do artigo
466 do Projeto de Constituição da ComIssão de Sistematização

l~...,.OITI'IC~;.O __,

DEPUTADO SAIU Q OIIfIRQZ

CompatibIlização de redação.
tll,"llUlTl'IC'~'O

Com esta emenda drepee-se que a União não deve conti

nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e caseIvo de Institui
ção bancária ou financeira privada insolvente e, menos ainda, pe
los danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ademais, as instituições financeiras federais ofici
ais são 'garantidas peão Governo Federal, não cabendo, portanto, sua

participação no referido fundo.

EMENDA lPl025Q..2
t' DEPUTADO SAULO QUEIROZ

[!J PLENARIO DA ASS:~::'-;~c~''''~~~;~:;~lo CONSTITUINTE

SuprIma-se o § 212 do artigo 283. trans formando-se o seu
parágrafo 112 em parágrafo üní co , todos do Projeto de Constituição

da Comissão de Sistematização

Dê-se a seguinte redação ao artigo :no do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização:

Art. 330 - Os recursos financeiros relativos a programas e pro-
jetos de caráter regional de responsabilidade da

União e das entidades sob seu controle, serão deposi t3!.
dos em Instituições financeiras oficiais federais de
crédito e por elas aplicados.

~A lPl0255·3
I!l DEPU' AOO SAULO QUEIROZ p:r;~~'~;~

fui~';W

JUSITFICATIVA

Háem todos os recantos do País servadcres que prestam serviços
ao :erFAsem qcmsqucr remuneração. São os responsáveis pelo Ahstamento Ml11ti.lr
e pelo cadastro das Juntas de Alistamento MJ.litar.

Entendo que a segurança nacacnaã cceeça a partae do trnbajho da
queles Alistadores. que mobJ.11Zam aqueles que mtegrerêc os efctavos mij atarcs ,

S justo, poas , que a nova Const1tu1Ção COrT1Ja a Injuataça que
desde há tanto se pratace contra aqueles servidores.

S a Justificat1va.

Nos artigos 252, inciso II e 254. a expressão "rcracíes mJ.htares"
seja modificada para "forças puô1J.cas".

CCWsrTIUINTE Rl,JBCN fIGUEIRó

JUSTIFICAC1l:O

o tratamento a ser dIspensado às in~l.ituiç;:;es r.tnan
ceiras oficIais federaIs não pode, nem deve ser discriminatório

A redação ora proposta enseja dar condições ao Gove.!.
no Federal de dIspor de maior flexibilidade na alocação dos recu.!.

sos destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional,
isto porque são raras as instituições que dispõem de dependências
em todos os pontos do territ6rio.

JUSTIF'ICACJi.o

o artigo 328 do~ afl"t:-e9rojeto em seu inciso III

já prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre a o.!.
qanã z açãc , o funcionamento e as atribuIções do Banco Central do Br,!
silo Desta forma. entendemos que não sobrevivem razões nem motivos
para a manutenção deste parágrafo no texto constitucional

EMENDA lPl0259-G
f'J

DDIDA M:lDIrICATIVA

Dl.SPOSit1VO Emendado- ArtJ.gos 252. inciso II e artigo 254

cr-";;~u

f§J~â7ãiJ

r,r----------UIT"oo.".ICACÕe --,

DEPUTADO SAULO gUEIROZ

rr=í>';ii~

1!Jll"7~~78!J

FIGUI:IRO

"'~""""" •••(,"le/,u""""llo
PLENÁRIO

BlENIlI\ SU!'ru:ssIVA

DJ.Spositivo Emandado- ArtJ.gos SC.suas alíneas e parâgrnfos, S9~ seus incisos c a
líneas, 90 e, por correlação, as alíneas "a" a "c" do artigo 356, acrescentando-se
no aencrcnaõc urtago, ao f:mal do texto do "caput" a expressão "na fonna da ter",

Just1fJ.cat1va

As forças Annadas - Exercito. Hannha e AcronãutJ.ca, possuem suas
"poãdcras nuj.Itarcs" (a Palioa do Exercito, a pcj.Icaa da Aeron5utica e o Corpo de
fuzde1l"OS Navais). Os Estados e o DlstrJ.to r-cdcral não orgr-mznm "forças armadas"

c sim Forças Piibfaces , armadas, com base na haerarquaa e na disciprma préprus,scm

vUlculaç'õcs" orgemaacronaís e regamentuf .. com as Forças Annadas.

A designação "Pohcias "Illitares" é 1TIlpropna, segundo o entendi
mento de alguns setores das atuais Po!J.C1as l-ulitares, conforme ll'.anifestação expres

sa da t1IUãoBrasileira de Entldades Representetaves dos Subtencntes c Sargentos Pc:
Iacarris "lJ.htares e nceberros J.uhtares do Braarf , que esteve remada durante dias
do 10015 de abnl do corrente ano no Estado de São Paulo.

Assim. a expressão Políc1a "hlitar não cor-responde â reahdade es
trutural e organizaoonal das Forças Puôhcas que, no entendrmentc do prôpno arta
go 254 "são forças awa.liares do ;ExêrCJ.toe reserva deste para fJ.ns de mobilização'.'
Se "aUXJ..1J.3r" é porque lhe falta a condição de tawter , de ejetava, SE é uma "for

ça" é porque aSSlID Ihe cabe ser designada, restando às polícias 'rêalmcnte mJ.1itares
o .ncee que lhes é prôprrc,

O Estado de São Paulo tem sua Ic'rça !Uôlica, como êevcn as compora
çõcs assemelhadas serem trrutqdas, em todos os ~ems taacs , a p.o.rtJ.1. da correção a
ser ântrodaarda no texto do Projeto de fbnst~ i o.

t a justatacatãve, I,

r,r----------lUTCI{oU>nlllC.... o --,

EMENDA lPl02GO-O
I" =rruINIE'"RunEN

r=;;'~;:=J

tJ.~7~ãillJ

fÇ;'''~-;;;;]

ru;~;~

FIGUElRO

'L~.""""I.".'''',,',ul ••ll\lrJ''
pLEN1\RIo

cnJSTIWINTI:. •.RUBEN

PLENARID DA ASSEHBLEIA NACIONAL CONSTITUITE

lUTO/.u...,,,,oç."

Dar a seguinte redação ao § 112 do artigo 466 do Pr.E,

jeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

tCn.,....."'IC"C.e --,

JUSTIFICACi\O

A aplicação de taIs recursos através do Banco do Br~ I
si1 5.1\. e oemais mstntançces financeiras oficiais federais per- :
mitlrá melhor controle e admInistração. por parte do poder púcl!- ,
co, permitindo a obtençao de resultados mais favoráveIs em termos
de retorno econômIco-social.

_ A aplicação dos recursos de que trata este artigo s1:.

rá efetuada através do Banco do BrasI! S.A e demais

instituições financeiras oficiais federais

r.r .LC... lO/C.U..rJ"'.Jlc........

EMENDA lPl0257-0
I!l

EMENDA lPl025G-l
I!l DEPUTADO SAULO QUEIROZ

fS~"::.i5"]

f5i7~~JRJ

SuprIma-se o artigo 360 e seu parágrafo único do Pr.!:!.
jeto de constituição da Comissão de Slstematização.

Transformar o § único do artigo 284, do Projeto de

Constituição da Comissão de Sistematização em § 112 e criar o § 212

com a seguInte redação:
" A arrecadação de tributos federais será efetuada

pelas Instituições fenanceiras oficiais federais"

A centralização da arredacação de tributos federais

nas instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor

controle e administração dos recursos públicos. propiciando. as

sim, a otimização do fluxo de caixa da União.

JUSTIFICACli:O

ÉMENDA lPl0251-1
tJ DEPUTADO SAULO QUEIROZ

EMENDA SUBSTITlrrIVA

Dispositivo Emendado - ÁrtJ.go 69, § 19 e S 29~

JUSTIn~TIVA

JUSTIFICACM

Dê-se a seguInte redação ao artigo 285. do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização'

liA UnIão não se responsabilIzará por depósito e apl!
ceçlles ,nas instituições financeiras. salvo se rea-

Pera natureza da matérIa, a mesma deve ser tratada
no âmbito da legislação ordinárIa e não constar do texto constit.!;!

cional.

Deve ser deaxada à lel. ordinária o tratamento quanto às s1tuaçõcs e o tempo de aPQ
sentadoria do serv1dor público CJ.V11 e do empregado regido pela Consolidação d~

Leis do TrabaUlO, adotando-se o mesmo proced:unento nue o ProJeto usa em relação ao
seTV:ldores puô1J.cos ltll.btares.

O projeto ê sábio quando não estabelece nem o tempo de efetivo serviço dos 1llJ.lita-
. res e nem as condiçõcs possíveJ.s ã transferêncla ã matiVJ.dade. Por J..Sonania, não

deve faze-l0, igualmente, quanto aos Cl.vis. pagos pelo Estado ou pela iniciativa
privada. ' •

Ã lel ordinária deve ser destmado o assunto, sobretudo porque. dentro de sua fle

xJ.bJ.lidade e tnaJ.OT facJ.1l.dade para o seu aperfeJ.çomnento. melhor adequará o a5SWl
to às rea15 Cond1ÇÕes do País No momento. quando há dlf1culdades que toPos c:onhc

cemos e reclamamos, não pode a Constltuição se dcuar levar pelo elllOc1ona1J.smo ;

deferir, por exemplo. aos seIV1dores núbhcos. duas natureza'> de aposcntadona vo

1untána U~ a:mda redunr.em cinco~os,o prazo nara a ap1J.cação do J.nstituto d;;,
aposentadona compulsória, 1JllPed:mdo.:a que·sel'VJ.doras. voluntanamcnte. fJ.quem à
d15POSlçãO do Estado até quando se Julguem em condlçõcs físicas e menta1S de faze
lo.

Por igual, estabelecer pára o trabalhador q~ed ·dade de 65 anos ,é o reconhccllrlCn~

to da ''velll1ce''. e desprezar a expcrJ.êncJ.a d f:l ainda pode prestar relc\'antes

S,eIV1ÇOS ao País. O conceito de ''velhicc'' ode ser fitlllado atrnves da fJ.."(8çiio

Substitua-se, nos SS 19 e 29 do artigo 69 a expressão "Deputado

dos Distntais" pela expressão "Representantes D1str1ta1s". f1cando o art1go e

seus parágrafos assim red1gidos, mantido o tc>..to do § 39•

Artigo 69 - O Distnto Federal, dotado deJo autonolllla polít1ca, I.!:,

gJ.slatJ.va, adnum.strat1VB e fJ.nanceira, será admm1.sttado por Governador D15
triUJl e dl.Sporâ de Câmara Legislabva

S 19 - A eleJ.ção do Governador D1stntal. do V1ce-Govema

dor D15tntal e dos Representantes D1Stritais comc1duâ com a do Presidente •
da Repuôhca, para ~dato de :lgual duração, na forma da lel..

S 29 - D número de Representantes D1stnta:lS cOrTespond~rá

ao tnplo da representação do D1stnto Federal na câmara federal. aplicando

se-lhc, no que couber, o artJ.go 153 e seus parâgTafos.

§ 39 - •••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~

JUSI'IFICATIVA

o tcnno ''RepTesentantes Distnt:ns" diz melhor sobre as funçõcs

a serem exercidas pelos membrosdo Legislativo do Distrito foedera!. Podcnam e

devenam ser designados de Vereadores, cano o eram no ant1go Distnto Federal.
e caoo o são os lel:;is]adorcs 1lIJJlic1pais.

r?L''':"M5"J
{§J;;iMPLENARIO DA ASSEHBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

.~~...bIO/CO~ .. rJo/.OI.eu'.....-----._-.,

EMENDA lPl0253-7 .."".-::-:=:::::- ,tJ DEPUTADO SAULO QUEIROZ



all:NDA SUPIu:5SIVA

DasposatavosEmendados - /crtl.gos 337, e seu parágrafo Iirucc, 338 c seus parágra

fos, 339, 340, 341 e 342 per âmprêpracs e pertmentes â legislação crdmiiraa

Ci'l. preceatc ccnstdtucaonaj.,

Tenho cem correto e Justo que o mstatutc da apcsentadcraa deva faxar em uma J.d!

de (sessenta anos) o Larute para a aposentação vonmtêraa, sem que o aposentado'

tenha acesso a qualquer outro emprego, puÔllco ou pravadc Antes disto, a aposa!}.

tadorre , ressalvados os casos de mvaj.adez , deverá ser proporcaonal, , nunca ante

gral. Ilas , entendo ainda que o assunto é de ccepetêncaa da tegrstaçâc crdinâraa ,

razão pela qual. os dispcsrervcs mdacados devem ser supramdos do texto constJ.tu-\
caonaã ,

g a ~~1f1c<:lÇão

mNSl'IllJINTr: RUEm FIGUElRO

Na9 Const.ituições estrangeiras não encontramos pr.!!.
tensões dessa natureza, destacando-se a constituição de Portugal,

nosso país arr-ãc , e a Consti tulção- da República Federal da IBero,!

nne , Que nos seus dispositivos põen a salvo de qualquer limi-taçi;o

as suas Comissões Parlamentares.

"As Comissões Parlamentares de Inquérito gozaM de

poderes de investigação próprios das autoridades jud.!

dais."

Consti tuí.çãc de Portugal

Art. 181 - Sobre a Assembléia da República:

pedesse colocar em risco a independência do Poder executivo. Não

entendemos a que se propõe o referido parágrafo 2~, quando no seu

enunciado afirma que "as Comissões Parlamentares de Inquérito gozam

de poderes próprios das autoridades judiciais", of aer es essas, aI,!
ás, emanados da Constituição de Portugal, e, no entanto, no

texto final pretende que as suas conclusões sejan encaninhadas
~Unist.ério Publico

1

p--";;;;. J

ffii~illiJ

li Altt 36Z - E cUd,e!/I.Vta.do o cUltc.<.to de. apoêelltadtl ....<.C!.

também a mu!nclt Caha.da. quz. tli.abal.fle 110

me.<.o Itultal, c~teada. pelo '<'l1telte<l.4ado, peta ctl1p'>c!Jcr.

do'!. Co pel.a UIt-tã:o".

""""""'-..','------

Na verdade, já existe um consenso no tocante à identidade

de pr ub Leraas e de suas scfuçees entre os Estados soberanos da América

Latina e a consciência de que a emancipação total e definiti va de ca

da um depende do ror tefects-ento do continente latino-americano como
um todo.

tJ Pir,vÃRlO -

EMENDA 1P10264-2
f? COn6,,-tu.<.nt. !lAU'O S"'<PAIO

L·i;;;;'~

tTll!'~m:;]
TCu.f'UIT"'C'ÇOO

EMENDA 1P10261-8
tJ
r.r---'----- rl.tN."'o/çou' ..oo/lu ••• u!Sl.' ~

:331-
Suprama-se os artJ.gos;s.;s"c seu parágrafo Iirucc, 338, §§ de 19 a

19 , 339, 340. 341 e 342. por 'tratare» de matêna pertmente ã legl.Slação orâmâ
ria. .:!USTIFICACÁO

Constituição da República Federal da Alemanha

Art. 44 - sobre o Parlamenta Federal

JUSI'IFICATIVA

A Conatatuiçâc , no ertagc 335, estabelece qums são os recursos'

que hão de fmanclar a Scgundade Socaa'l do Estado, Não deve, após astc, CUl.

.dar -de detalhes, per-tdnentes ã legl.slnção crdmâraa , como soe acontecer com toda

la maténa, desde o artago 337 ao 342.

, O Projeto da Com~ssão de S1Stematuação 'Peca UDJ,ito 'Por conter ma

téria estranha ã natureza do conteúdo dos prcccatcs genhumarrcnte constatucaonaas

S o que ocorre COl'l. os artagcs que ora se quer suprarmr ,
ae justnfacaçfio ,

A 1Il1tl/telt do campo ccu/n.da, alem de ded-tca'l. o <le/I tempo

ao tJi.abalha, paltc:. 4Juddlt o ma.'Udo na..õ de.õpua<l pct.!m .õobtCV'<'1I211

e.t.d~ cOfl<lc!/ue teMpO pata. O~ ctlÍctzclte.õ donr'é'<lt.<.cOJ, ou <leJa., ct.tl.~~

dctde<l de ca.l>a e ct cJu.ctçã:o doe 6i..l/lO.õ O C<s.tctr;fo «eve, M<le.g·tltt.'l et

e.sloa mt.lt.eli.. que acumlllet lte.6poI1Sttbi..l..t.ddd~, o d...li.u;t'J de. apl].4c!!.

tadolt-ta, o J!.c.COllhee.t.l11euto do va.f..OIt do e e« tl.etb.l.t/.o ClII eauo , /lr.e,
na vcltdadc., devl!.1l.ã. cc.rcn ... p"l./ta 6.t.M de. apo.senta:d(l/'<-la c. tcG.O.4 OI:.

d.tltc.t..tol> p'l.cv.t.delte.tã:Ju.o.6.

"As Resoluções das cceüssõee de Inquérito não são

submetidas à apreciação judicial. ~ facultativo para os

Tribunais apreciar e julgar os fatos que foram objeto

de inquérito "

A. nossa constituição Federal de 1967, no seu artiio
37, sobre as Comissões de Inquérito diz: "a Câmara dos Deputados e
o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, criarão Com.issi5es

de Inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, ~ediant.

requerimento de 113 de seus membros".

Inovar, portanto, aquela pretensão ao espírito d.
nossa constituição, que ora se ultima.} numa feição abrangente e pr,2
gressista. no momento em que vivemos um período de transição. poli
tica para a plenitude democrática, depois de um lcfngo tempo de cei
ceamento do exercício pleno do Congresso Nacional, é atentar contra

a sua soberania e a sua integridade l impedindo a sua liberdade da
ação.

"".".,,''''','",------

_.,- .~.".".lco",.do/.U••• " ...C

EMENDA 1P10265·1
L COlt06.tJ...tlV..lltC. !lAtlRO SAA;~~"IO

L'i';')iiB~

QV'~;z;7J

FIGUEIRO

'LE~•• '~/ccutsoJc/.u.cou'..Io, _,

PLEN..~IO

EMENDA 1P10262-6 :.,,'=::--:::::=;-- --,
I:J CONSfrwrh7E RUBEN

Ác.1l.ueellte-.sc. 40 a./'...t. 379 o .sc.!/u.tn-tc-

§ 40 - A UIt.t.ã:o. as E.6.tado.s, os Ilun.t.úp.<.ol:. e o Vtl>t".....to

Fc.dellal, na 601lma. da lu, a.6.6cguJta'tão n edu.c ..t - I
çã.o glttLtu.t.ta. e~l todo-6 04 I1Ivc.t.<S, .sem pJ:.Cju1.zo d.l. .(,It.<.e.<.~ i
uva. pJv~l'ctdatl. I

2USTIFlCA.Lf.Q I
nã" Il.rUa.nta aiili.ma.lt, PU,Il(t e, h.(.',lpeehMcnte. que "a: cduCo!!, \

ç.ão e um d.t.tc..t.,to de todo" e de.velt do Eld.adc". t: ptc.e..t~c q/LC a. lc,J_

lW.seguILe a: glLa.tll,("dadc do c.n,s'<'I!t), mcd.(.a.nte .(.guaJ.. e<l60 tç.c S.t.·t""Itc.e.t.- J

11.0 da. Ufv..iio. doI> E.s,tado.6 e dM llu,t.iclp.<.c.6; e.6,tnbel.c.u.dN C.1l cOllo."ê I
'UO.6 que atcudcllão ã população e.4cola.1t. qu.e lt.ec.,ca.I'Ic.; e.õ6a 60'L1~aç.a:~~ I

DlÍ nova redação ao inciso I do artigo 277 do Pro

jeto de- C~nstituição aprovado pela Comissão de Sistematização.

p:rp~~;':J

m;~'iillJ
'UTo/.u.r'rrç.çlo, ---,

a) vinte e um inteiros e cinco déciMOS por c:ento

aD fundo de Participação dos Estados e do Di~

trlto Federal j

li! _ do produto da arrecadação dos impostos sobre

a renda e produtos de qualquer natureza e sobre produtos industri,E.

lizados. quarenta e sete por cento, na forma seguinte

tJ PLENARIO

EMENDA 1P10267·7
I: FERNANDO CUNHA E OUTROS

f=;~:~'~:;J

f:A;7~'ii1JJ

Senador Constituinte ANTONIO MENDES CANALLE

EMEr'!DA 11'10266-9

Un:Nf)A SUPRESSIVA

Dl.SpOS1tJ.VO EMendado - ArtJ.go 336.

A folha do pagamento não deve merecer resta-ações do Estado no que

conceme a possfveis ccnsagnações que decor-rem de acordos entre esprcgadcs e ~

pregadores ou da Lavre namfestaçâc e autonz.ação do empregado

O mstatuto da ccnsagnaçâc é tradrcicnat e o art1go 336 vem m"te.!:

'X'OUlPer sua presença na {olha de 'Pag,mrento. sobretudo no serviço Piibkaco, or-de
planos de segurrdude pravada e contnbuições para essccmções de classe são de,!

contadas em folha de pagaMento.

Mas, de tudo, o ma1S grave está em que o d1SpOS1.0 no Art1go 336 '

lnbora en dcsfavor do SENAI, do SENAC, do SI:SI e do SESC, entldades pnvadas I,!

gadas às classes patrona1s da :mdústna c do cOll'erclO. que obJetlVa'll a asslstên,

cia e a prepl1taçâo prof1ss10n:ü do eJT'Prcgados e de seus depe-I.!:lentes

1\ão pode a ConSt1tU1çnO, por tm\ ato de vlolênctól, decrctar o f:un

daquelas ínst1tUlções que mda custam. dnetall'ente, aos cofres públ1cos. para

fazer d falho de !,agnrnento um docwnento de absoluto controle li! d01lím.o do Eo;ta

do e de sua prevldêncla cÍlc~al

Sou, po~s, p!lla supress80 do artlgo 336, dcu.ando que Vlvmn o SI:

NAI, o SENi\C, o SESI e o SESC, bem como pennitlndo que o 1nst,ttuto da conslgna

ção seja prevl1lccente OI.! regulado pelo leg:y;!íiÇ;:Eo ordmiÍna

t a JustlÍ1cação. i.-. I

JUSTIfiCATIVA

SUPRI!'1I\-SE O ÀRTlGO 336, PORTh:pRQpRIO AOTEXTO CQ,\Sl'rruCIQ'V\L

.e) três por cento /lara apllcação nas Regiões No!.

te, Nordeste e Centro OesLe. através de

instituições oficiais de fomento regional."

Con'C.udo a falta de inclusão da Região Ce.ntro-

Oesté, entre as destlnal.árias dos incentivos constitui gritante !!!,

justiça e uma inadequação inoninável. Não há quell ignore que esse

Região PDssui vastíssil'las âreas passíveis oe imediato aproveitarr,e.!!

to, doc.adas de recursos naturais abundantes, grandes reservas mI

nerais, potencialidade energética e clima favorável à agricultura,

inteiramente margin:llizadas con relagao ao progresso e os benef.!,

cios do desenvolvhento

JUSTIFICATIVA

A aI teração que propOMOS é no sentido d~ BUrle!!,

ter o referido percentual de dois par:J três por cento, COM a inc!,g

5clO da Região cen;ro Oeste. Assim, estaremos corrigindo a injusl!

i'.1cável omissão. sem preju!zo dos recu:i'SOS Já destinados às reg!l!es

Norte e Nordeste no tel'to atuaL

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cs!!,

to ao fundo de Participação dos nunicípios ~

A destinação de parte dos recursos provenientes

da receita dos impostos de renda G: sobre produtos industrializados

s. aplicações nas re.giões Nort.e e Nordeste, através de instituições

d:;! fl:ll'Iento regional constitui, sem dúvida. un passo !'llportante p~

1::3. redução das desigualdades regionais.

JUSTlfICAÇAO

em nenhum momento do. nossa vida nacional, en nenhuma
Constituiçllo do nosso país. defrontamo-nos com manifestações que

5ubsti tua-se no § 2'il do art 115 da Seção VIl, do
Projeto de constituição, da CDllissão de Sistematização, o texto

final, dando-se a seguinte redaçê.o:

"A:rt. 115 - • _.

§ 22 - As COMissêles Parlal"'entares' de Inquérito, que

gozam de poderes própr.ios das autoridades Judlc~ais,

alB1\ tias que se constituirel'l na forMa do ite'l'l VII!
do parágrafo anterior~ serão criadas pela Câmara

Federal e pelo Senado da República, 81'1 conjunto

separadarrente, para apuração de fato determinado

por prazD certo, mediante requerimento de um terço

de seus Membros AS RESOLUÇÔES DAS COt.JISSOES DE rr~QuÉ

RIIO NÃO SERÃO SUBllETIDAS À APRECIAÇllO JUDICIAL -

Esta Em<mda decorre da proposição contida no texto
final do § 212 do artigo 115 do projeto da Constituição r:'ederal,

a qual pretend~ que as conclusões das COMissões Parlamentares de

Inquerito sejaM enca~~nhadas ao ~hniste1"lo PÚblico; para o fin de

promover a responsabilidade civ~l ou criminal dos irfratores. se
for o C3.S0 .o.lla-se ainda. a esta Emenda, a experiênci<J. q!Je tiv2.

mos COII'O Presidente da Conissão que e uli"linava a escalada do terror

no País, quando sentimos que a decisão a qUI3 chegasse a COl'1issãO

Parlamentar de Inquérito, tivesse um efeito decIs6rio e não ficasse
apenas como r,era aprec~ação hist6rica subrretida a outro Poder

Por outro lado, encontramos inteiro agasalho desse nosso intento,

na Consti tU!ttGo da Pepúb1ica feoeral da AleManha O Congresso Ni!

c10nal deve ser o juiz de suas p1:'ópr!ss l!çães.

Q Instituto Latino Americano, presidido pelo ex-Governador

rranco r1om:oro ten deSl!!nvolvldo ext.raordinário t:.rabalho de integraçl!o
dos países da Arrérica Latina.

Esta emenda ê fruto de seus estudos e sugest6es.

Por sua vastidEio territorial, por slza pujança econônica e

por sua ImpoJ.'tãnc,ia polItlca, o Btasll ocupa posição etc destaque na A
nadea Latina.

Por essas razões, para evitar disputas estéreis e eventuais

desconfianças injustificadas, o Povo 8ra5!lei!'Q~ no momento e no in5

tX'l.!i'lent.o de celebração de seu pacto flJndall'iental~ deve afirmar e declo._

rà:!' solenemente seu prop6slto e S<;iU cOl'1prol'l!sso de atuar, no €inbito ir!.

tet'n~clonal, sempre M lEldo dos pl:'l!Ses irml:!os da Am~l'lca Latino. visan
do ao desenvolvimento integral e conjunto, nUl:lo verdade!:ra comun!dade:-

JUSTIfICAÇftO

fl parágrafo _ A 1ntegraçâo econômica, cultural, j
política e social das NaçíJes da Ané

rica Latins. visando a formação de una COl!lunidade

!atina-all'ericana, constitue objetivo prioritário

de. poli tlca internacional brasileira."

E/olENDA ADITIVA

Acrescente-se um pal'ágra fo ao artigo 72,

dtulçao, com o seguinte teor.

lenárlo da Assenbléia Nacional Constituinte

JEj'·JEf1DA 1Pl 02631·0
Pconstituinte MICHEL T[f~ER

m-----------,.,WN"''''-'''.-------------,



DISPOSITIVO Ef.lENDAOO: Art. 356

rnEUDA ADITIVA

r~'~;;;:J

(fiT/'oãf?J

Cavemo Fadoral.

Tal !lO torna il:lpostorGQvolconto nocosc&rio n fil:l do quo não ae eeae-

1'En!'itou~l1r POZSOtl quo tom ou rocebo por

enfitOU30 o dot:!r.io ú"'il do UI:I illI6\'cll".

A inaorçno do prosente dIDpoe1tivo no tO.J:to da Constituição qu~ esta

mos olaborando De 1I:Ipõo à viata da aceaÇ/l qloe constitu! a abolição de !ns

tituto da Enfiteuse DemreSEnlva do diroitolJ ndQ.uiridos po~ entid1:!.dolJ do

co.~tor filc.n<trópico o relieloDo o colU!idor:ldnn do u'tilidado público. polo

do icGvol tlodinnto a obribllÇão de rião ddoriom-leI
e do paGar uc toro anual, ee nmlor&'rio ou (lO :!l:U

toa. Atoraconto. E:cp::azo,cento.

ti. tU!l 0:11 verdadeiro. 1niqUidade oontra conton=:t1J de cil!:arcs do crinnçeD e

adultoIJ D.crmrndOII, ll.uIJi::tidoIJ 13 l!Iocorrid'os por coio de crachoo, nbricoa,

o",,,.olap, oQ'nifltônoi~ ~5f1ir.a (I dlln~t1.a, hOI!l!,!"lfll":r A l.ltobul"'tt'!'!el t !!.l~~~

..... in(i;;;Orll.D ou,tras atividados do [;I'Bnde alc;:l.no(l ::ocinl o hu~l:dtttr1o, •

O Inotituto da. Eni'1touco tOQ rido u'l;i11::lado por inCmor.:ts on~iclld.os

f!.s8iotoncillia oc í'J.mclor.ac.!Into no l'a.ís -pare. acaocu=t!.:t'a aobron.';ênl::ia do

instituições, muitas das ~Ull.io conte-wrinn, c t:l.uo nCOr:J. ae ~Ol:l r.a ic.inan

oro. da dt'iPloaoanta daaaparoea::elil.

E, pois, osta neasa Ecendn, ];Qra ronoalvar 00 direitos dessas benec.&

rii.as iMtituiçõos de caridado.

r

rr;~'~';~

tIll!'~ãj;7J

A Emenda tem Como objetivo acrescentar

ao dispositivo a expressão "prévia", antes de indenização.
exemplo das ccndí.cees Previstas nas demais hipóteses de oesa
propriação. pois não se justifica privar o titular do empr een
dimento da indenização anter!ormente à desapropriação, Quando
é sabido Que os seus compromissos COm fornecedores. salarios e
tributos não serão diferidos automaticanente com o evento

JUSTIf'JCAtIVA.
A expressão "democratizar a livre ini..

ciativa" é duvidosa quanto ao seu conteúdo e poderá ensejar
uma desmedida intervenção estatal nas atividades eccnôruces
Ao Estado incumbe estimular Q; iniciativa privada. De outra
parte, o emprego do termo "abolir" induz a existência de um
Preconceito, pois parte do pressuposto que existe exploração
ti agressão. Salvo melhor juizo, a elaboração da Ordem ccna-,
ti tucional não pode esccrarcse em disposições preconceituosas.
'Principalmente quqndc formulado contra o setor que mais es rc r-,
çl?s tem dispendido n~ido da promoção do desenvolvimento e
d'o progresso do P.A~ \

"d) os bens de produção são Sus-
cetíveis de oeseneccrtecãc por necessidade ou utilidade publi-
ca ou por il"!teresse social, desde que necessários a execução
de planos, programas e projetos de desenvolvimento social e
econflmico, sejam eles da União, dos Estados ou dos auntcforcs ,

mediante prévia e justa indenização em dinheiro"

uê-se â alínea "dv do item XIII do Art.

12 8· seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "O" do Item XIII do Art. 12.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

l'i1 .Lu.l",o'co'''Ulo/l",.~.'II.to-------~r- PLENARIO

:EMENDA lP10271-S
t' CONSTIMNTE RONALOO CARVALHO

IVI? s.,~·c p.. _ P'lb~ -(, ..~
","1 ..... J

;j

,.(. /

, .
or .-

SUpr.iha-se do art. 97 a expressão "fclo siste:rla distrital.

o voto proporcional manifesta a vontade p:lpU1ar de nanedza
~tica e evita o noncp5llo de elites, assim CCIlO minimize a influência

4ID pXSer econãnico nas eleições.

Apolo a Emenda que dá nova redação ao inciso I

do arHgQ' 277 do ProJeto'de Constituição aprovado pela Comi~

são de Sistematização.

JUSTIFIC1\CXO

-.
~ TEn~/l1<,,,,~.;b ----,

ncrescenee-ae o Parágrafo ürucc ao Art.

r~,;;o;;~

(IUJ'o07J

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 269 -

JUSTIFICATIVA

Parágrafo tJnico - D imposto de nenda s.Q.
bre proventos da eccsenteccr ra sô incidirá a partir do montan
te correspondente e a vinte salários mínimos.

proventos os há de mui tas espécies. Com

a mesma designação. as mais variadas fontes de proventos de
valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nos
sos dias, um mero favor r:: necessário, imprescindível mesmo,
que se poupe o aposentado a UM enccbrecmentc progressivo e

inexorável • Sem a indexação presa por sua natureza' ao salá
rIo mínimo de cada região <:: sem a preservação dos Quantitati
vos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera_se

em torno da velhice sespero de Quem gastou toda a sua ma
tutldade em prove o da pLe t.Lvfdade , d? geraç;ih de r rqueaes e
do engrandeclmen da pát ia I mf

EME:NDf\ SUBSTITUTIVA

356.

uê-ee ao Aft. 269 a seguinte redação:

Art. 269 - A isenqão ou Qualquer DU-·
tr,; benefício fiscal somente será concedido mediante lei, a
qual especificará o motivo da concessão e o prazo de duraç§o,
além de determinar as condições e requisi tos a seren observa
dos ou cumpridos pelo respectivo beneficlário.

§ Ilnico _ Os atos resultantes das
deliberações a que se refere o 1ten VII, do paragrafo 12, do
Art. 272, serão submetidos ao Poder Legislativo de cal1a Uni
dade da Federação e do Distrito Federal, sujeitandD-se ao dis

posto neste artigo.

fl PLENARIO

EMENDA lPl0275-8
\? COUSiI1\.IlNiE ROtU\LOO CPt.RVAUIO

[IT""P"M~'B''':=J

r:0::3--;ry:jPLENARlO
.~,d~"'/e.~I ..ie1IUI~O~II'''''--------

privado, odquirindo o enfiteuta, SllD ô

nus, dom!nio abso1.u"to da :;:ro1?riodo.üo,

QOm. oxclunão do entidades de camter fi

1nnt~Pieo o roliGioso e considerada!:! do

utilidado l?i1bllCt:1 pelo Govorn'i Fel!o~lll.

1=olatiV'Os fi icâvois urbanos paolicos e do

pOol:loas fi:::::icn.a o alU:'!dicaa do dirl1ito

Atendemos, com esta proposta, recomendação que r!!

cebencs do Grupo de Estudos constitucionais de Niterói-Grecon, cri,!

do pelo Insti tuto Abel e pela Associação de Pais e Mestres de Alu 
nos do Instituto Abel - APAMAIA, por meio do documento intitulado ,
"Carta de Niterói", Que traduz o oferecimento de temas pertinentes

à construção da Carta Consti tuc!onal
Também somos de opinião que o ensino pré-escolar

deve ser não apenas obrigatório, mas igualnente gratuito para todos
dos três aos seis anos de idade, em todos os estabelecimentos de e!!,
sino existentes no País , já que tradicionalmente. é dever do Esta
do a realização de programas de at f'ebe tdaaçãc , o qual é um dos di
reitos fundamentais da pessoa humana,

Não há dúvida, ademais. de que a medida ora prec.Q.

nlzada encerra um p~ofundo sentido social, pela complementaridade a

orçamento doméstico , representando UMa desoneração nos gastos fam.!
liares, p'Iincipalmente ntl momento em que as dificuldades eccnõeüco
financeiras são agravadas pela crise enfrentada por todos os brasi

leiros

,m""""~.' I
Aoroaconto-eo iiep, In ao art. 211 do Projeto coe a seGuinte roda~Ot

'nI - fica o.x:tinto o Inaütuto da Enfitouso I)

os di~oJ.tos o obrigaçõos doIa docorX'(tntos

TUTO/'UI",,~.~i~

Acrescente.se df s pos i t tvc ao Art. 372 do ProJeto com a seg:Ul.!!

te redação: "0 ensinopré-escolar é obrigatório e gratul.-

to para todos dos três aos seis anos de idade "

JUSTIFICAÇAO

'EMENDA lPl0272-3 '"~., _
l:J DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

EMENDA lP10273-1
l.:J Co",ti''''"'' """VIa 'ALI;n;~~;,. VEIGA

tJ P L E li l. R I o 'Lui"I~/co",..io'"U'~O""'.to

er;~~~':J

rrn;;'~Jã7J

rr~~;;~"--]

fllJ'~õiã7J

fica sal-

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 325

EMENDA ADITIVA

Com esta Emenda. o agricultor
VQ de mais um ônus sobre o seu produto.

EMENDA SUBSTITUIVA

Acrescente-se o Parágrafo 3; ao Art 32.5.

Esta Emenda visa proteger o agricultor
que pretende usar sementes obtidas de seleção e cruzamento de
espécies, ev í tandc-se o pagamento de royalties às empresas

geralmente multinacionals que, como nas demais atividades li
gadas à tecnologia. conseguem chegar primeiro a resultados s a-,
tisfatórios em suas pesquisas e acabam registrando maior qvan-,
tidade de patentes. Os países sedes destas empresas multinaclo
nais foram, evidentemente. os primeiros a adotar o sistema d;

patenteamento e procuram. hoje, através de ação das suas empr!

S8s, convencer as autoridades do Terceiro Mundo. inclusive o
Brasil, a seguir pelo~o caminho.

§ 31:1: _ Fica proibido o patenteamen-

to de quaisquer novas variedades de plantas.

Dessa fcn:::na, suger.i.nos a presente arenda, can o obJetivo de

~, do w.to constiblclonal, esse irlstituto.

JUSTIFICATIVA

o voto distrital. só seria conveniente nas eleiÇÕes rnunicl

JIII- ti nas reali2adas no Distrito :E'ederal

f!I ....ENARIO

IIIII!I'IDA lP10269-3
fi CONSTl'TUIN'TE RONALDO CARVALHO

('J PlENARIO

EMENDA lP10270-7
tJ CONSTITUINTE RONAlDO CARVAUi,O

DISPOSITIVO EMENDADO: Item III do Art. 1;12

n!-.sc ao 1 tem IIlf do ArL 62 a seguinte

redaçlJo.

111 _ estimular a livre iniciativa,
promovendo a distribuição de riqueza, do trabalho e dos meios
de produçlio. a fim de evitar todas as formas de agressão e ex
plorar;lo e gar,ntir o bem..estar e 8 qual1d'ade de vida do povo,

JUS T I'F I O A ç Ã O

Cnbe-nolJ, prolicinanoQnto, reproduzir a tradução 16xica dos $'O:t'l:lC's

onf"itou30 O' t1ni'iteUEt

~t Dizoito real aUoM",1. tran::Il:dclI!Vol

aOI herd.ll"OZ!, o que CQnfe~ a alsu'c o pleno Cozo

JUSTIFICATIVA

Reconhecemos o el'lprego extra fiscal dos
tributos como uma realidade, corrigindo_se, por neio de meca_
nismos fiscais, distorções econômicas. sociais e regionais. O
elllprego indiscr1ll1n~ ..1sençeles e outros beneflcJos ris..
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cais, todavia, não tem dado bons resultados, r ea t r-LnqLndcc s e
multas vezes, o seu alcance a certos setores privilegiados. em

detrimento dos demais.

A sImples avaliação peri6dica dos ince,!!

tivos, como está proposto no projeto. não resolverá a questão,
pois induz a que esta avaliação somente será fei ta depois da
concessão. quando o ideal é que a edição dessas normas excep

cionais seja cuidadosamente estudada, limitando-se a casos e!
tritamente necessários e por prazc certo

A redação que propomos parte do princí

pio da generalidade da imposição tributaria. na certeza de que
se todos pagarem, cada um poderá sofrer uma carga tributária '
menor, ao passo que num Pais em que poucos pagam, os que pagam
são obrigados a suportar uma carga tributária infinitamente '

mais pesada.

A segunda modi r.ícacãc diz respeito a in

clusão do IeM no princípio geral de que não se pode excluir
da apreciação do Poder Legislativo ques tões dessa natureza H,2

je os convênios são celebrados pelos Secretários de Estados e
ratificados pelo Chefe do Poder Executivo A redação proposta

do item VII, do paragrafo 12, do Artigo 272, mantém essa sis
temática. Daí porque estamos sugeTindo o acréscimo do parágra
fo único, vinculando~regime fiscal do ICM à regra geral.

FY~~;~"ã"]

f'Tffii;~ffil

rr=;~~~;;]

l§i7~'07J

J-U-S- T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

...folENDA SUPRESSIVA

_ PLEN~RIO -

../~
SuprIma-se~ d:> art. 272.

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

Os t r Ibutcs sobre- a prccr-rece-re territorial rural são

da ccmpeteocte da Uilão' e por isto não se jHt1fica eumentar a

carga tributária para e-npLí.ar a arrecadação dos cofres est.ecue í s ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

_ PLENARIO -

ÉMENDA lPl0283·9
I:J

E/I1ENDA lP10284·7
I!J

~ ~."A.,o'<cu,",.I'/S".OM""O

,."c---------- ~U10"~.~'rr-~...

fT?~~;~;]

t:"!V"~ã®

rr=~~';;M0

1:fu'~ãiB

- PLENARIO -

Incluir no art. 188 O Item "XI":

,~c...'o'coN.. do'.u.co.'u""
- PLEN/1RIO -

I

EMENDA ADITIVA

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

J-U-S- T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

xr - Qualquer cidadão na defesa dos seus próprios direi

tos poderá ingressar em juízo sem qualquer assistência jurídica,

desde que assim o queira.

Não se pode impor a obrigatoriedade do estabelecimento

do advogado pelas partes, se esta não for a sua vontade

E/I1ENDA lPl0280·4
I:J

= TU10,.~s"ric.;;:o

EMENDA lPl0279·1
I:J DEPUTADO CHICO HUMBERTO

,."c .L."l"'O'cO.,..10,.~.co.,.d.

tS~~7Mg"]

f'I1Zi~'ã7EJ- PLENARIO -

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

EMENDA lP10276·6
[!J

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o ítem Il do art 273.

EMENDA MODIFICATIVA

Art. ae alínea "c"

Susbtiuti-se o termo' " não poder-ão ser inFeriores" do

§ 951. do art. 272 por "deverão ser iguais l1 t dando-lhe a seguinte

redação:

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

Existindo já a tributação do mesmo fato gerador pelo Es

tado a sua permanência no texto Constitucional traduz um contr,!!,

censo. A municipalidade já participa deste tributo cobrado pelo

Estado e agora aumentada sua alíquota de 20% para 25%

Não será por nossa conta que iremos permitir a bi-tribu-'

eeçâc,

c) voluntariamente ap6s trinta anos de serviço para

o homem e vinte e cinco anos para a mulher.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T_I_V_A

Partindo do prIncípio em que todos são iguais peran

te a lei I j~ existe para o funcionário público professor igual

período para aposentadoria.

Art. 272 -

§ 951. _ Salvo deliberaç:io em contrário dos Estados e do

Distrito Federal, nos termos do disposto no ítem VII do § 12, as

alíquotas internas, nas operações relativas a cfrcuí.eção de mer

cadorias e nas prestações de serviços devedo ser iguaIs às a11

quotas Irrter-es t aõuafs , reputando-se operações e prestações inter

nas também as interestaduais realizadas para consumidor final

de mercadorias e serviços.

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

E/I1ENDA lPl0277·4
l'l

- PLEN~RIO -

l?3~;70C1

5'~'Bjã7J

E/I1ENDA lPl0281·2
I!J DEPUTADO CHICO HUMBERTO

'LtNllUO'co~,.. ;:O,"...co.' .. lo ~

- PLENARIO -

fT?~;';~;;=J

51'~ãfi7J

J-U-S-T -I-F-I-C-A-T-I-V-A

Havendo diferenciação de alíquotas as distorções tor-

EMENDA ADITIVA

Incluir no § .5S! do art 273 o inciso "I", dando-se a se-

Quinte redação

EMENDA ADITIVA.1 "l~ 'ID eo..~'\SÍ(~~e>ot ...G:'"1~'iC'~ :>1J:i<.(r0"U....,""""""~
O\" bV<-~~~.:l15~,~...........~,-cl.O-M C~ Cl-'l.t.1Rf ..;~t.(c"':>:,,:' ...r-~

l-Re4ua-se-no-p~ojeto de Constituição o art. 257. re

nuaerancc-ee os_demais ..

nar--se-ãc maiores.

por outro lado uma alíquota igual permitIrá, na lei

complementar fazer uma reduç"ão o que sem dúvida alguma virá bene

ficiar o consumidor final.

DEPUTADO CHICO HU\lBERTO

Art. 273 -

§ 5Q - Cabe a lei complementar fixar as alíquotas máxi

mas dos impostos de que tratam os ítens I, II e III deste arti

go

J-U-S-T_I_F_I_C_A_ T-I-V-A

Art. 257 - A Polícia Rodoviária Federal, instituída

por lei como órgão permanente, estará vinculada ao Ministério

da Justiça

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

E/I1ENDA lP10285·5
I!J 5~';;~LJ

1!J!f!'~07J

Não poderiamos deixar de incluir a alíquota do IPTU pois

caso contrario este imposto ficaria a mercê dos prefeitos muni

cIpais, sem qualquer cerceamento de suas ativIdades, e não te

rIamos depois como coIbIr abusos

A transferência da Polícia Rodoviária Federal para o

Ministério da Justiça, é para fazer com que suas atribuições s~

jam exercidas na sua plenitude como Polícia de Direito

- PLENARIO -

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

deverão ser iguais para todas as unidades da F!!,

dereçãc , •• , dando-lhe a seguinte redaç:io:

Acrescentar a seguinte expeeeeãc no inciso I do § 70:

do art. 272:

EMENDA HODIFICATIVA

r:--,;~~7~u

rrll7~ã®

EMENDA ADITIVA

EMENDA lPl0282·1
I:J
,."c------ .~u..,.'c.N"s1O'sul<•• 's,l:o _

r=.:~~~;J

t':rF;ãJ8!J
1u1M_usllr'cA;;:o' ---,

- PLENARIO -

El'-1ENDA lP10278·2
t' DEPUTADO CHICO HU"BERTO

EMENDA ADITIVA Incluir no § 151 do art. 270, dando-lhe a seguinte re-

Incluir no art 18B o ítem "x"

x - O tempo de tramitação e decisão dos processos em

cada instância não poderão nunca exceder de 90. (noventa)dias

Sendo responsabilizados perante a lei quem inibir o cumprimento

do prazo.

dação'

§ 151 _ E facultado ao Executivo, ap6s aprovação pelo

Congresso Nacional c observadas as condições e lim.i:tes estabelecI

dos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos í

tens I, lI, IV e V deste artigo

§ 70: _ /

I - As alíquotas ep racavete às operações~elativas

à circulação de mercadorias e às prestações de serviços Inte-,

restaduais, deverão ser iguais para todas as uní.dades da Fede

ração, e d a exportaçãoj

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

A criação de errccotas diferentes traz dfs torções

Evitar a morosidade da Justiça a das partes rnteres-

sadas.

A aprovação pelo Congresso Nacional visa apenas e tão

somente evitar abusos 001' parte dos poderes quanto a cobrança de

impostos pois seria passível de discussão e aprovação dos Leq í a-,

l;dores Federais.

ao Sistema Tributário, que multas vezes privilegia

bulntes aecnaeucaeente mais rot tes ,

contri-
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EMENDA lP1028G-3 EMENDA lP10290-1 EMENDA lP10294-4
rrPõ~;;:~~l:J r'-'~~~'/"MG] l:J

AU~~

" f=C;~';;;U l:JDEPUTADO CHICO HUMi:iERTO DEPUTADO CHICO HUMBERTO DEPUTADO CHICO HU"lBERTO

r~."lUo,ççwlS'lo/l.I~~~llllo

~;~~J;J
'L.~.blo/cONl1d.'''''C,NI'sI.

fITE'~ãLã?J
'LulAo/co..,ul./lu,co..,nilo

fÇ/'~01Jl:J _ PLENARIO - l:J _ PLENARIO - l:J _ PlEHARIO -

nn.'luUlrtCAÇii.

EMENOi' HODIFICATIVA EMENDA SUPRESSIVA EMENDA ADITIVA

Incluir no ar t , 271 a expressão". após aprovação Suprima-se do art. 265 a letra "d" do ítem II. Acrescentar ao final do texto do Art. 381 o seguinte:
dJ Congresso Nacional" •• dando-lhe a seguinte redação

31q
••• não toquem nos percentuaIs estipulados no ar t ~~

Art. 271 _ A União na iminência ou no caso de guerra

externa, após aprcveçãc d:l Congresso Nacional, poderá instituir

impostos extraordinários, conpreendacas ou não em SU3 eenpecêncí.e

tributária, os quais serão suprimidos gradativamente t cessadas as

causas de SU3 criação.

J-U-S- T-I-f-I-C-A-T-I-Y-A

J-U-S-T-I-F_l_C_A_ T-l-V-A

Se os gêneros de 1. oecessidade sofrem taxações

por que instituir privilégios que possam favorecer até à grQ

pos econômicos.

J_U_S_ T-I~F-I-C-A-T-I-V-A

Os casos excepcionais devem ser tratados como tais.

As verbas públicas da educação já estão comprometidas com o e!!

sil;lo público, gratuito, democrático e de boa qualidade

Esta correção no artigo 271 é importante para se evr-

- PLEtfARIO -

tar abusos.

er;~';7~u

[Çi'~àLEJ

EMENDA lP10295·2
fi OEPUTROO CHICO HUM8ERTO

- PLENARID -

rr;~~;~Sl

[ilffi"~;ã!J

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

EMENDA SUPRESSIVA

_ PLENARIO -
"' .~u••'.I••~..I1.,.u•••~,II..

EMENDA lP10291·0
I!J

fS'~~;~Sl

r-:;ti~~JEJ

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

EMENDA lP10287-1
fi
r.r- .~Cd.... /C.~.. oJ.,.U••• ~,..i. _,

1n1.'1UI1I,",i.~iiD_-- __,

EMENDA. AOnIVA.
Suprimir a alínea "a" do inciso Il do § 11p do art.

272. Et-IENDA MODIFICATIVA

Acrescentar no art 270 o § 5". Na cobrança do tri-

buto e para desconto na fonte, a tabela do Imposto de renda deve

rá ser expressa em O. T. N. J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-Y-A
Dê-se ao parágrafo único do art. 376 a seguinte re-

dação:

Art. 376 -

J-U-S-T-I-F-l-C-A-T-l-Y-A

Isto evitaria o aumento camuflado do imposto e daria

tratama'lto equivalente tanto aos faltosos Quanto aos contribuin

tes cumpridores de suas obrigações.

Por incrível que pareça esta isenção só privilegia

grandes exportadores e industriais pois não havendo isenção p.!

ra os produtos primários agropecuários a discriminação conti

nuará existindo, não se cumprindo o pTinc.ípio da igualdade de

todos perante a lei.

§ único - O ensino religioso, sem distinção de credo,

constituirá disciplina facultaitva sem ônus para o Estado.

J-U-S-T-l-F-I_C_A_T-I-V-A

EMENDA MOOInCATIVA

r.r
tcU

•/.IIIU " '. 4; io _, _ PLENARIO _

EMENDA ADITIVA

Já na Constituição de 18~1 separou a Igreja e o Es

tado. Uma sociedade com pluralidade de credos nac pode privile

giar ou contemplar todos eles na mesma sala de aula.

O Estado moderno e sobretudo n Estado atual é leigo,

e o ideal é não ter ensino religioso nas escolas e principal

mente nas escolas públicas. mas sim um capítulo da hist6ria do

BrasIl

cr'~;;~;;GJ

cr:;;"~WJ
, ••••I.u.,.. ' •• Ç~.

DEPUTADO CHICO HUMBERTO
r.r- .~cd...I ••~IS•••/IU.C.~'uio ...,

EMENDA lP10292-8
I!J

p:r;~;';;;J

['Iffj'~ã!ã7J- PLEHll.RIO -

EMENDA lP10288-0
f!J uenunacc CHICO HUH8ERTO

Mudar à redação do inciso 11 do § 12!õl do art. 272 para.

Art 272

§ tze -

II - Dispor sobre os casos de substituição tributária,

diferimento e crédito rpesumido.

Acrescentar no final do § as do art. 272 o segui,!!

te texto:

••• que deverá ser igual à estabelecida para as 0-

perecões ãnteres tacuajs ,

O ensino religioso como disciplina facultativa

ônus para o Estado é uma forma de não contrariar o principio da

liberdade de credo •

EMENDA SUBSTITUTIVA

r.r 1U'./~UST'f~.~i. __,

CtlICD HUMBERTO

3-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-Y-A

Precisamos criar oficialmente os figuras propostas pois

s6 através das mesmas os Estados poderão criar incentivos à prod,!!

çâc e ainda facili tar suas administrações

J-U-5-T-l-F-I-C-A-T-I-V-A

D princIpio de equídede se justifica nesta Consti-

tuição.

EMENDA lP10296-1
l:J

-PLENARID-

L~~~';;J

rr:;v~gPJ

DEPUTADO CHICO HUMBERTO

r.r 1cn./~UI1'flC.~i.--- _,

A:rtigo 438 - r Ice outorgado às occufaçees dos muni

cipios, abaixo relacionados nos incisos deste artigo, o dire.!,

to de decidir em plebiscito a criação dos novos Estados Fe

derados

Substituir os artigos 438 e 439 e os seus respectivos para

grafos pelo seguinte Artigo :

L;~';;HG]I

éSI'~B!NJ

EMENDA lP10293-G
fi OEPUTAOO CHICO HUM8ERTO

r=;:~';'i~D

[JM;~;v-ã7J

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP10289-8
fi

Acrescentar no final do ítem VII do § 12f! do art 272

o seguinte texto:

VII - " ••• serão concedidos e revogados", e terão cara.f.

ter transitório e por tempo limitado, nunca superior a 365 dias.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-~-V-A

O incentivo fiscal deve ser previsto com a Inteneão de

se tentar reequilibrar uma situação anormal ou difIcil que pode

passar algum setor. D prazo de um ano fixado é para evitarmos o

paternalismo

EMENDA 5UPRESSIVA

Suprimir do ítem Il do Art. 373 o termo "progress~-

veaente«,

3-U-5-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

o ensino médio é necessário: à formação dos níveis

mais elevados de técnicas, importantes para o desenvolvimento

do País, coroo também para formação de bases para o ensino supe

rior. O estado deve pOSSibilitar a todos igual oportunidade.

I _ Estado do Tocantins constituido pelos munic!pios

de Almas, Alvorada , Ananás, AraguaceMa, Araguaçu, Araguai

na, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinopolis, Aurora

do Norte, Axixá de Goiás, 8abaçulãndia, Brejinho de Nazaré,

Colin~s de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto Maga

lhães, CriStalândia, Dian6polis, Dois Irmãos de Goiás, üue

r-é , Fátima, Figueir6polis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,

Goiatins, Guaraí,Gurupl,Itacajá,ltaguatins, ItaporlI da Goiás, Li

zarda, Hiracema do Norte, Hiranorte, Monte do Carmo • Nati

vidade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, palmelrópolls, P!!.

raiso do Norte de Goiás, peranã, Pedro Afonsó,peixe, Pindo

rama de ücfãs , Pium, Ponte alta do Bom Jesus, ponte Alta de
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JUSTIFICATIVA

A emenda premIa o jJsto- esforço, dedicação e patriotismo dos

servidores e funcionários das Secretarias e dos argãos AutôoclllOs dJ

Poder Legislativo Extingue o inadequado regime celetista E garante,

eutceatrceeente, comoArt 2J do Ato das tusccsíçees Constitucionais
Transitórias, de 1946, a efetividade, nas funções que exerçam, a
todos servidores e funcionários css 9:cIetarias dos 6rgãos autônomos

V~ja-se, também, os Artigos 25 e 26 ADCT de 1946.

será assegurado igual tratamento, fazendo-se o tratamento

cargos iguais ou assemelhados, nas iniciais das carreiras,
emcargos a serem criados

Art - A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte ex
pedirá tItulos de participação aos atuais servidores e nocíc
nários, que hajam prestado nas Secretarias das Casas do Poder

Legislativo e nos 6rgãos Autônumosserviço durante os trabalhos

da elnboração da Constituição. Ds títulos valerão por declara
ção de prestação de serviço público relevante, para tojos

efeitos legais, e como prova de estabilidade estatutária

Na atual Constituinte, o Povo encaminhou ao Congres
so Nacional, através de fOIlTUlários.do PROOASEN e diretamente
cerca de oitenta mil sugestões. •

Assunto : - TtTlA.O X

OISPOSI@S TRANSITMIAS , M+ ~1(,

NLrnero igualmente expressivo veio aos Gabinetes dos
Parlamentares.

Mais de quinze mil sugestões foram oferecidas aos antepro
jetos de Regimento Interno e ao da Comissão Provisória de Assun 
tos Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) • Além disso, os
trabalhos de atendimento, emhorário normal e extra, a grupos, pe~

soas, entidadesslndicais, etc. , e ao imenso volune de correspon 

dênc1as, telefonemas, discursos, textos de relatórios, textos de
anteprojetos, e outras tarefas, exigiram milhões de horas homem de

esforço coletivo.

'UT./~UI"'lC..~l., _

t A JUSTIFICAÇliQ

TantJéJn em 1946 o Poder Legislativo não contava com "Orgãos
Autônomos", que se criaram graças ao permissIvo do Art. 172, do já
citado Oecreto-Lei nll 200/67 (Reforma Achinistrativa), para "serv!

ços p(blicos com peculiaridades de organização e funcionamento"

E preciso recoobecer toda esta gigantesca dedicação

ceserceoto,

Em1946 não havia em face aos Constituintes o problema da

CLT no Serviço Público, nem a corrupção trazida pelos "~n

conforme hoje permitido no famigerado Art 111, do Decreto- Lei
n12 200/61 (Reforma Aaninistratlva) A.Justiça do Trabalho sempre

reconheceu o vInculo empregatIcio do serviço prestado sob a for
made "colaboração de natureza e ventual à Administração Pública".

Finalmente, tais direitos não dependerão de regulamentação

em Decreto .Legislativo, porém. sua aplicação poderá merecer mera cco].
plementação por atos das Mesa9 da Câmara dos Deputados e do Senado F~ •

dera!.

'Lld"'O/:o."UlO/IUlCOIt'nlo. ,

Acrescentar o seguinte:
A,,--j-4"1'. -- ,- --_ ...

ParaQráfo t1nico - IguaIs vantagens e direitos são assegurados aos parti_

cipantes das forças expedicionárias brasileiras na Republ1ca de Sã'G-Oomi!!.
gos e à serviço da organização das Nações lXlidas, no canal de Suez.

{

r

~.=J

[II#/~--;;lPLENAIUO

E a JUSTIFICAÇAO

DEPUTAOO ALEXAl'mE PUZYNA

EMEMJA ADITIVA - TITU..Ô IV, CAP!TULO IV
(Após o art. 64, do Projeto)

Assunto: MANDATO E REELEIÇ1io DO PREFEITO E DOVICE-PREFEITO

Assunto - SUSSlDIOS DO PREFEITO,DO

VICE-PREFEITD E VEREADORES

No Estado de Santa Catarina, a legislação vigente é no senti

do de pagar aos Prefeitos até o valor total da rerruneração do secret!
rio de Estado (vencimento e representação), e varre de acordo com a

arrecadação de cada ccamda, fixada pelo Legislativo Estadual

Art O mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito é de quatro anos, e ca'reré

o direito a uma reeleição , mesmo para o perIodo scbseqoeote

- T1Tll.O IV - CAP1TULO IV

- OOS IUJICIPIOS

ASSlNTO SU3S1DIOS DOPREFEÍTO • DOVICE-PREFEITO E VEREA~ES

Na forma do art 23, §lQ, do Regimento Interno da Assetrbleia

Nacional Constituinte, o signatario apresenta a seguinte E~NDA:

Na forma do art 23 , § 112, do Regimento Interno da Assembleia Nacional

Constituinte, o signatário apresenta a seguinte Et-ENDA:

E una experiência que merece acolhida geral,

O direito à reeleição é consagrado aos Titulares do Poder Executivo

iOÚl1eras democracias, em várias partes do mundo.
Julg~s cabê-lo ao Prefeito e Vice-Prefeito, visto Que no Projeto, não

há regra- semelhante ao Art. 154, caput.

Bras!lia, 5 de agosto de 1987

Constituinte Alexandre Puzyna

Na forma art 2>, §lll Regimento Interno da Assembléia Nacional constitui!!,

te, o sig'latario apresenta a seguinte EMENDA:

e.ENOA ADITIVA

TlTU..O X
OISPOSIçOES TRANSITÓRIAS

EMEKJA SUBSTITUTIVA

Assunto - DIREITOS OOS SERVIDORES DAS
CASAS 00 POOER LEGISLATIVO

.Lui.,./C..... ,I.flUIC.W'.,lo

Redação proposta
Art 65 _ Os subsídios do Prefeito, do Vice_Prefeito e dos Veread.Q. •

res serão fixados pela Assembléia Legislativa Estadual, no fim de cada
legislatura, para a legislatura seguinte, comcorreção peri6dica do va 

101' real dos vencimentos e representação, conforme a depreciação da moe
da, e tendo pçr teto o total de vencimentos e vantagens percebidos pelos

secretários de Estado, ccnrorne padrões de classe de !tJnicípios por
receíta efetivamente arrecadada, no exercício anterIor.

Cabe ao Estado zelar pelas finanças municipais, por exemplo,

quando ocorrer imp::nb...Bl.ict no pagamento de empréstimo garantido pe

lo'Estado, ou deb:ar de ser paga, por dois anos consecutivos, divida

fundada

~ 'L.U"'.IC... ,'d."U.C•• 'S1I.

EMENDA lP10299·5
I!J DEPUTADO ALEXANDRE PUZVNA

EMENDA lP10298-7
I!J

III - Estado do Maranhi:lo do Sul consti tuido pelos

lIunicípios de Açallândia, Alto saranarba , Amarante, Balsas, Ca

rolina, Estreito, Fortaleza dos Noqueiras, arajaü, Imperatriz,

João Lisboa, t.oreto , Montes Altos, Porto Franco, Riachão, Sam

baíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, SIUo

Novo e Tarso Fragoso

IV - Estado do Tapajós constituido pelos municípios

deAlenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba, JuruU, Monte Ale

gre, Obidos, Oriximiná, Prainha e santarém

V - Estado de Santa Cruz constituido pelos municípios

de Abaira, 1l.gua Quente, Aiguara, Alcobaça, AlmadIna, Amargosa ,.
Anagé, AndaraI, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estlva,

Barra do Choça, Barra do Rocha. Belmonte .. Belo campo, Boa Nova,

Bom Jesus dá Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã, 8rejões, Brumado ,

Buerarema, Caatiba, Caculé, Caetité, Cairu, Camacan, cenenu, Ca

nápdlIs, Canavieiras, candrba , cândido sales, C~ravelas, car ínha-,

nba , Coaraci, Cocos, Condeuba, Contendas do s.tocccé, Cordeiros,

C~oribI, Correntina, cravolândia, Dário Meira, Dom BasIlio, Encru

zilhada, Firmino Alves, Floresta Azul. Guandu, Gongogi, Governador

Lomanto Júnior, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, IblcaraI, Iblcoara

Ibicui, Ibipitanga, IbirapItanga, Ibirapuã,Ibirataia, Ibitiara,

Igaporã, Iguai, Ilhéus, rcteõ, Irajuba, rraearn , Itabuna, r tacaré ,

ItaeU; Itagi. Itagibá, Itagimirim, Itajú.do Colônia, ltajuipe,

Itamarajú, Itamarl, Itambé, Itanhém. ltapé, Itapebi, ItapeUnga,

Ipitanga, Itaguara,Itarantim, Itlcuru, Itororó, Ituaçu, Jacaraci,

Jaguaquara, Jequlé, Jiqulriça, Jitaúna, Jussarl, Jusslapé, Lafaie

te Coutinho, Laje, Jajedão, LucinIo de Almeida, Livramento do Br!:!.,

mado, Macarani, staceübes , Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras,

Manoel yitorino, Haracás , Maraú, Marcionil!o Souza, Mascote, Me

deiros Neto I Milagres, Mortugaba, Hucugê, Mucuri, Mutuipe, Nilo

Peçanha, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa, Palmas de Monte

Alto, paramiritn, Paratinga, Pau Brasil, Pd a t ã , pindaI, piripá,

PlanaltIno, Planalto,Poções,Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente

Jllnio Quadros, Riacho do Santana, Rio de contas, Rio do Antônio,

Rio do pires, Santa Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vit6ria, San

ta Inês, Santa Luzia. Santa Maria da Vitoria, santana, São Miquel

das Matas, Sebastião Laranjeiras, Serra Dourada, Teolãndia, Tanha

çu, Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubairá, Ubaitaba, Ubatã, Una,

Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista, e Wenceslau Gui

marães.

Norte J Porto Nacional, Presidente Kennedy , Rio Sono. São sebes

tHia de Tocantins. Si!vanopolis I Sítio Novo de Goiás. Taguatin

g8, Tocantfnia, Tocantin6polis I Wanderlândia e xemb í.oé ,

11 _ Estado do Triângulo constituído pelos municipios

de Abadia dos Dourados, Agua Comprida, Araguari, Arapuá, Araxá •

Cachoeira ncureca , Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos I

üenapct í s , Capinopolis I Carmo do Paranaíba. Cascalho Ricõ, cen

trallrta I Comendador Gomes. conceição das a1a9085. conquista. Co

romandel, Cruzeiro da Fortaleza J Del finopolls, Douradoguara I Es

trela do Sul, fronteira I Frutal, cruprara , Guarda-Mor J nutmerêní.e ,

Gurlnhatã, Iblá, Inidianopolis, Iplaçu, Irai de Minas, Itapagipe,

Ituiutaba, lturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matuti

na: Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte carmelo, Nova Ponte,

Paracatu, pátos de Minas, Patrocínio, pedr í.ncpnl.Ls , Perdizes, P.!.

rajuba, Planura, prata, pratinha, Presidente Olegário, Rio Para

naiba, Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do Abaeté,

São Gotardo, São João Batista do Gloria, São Roque de Minas, Sa

cramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Ser

re do Sali rre , rapt re , Tapirai, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Ube!.

lêndia, Vargem Boni ta, Vazante, e Verissimo.

§Hl _ Ficará constituido o novo Estado se os eleitores inscritos

nas jurisdições dos municípios acima citados, decidirem f!,

voravelmente , por maioria simples, desde que o compareci

mento às urnas sejam de 5~ dos mesmos.

§ 212 _ D prazo para realização dolplebisclto será de 180(cento e

oitenta) diijs a partir da data de promulgação desta Cons
i

tituiç!:to, e será realizado pelo Supremo Tribunal Eleitoral.

§.312 _ O Presidente da República indicará o Governador Provisório

do novo Estado Federado no prazo de 90 (noventa) dias do

plebiscito, desde que o resultado tenha sido favorável.

§ 411 _ As eleições gerais de 199D, elegerão os Senadores t o Gover

nador e o Vice-Governador, os Deputados Federais e Estadu

ais de acordo com o que determina a lei.

'U.l.,./c,wIIIl./aUlC.WI..l.

~ Tnt.IIU1.. r'c.ç;;.

-Tllll.O IV - CAPlTU..O IV
-DOSM..NICIPIOS

Art _ Fica Çlssegurado aos servidores e funcionários das

secretarias e de Orgãos Autônomos das Casas do poder Legislativo o

direito à percepção de gratificações adicionais, pelo deseJl'penho (É

servIço à Assembléia Nacional Constituinte. se ainda nll:opagas

Art. _ Fica extinta a aplicação do regime jurídIco da Consol.!.

dação das Leis do Trabalho aos quadros permanentes ou tet'1porários

das Secretarias e de 6rgãos autônomos das Casas do Poder Legislat.!,

vo, e aproveitados os atuais servidores nos quadros de pessoal peI.
manente, mediante a expedição de tItulos ele nooIeaÇ!io efetiva aos
IIlE!SIlWJS • Aos ocupantes de cargos de direção e assessor8MElnto

A partir do Art 18 do "Ato das Disposições Constitucionais Tra.!!

slt6rlas", da Constituição de 18 de setembro de 1946, foram assegurados

direitos e vantagens aos que tivessem participado das forças expedicio~

nárias brasileiras na Itália

Porém, a Pátria ficou a dever ldffutico tratamento a quantos fo

ram das forças expedicionárias brasileiras, na República de São Domin~

90S , e n° canal de Suez, estas à serviço das Nações Unidas.

Corrigindo essa lacU1a, incluímos un Parágrafo l:Inico ao- Art. 476,
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IEMENDA lPl0307-0
f'J CO"STIT"'NIE WALOYR Pllm IEST

PlENÁRIO

&IIlDa ,

[)!PUT"AOO ROBERTO TORRES= --,-__ ".uio.loJec~,u1DJ.~'~III"lc,-- _

do Título das Disposições Transitórias, do Projeto; e aotcíoreace
assim a extensão dos beneficios e vantagens concedidos, desde en
UO, aos "ex-precíreas«, por leIs federais.

'l:ITlIf~UUlrlC&ç:tc'-----------

EMENOA MODIFICATIVA

~~. ARTIGO 54. INCISO XIt, ITEM b

Dê-se ao § 1" do Item XI, do Art. 52 do Projeto
de Constituição, a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA

fC;:~:~

fui~87ã7J

excluindo
compatib!

Ao propormos a redação acima, estamos
do atual Projeto, a palavra "continental", de forma a

lizar com o ítem VI, do Artigo 52.

JUSTIFICATIVA

Art. S2 - •••••••••••

xr - .
§ 12 _ E assegurada aos Estados e Municípios lHo

râneos a participação no resul tado da exploração econâmica d;
plataforma continental e do mar territorial, na forma prevista
em Lei.

m"" ••"'''~,.----- -_--,

DE-se ao Art. 69 do Projeto de Constituição, a s.!

guinte redação.

Art. 69 - A autonomia do Distrito Federal é ass.!
gurada pela eleição popular do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos

componentes da Câmara de Vereadores.

f'J PLENARIO

EMENDA lPl0;308-8
l'l CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

JUSTIFICACAo

2) Não faz nenhum sentido os Estados legislarem sobre águas e ser
viços públicos de energia elétrica, CUJapadronização deve a
branger todo o territono brasileiro. Trata-se de matéria jurí
dica objeto de legislação codificada (Codigo de Aguas), que,por
isto, deve obedecer ti. corenoc legislativo único. Ademais, o sis
tema tributário nacional, no qual se insere o inposto éuco sO:
bre energia eletrica, contempla verbas específicas para expan
são e melhoramentodesse serviço.

1) coa o advento do Código de águas, em 1934, a União passou a ser
a detentora das concessões para o eorovertenento da enerqaa hi
dráulica, em scostãtuiçêc aos lll.Jnicipios, e isto por força da 
pr6pria característica dos rios e das bacias hidrografJ.cas, em
sua grnde naíorãa interestaduais ou cominfluências em mais de
un Estado.

D item b, inciso XII do Artigo 54 do aRl:eprojeto passa a ter a
seguinte redação.

Art. 54 - •••••••••••••••••••••
XII - •••••••••••• ~ •• _••••

b - Os serviços públicos de energia elétrica, qualquer que
seja a fonte primária de energia.

Art. - A parcela dos Ieoostos federais e estaduais pertencentes
aos M.mlc!plos. nos termos desta Constituição, ser-tbe-ã creditada no
n:mento da arrecadação de cada Irrposto, conformedispuser lei ccepte-,
mentar. .

rtruo VII - DATRlBUrAÇ;r{O:f. DO OOÇAt-ENTO
SEçi(O VI - Da Repartição das Receitas Tributárias

§12 _ Os tb1icfpios poderão soliciter, respectivamente emrela

ção aos tributos federais, auditoria da receita ao Tribunal Federal de
Contas quanto li parcela declarada pelo Ministério da reaenoe, e os Mu_

nicípios por igual, poderão fazê-lo ao Tribunal de Contas do Estado ou
drgiJoequivalente, emrelação a parcela dos ÜIllostos estaduais declaI'!

do pelo Estado-Melibro.

Emenda Aditiva
Onde Couber (ApóS o Art 276, da PROJETO)

EMENDA lPl0301-1
PJ IE'UTAOO ALEXIU'mE MmA

PJ PLENARIO
~ truO/JU'Tl"CAÇXO

JUSTIFICATIVA

XXXII ~ Aposentadoria para as Donas de Casa, Que
deverão contribuir para a segurldade .sodal, na foxma da LeL

Acrescente-se no Art. 13 do Projeto de Constitu..!.
ção, o item XXXII.

Art. 13 ..

py~~';'-:J

erw'~ãi"ã!J
.~cd"'t>fC.~.. lit>fl ... COIlIIl:to -,

JUSTIFICATIVA

Ao Propormos a alteração na redação do Art 69,
IncIusIve com a supressão de dois parágrafos, estamos procurando

uma forma mais democrática de exercer a autonomia poHt1ca do
Distrito Federal, baseandos no Sistema que funcionava no Rio de
Janeiro, e por entendermos que a c!riação de uma Câmara Legislat!
va, com Oeputados Distritais em número superior ao de Deputados
Federais, três vezes, atende a uma pol!t1ca tipIcamente demagog!
ca Aos veradores, célula-mater de nossa democracia, basta a r.!
gulamentação em Lei da proporcionalidade de habi tantes , que go!
rantiria a representação de cada Cidade-Satelite do DF na Câmara
de Vereadores, inclusive coibindo o abuso do Poder Econõmico.

§ 12 _ O Disbito Federal reçer -ae-ã por Lei org!
mce , votada em dois turnos e aprovada por dois terços da Cânara

Municipal, que a promulgará.

EMENDA lPl0309·6
l'l CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

l'l PLENARIO

rr;:~~:'-:J

Flli~~7ã7J

Propomos a inclusão do Item XXXII, no Art. 13 do
Projeto de Constituição, visando assegurar a mulhex- nona de Casa,

o direito de aposentadoria, desde que contnbua par-a a segurido!
de social em percentual a ser definido em Lei Complementar. O!:!
trossim, esta propositura não logrou êxito na Comissão da Ordem
Social, após ter sido acatada no relatório da Subcomissão VII-A,

dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

EMENDA ADITIVA

EMENDA lPl0304-S
I? CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

('l PLENMIO

§212 _ Emcaso de discordância entre os valores da parcela dos

lq)ostos federais e estaduais constatada pelo Tribunal Federal de

Contas, Tribunal de Contas do estado, ou órgão equivalente, os Hunic!
pios poderão propor diretamente junto ao socrerc Tribunal Federal a 
çUo de rito surértc, para cobrança do débito apurado ,contra a
lhião 00 o Estado-ment:lro, a ser julgada no prazo máximo de un ano,
ep6s protocolada, e mediante processo e julgamento do feito na
~tência originária do SopremoTribunal Federal, regulado

seu Regimento Interno.

JUSTIFICATIVA

A IXlUlo avançou sobre 20% do ITR, e ações de cobrança che

gaM a durar dez e até quinze anos, no iRF

Ademais , existe, sabidamente, neste Brasil, comohábito e
legante, a mef'lipulaçõesdos rrdíces de salário~mínimo, de receitas
e de estatisticas, tão faladas na grande ilJ1)rensa, e logo esqueci

das'

Há Estados que se apropriaram, llJ1)unlmente, da parcela do

I~ llUlicipal, e sem perigo da intervenção federal.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § único do Art 12 do Projeto de
tufçâc , a seguinte redação:

Art 1" -. ••••••••••••••

Parágrafo único - Todo poder emana do povo
seu nome e proveito será exercido.

~ preciso UII~, a tudo isso.

Fiscalizações, apurações e processo sLmário contra o "calote"

E a Justificação.

EMENDA lPl0302-9
fi W'UTAOO ALEXAtCilE PlJZYNA

(!l PLENARlo

EMENDA lPl030S-3
f'J CONSTITUINTE WALDYR ""GI [ESI

('J PLENARIO

rr;~~';':J

fITill"~ãLãJJ

Const.!.

EMENOA MODIFICATIVA

nê-ae ao Art. 114, do Projeto de Constituição a
seguinte redação:

Art. 114 - O Congresso Nacional reuni:ç-se-à,anual
mente, na Capital da República, de 12 de fevereiro a lO de dezem
bro. -

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

~ ,U"'f~U.T"lUÇit>' ~

Dê-se ao Art. 195, do Projeto de Const!.tulção a

seguinte redação:

Estamos propondo a alteração na redação do Proj.,ê.
to de Constituição, que mantém o atual período instituido pela

junta Militar, em 1967. Dessa forma, o Congresso Nacional fica
reunido permanente durante todo o ano, acabando o "famoso" rece~

do mês de .1ulho

EMENDA MODIFICAtI'ilA

EMENDA lPl0310-0
['l CONsI!!!!!NTE "IOvR pllG! TEST

f'J ~! ENSRro

rr;~~~":J

rrw~'ã!EJ

Ao propomos a alteração na redação do parágrafo
único do Art 1" do Projeto de Constituição, estamos definindo o
uso do poder e em proveito de quem ele deve ser exercido. Este

dispositivo, que foi lançado em uma constituição, pela primeira
vez. na< Belgica, em 1831, e incorporada do nosso direi to Constl
tucional em 1934, tem Por finalidade definir a origem popular d~

poder, e a necessária Precisão sobre a finalidade do seu exercí
cio. -

!!J PLENARIO

,EMENDA lPl0306-1
ê' CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESIArt. - sos que, por força de Atos Institucionais, tenham

exercido, gratuitamente, mandato eletivo de vereador, ser-Ihe-ãc
cafl)Utados para efeito de aposentadoria no Serviço PI1Jllco e
na Previdência Social, em dobro, os referidos períodos.

AsSU1tO: DI5POSl@ TRANSITOOIAS

Mandatoeletivo gratuito de Vereador
Contagem do temo de serviço para aposentadoria

Na forma do art. 23 , § 10, do Regimento Interno da ANC o
signatário apresenta a seguinte EKfIlIA:

AsslJ'\to· TImo ~

DISFOSICOEs~

~ "n»II"''''~t>' _

.l..ISTIFlCATIVA

ttJ períoclo co:rpreendido entre 1966 a 1972, por força dn
Ato baixado pelo Presidente da Repojt)líca , os vereadores de toli:l
o Brasil foram obrigados ao trabalho pltlllco gratuito, sem vantagens
salvo o reconhecimento cívico do ato.

E prec~so que se resgate este débito da Naçlio para COlll
aoueles brasileiros. I

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se ao Art. 22 do emjecc oe Constituição, a S!
guinte redação:

Art. 22 _ A l!ngua oficial do Brasil, é a portugue
sal e esc símbolos nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e a;
Armas da República, em vigor na data da promulgação desta Consti
tuição. -

JUSTIFICATIVA

Propomos a alteração do Art. 22. do Projeto de
Constituição, corrigindo a redeçãc dada, de forma a tornar mah
compreensivel e clara.

Art. 195 - A prestação jurisdicional é gratuita,

ê parte q.ue, comprovadamente, não tenha condições de arcar com

as custas e taxas •

JUSTIFICATIVA

Ao prQpormos a redação acIma descrita, visamos a

correção do texto subjetivo, que dj.z "desde que a parte afirme
a impossibilidade de pagar custas e taxas". Com a nova redação
proposta, passamos a justiça gratuita as pessoas que comprovado!

'nham ondi ões de a ar os emolumentos ur Idí.cos ,
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EMENDA SUPRESSIVA

r.r----------T..n>/.".."'c.ç..----------~

suprIna-se no Projeto de Constituição, o pará(Jr.,!
fo 3" I do Artigo 199

JUSTIFICATIVA

Propomos alteração na redação do ítem I, do Art.

112 do Projeto de Constituição. de forma a limitar os casos ea
que um necufedc Federal ou Senador da República, não perde o ma.!!.
dato Nossa intenção, é excluir a Investidura em Prefeituras de
Capitais _ pois são eleitos diretam~nte - e .eventualmente Prete!

to, Presidente de Empresa pdblica de Economia Mista Federal.

Não justifica-.se a manutenção de Prefeitos de C!
pitais, e ainda) de Presidente ~e Empresas de Economia Mista f!
derat ,

r=r=;:~;="]

1'lU'~;u;J
PL...om/CO~I1.Ia/IUOC.~'"s.lo _,

EMENDA MODIFICATIVA

0'0

Art. 213 - Haverá, em cada Estado da Federação,
um Tribunal Estadual do Trabalho, instalado na forma da Lei.

Dê-se ao "Caput" do Art. 213. a seguinte red,!!,

fl PLENARIO

EMENDA lPl031S-1
('J CONSTITUlNTE WALOYR PUGLIESl

r,r---------'--l•• tO/.un"'cAci • ---,

pr'=~~;J

fW~~7;J

EMENDA lPl0311·8
tJ CONSTITUINTE ~IALDVR PUGL~~;I

fl PLENARIO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao !tem Il do Art. 212 do Projeto de Coo,!.
titulção a seguinte redação'

lUlO/.IUnlflClCi. -,

Art.308 _ A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveil!.
mento dos potenciais de energia hidráulica, dependemde eutorlz.!
ção ou concessão federal, na forma da lei, dadas exclusivlllW'ite
a brasileiros residentes no País ou a sociedades estabelec1c:.
no Brasil, regidas pelas leis brasileiras e cuja maioria de CIP!
tal votante seja efetivamente de brasileiros residentes no Pata.

o artigo }08 do 4lMeprojeto passa a ter a seguinte redaçtlo:

PLENAAro

DEPlJTADO ROBERTO TORRES

Parágrafo wco: semre que a ercresa privada npcional sol1c1
ttar, a união lhe dará prioridade para a exploração de •potercl!,
1s de energia hidraulica, cabendo às outras concessionárias di
eervtccs públicos de energia elétrica, em igualdade de condJ.ç5n
de suprimento, ackjuirir as sobras de energia assim gerada

.l.ISTIFICACr03: O texto ora preposto constitui inovação que se faz necess4ria •
esta emconsonãnCJ.a como principio do fortalecimento da emresa privada nec1
anal, a erasccecetfncc, preferencialmente. como esUltUlo do Estado.organ1.zai'
e explorar as atividades econõm1cas. A norma constante desta emendaconsagn
a prioridade para as emresas privadas nacionais explorem potenciais de enIt
gia elétrica Eventuais sobras de energia assim produzida serão adquiridas PI:
las concessionárias estatais, diminuindo para estas o c~rometimento de llI1a
res de inversões e gastos -

DISPOSITIVO Ef.ENDAOO ARTIGO 308

('C;~~'~.~

fÇi~~7;;;]
.~u':""/CC~'Uio,*""co~'nia, _

EMENDA MODIFICATIVA

f'l píENARIO

Propomos a alteraç-ão na redação do "Caput" do
Art. 213 do Projeto de Constituição, de forma a beneficiar cada
Estado da Federação com um Tribunal Estadual do Trabalho ell
minando os atuais "Tribunais Regionais do Trabalho", que' ate~
dem por região da Federação Oessa forma, a Justiça do Trabalh;
foma-se-ê nra~ágil e competente

Art. 212 - .

~ - .
11 - •••••••••••••••••••

111 - •••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o § 12 do Art. 212 do Projeto de Constituição
passa a ter a seguinte redação:

§ H - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se
à de onze Ministros togados e vitalícios. nomeados pelo Chef;
de Governo, sendo sete dentre Juízes de carreira da Magistratu

ra do Trabalho, dois dentre Advogados, com pelo menos dez arms

de experiência profissional, e dois dentre membros do Ministl!
rio Público.

EMENDA lPl0316-9
f'l CONSTITUINTE I'ALOY' 'UGLIESI

pr';~~'LJ

fui~~787J
.LtIO•• ,O/C~.... s1o/.".co..'lSlo-------_,

A. alteração para "Tribunais Estaduais do Traba
lho"', em vez da manutenção dos "Tribunais RegionaJ.s do Tr-aba
lho·, visa a desburocratizar e desafogar a Justiça Trabalhista:
hoje uma das mais sobregarregadas de nosso sistema judiciário.

E sabido que di versos processos de reclamações
Jrabalhistas, levam em media, cerca de 4 anos para terem
sentença proferida. Com a criação cbs Tribunais Estaduais, cert,!!,
Mnte este processo será mais rápido.

Art 212 - o ••••••••••••

I - 0.0 ••••••••••••

I! - Tr-i bunaj s EstaduBlS do Trabalhoi

111 -'" .•••• 0.0.

Ao propormos a trens ferência para o Poder Públi
co dos serviços de Cart6rios, não justifica-se a manutenção d~
§ 312 I que dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos pratl
cadas pelos serviços notariais e registrals -

fl PLENARlO

EMENDA MQDIFICATIVA

EMENDA lPl0312·6
I:J CONSTITUlNTE WALOYR PUGUESl

EMENDA SUPRESSIVA

luTo/.n"f'c.ciO-------------,

Suprima-se no Art. 212 do Projeto de Constitui

çlo. a letra "C" do parágrafo 22

~ aeDAOQ' ARTIGO 29. INCiSO v. § 41li

ART. 29- .

V - •••••••••••••••••••••

§ 40 _ ~ facultado aos partidos políticos receberem quaisquer contrlbul
çães ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, desde que~
radas e contab~lizadas pelas partes.
Igualmente. na forma que a lei estabelecer, a lklião ressarc1I'fi
os partidos políticos pelas despesas comsuas calfÇlanhas eJ.e1l!,
rais e atividades permanentes.

r=;~~~"~

fIllJ~~7ã7JPLENARlO

CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

EMENDA lPl0317-7
f'l

EMENDA MODIFICATIVA

Propomos a alteração no § 1.12 do Art. 212 do Pro

jeto de Constituição. devido a apresentação de emenda de noss;
autoria, visando a extinção dos Juízes üí.esaí.st as , nessa forma
a redação acima proposta, atende a emenda apresentada.

lUto/JUIl'f'CA~i. ---,

r;r----;:"C==,---- .L......./C.~... i."u.ccw'nlo

r=r='~'~'~'B~

1:JlLi~~J;J
PL.u_/CO~"slo/.u.co~,S.... _,

(!l PLENARIO

ElVEI'IDA lPl0313·4,
(!l CIl1lSTITUINTE WALOYR PUGUESI

Dê-se ao Art. 199, do Projeto de Constituição,
seguinte redação: "

.JUSTIFICATIVA

Propomos a supressão da letra "C" do parágrafo
2" do Art. 212 do Projeto de Constituição, na parte que define
as normas para a escolha de Juízes Classistas no 'r r.rbunaã Sup..!:.
rior do Trabalho. uma vez que já propomos a eliminação dos Ju!

zes Classistas

Art. 19~ _ Os serviços notaria's e registrais se
rão exercidos pelo Poder Público -

§ 1.12 _ Lei Complementar regulará as atividades
dos serventuários.

§ 22 _ O ingresso na atividade de serventuário,

será obrigatoriamente, por concurso público ~e provas e títulos.

A tmMA VISA ALCANÇAR A TRANSP~IA r;vÉ: SE t6EJA NO PROCESSO

RElTORAL oEMOCRlinco. A PROIBlçAo DESSAS OOAçOEs ENSEJA EXPEDI
ENTES ItnlRETOS tE OOTENÇAo DERECLRSOS N1to COOTABILlZAOOS. -

JUSTIFICATIVA

f"TO/.ulT"IC~O

l.lTo/.... n.lC·c
io

---,

Ao propormos alter.ação no Art 199 e seus par!
grafos, estamos transferindo para o Estado, serviços - notari

-at s e registrais - de vital importância .para a justiça. e que

estando intimamente ligados, são explorados pelo Poder Privado •
Procuramos transferir para a legislação ordinária a regulamen
tação da atividade de serventuário -

T1T11.0 X - DISPOSIÇOEs TRANSITOOIAS

Assunto : Profissões de seloe legalmente regulamentadas

Dentistas Práticos

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo único do A:tt. 198. a seguinte
/ Incluir core cClJlllementaç~o ao Projeto de Constit(Jiç~o , (Art.349)

dispositivo nas DISPOSIÇCEs TRANSITãuAS. cpJe ficará assim redigido:

EMENDA MODIFICATIVA

futo/.UITl"CAc
i o

--,

EMENDA lPl0318-S
fi CONSTITUINTE WALOYR PUGUESI

redaçll:o:

Art. 198 - •••••••••••••

Parágrafo único - Os serventuários da Jus
tlça serão organizados em carreiras, eessatvade nemmeraçâo 1
Qual em todo Pais. -

f'l PLENARIO

...ul"'o'c.w'U...,.ulcow'.do ~

p:r;;~~"~

rrw'~';;;J

"Art ••• - lei a ser 'iotada até o prazo de dois eros da vigêrcia des
ta Constituiç~o autorizará às faculdades de Odontologia a realizarem ~
sob fiscalizaçilo da Mlnist~rio da Educaçilo, ccncursos de llcença para

dentistas práticos, cceorcveco o exercício profissional, e cuja habili
tação restringirá sua atividade a cidades do interior , até 200 mll ha

bitantes, e permitindo aos aprovados habilitação junto aos Orgãos I de

Classe e Autoridades Sanitárias. •
JUSTIFICATIVA Dê-se ao ítem I, do Art. 112 do Projeto de Constl

tuição, a seguinte redação:
.JJSTlFICATIVA

Ao propormos a alterAção no parágrato único do
Art. 198, do Projeto de Constituição, estamos buscando a trans
ferlncia para a alçada do Estado t dos atuBls ocupantes de ca;
gos em serventia"! da Justiças - carUrios - garantindo-lhe r;
auneraçfto igualitária, ne fona da LeI. -

Art. 112 - ••••~ .

I - Investido nl funçao ela Priaeiro-Minlstro. Mi
nlstra de Estado, Governador de Territ6rio, SecreUrlo â Estad;
do DSatI'U. ,....ral e de Territ6rios.

De todo o Bfasil temos recebido angustiantes apelos enl frmr
dos chlDaebs "dentistas práticos", que exercem, até hoje , suas at1vl
dIcIe$ ell pecJJenOS aglc.merados urblnos ou rurais do Interior do er.11,
fazendo o llIeSII) que o 1Mrtal~~ dII Sllva xavier, oT~
TES, Proto--Mart1r da Independência do BrasU , e _ cujl~ia se



d:u na antiga capital Federal _ o Rio de Jsnz!ro _ o mn~ ao Palácio~

s.:ú.::03 eã;-'9ra dos o?p.!tE.dos

ff~IDA 1f'HY~25·$ '~3'-------'1 ror,P"F':"'~
tJconsti tuinte IMCÊNCID OLIVEIRA . .c::....J u ~J Igoeus ~ insalubres, just!ficando, por Ieee lT:eS20. desde logo o cuu I

inclusao na nossa Carta. flagna,

creio QU9 com eee-ee Ô.:: h~bf!ftação profissional regidos peta

lei, G:.71 Faculdsj:ls os! Odc'ltologia, e habilitaçã.:. restrita ao interior

cos êetadas, emctoades cuja p01JUl6çto seja até zoa nil habitantes,

rL:l haveré ecreorrsrcíe dealeaj aos forrrsdos e habilitados, que,
g.:ral, não vão éD3~ sertões do Brasil

t a Justificativa

PLENÁRID

TeI:TO,.l.npr.~~-------~--__,

Dê-se a eeguarrce redação ao Artigo 309:-

Art. 309' - Os Estados e lIunic1pios. CUJOS territórios fo
r-en afetados pela util ização de recursos h{dricos .p ara fin de ge r-a
ção de energia elétrica, terão participação Drivilegiada no sistema
de partilha dos recursos arrecadados com tributos incidentes sobre a
produção. distribuição e uso.

'Ef"lEf'lDA ]!l'W329·] '~"-------""Jr.rP··F·:"'~
tJconsti tuinte nsocn.cro OLIVI:IRA _ '=---- ... _J

....""'''''''',,..,,"'',,-------,
PL!:NÁRIO

Pcrescente.-se o Inciso IV ao artigo 87, com a seguinte 1'2.

dação'

Ef.1EfIDA 1P10322·3
tJ Co",,,;"'-m. e CAJlRJ:[, BE';';VDE" ry;;;;;7piT]

5/giDJ

JUSTIFICATIVA

A nova redação sugerida. para a redação do II.rtigo 309 do

pr-c.je t o , explicita melhor a -rcrrra de participação dos I~unlc:ipios

Art. 87 - 0

IV - a de dois cargos privativos de médl.co. Cil11.1 ou mili
tar.

Dê-se ao inciso IV. do parágrafo {mico, do Artigo 305, a

seguinte retjação;

Is::tP::r:x.!ta-se a segu2J'!te :redaçeo ao § 42 do art:LSo 49

êo Projeto de Cm~:it_3.ção:

§ 49. _ Ilt=penderão de consulta prGv3.a ~s popUlações

a.u:;etamente in:te:recszdas e do a"t.end.J..ee'::lto de req:.u.

6:1. tos 'prev~stoõ3 em.Lea, eebaduaj, a ccaação , fusão,iB;

corpo=,ação e des1Je1:lb~~ento de l::w:iC:LJ.l.I.OS lJ.. ~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 1P10326·6 ''''' ,
I":Jconsti tiutrrte moctscro OLIVEIRA pr=;;~"~

fu/';fi7l

JUSnrICATIVA

Pr-e tiender-ce com esta emenda restabelecer a situação vigen

te, quando a Constituição atual ccnter-paa a classe médica dentre as

funções anc tu i das naquelas em que é permitida a ecunuraçêc renuner-a

da. Ora. como sabemos, o Brasil e UM Pais cvtr-emamerrte carente

área de assistência néd!ce:, razão pela qual ce rencee-os tal proposta,

inclusive et-i defesa da eeáee pública.

Te.l corao ccoreaa na Y.I.a;êncHI. de. Conot:l-tt..içeo deco

crát:l-ca de 1946 a criagão, i'u.sãoJ -:l-nco:t"lloração e ceeeecbce 

.mento de tIun:l-Cl,rlios t amãa que .r;recefu.da de coneuãta plebl.sc~

'thJ.:J. à~ :po:pulações dU'atSM ente arrteeeaaaâas 56 !Jade fl.cc.:t" né

d[l.Pexrl~ncl.a. de atenêacenbc de req..us:l-tos f'l.xados em .Lea, de c~

da. Bstãao da. Federação e nunca; como 'pretende o atual de "Pro':'

jeto de üonsta,ttução qUe, nesse ponto J segue o mau. exemplo da

Carta. au.tocr;{tJ.ca de 67J depende::- de lel;:l.clação nacaonaj.,

Art. 305 -

Parágrafo únioo - A Lei disporá. sobre

I - •••••.•.........••..••••••...........
11- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - Tari:fas que permitam a justa e efetiva remuneração do

capital.

JUSTIFICATIVA

iEMENDA 11'10330·4tJ ccnat í ti.mte INOCENCIO OLi"VEIRA

TuTo"' ••m::~ç.~-------------,

Acrescente-se ao Artlgo 82. o parágrafo único C071 a segui!!.

te redação:

~_-__---_--.U·.'.UI1I'IC.;l.----------__,

JUSTlFICA(;J;O

Proventos os hã' de mn tes escêc-es COA a mesma deS1Q~

: :~~~~aa~ã~~sm~~~:a::sn~~~~~sd~:S~r:e~:~~ ~~v~~lO?~e~~s~~~~o~i~~~~~~~l~dr~~ien:
, mesmo. q..le se poupe o aposentado a um empobreclmento p!:OqresslVo e moxerâvet qll.;.. ..

lhe trsne os ii'l t'rmos dres da e~lstencla Sem a lnd~xaçao presa por sua natureza
ao salãrlo míOlmo de cada reqtao e sem a preserveçec dos quantltativo5 eOf'l o Que o

I aposentado possa regularmente contar. gera-se em torno da ve'tmce c des!:,spero de
, quem gastou toda a sua maturl~ade em proverto da coletlVldade, da qeraçac de rlqU! I

aes e do engrandeclmento da Patr-ia,>

'~rt. 82 - ••••

Parágrafo único - Nenhu .... servidor público pode pe r-cebe r-, a
qualquer titUlO. retribuição prevista para o Presidente da República,
o Governador ou o Pre!'e! to, con:Corrne se trate de ee r-vf dor- público -re
deral, estadual ou municJ,.pal ll •

JUSTIFICATIVA

É evidente a necessidade de se regular, pela Lei. a contr~

partida obrigacional do usuário.

·11 - os direi tos e~ do usuário;"

JUSTIFICATIVA

Trata-se de inserir no texto constitucional mecanismo ca

paz de estabelecer um teto máximo de remuneração do runc t onaã a snc em

todos os niveis, visando ao mesmo tempo conter abusos arep.lament.e no

ticiados nos últimos t enpcs , como também estabelecer um parâmetro p~

r-a a despesa pública prevista para a União, Estados e Municipios.

Dê-se ao inciso II do parágrafo único do artigo 305 a se

guinte redação:

l~rt. 305 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único _ •••••••••••••••••••••••• • .

I - •...••••••••••••.....................•••• _ .

r.r----------TUTOI'U""o:.çiO -,

o ilustre Const:l.tuinte José Richa, pretendeu modificar dis
positivo ora em vigor. Sua redação representa um verdadeiro avanço em
termos de democracia, porque estabelece que "Todo o poder emana do po
vo e com ele é exercido, nos termos desta Constituição". Justificandõ
o seu intento, o nobre Relator argumenta. entre outras coisas, que
" ••• o poder, além de emanar do Povo, isto é. além de ter sua origem
através de eleições periódicas. livres. dIretas, em todos os niveis e
pelo sufrágio secreto e un1vl:!rsal. deve ser efetivamente exercido com
o povo através de uma democracia participativa e não apenas represen
tativa".

JUSTIFICACÃO

Em que pese o louvável propôsito do ilustre Relator, dele
divergimos, entretanto. e, assim, defendemos a redação ora proposta.
porque a chamada "democracia participativa," é inexequ!vel em nosso
Pais. Além do mais. sendo o Brasil uma República Federativa sob o re
gime representativo, não se compreende a colocação proposta..uma vei
que o povo é representado em todos os nIveis da administração públi
ca.

Dê-se ao parágrafo único do artigo lll. a seguinte redação.

A adequada r-enuner-açjic do capital investido nos serviços

públicos concedidos é questão rundamen t aã para Viabilidade desse si!,

tema de prestação de eervaces ,

As Constituições Brasileiras desde 1964, es tebeâecen

critério da~ remuneração.

Porém, não basta esse enunciado se ela não se torna efet,!,

ve , garantindo ao concessionário o direito de receber imediata e CO!!

comitantemente à prestação de serviço, a receita tarifária correspo!!.

dente.

'~rt. 1 11 .

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome

será exercido".

EMENDA 1P10327·4- ....·---------,1 :rP··F"L"'~
tJconStituinte INOcfNCIO OLIVEIRA _ ~ _J

r.r--- lUTO,.OS'T""'~O __,

P7~~~'~

l5Ti';'Jlli

v;;~;;~

fiIi~'tMJI: Plenário

EMENDA 1P10324-0
l!J CONSTITUINTE CARDOSO ALV~S

• 'J~""';;:'-=~~~~~::::·~1.l-~:lJl.."'J.lU."""""'U.'<CU'Cl.O-""""
Art. 270 -

lU - renda e proventos de qualquer natureza;

t~g :õ-;;;;;t;-d;-;;;;;;;-d;-~;;-trata° Item III sã ,"",dirá sobre os preventos da
apcsentedcr-ra nos termos do parãgrafo ümco do Art. 356.

§39 -o ímposto de que trata o ítem rv-----------------
I .....--------.-------------------------.-----.----

U9 :õ-~;~~;t~ ..;;;-~~;-t;;t;-~-rt:-v::::::::::::::::::
§59 -Na cobrança--------------------------------------

Art. 356
Parã'qrafo Ilntco - O unpcstc de renda sobre proventos da aposentad!!ria sÕ_lnCldlrã

.a partlr do montante correspondente a vinte salâr-ros mnmcs ,

Sala das Sessões,

nun.~'ccu'Uio,.".::c..u1l>-------,
(!J PLEW~RIO

EMENDA 1P10323·1
I'l DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

JUSTIFICATIVA

dação.

A emenda visa assegurar a participação do Congresso Nacio

nal na abertura de crédito especial ou suplementar. quando :for o ca

so, para tOrnar mais efetiva a fiscalização :financeira e orçamentá _

ria.

Tluo"un,rlCl.Cl.

"Art. 100 - _•• ~ ..

JUSTIFICAÇÃO

c - abertura de crédito especial ou suplementar.

XVI - Aprovar previamente

Acrescentar no inciso XVI. do Artigo 100, a letra "c". com

a seguinte redação:

EMENDA 1P10332·1 '~'--------'ll"'T--:p"F.L""~
tJconst! tuinte INOcfNCIO OLIVEIRA . ~ _,

rr;;;:'----:J
f:JUj';JEJ

Embora possa ser questionada a inclusão de dispositivo de.!,

ta natureza no texto constitucional. entendemos que no caso em ques

tão trata-se de categorias que exercem atividades extremamente peri-

Art. 88 - _••••••••••••

a) - _••••••••••••
b) - .
c) - ••••••••••••• l •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••

d) ~ .
e) - voluntariamente, a partir dos 25 anos de serviço. o

médico. o dentista, o enfernieiro e pessoal pararnédico que tenha exer
cido a função com dedicação exclusiva, sem interrupção.

Acrescente-se ao Artigo SS. a letra "e", com a. seguinte r~

~_---_-_---un~N"n"'c..~lo----------__,

B....ENJ)A lPI0328-2 ,,~ --,
l: Consti tuinte INocfNCIO OLIVEIRA

Acrescente-se ao Projeto de Const! tuição, nas OISPOSIÇOE:S

TRANSITORIAS; o seguinte disposItivo:

JUSTIFICAÇAO

A tradição republicana brasileira tem consagrado, desde

1934, o princIpio da proteção aos servidores que, ao longo de muitos

anos, prestaram serviços ao Estado, ocupando, sem outro vínculo com o

serviço públ1co, cargos técnicos e de confiança.

Esses servidores, embora demiss!veis "ad nutum", foram co,!l

firmados em seus cargos pelos diversos governOf Que se sucederam.

As Constituições de 1934, 1931, 1946 e 1961 ostentaram di

reitos dessa espécie, com dimensões variáveis l~e extensão e pro fundi:

dade. mas consagrando, todas ell;ls. o mesmo princípio.
Em face dos preceitos abrangentes sempre adotados em to

das as Constituições, essa emenda tem precedente histórico desde que

protege servIdores federais, estaduais e municipais Que dedIcaram par

te de sua vida ao serviço PÚbllct, sem qualqlJer garantia de estabili-

dade. 1\

"Art. São estáveIs os atuais servidores da União,dos E"s_

tados e dos MunIc!pios, da adlllinistração direta ou indir~

ta, admitidos, nomeados ou contratados, a qualquer títu

lo, desde que, na data da prnmulgação desta Constituição,

contem, no m!nimo, dez anos de exerc!cio no serviço públ!



do Antepro)et:O da Comissão Aionso Arinos. Demais disso, a Carta

ccnsea.cucacnat vigente já dispõe que "compete ã União" (art.aç') ,.

"e stabelecer o plano nacãcnaã de viação" (inciso XII.

EMENDAIPI0333-9
tJconsti tU1nte INOCÊNCIO OL;~"IRA

r;r----------~....,.t_ST...... ;I.

'Acrescente-se ao Artigo 13. inciso I. Ia letra "eu. COm a

seguinte redação'

Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP1Ó338.0,
ê! SEl'ADOP CHAGAS RODRIGUES r;;~;"~

lTIJLj'~iffil

tes do }?ovO, eleitos segundo sistema de reptesentação proporC!O!'..D.luj

eenere cid<1dãos maiores da dezoito anos e -nc el~~rcíc~ d02..2iro!~

polIticos u pcx voto direto e secr;to, ea cada Estado ou ~Ter::!~õ:d.o

e no Disl:zJ:Lo rederal

JOS'l'J:FÍCACAo

A reaecâc sugeriaa inspirou-se no ar t , 39 da Carta COilD=

titucional vigente, resultante da E'l\l;!nda Constitucional119 2S do

1985, la no art. 56 da Constituição de 1946.
r;r----------t!"'~/ICIt"'''.;..:I

e} - estab1Udade, com indeni:::ação ao trabalhador despt!dl
do ou fundo de seguridade social equivalente".

JUSTlrrCATIVA

o enpresário neceasâ ta de liberdade e além disso pr-ec i sa

inclusive de te!' opções em matéria de admissão e demissão de errpr-e

gados, principalmente num Pais de economia instável como o nOS$O

Emenda Aditiva

Ao art. 54, XXIII

ncrescenee-se a seguinte alínea

- organização e zuncacnamenec dos serviços federais

JUSTIFICAÇ1i.o

A alínea proposta reproduz o inciso I! do art. 75 do An

teprOJeto da Comissão Afonso Arinos. Além disso, a Carta Consti

tucional vigente Já atribui à UnJ.ão competência para legislar sE

bre "execução dos serviços federa~s". (art. "39, XVII, al!.nea "a") ~

~A lP10343·6
fi 5ENADOit CMGAS RODRIGUES

~-_-_---_-_tlXto;~UIt"'':~;!O

Emenda supressiva

Ao art 99, VII.

Suprima-se a parte fina!:

" ••• , inclusive para os cxãrces pol!ticos".

~ID;;"~

Wo,flB

JUSTIFICAc1i.O

tEoTO/JulTlrlc••X~__-- --,

rr;::=:J
....U ... lO/coWIl..ol."'COw'"io -, ~~ra--,

I Uu0VKI

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIPICAÇl\C

Basta dizer que compete ao Congresso Nacional, com D. sa.,!!

ção do Presidente da República {art. 99 caput}, a "concessão da

anistia". A anistia é um instituto que essencial, ou, pelo raenoa,
peeôc-nmeneenence, se 1=efere a «cr-an-es políl:icos" ou a "agenlelJ

de cz-Ima de caráter político".

Não basta que o Cogresso Nacional autorize o Presiélente

da República e o Primeiro-Ministro a "se ausentarem do Pais". Ao

autorização deve estar condicionada a prévio conhecimento do Es

tado estrageiro a ser visitado.

JUSTIFlCAÇAo

r.r__~_--_-_-tIlTO'JU""'.A;io

Emenda Hodifh:ativa _

Ao art. 101

Onde se le:

" •••• O confisco de bens de quem tenha enriquecido iliCitamente i
custa do patrimônio público ou no exerctcio de cargo 0\.1 de função

pública".

Leia-se:

" •••• o perdimento de bens de quem tenha enriquecido ilicitamente

à custa do erário ou no exercício de cargo ou de função pública".

Emenda Aditiva

Ao art. 100, III

Acrescente-se:

••• em visita a determinada Nação.

Plt~ll'-O/.oWlld~/lu'~OW'Uil>_------_,

['J PLENARIO

EMENDA lP1034S-2
l:J SENADOR C!lAGAS ROORIGUES

pr;;.~;"~

oL7~~fl!l

pr;;;;;"=:J
ru'~00J

PlEd.,O/cO"ISI.OI.UlOOWl.I.O -,

Emenda

Ao art. 54, XXII!, alínea "S".

Onde se l€::

s) normas gerais sobre produção e consumo,

Leia-se:

s) produção e consuno ,

JUSTIFICAÇÃO

'l~.."O/CO~I..{o/.UI:OW'''.;:~ -,

Emenda aditiva

Ao art. 86,

1'I.crescente_se o seguin.te inciso

Nenhum ser:vidor federal poderá receber, mensalmente, se j a a que

título fôr, quantia superior a 80i (oitenta por cento) da quantia

paga ao Presidente da República, e nenhum servidor estadual pod~

rá receber, mensalmente, seJa a que título fôr, quantia superior

a 80% da quantia paga ao Governador do Estado. Este, em nenhuma

hipótese, poderá receber mensalmente mais de 80% (oitenta por cen

to) da remuneração total paga mensalmente ao Presidente da Repú

blica.

Há servidores federais e estaduais que percebem vencimeE.

tos superiores aos pagos ao Presidente da República e ao Governi!.

dor do Estado. Isso não pode continuar.

EJVIENDA lP10339-8
EJ SElmDOR CRAOAS RODRIGUES

JU5TIFICACAo

A Carta Constitucional vigente )á determina que "co-ipeêe

à União" - -"legislar sobre" - "prOdução e consumcv , (art.89, XVII,

alínea "d"j , Logo, não se Justifica a redação constante do ProJe

to, que até contraria a Constituição de 1946 (art. 59-À'V-c) •

EMENDA lP10340·1r SEUADOR CRAGAS RODRIGUES

f'J PLENARIO

r;r--- tlKfO/l"'f"..A;:lo------- --,

fl!M~;''':=J

rri/;?J

rry;'I~~'=:J

r;u;;;;;::J

~;'"'=:J

1:JjU~;~

Errenda aditiva

Ao art. 52, inciso VI

Acrescente-se:
"e patrimonial".

JUSTIFICACÃO

o tiextic 1nc1u1. "entre os bens da união" "o nar ter_

ritorial". A emenda, inspirando-se no ,item V do art. 69 do Ante

proJeto Afonso Arinos, eceescenca o mar "patrimonial" Trata-se

de emenda que defende superiores interesses da Hacionalidade.

·Emenda Hodificativa

Ao art. 49, § 19:

Dê-se ao parágrafo a seguinte redação.

li 19 - A capital da' República é a cidade de Brasília, fundada por

Juscelino Kubitschek de Oliveira

A capital de cada Estado da Federação é Uma cidade. A c.!
pital dos Estados Unidos da América é a cidade de Washington e a

da República da Venezuela é a cidade de Caracas, para citar ape

nas dois exemplos. Brasília, pelas mesmas razões, deve ser a cap.!

tal da República. A referência expressa a seu fundador, é Justa

homenagem da Nação Brasileira a um grande presidente, eleito ctir!,:

tarnente pelo povo e terrivelmente injustiçado pelo arbltrio.

EMENDA lP10336-3
tJ seNADOR CHAGAS RODRIGUES

EMENDA lP10334:7 '"". -,
tJ SEN.I\DOR CHAGAS RODRIGUES

(fPLEU·.,AR-I-O----·UWhIO/COWlloIO/IUICOWIUle

EMENDA lP1033S-S '"""
(= SENADOR CHAGAS nODRIGUr:S ----------,

tEoTO/JUITI.,••;io --,

PLENARIO

A expressão "patrimõnio público", permite mais de uma in
te::::pretac;ão. compreenderia os tributos sonegados? Para afastar d§.

vidas , sugerimos a redação acima que é a constante da Carta .Con.!.

titucional vigente, parte final do § 11 do art. 153, na redação

1;esull:.ante da Emenda Constitucional n , 11, de 1978~ MetJno porque,

na hipõtese, não Se trata Àe "confisco", mas de "perdimento·.

Art. 86 - ..

X - estabilidade, 2 (dois) anos ap6s a admlsslto,

respeitado o disposto no inciso II, deste artigo, assegurado, o 'ti.
reito dos servidores admitidos há mais de dois anos, à data desta

Consti tuiÇãO.

o inciso X, do artigo 86. passa à ter a seguinte

EMENDA MODIFICATIVA

Disppsitivo emendado: Art. 86, inciso X

redaçlto:

EJI1ENDA lP10346-1
fl CO".titui"te GEOVNAi BORGES

I:J
~---__-----tc.fOlJU"I',C..:.O

5;;;'=:J
5i7~ãIã7J

'U ....lIl(I/cO..,I.~O/.lJIoo.. nlotJ PLENARIO

EfIIEMOA lPl0342.S
tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

tMENDA MODIFXCATIVA

r.r TUTO/.nlltl'.. AÇio --,

o "Legislativo" é um dos poderes da República. E o T1t!,!

lo V, onde está inserido o art. 96, citado, trata "Da Organiz.!

ção dos Poderes e Sistema de ucvemc'",

JOSTIE'ICAcAo

Emenda Aditiva
Ao art. 96

onee se le

O Legislativo €: exercido

r.r Tur"/J!>JJ"~A;JtI

Leia-se:

O Poder I.e(jislativo e. exercido

.EMENDA lP10341·0,
('OI SENAOOR CNAGAS RODRIGU':""

l:J PLENARIO

E'~;;'~~=:J

fTjU~'w:0

transportes, hi!.

'Ud.IO/.OYIUIO/~"".OYI.lle _''----_ _,

TUto/JUIT"IC~O

Emenda Modificativa

Ao art. 54, XXII

bê-se ao inciso a seguinte redação:

XXII - estabelecer os planos nacãcnaí,s- de viação,

bitação e informática.

A emenda se inspira no art. 72, inciso IV do AnteproJeto

da Comissão Afonso Arinos e repete a parte final da redação do

ProJeto ora emendado. A Carta Constitucional Vigente; por sua vez,

Já atribui competência à União para "organizar as forças arma

das". farto 8t', IV).

JUSTIFlCACAo

EMENDA lP10337-1 ,,~, --,
tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Emenda Ifodificativa

Ao art. 54, XII

Onde se lê:

rII - organhar e manter a defesa nacional

Leia-se

rII - organizar as Forças Amadas, a segurança das fronteiras e a

defesa nacional.

JUSTIFICACAo Ao art. 97, caput; JUSTIFICATIVA

Q inciso emendado cogita apenae do estabelecimento de
·princIpios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e

vi.aoio·. O texto orapsugerido inspira_se no inciso XIII do art.72

Da-se ao caput do art. a segUinte redação:

A Câmara Federal compôe-se de até quinhentos representa!!,

P, alteração da r~daçãQ do dispositi'lo .... isa asse

gurar a estabilidade dos servidores públicos que comtém mais decb1s

anos de admIssão à data da promulgação da nova CosntitulÇ"ê'o.
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~A ·lPI0347·9-
['J' Cõnstitu!n'. GEOVAN! BORGES

[!1
~----------""'''"''''''~''-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo eeenríaco : Art.l00,inclso VIr

o inciso vrr do art.l00,do Projeto de Constitu

ç~Otpassa a ter a segulnte-redação:

nArt.l00- •••••••• •••••••••••• • •••

111-••• _••• _.'.

§l Q_O guplente é convocado nos casos de va

ga,de investidura em funções previstas neste art!go,ou de licen

ça superlor a trinta dias • ti

JUSTIFICATIVA

Entendemos que em caso de licença por período su

perior a trinta dias,já se deve convocar o suplente de Deputado

ou de Sendaor, não se jus ti ficando que isso ocorra somente após

cento e vinte dias.

o § 5~, do Artigo 114, do ProJeto de Conetituiçio, passa. e t~ & n

guinte redaçio;

"Art. ll4 - .

§ 5~ - Cada U!Il!'I. das Casas reunir-se-á eI:I ses~es preparat.óriae a. Pa::.

tU' de 111 de :f'everoiro, no pril!leiro ano da I.ee.-Islatura, pam posse do S'3USJ:rE.

broa o eltd.çãtt das :respectivas 1:lesas, COtl ~to do doia anos, vedada. ti. T1!,

oleição para. e. moas. seguinte, na.moa:na J:,ogJ.ala.turl1.

COITSTI'l'l..'"I1iTE: G=<JVAllI BCRGm

H& neceeside.de do alterar-ao a redação do dispositi'\l'o citaC.o, tendo

om vieta Mo oetabolecer o tOtll:Po de m!l1'ldatadas eeeea o douar va.:,"'O ao a. prol:.

bição de reele1ção es da:rá ~II. o meBlllO cargo ou para qualquer cn.rgo da

BelJUinte, nll. meslllll. Legis1l'l:tura., .....lOfco.... dCl.ulcC.....lo--------,

EMENDA lP10352·5
l!J

fl
JUSTIFICATIVA

VII- fixar,no segundo semestre da úl

tima sessão legislativa de cada legislatura,a remuneração dos me!!!.

bras do Congresso Nacional,do Presidente da Repúbl1ca,do Primeiro Mi

nistro e dos Ministros de Estado Ir

COll5TI~ GEOVANI I10FOES

PIElLllrIo
~-__--_- tU."/lIIlTl.lUçl., _o artigo 96, do Projeto de Constituição, passa a. ter a. ae~nte re~

A fixação da remuneração dos membros do Con

gresso Nacional e do Poder Executivo deve ser estabelecida no se

gundo semestre e não no pr Ine Iro.ccmc consta do texto Que se Quer

alterar.

.A.al!neA 'Ih", do inciso III, do Art. 12, do Projeto do Constituição,

passa Ao ter a. eoguinte redação;

~nl::JL.""'ICA'nVA.

DISl'OSITlID E1·!E:ml!.!Xh Art. 12, !Mia0 In, al!ne& "h".

IIArt. 96 - O Poder Le51slativo é e.1:ercJ.do a nível federal. pOlo Co!!.

grosso Na.eional, que ae compÕo da cãcare. dos Deputados e do Senado Yoda..""a1.J a.

nível ostaC.t.al pelas Assemblêias Legialat1ws o a nível IIIUlU.cipal, pelas C~

rl18 l.'unicipais."

GEOVANI BORGES

PLENJl.RIO

Constituinte

~A lPl0348:7
['J

~

EMENDA HDDIFICATIVA : "Art.12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dispositivo emendado: A-rt. 113.

O artigo 113 do Projeto de Cosntltuição,passa

a ter a seguinte redação :

"Art.113- Deputados e Senadores perceberão

valores idênticos de subsídios,representação e ajuda de custo, f1-

A altoração proposta. atra.vês da. presente emenda, visa deixar explio.!,

to na Conatitu1.çio que o l'odar Legislat:Lvo é en:t'cido nos três níveis) pelo

Congresso Uacional, pelas Aseembléia.s Le~sla.t1vas_e pelas Câ.-r.ara.e :''l1niCJ.pais,

dissipando-se dÚvidns, inclusive de eminontes juristas a. raspeito do assunto.

Pola. raião O%pOsta, juatJ.fica.-se !S. aprovagio dA presente QlIlenda.

nI- .

h) - :Lei Complementar garantirá 8l:lparO especial à ca.te=da.de, B. J;a

râ.r.eie., a velhioe e aos doticientes."

xadcs no final de cada legI..slatura."

lP10357~6

No momento el:I que ee estabelece eleições diretas po.ro.Qoverr.a~r e VJ:.
ce-Gove:mador do Distrito Fedoral, rÃo se concebo que possa continull.J:' a:doti"ndo

nu Pa!u, a figura. de G07Brnac!or M.lI:eado, penalizando-Il6 oom.!soo, ao populaçÕes

dos 'l'orritórioe, não oo=edendo-lhes o direito de olloolhorml, 013 seus própno8 E.

vernantos. Por ease. razão, juBtifioa-se plon'1monte & aproVII.ção da. preBante em.ea
da.

Torna-BO impreBoind!wl a. inolunão Cns det'ioienterJ on"tru ......_.1011 qUII

terão diroito ao a::::pa.ro especial do Estado, sendo esse o IlrópoSJ.to da apreser.'t;!,

ção da proBente e:J:anda ao Projeto de Conetituição adotado pela ColllJ.seão do Si.!,

tel:ill.tizaçio.

".Art. 70 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 10 _ A função e.1:eeutiva no Território será exorcJ.da pelo Governador

o Vice-'Jo\lornador Te=torial, elsl.tos em pleito direto e secreto.

§ 2lf - J. oleJ.ção do Governador Territorial e do Vico-Governa.dor Torr,!.

torial, coincidirá 001:1 a do Clo'VOrnador Q do VicO-Üoverr.ador Dietrital, para. CI:!!
dato de igual duração.· •

00 ~oz la e 20 do e.rtigo 70, do Projeto. de Constituição, p.B1WIL

s. ter a. seguinto redação;

IEMENDA

COliSTI~ G!PV.\.''II ECEGES

.la &l:!neas "o" (I "d ll , do inCiso II do art. 21 do I'rojeto à.e Constitui

çio, pa.tla& a. ter a seguinte redação:

11& necessidAde de inolusÃo das expreesões"o do Distrito Federal",nos

dispoaiti'VOs citados, pam adoqUAr-ss (I terta com outros dispositivos do Projeto

qua disPõe sobre eloição direta. para Goverr.ador e Vioe-QovornadoX' do Distrito Fed!!,

ral, pois ceril. inconcebível, permitir-se sémente • olea o direito a. reeleição.

J.rt. 27 - .

II - .

c} - são inaleg!veis~ ca mesma ce.rgcn: O PrfHu.dent& dA Re~Íbl!

e&J 08 Governadores (I os Vice--Clovernadcres de Estado o do 1h.strito E'eddral, os ~

:toitos e Vlce-Prefeitos o quolll 06 hoU"VUr =edido durante o z:anda.to.

d.} - Pua. eoncor.teretn ao autros ea:rgtls, o 17esic.ent& ua. Il.eI>Ública, 0&

(IoVBrnadores e Vioo-Goverr.adoros de Eatado e do Distrito Fec.eral (I 08 !'refeitos e

Vice-Prefeitce devem remmciar seia (6) lIlOSOS antes do plei~."

EMENDA lP10354·1
fl
l"
~ '.no/'VI1",C~O ---;

r'~;~':J

f!Jü;;;--;;JPLEN~RIO

PLENARIO

•• UI.... /C~WII"O/IIllC~W'"llo -,

Constituinte· GEOVANI BORGES

Não se justifica estabelecer dispositivo Con,!

titucional que assegure o que é ábvio,dal a supressão necessária

da alínea citada.

Dispositivo emendado :Art.12,inciso IV,alínea

SUPrima-se a alínea "e" do inciso IV,do art 12

do projeto de Constituição.

JUSTIfICATIVA

"e"

EMENDA SUPRESSIVA :

JUSTIFICATIVA

Para que ocorra desconto de impostos geraIs

no valor do subsIdio do Deputado e do Senador,não é necessário

que isso fique estabelecido na Constituição Trata-se de norma

que deve ser estabelecida pela legislação ordinária DOii justi

eee-se a presente emenda.

~ 'U'ONun"'c~cãO' --'

fJilENDA lPl034g·5
l'.I
l"

COr.S~ OEOVANr:!lCRGES

lPl0358-4

ltooeoaári& a alter&çio dOIl diepollitivos CHadoll, tendo .. 'rl.st& que tJ.
......... ç1icar :lO que coubu, o que foi ..~leoido DOU't1go 59 • __~

toe p&Z'lI. oe DlpuUdos Estadu&1s: • ..., • eu-~ •~ 153t e- trata

'dAi.1.~ -.jorltária.

Os pare.gra:!os llf e 2 1 do art. 69, do Projeto de cOn:Jtituição, p11S9& &

ter & seguinte redação;

"ut. 69 - •••••••••••••••••••• ~.~ ••••••• _••~ •••_._••• ~ ••~ •••• ~ ••••_....
§ 14 - A eleição do Gove~ Distritnl e do Vic&-Goven-.ae.ar Distr,!

tal coinc:idiri com & do Presic.ento da. RspÚblica.. !.. eleição Cos De"putados Distr! '

ta.1u eoiMidiri cem e. dne Dei'Utadce ie A.nsembléi.o.e tAgie.1a.ti'T<LS das =s.tados, a
n mandato de fEua,1 duração.

§ 2 lf - O daro do Deputados Diatritais co:rrespoJ::dom ao tnplo da. r:!.

presontação,do ])istri:\o Fedton1 na. C&:.ua. Fede~e.l, Aplie~-5e-lh&, na que aca

bar, o artigo 59 e seus ~OS.H

EJoEII1A. KODIFICATIVl.

DIStosI1'IVO ~; Art. 69, §§ llf e 2 lf•

~ ' ..'~/lIIl",,ur;ão

'EMENDA

CON5TIT'....n ..m <IroV!HIBDRl».:S

lP10355.Q

o) - é vedada. a interferênciZL do Estado no i\ •.rn:J.o~ento das assooi.!;

ções, garantida. a inamovibilidade de seus dirigentes.1I

o objetivo da. presente el:lenda. é modirioar !S..redação do dispositivo o,!

ta.do sem alterar-lho o mérito, garantindo, entretanto, o dJ.reito a. inamovibili_

dado dos dirigentes da &seooiaçõee de classes quo muitas vezes são vftil:l!l.s do

transrerênciao e demissões do cariI'O que ocupam. all!:razio de de:f'ondorem os int.!,

roaaos da categoria quo represen~.

"Art. 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ir - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ao !S.l!nes. "o", do inciDO lI, do Artigo 17, do Projeto de Cons~tuiçior

patlB& fi, ter a seguinte rodaçio:

rEMENDA

Nac!onal a- ,1

BORGES

Entendemos que não deve ser criada a inovação do pe-

dido de reconsideração das matérias que o Congresso

provar. Daí a razão da presente emenda.

suprima'-se dos parágrafos 4Q e 6Q, as expressões:

"ou o pedido de"'t'onsideração. tO

EMENDA MOOIFICATIVA :

Dispositivo eaendado : Art l1F,parágraro 1", do

inciso IIl.

'Uff!lII''',.C&ÇIO ......,

EMENDA SUPRESSIVA :

Dispositivo emendado :_Art.129,parãgrafos 49: e 6g.

JUSTIFICATIVA

o § la do inciso !lI,do artigo 112,do Projeto de

Canst!tuiçlo ,passa a ter a seguinte redação:

-Arl::j.112•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ 'U'o/""If"lC'cão
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I ....•..••••••.•.•.........••••.•••••

b}- são obrigatórios o alistamento e o vct;c

dos maiores de dezoito anos à data da eretcêo.eatvo para OS ana,!,

fabetos,os maIores de setenta anos e os deficIentes f Iafcos ;"

A a1!nea "b" do inciso I do art. 27 do Projeto de

Constituição,passa a ter a seguinte redação:

"Art27 ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emend.ado :Art.6tl.

O caput ao art.60 do Projeto de Constitulção,passa a ter

l'~TO/,u.n'Ie~~i. -----,

EMENDA MDDIFICATIVA

a seguinte redação:

"Art 60-0 Governador de Estado será eleito até noventa

dias antes do térafnc do mandato de seu antecessor,na forma do §

tJnico do artigo 153, para mandato de quat.rc anos, tomando posse no

dia 12 de janeiro do ano subsequent;e ,"

Dispositivo emendado: Art. 27,inciso I,alínea "b"

Tendo apresentado emenda alterando o art. 153 do Projeto

de Constituição, ,estabelecendo maioria simples para eleições em

geral,necessária se faz a alteração ora proposta,como tambem, a

que se refere ao prazo para eleição de covernedcr j que deve ser o

eesnc estipulado para a eleição dos Prefeitos Hunicipals,conforme

preceitua o art.G4.

JUSTlfl'CAUVA

EMENDA lP10369·Q
f!J Constituinte GEOVANI BORGES

e"'

PLENARIO

EMENDA lP10368-1
!!J

PLENARIO

p~ui.l.fC ... ,'"I,G/I""e.~lu1.o' -,

,.,,- .u1<>/ ... n"o:~çi. -----,

"Art 107....

...TO/.ul1",~.ç•• --_------------,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO -Artigos 46,47 e 46

Suprima-se do Projeto de Constituição,a redação

dos artigos 46,47 e 46

JUSTIFICATIVA

EMENDA MOOIFICATIVA

O objetivo da presente emenda é o de estabelecer o

Quorum qual! rIcado da maioria absoluta para que a Câmara Federal "

declare a procedência de ecusaçãc -runoamentedã contra o president'J

da República,o PrImeIro Ministro e os Ministros de Estado,nada ju§.

tifIcando a maioria de dois terços para de l Ibe r ação ,

JUSTIFICATIVA

Tendo o artigo 45 do Projeto de Constituição,

estabelecida que que Legislação Complementar dispor<á sobre

ccmoeeêacIa, organização, recrutamento, composição e funcionamento

da DEFENSORIA 00 POVO,desnecessário será inserir na Constituição

a redaç~o dos artigos 46,47 e 48,justlficando-se assim,a aprova _

ção da Presente emenda.

Dispositivo emendado :Art. 107 ,inciso I.

O inciso I do artigo 107 do Projeto de constltuiçã

pasva a ter a seguinte redação:

I-Declarar,pela maloria absoluta de seus

membros,a procedência de acusação fundamentada contra o Presidente

da República,o PrImeiro MInistro e os MinIstros de Estado." •

EMENDA 1Pl0363·1
~ Constituinte GEOVANI BORGES

~

EMENDA lPI0364·9
e"' Constituinte GEOVANI BORGES

l:

ColmITUIllTE OEOVAlII :BCRGES

P:LEllÁRIO

SUpriJ:ll.-SG no artigo 97, do Projeto de Constituição, as O%preB~es 1.

w&té qUAtrocentos o oitenta. e soto."

El:ENDA ~DIP!CATIVA t1
DlSPOSITIW E!Qi!J.\ros Art1g0;a; inciso VI, alires. "a".

11
A al!na& lIall do aneãae VI, do artia:o.)8' do Projeto da Constituição, J:la~

sa a. ter a segLU,ora redaçãol

"Arl.;a' - .
VI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a.) _ Aos sindicatos o l1S associações em geral é reoor.hoc1da, media."lto

roqueril:lonto, a. iaculd4.do de c:d.gir BC Estado a inf'oma.çic clara, ~tW11 6 l'rOeíS6

do que fez, do que faz e do quo programou fazor, boltl coco a enb:u;ão dos docume!!;

toa correlatos, não 'POdendo a. resposta ezcsdor de tl'inta dias. 11

.U·./IUITl'IU;Io'-------------,

A. I1ltoração propoBt& pala. p1'Ooonto oillenda na. redação do dispositivo, V1.
lia diminuir o prD$o para resposta, de novonta ~a "h-intD. d.1aa, tor.do em '\lista.

existirem ceeee urgentea que não podaraoaporar uma. t'esposta qUe dolongua três !li.!,

aos, sendo correto o8pQra.r--oo quo o E:Gte.do eateja. ntlmpT9 pNpa';rlldo para X'ospondlll:'

li. qualquor podido de in!orcaçõeo no oepaçâo de tX'inta. aaee,

~---------_lUTa/'u'T1....~lQ_-_----_-_-----'

r.r-----~-,Lul~I./t.~I"i./IU.C.~IUI.o

COlISTI'I'UIJi'm CEOVAm EOROES

rr;;~'"'~

[Çju~fi!l

lUTO/.UII">:'~ •• ----'

J:ltENARIO

JUSTIfICATIVA

A presente emenda visa modificar a redação do dispo.

sitivo,sem at teração do mérHo,estabelecendo que o allstamento e o

voto são obrigatórios para os maIores de dezoito anos h data da e

leição. Com isso,havetá a Possibilidade de alistamento antes dos

dezoito anos. porem sendo o exercIdo do voto um direito daqueles

que completarem a Idade estabelecida,à data da eleição.

PLEN1I.RIO

P.I •••I.fco ..,'d./IUle.~.. 11.o' -,

JUSTIFICATIVA

O dIsposto no art. 489 poderá ser estabelecido

pela legislação ordinárla,just!ficando-se assim sua supressão

EMENDA SUPRESSIVA:

0'0

supetma-se o ar t 469 do Projeto de Constltui-

~ - __ 'UTOf.uITl'Ie~çi.

EMENDA lPI0365·7, .~., ---,
l:J Constituinte GEOVANI BORGES I VF~'··:J

f'l I ffi/Õ'UiJ

DISPOSI'l'Iro ErnIID!OOs Artigo 29.

EMENDA lnnmCATI'lA

o limito rio até qUlltrocontoe e oitenta. e Bote !laptl,tados Federais,

colide com os diapoeitivoe quo visam a criação de novos :::atados ou 8. transfo,::

mação doo Temtórios em Eotndoo da Fodoraçíio, tendo em 'Vista. que havorá a.1:!

Dento de reproaantantes na.cii:n".IU"& doa Deputndoo. ADoim BeMo, a composição da

Câoora deverá i'ica.r om a.bortQ, unando-oe unicamonte o critério estabelecido

no § 2R, do artigo que 00 proter.de a.!tarar. Essa. ó a. adoqt.!lÇão proposta pel~

proBante elllenda., q1lO justifica plenamente a sua. aprovaçíio.

EMENDA lPI0361·~

~

~

O caput do art. 64 do Projeto de Constituição,

passa a ter a seguinte redação'

"Art.64- O Prefeito será eleito até noventa dias

antes do t~rmino do mandato de seu antecessor, aplicada as regras

do Parágrafo tJnico do art.153. 1I

Tendo apresentado proposta alterando os perágrafos

do art.153,POt necessidade de adeqllação.jllstifica-se a adoção da

presente emenda.

EMENDA HODIICATIVA

Dispositivo emendado: Art 64

JUSTIFICATIVA

PLEN1I.RIO
~ ••• d .../eG..,..iG/IU.C.~IUi.

suprima-se a redação dos artigos 479 e 4aO do

Projeto de Constituição.

JUSTIFICATIVA

A matéria é t!picamente da alçada de legisla

ção ordinária,justificando-se assim,a eliminação dos referidos

artigos do Projeto de Constituição

EMENDA SUPRESSIVA :

o artigo 29 do Projeto de Conatituiçíio passa. a ter a seguinte redaçãos

Ao altere.çâo p]:opos'ta.pela presente emenda, possibilita. a e:upresoão do

II.rtigo 30, tendo em ·dota. quo a. Lei orgânica. dos Ptlrtidos Pol!ticos tratará. obvi,!.

mente da criação, rusão incorporação o Ell:tinçíio doe moemos, ser.do portanto redU1!.

dantG o dispooto noecc artigu, baDtnndO quo sojaJII incluídas no artigo 29, as e::.
proasõoe, "disciplinados Olll leill • aeeee as :razões quo justificam a. aprovação d&

presente omandn.

"Art. 29 - :álivre 8. criação d.e partid.OB politicoe. na. sua.organizaçíio

~ tunoioMZ:lonto, disciplinados em 10i, serão re~s a sobaranill r.acio~l, o

regime democrlÍ.tico, o pluripartidarislllO e direitos :fund4mantaia da. paesoa. lnu::tu:.&,

observados ainda os seguintee principias:"

EMENDA lP10362-2
~ cmstiluJnte lEl'IANI 001CES

~-_-_-_----.nT./lUl..'IU;••

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13

EMENDA lPI0367-3; ,"~. --,
ill I ~~;''':JI Constituinte GEOV N1 BORGES . __0 -

PLENARIO

Constituinte GEOVANI BORGES

PUdllOfc... ,ui.I...c."'ul.o

PlENARIO

Acrescente-se ao Art. 13, do projeto de Consti
tuiç~o o seguinte inciso:

Art. 13••••••••••••••••••••••••••••••••••••

){,(,X'tl oKX>H- - Complementação de despesas de transpor-
~te, necessária-s ao deslocamento traeetbo-ceetueoc.íe e vice-versa,
na forma da lei.

.JUSTIf'ICATIVA
O objetivo da presente emenda é deixar previsto

no "eecrecte que trata dos Direitos Sociais, conquista ao "Vale

Transportes que já se constitui, atualmente, iniciativa vitoriosa
a beneficiar milhares de trabalhadores de baixa renda.

EMENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se do Projeto de Constituição o art. 4~6

JUSTIFICATIVA

A matéria é.indubitavelmente,da alçada da leglsla

çUO ordlnátia,tendo em vist,a o que prece1tua o art.493,do Proj.!!,

to de Co.nstltulçAo.

EMENDA MODIFICATIVA

DispositiVO emendado: Art. 153,parágrafos lSl.21! e 3Q

o S 111 do art.153,do projeto de Cosntituiçll:o,

passa a ter a seguinte redação :

"Art. 153•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo Onico: Será proclamado eleito o

candidato que obtiver maioria simples de votos,não computados os

em branco e os nulos."
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JUSTIFICATIVA

.la a.J.!nea.a do Motigtl 356, do Projeto dll CClnstituição, ~sam e ter & segui.!!.

te redaçiot

"Art. 356 - .
a) - com trinta. eeee do trabalhol

b) - coa tempo in!erior L trinta ar.os, pelo enre!cio M trabalho noturno,de

roveza.::lento, penoso, !nsalubro ou pe:t"1r)OsoJ

o) - J;lDr velhioe aos 81111Senta fi cinco anos de idad0l

d) - por invalidez."

EJ.:EHIl.1. UODmCA.TI'V.1

DISPl::I5ITI\tS El.::::lúlA.:.OS s ll!neas do llrtigo 356

EMENDA lPl0379-7
l:JE'~';'~'~

rr;u'~iji;JPLENARID

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado :Art 37

o caput do artlgo 37 do Projeto de

Constltuição,passa a ter a seguinte redação

"Art 37- Qualquer cidadão,partldo pc

lItlco,associação ou sindicato,é parte legítima para propor ação

popular que vise anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio públi

co,à moralidade administrativa .acs recursos naturais e ao meio

a~biente e à sociedade em geral."

JUSTIfICATIVA

E';;:'~

l'"SU'~~fiCJPlENMrn

A tradição eleitoral brasileira é pela eleição

através de maIoria slmples,não se justificando .pcrtantu.passar-ee

a adotat' a maIoria absoluts,o que somente acarretaria dificuldades

inclu!své de despesa com a realização de dois pleitos eleitorais

em menos de cincoenta dias.Ca! porque suprimir-se tambem,os artigo

mencionados I modificando_se totalmente a redação.

....ü""CO ..... .lO/au.co ••u ...--------,

1'"1

PlOlllirlo

Constituinta OECw.m:~

rendo em v.iota o estabeleoido no m. 12, &l!naas "e" o ti.!", do Projeto de

Conntituição, dispondo que o hoCltlm e a mulher aio iguais cc 8reitos o obrigaçÕl!IB

til que ninguém sorá priv.ilegiado ou prejudicaeo em ra:o.ão de sexo ou idade, alê.c. do

que, no caSQ da aposentadoria por V8lhioe, a idade é &. meSl:l&, necoseário se tu

quo l1&tabeleça-se a idAde única do aposentadoria por tem;po do lIerviço, tanto ~

o homem COlllO para. a 1:lU.1.her, alterando-se por conseguinte, .. redação dAo &l!nea.

do artigo 356do Projeto.

EMENDA lP163ào-t'
['J

['J.........,.D~•.,lD/lu.ec.'.,lo

A emenda tem por fim eliminar redun

dância na redação do dispositivo e maior clareza,tendo ~m vista"

que- ac referir-se ao patrimônio público e à sociedade em geral,

desnecessário seria estabelecer-se as expressões sunprIafoas

pela emenda ,bem como amplia para recursos naturais. a vigilância

do povo

EMENDA lPlQ376-2 -------'j I'Ip:'L'''''~
I'"l ;onstitUinte GEOVAN' BORGES . L...!" _J

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art. 129.§ 41Z

o § 4~ do artigo 129 do Projeto de Constitul

ção,passa a ter a seguinte redação :

"l}rt.129 ••••••••••••••••••••••••••••

§ 412-0 Presidente da República comunicará

as razões do veto ao Presidente do Sendao, que será ecrec tado

d;ntro de trinta dIas a contar do seu receblmento,conslderando-se

mantido o veto se obtiver voto favorável da maIorIa absoluta dos

membros de cada uma das Casas do Congresso, reunlrlas em sessão con-

junta .,

6:L
O § ,Q do artigo...G-4"'; do Projeta de constituIção

Plenário

EJ.~.1DITIVA

DISPOSl'I'IVO~ s J.rtigo 345

-J.rt. 34.5 - ~.~~.~.~"".~,,~.".~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V - Valorização dos profillllionais na. área de sa1Ídtl ec to~B OI! níveis, ga..-e.,!l

tindo-lhos condições COr.d.ign&1I do- trabalho, padr;es adequB.l!os de n::ur.eração e apg,

t1entadoria 11011 v.into e cinco eaee de e:te:ro{oio em funções ca á:ea do saúde.

icNscento-se ~ artigo 345, do Projeto de Constituição, o seguinte incisos

J. O%etlplo do que está sendo propoeto no ar-t. 352, ino:u~o V, para. os pro!i.!.

lIionais de 13nsino em todos 08 n!veio, não se podo dei::r:ar de 'Valorizar tacbéc o Pl2

fiezdonal que atu& na. área de saúde, sob pena. do prejudicar-se qt.alquer pllU:O de

desQnvolv.Lmento desse i:Iportante setor da vida l!o País• .Da! a necessidade de &Pt:2,.

Vl!Lção da presente BJ:lenda. ao Projeto do ConsU Mçio adotado ;pela Cociosão de 5iat;!,

mauzação.

EMENDA lPl0381-9
['J

PJ
,.".- nnO/""n".uo;llJ

Art. 254 - •••••••••••••••••••••••••

§ 42 _ Os Municipios com mais de cem mil habI

tantes, poderão criar e manter com a ajuda da União, guarda Muni

cipal, como auxiliar da Policia Cívil.

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: Al't. 254

rncãua-se na Art. 254" do Projeto de Constitui

çiJo o seg.,uinte parágrafo:

JUSTIFICATIVA

Para adequação com o que estabelece o inciso V.

do Art. 252, do Projeto constituiç::lo necessário se faz a inclusão

do presente parágrafo, instituindo a guarda municipal como corpo

auxiliar da policia civil, na manutenção da Ordem Pública e in'le,!

tigação criminal. nos Hunicipios com população superior a cem mil

habitantes.

5;~""~

Gü:vwJ

JUSTIFICATIVA

lati~~ pedido de re:::s::e~~::: f~::o:d:::::S:a::. ::o;::S:e~::::~
rIo eXPli6+tar~ no disposltivo,que o veto será mantido se obtiver

o 'loto fav~iã.zel da maiorIa absoluta dos membros de cada uma das

Casas do congr~o Nacional,justIficalldo-se ass te , a alteração pre-

tendida pela presente emenda. ....-/7

PLENARID

EMENDA. HODIFlCA.UVA.

Dispositlv.o Emendado: Art. 1:: § lR

passa a ter a seguInte redação'

Art. &- .
§ lR os Prefeitos e os Vereadores serão submeti

dos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, após a

provação de denuncIa pela Câmara MunicIpal

~.cITIVJ,.

DISPQSI'!'IWEE}iIlUO: Artigo 87, inciso rr,

o inciso n, dg utigo 81, do Proje':o de Constituiçâo, passa. a Wr & li;!.

guinte red..!r.çãos

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o que se aplica aos Parlamenta

res Federais, que s6 poderão ser proces~os crIminalmente, epõa

liçença da Câmara, achamos que esse principio deve ser aplicado

aos Vereadores e Prefeitos.

Por essa razão just1fica-se a aprovação da pr!

Plenário

Co:nsti iuinte GI:C71llI :sc"lam

n - a de UIIl oargo de professor com \Q téonico ou cientIfico I ou & de do111

O&rbOS pri'vativoll de médico."

"Art. 87 - ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Constituição &tual ji aesegura o direito do a.c:uculaçâo de dois oargos

privativos do ::lÓd.ico a. exemplo de dois cargos de professor, r.ão se concebendo po.;:

tanto, quo asse dJ.reito já adquirido pela. classe cÕdioa., dei%e do figurar:na nova

Carta. Jragn&.

Por eeea ramo, juatifica,.-so & mudança. lia. redação do dispositiVO, ..través

da aprovação da. prosente ecenda.

EMENDA lPl0382-7
['J

PJ,
EMI::lIDAI>:omnCA.TIVJ.

DISFOSITIVO ::J:E:FlI1C(!l J.rtigo 88, aJ.!neIlS 'lb" o "o" •

TtaTIJ/.ItIlr"'......1J

-----'1 E;:;;;':-==J
.u.....""e~~.. J.1c/llll.D.'UIo, -,1 tJ""Ri~~g;;J

80 a. sua. supressão do Projoto do Consti tu1ção.

Com a. inclusão das exproasões "disciplinados ea 10i", no "cap.lt" do

SDPBDIA.-sE & redação do artigo 30 do Projeto de Cot18tituição:

JtJ5TI:F'ICA.ç1o

El1:mlL st!PEESSn1 1:0 ~. 30

artJ.go 29, desnecessária seria a redaçiOdo &rt40 30, justificar..do-so COCl i,!,

rr;~""~

tSl!'~WJPE'

• EMENDA ADITIVA

sente emenda.

Dispositivo emendado :Art 264

Acrescente-se ao inciso III do artigo 264,

a seguinte alínea :

"Art.264 ••• '" •••••••••••• • •••

lI! .

d) sobre vencimentos. salários ou

proventos de qualquer natureza,igual ou inferior a cinco salá

rios mínimos."

JUSTIFICATIVA

Não se justifica a cobrança de tributos ao

assalariado brasileiro que perceba rendimentos inferiores a cinco

salários mínimos Tributar o salário do trabalhador é inconcebível

e a emenda pretende evitar que isso continue ocorrendo.

As al!neas "b" e "o", do artigo 88, do Projeto do Constituição, passam a. tor

.. seguinte rodaçio:

"Art. 88 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11) - coamulsoriamtlnto, aos 65 (sessonta e oinco) L'lOBde idadel

o) _ vol\ll1t&naI:lente, apÓs 30 (trinta.) &T.os d8' sorviço."

não se conceba que .. Constituição estabeleça. di!erença. de idade para. &pose,a

tadoria ontre o holllel:l ti a.~CIU1har, DObretudo aO levar-se em conta. o disposto

&:rt. ~eas "o" til ":!" do Pro~eto adotado ,ela Cocisaio de 5istolllatização.

Alêo do mais, o m. 35~~~~~ntadori&por velhice aoe sessenta e clnco(65)

lLnOa de idad8, sem distinção do S&%O, no caso da. Previdência SocJ.tl1. Para. adeqU!;

ç&o .nh'e diçonti:'IOa diVOX'II0D do 1'rojeto, neceseário se tu .. aprovação da ~

..nttl eaen4&.

f EU:EmD!. ~;oDIFIc.':'IVA

DlSPOSITI"JO]l;.zm:.1.IO s Artigo 416, '§ 50•

o § 50 do artibQ 416, do 1':'ojoto de C'onstituiçMJ passa a ter.. s0&Ui!!.

te redação,

llArt•• 416 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

§ 5° - O cas:l.l:lel:~ pede ser dissolvido noe caSQB e:prGssos em ll!l1, dosdo

quo haja. lIrév.ia so;paraçi.o judioial por mais da um ar.o, ou cCJlllU'Ovada separação

de fa.to llOr cais do trêb anell.

A alteração na redação do dispoaitivo, tel:l por objotivo dimi.nuir em \UlJ

&nO as prl!Lzoa ali os~belecidoll, considerando-uo que uca. vez ocorridA a 8epar,!.

çio judicial, ó razolÍvol o perÍodo de um ano para. a. disllOlw;ão definitiva, CODO

tubM, apÓ. o prazo de três anos da I15Oparaçíio de :t&to.
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sente Constitwr;ão,

f) obedece o limite mãxino de área, nos ternos da pre-

res que dele dependem;

çÕes de trabaJho e produ~;

e) propaoaa o bem-estar de propr1etârJ.Os e trabalhado-

d) observa as disp::lsJ.çÕes Legaas que regulam as re~

c) não apresent'a conf1J.tos e/ou daspirtaa por' SlR posse

a) ê racionalmente aproveitado,

b) conserva os recursos naturllls renováveis e preserva

Parágrafo ÚIuco. a obrJ.gação SOCJ.a1 é CUl"pr'J.da. quando

o im5Ve1 rural símultanecmente.

e demiíu.o,

ntd~l.fCCUI"l:~IIU.~CWI.. l:o

PLENJ\:RIO

:1,55'
Ilt-SE ao p:ll'ágrafo únicodo art. /2. do capítulo IV,

que trata da segurança I\Íb4ca, a seguinte redação.

Art. 255 - ••••

~o único - Lea especial msFOt'á sobre as carrei

ras de Delegado ~ Pol!Cla, Perwtc C:t-inuna1 e Médico LegJ.5ta. cujo acesso será al

cançado medaarrte COOOJI'SO pÚblico de provas e ciMos.

,EMENDA lPlÓ387-8 .... -,
1:' OONSTITllINI'E W= MULLER ) fC";;;~

(!J I f§J';~Jã!lPlenário

"Art. 277 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ••••••••••••••••••••••••••.•..•....•••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

a) - vinte a UI:l inteiros o cinco déoil!.Os por cento ao Fundo de Parti0,=,

pa.çio dos Estados) do Dis~ito Federal e dos Territórios.11

glZmlA. J..oD~C'.!TIVA

DISFOS!TI'Je Erl.EJIDAIO J J.:rt. 217, inciso r, aJ..!rea. "a.".

C'onatitu1nto O=OVAm: ~ORGE$

A alínea lia" do inciso r, do artigo 27], do Projeto dEI Constituiçio, ~I\!,

11'&8. ter a seguinte n1daçãOf

g) respeita os dírertcs das populaçÕes indÍgenas.

Art. 318 - O lllÓve1 rural. que não corresponder ã obrJ.

gação sOCJ.a1. def:uu.da no artigo anterJor, será obJeto de desapropt'JBçâo por lnt~-

reeee soCJ..a1 para fms da refcrsra agnirJa. ,
Parágrafo prJJIem:l - os JJrÓveJ.S nm:us desapropriados

por jnteresse socaej, para efeito da refO~ agrárla cajacatem seus respectivos IlI'E.

pr~etár~os a receber Justa inderu.zaç.ão em títulos da dIvida agnirld;

Parágrafo segundo - (\ deseproprcecec de que 'trata o C!

put deste arb.go corresponde ã terra nua e às benrerteeaes J.nd.enciveJ.s,

Parágrafo 'tercerre - os 'tÍtulos de d.ívJ.da agrár.J.a são

resgatáVEU.S no prazo de 20 (vinte) anos, a pa:rot1r do segundo ano, emparc~las anl:!.

aJ.S sucessivas, assegurada a sua ecertacâc, a qualquer tell'pO, caro fonre. de paga

DEllto de 50% (cinquerrta. por cento) do Imposto Territorúü Rural.

• Art.~- A desapropt'laÇão por interesse socaaf par.;.
fms da reforna agrárJ..aopera automibca e imech.atamente a J.lllÍ.5são da união na po!

seda .un5ve1 rurel, pennitm:1o o seu respect.:Lvo regLStro. Qualquer contestação na

ação prÕprJ.a e/ou a adoção de outra medida Judicial sceerrte poderão versar sobre O

valor depositado pelo expropt'J.ante •,...
Art. 61Q - O JmÕve1rural. desapropriado por mt&'esse

socual para efeito da reforma agrária será mdenizado na proporção da utilidede

que representa para o meio social e tem coro pcm3metrds os trJ.l::utos honrados pelo

respectJ.vo proprietãrro.

CONS'I'ITUTNI'E AMAURY MlJLLER

.Art. 355 - ....

Parágrafo. único - A epcserrtadorua por vellú.ce dos tra

balhadores rcreia, de ambos os sexos, ê obb.da. aos 55 (cinquenta e cinco) anos de

:idade.

A canposiçâo dos quadros da IblÍcia CJ.vil incl.w..", afora

Delegados de PoJícia. 05 Peritos CrmmnaJ.s e os Médicostegaseee, can forreção de

nível superior. Ora. na legJ.Slação atual ,-que exibe dJ.storçÕes .inaceJ.tãveis, o a_

cesso a essas carreJ.raS pmvJ.1egJ.a alguns em prejw.zo de outros. A mxb.ficação

ca apenas e tão-semente unifonro.zar esses dirertcs, em obedJ.ên~ ao elemtar prm_

cípio da isonania.

ACREScnttE-SEao art. 356, do Projeto da Canissão de

Sistematização, na seção li, que trata da Prev1dêncJ..a Social, o segumte pará~

fo único:

~--__..n"..."".,"=====-=~

IEMENDA lP10388·6
PJ
(!J

Constituinte G:OVAlII:BCW!3

Plenário

Y.odUique-so a. redação l!o !noiao n e fIUB. alínea. "bOI, do artigo 461 do

Projeto do Constituiçio, onde consttl ''?undo do l'articipação dou Eat!lt.oa e do Di.!!,

trito FederaJ.", peeee 8. oOMmrs "Fundo do PartiOipaçio dos SO'taê.OB, do Dion:!.

to redera! o Territórioe."

l1io se justifica Il. c:clusâo dos Tomtórios j'ederais no dispositivo que

11'8 pretende emendar, sendo objetivo da proaante oearA mantor a redação da atual

Constituição, tar.do em vista que o Fl'E deatir.a.-so tlu:lbémaos Territórios.

Er.mm! MODD'ICA.TIU

DISl'OSITIID EEml!IO t .b:'t. 461, inoiao LI e alÍnea. 1'b1l.

~ n1'afJuIT,...c...io -.,

Plenário

pV
Art. '32S - Peslioas jurÍdJ.cas es1:rangeJXaS r.ão p:derâo.

dulos fiscaJ.S.

possuir :uo5veis rurais M paIs.

Parágrafo único - FJ.Caassegurado o acesso ã propt'J.e

dade ntt'al das pessoas fi:sl.CÇlS estrangeiras em área nãosupet'J.0!' a 3 (três) llÓd.!:!.

los fisea:u;, desde que residentes há mais de 5 (cinco) anos no Pa1's~

DISPOSICÕES TRANSI'I'6RIAS

$zr
Art. ~r A re~ta pÚbUca, resultante da trlbutaçâo

dos recursos fundlárl.Os, deverá atender exclusiva e priCirJ.tarla1'lente aos pI'OgraM3.S

ofJ.curi.s de refOJ;m3. agrária e de desenvolvmento do meio rural.
$ZG

Art. ~ - Fua constJ.tuído o fundo lhc.:Lonal de Refanra

Agn3rJ.a, c:andotação ~J.a de, no rnírumo, 5% (cmco porocento) da receJ.ta

",
Art• .a21 - D.Irante a execução da refor.:a agrã'rJ.a fJ.-

C2ll1 suspensas todas as açÕes de despeJO e reintegracão de posse contra arrenda~

rios, posseh-os e outlos trabalhadores nIrai.s que mantenham relaçÕes de produção

can o titular do danÚuo da gleba, ainda que irrliretaJnente.
$»

Art.~ - FJ.C2ll1 exclUÍdos de desaproprJ.acão por ll\t~

:rasse SOCJ.a1 para. fins da reforma agrárJ.a os JJIi5veJ.S dJ.réta e pessoa1metlte exp12

rados em regJ.Ire de econani.a fanul.iar, cuja dJ.mensão não ultrapasse a 10 (dez) RÉ.

J'iI!t. ~J_ Nmguempoderá ser proprietârJ.o, direta ou

:in::liretamente, de im5veJ. rural. comárea contínua cu descontInua supe:t'.1Ot' a 200

(duzentos) nódulos fiscaJ.S, facando o excedente SUJeito à desapropriação por an

-teresse socJ.a1 para efeito da reionna a~.

Parágrafo ÚIuco - A área referJ.da neste artigo ê con

siderada pelo conJurrto de .inéveis de \llII mesrroproprietârJ.o em qualquer re&J.ão do

País.

'IH
Art. ~ - Todas as doacÕas, vendas e coneessões de t

ras, feitas nos Ültims 25 (vmte e cinco) anos, :indeperdenterrente da ârea, são

consideradas nulas, revertendo ao patrJ.nÔroo da Utu.ão, quandaVJ..CJ.adas pela J..1e

dade e preJudi.cia.J.s ou lesJ.vas ao interesse pÚb1J.co.

o caput do art. 356 e suas alíneas, escore representeJn

certo avanço q1Ja!1to ao valor da epcserrtedcraa, VU"tt1aJnlerrte marginalu.an o hanem

do campo e a trel:alhadom rural, que têm direJ..to 1ÍqUJ.do e certo ã obtenção do ~

nef:iCJ.O. .Não hasta a menç:ão,na a15nea!! do art. antes referido, de que é ass~

reda aP'J5entadoria :por ve1luce aos 65 anos, urra vez que, neis adiante, o art. 36a

alude à prerrogativa de que lia partir dos 65 anos de }dade, todo cidadão, J.nCleJ>e!!

dente de prova de recollumento da con1:rJ.hlição para a SegurJ.dade Soclal e desde

que não possua outra fonte de rend.:i., fará Jus ã percepção de pensão~l eqlll.~

lente a um saJ.ãri.orni'nmo'l. 0:m::J se pXIe observar, esse tJ.po de benefícJ.O não ê

orientado especificamente para o agr:J.eU1tor ou para a agr'J.cultora. t um mecams

JlX) genét-ico Ora, o hc:rnem e a rrulher do carrq:o são contrJ.huintes efetJ.vos da Pre

v1dêncJ.a SocJ.a1, e:LS que recolhem 2,5\ (dois e meio por cento) de tudo quanto

ci.aJ..J.:unn p3ra a fomação do l\mrural.. A regra gera1, p"is, não se aplJ.ca a eles.

De resto, ê preciso ~destacar que a pensão fOI' vellu.ce aos 65 anos de idade, no.ca

se Co trabalhador rural, constJ.1:u.J., na verdade, a antítese da ap::lsentadorJ.a. As~

ta:t1sb.cas dem:lnstram sobeJamente que a expectatJ.va mécha de vJ.da do banemdo cam

po brasilell"O está rrw.to aquem desse I.imi.te. Dn consequêncJ.a, o benef!cJ.o será ~

cançado, emmuitos casos, depois da.nPrte do agricultor.

Ainda mais. a legJ.Slação em vigor (1.el. Canplementar :n0

11) ccmete odJ.osa discr.lJlUnaçãoao contemplar cema aposentadorla apenas o chefe

arrim:l do grupo famil:iar, referWo-se, equivocadamente,sanente ao hanem. Na medJ.

da em que o~ relator reconhece 05 chrei.tos da lmJ1her, 1mp3e-se que o texto

constituci.onal seja claro e explÍc.J.to quanto ã questão da aFOsentaclorJ.a A lnten

ção de acrescentar um parágrafo iirucoao art. 356 é exatammte a de corr'J.gl%' essa

anissão. Por outro lado, COlO haiY::m e mulher passam a. ter dJ.reJ.tos e obr~gações

J.gUais, não há porque fazer restrJ.çÕes ou diferenciacões entre um e cu~ no que

c:oncerne ã idade 1J.no.te para a obtencão da aposentado""t'J.a. RestarJ.a assinalar que

a percepção da aposentackrcia. por veJ.hi.ce aos 55 anos tem COtO lastro a cJ.rCl.lllS1:ân

cia de que o treha1hadaI' urbano conquista esse beneEfcw can nidia et.ir:Ia. seme

lhante. NJ.veJ.ar os trabalhadores ruraJ.S a esse limJ.te parece ser ne:lJ:.da justa e

racional, que não fere e 1:arnp:luco lesa o bcm-senso.

Conatituinto arov.L"lX~

~I.:ODIFIC..l..TIVA.

D1S1OSITIID ID:ElllD!OO t Artigo 323

o inoiso IX do aM. 13 do Projeto de Constituição, passa. a ter a ee~

te reda~s

"Art. 13 - ••••• ~ •••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••• a ••• a ••••••••

J. Mo Der que sojll.lll abolidos oa Territórios Federais do contex:to da F.!,

deração, não se pode corx:ebor a. e%clusão doa llle=OB no direito à percepção das

COta0 do ElIE, diroito 8880 j:' assesurado pela. atuaJ. Constituição.

Plonário

o artigo 323 do Projeto de Constituição, pasua. a. ter a ae~t1te rQ~

IX - grQ.ti:fioação na;taliJa, com base n4 reauneração integral de de20!!!,

bro do cada ano, isenta do qualquoJ::' deeconto ou tribu"taçio. n

A redação do dispoeitivo deve sor alterada. paro. ga...-antir ao tro.balhndor

quo rÃo poderá hll.ver quaJ.quor ooPOOio de dosconto na gra.tif'ioaçio natalina que

lhe aori Assegurada anualmente. Po1" eUIIA razão, austirica.-so .. aprovn.çio da PI'.!.

.ente omonda.

EMENDA lPlÔ38S:1
tJ
!1J
_----------ftlT~'.un .... &Çi~

~ TuT~ounl"c.çi.~, ---,

"Art. 323 - Compete ao heoutivo, quando da. concessão do incentivos I

f:LltCB.is a projeta0 SBropecuários de abertura. de novas fronteiras agrtcolas,

e:d.gir a. deBtinação de, no mínimo, lo;((dez por oento) da. área ef'etivamen,

te utili~, para. projetoB do 8osenta<:!ento do p~uenos agricultoree. 11

J. alteração propoet& na.redação do dispoeitivo visa. assegt.:rar o tl!n!,

mo do lo;t(dez por conto) da área. of'otivtl.Clente utilizo.da, para projetoe de

&IlQ8ntamento de pequenas agricultorea,. e cão como está redigido, ost:1pul8!!

40-110 .os dell por ca'tto como teto máximo, °que • inconcebível.

ulT~f""'n'... çl:~ ~_~

Dt-SE A SEGUINTE REDAÇ.ÃO ao ~. 317 e subsequentes, no Capítulo II (IblÍtJ.ca

Agrícola e Funchâ.rJ.a e da F2forma AgrárJ.a), do ProJeto da Canissão de SJ.Stema:b.za

ção:

~

I - - Art. 317 - h:J direito de propriedade de JJlÔve1 ruml

ctn'eSpOn:!e UIll3 olrlgação soda)..

A :unplantação de profundas nodifJ.caçÕes na estrutura fun

d:LârJ.a do paIs, de nodo a dem:lcrcrt:izar o rreJ.O rural e transformi-lo em poderoso J.nS

1nIIrento de prartJçãoSOCllÚ do banem do C8lllJX), estáa exJ.gJI' umconJunto de normas

c:onstJ.tucJ.onais capaz de viab:il.:Lza:!o a refoma agroári.a.

Desde logo, J.IIlPOt'ta. reconhecer que a terra deve e preci

sa repre!. mtar una o1:cigaQio social, c:anpelindo seu proprietário a utilizá-la ra..
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cionatserrre, desde que tenha a seu alcance os mec.anis:nosde uma polÍt1ca agrícola

aJustada às pecu1J.arllIades de cada reglào, ao tip:) de solo, ã tOp:lgrafia e sobre

tudo às culturas praticadas. Sob esse prdsea, a terra terá que ser aprcvextada ~

ra. a produção de alJ.nentos e natêrl.as~, e não ce:trO agora, quando ela estoca

da, emmrífcs casos, para a especulação iJroblliária rural.

f§i;;''''------'
~'~ãmJ

rr;:~~;'~

rw~~mJ

,.UW._'.a.."'"'/I.,..a.......' ~

CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

Justificativa

'LI..IUO/.~..''":la/.....a.....la-------~

• SUp:dlll!r o item "b" do incIso VIll do Art. 17.

"d" - "são rrrtangfveas os valores da pessoe humana e seus dd r-ea tcs
fundamentais, devendo o Estado respeitar e proteger a famí
lia, o nome, a imagem e a privacidade. Todos são aguaas pe

rante a Lea , sem dJ.stinção de sexo. raça, trabalho, credo r;

liposo e convicções po!iticas. Serão punldos pela leJ.. c';;
IIl.O crimes inafJ.ançãveis, os preconceitos de raça, cor. sexo
e de estado Qvi1.".

O texto reproduz, com melhor redação e alguns editamen

tos, a sub_emenda oferecida à Emenda Constitucional n 12 11, de
1518.4, enviada ao exame do Congresso Nacional e depois retirada p.!

lo então Presidente da República. Verifica texto da Carta Consti

tucional vigente, e das Leis nQ 5.4n, de 1968, e ,~e
1985. Resguarda a privacidade do cidadão e torna crime inatiança

vel a prática de ato que importe em discriminação por motivo de

raça, cor, sexo e estado civil. /' /)

JUSTIFICAcno

JUSTIFICAÇAD

A aposentadoria não mais pode ser vista C01lO U1lmero ra
ver de misericórdia. e:: necessário - questão de justiça - que se poupe o ~
sentado de un empobrecimento progressivo e Irexcrévef que lhe agrave os últi

mos dias de sua existência.
Geraram, os aposentados, a riqueza e o engrandecimento

da Pátria, e na velhice não pode ser reccecenseoc cem os gravames impostos p.!!

lo chamado "leão" que vorazmente dilapida aquilo que lhe sobrou para o final

de seus dias: proventos, e não renda.

Art. 12 •••

III .,.

Dê-se a letra "dOI UI do Art. 12, a seguarrte redação

SEÇl1!J II

DAPREVlDeJCIA SOCIAL

Acrescente-se ao artigo 356, o seguinte parágrafo

Art. 356 -

§ único _ O imposto de renda sobre. proventos da eccsen
tadoria só incidirá a partir do montante cceresneooenr
te a vinte salários mínimos.

Isto pode ser extremamente restritivo ao desenvolvimen
to das áreas maIs atrasadas tio país, além de poder servir para
manipulação de interesses de grupos cu'n interesses especificos

e até concorrentes entre 51, especialmente junto à populações

mais atrasadas. Achamos que o poder público, inclusive o muni
cãpat , deve ser responsabilizado pelo resguarde dos interesses

das comunidades e do meio ambiente.

r,r----------Tu.a/~1lI1"..IÇIa _

r PLENARIO

EMENDA lP10396-7
r

EMENDA lP10395·9'
r D.pu',,," COos'ltulote João de Pô" 'otuo"

f'l ~leoaf1o

l:MENDA lP10394:1'
f'l DEPUrMD GABRIEL GUERREIRO

tSA~~;:J

fui'~ãIã?l

JUSTIFICAÇJl:O

Os dispositivos cuja introdução no Antep~cial de Constituição se propõe

correspondem aos arts. 25 e 26 do Anteprojeto Final da Comissão do Sistema Trib,g

tário, Orçamento e Finanças.
A anlssão de tais dispositivos implica autanática eliminação da con

tribuição para o FINSOCIAL, tendo em vista o disposto no Capítulo dedicado ao Sis

tema rributário inserido no Anteprojeto Inicial de Constituição. Com efeito. a
contribuição para o FINSDCIAL é; na yerdade , U1l tributo em cascata, cobrado pela
União, como receita própria, incidente sobre hipóteses incluídas na competência

tributária dos Estados e do Distrito Federal
Para evitar essa imediata eliminação, os dispositivos propostos dll~

tam sua vigência por cinco anos, e destinam seus recursos ao custeio do processo

de descentralização de encargos para Estados e Municípios. Pretende-se Ld'Il8paUl~~
tina acomodaçãoà nova realidade, até que os recursos dos Fundos de Participação

de Estados, Distrito Federal e Municípios alcancem o percentual total de.46% do •

produto de arrecadação do imposto sobre produtos indJstrializados e do illPosto so

hre a renda, o que ocorrerá tanbém gradualmente.

Acrescenta parágrafo no Art. 308 do projeto.

§ 12 _ A outorga de direito de lavra de jazidas mine
rais 56 poderá ser concedida a b:tasileiros ou ã
empresas nacionais na forma da lei.

§ 22 _ A outorga de direitos minerários na faixa de
fronteiras nas reservas indígenas, parques na
cionais e reservas biológicas. ficam sujeitas ã
legislação especial que resguarde o interesse e
a soberania nacIonal e os direitos dos povos na
Uvas. -

Incluam-se, onde couber, os seguintes :;rti~ no Anteprojeto Inicial de Consti
tuição, TI.'!uJ.o!lj d"", D-oS!"'i''f'' {~""~.w",,,s.

§ 3!:! _ Não dependerá da autorização ou concessão o
aproveitamento de potenciais de energia renová
vel de capacidade reduzida. -

Artl:l. JOB - ••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. O produto da arrecadação da contribuição para o Fundo de

Investimento secíaí (FINSOCIAL) será destinado ao custeio da descen

tralização de serviços, .da LImão para os Estados, Distrito Federal e
I-lorúcIpios Com a efetiva e gradual transferência de ercarqos , deco,E.
rente do processo de descentralização, a contribuição será redunda
a razão de umquinto por ano, extinguindo-se definitiva'llEnte ao tér

mino do exercício de 1993.

Art. Fica criado o Fundo de Descentrali:zação, para atender ao

custo da descentralização de encargos da União, conforme plano a ser
elaborado pelo Poder Executivo Federal, ao qual ceceré gerir o Fundo,

ouvidos o Conselho de Representantes dos Estados e do uistrf.tc Fede

ral e O Conselho de Representantes dos MunioípIos
§ 11<! O Fundo de Descentralização constituir-se-á do produto

de arrecadação da contribuição para o FINSOCIAL, bem como de outros

recursos que lhe forem destinados pela União
§ 212 O plano de que trata este artigo será executado mediante

acordo da União com os Estados, Distrito Federal e Mun!c-ipios, que
definirá os encargos a transferir e, por tempo determinado os recur

sos do Fundo que lhe deverão corresponder."

~ flnO/.lltITI"~Açia__---- -_

EMENDÃ lP10391·6r: ir::PLJTADO FERNJ\NDO BEZEMA COELHO

: 'Fl-.SK~R(Q

'EMENDA lP10392-4'
{'J DEPürADO GABRIEL GUERREIRO

Todavia,gra e amplia o dJ.reJ.to de propriedade, sem ferU' ou VJ.o1entar a leJ..

sem a JIlSCl"JI;lâo desses necerusncs no texto' consb:tuCJ.Ona1. a reforma agrária ccn

t:i.nuará linu:tada ao papel e ao discurso,. ao te:t:p:) em que os conflitos e vJ.01ências

peJa posse e dcminio da terra crescerão assustadoramente, pondo em rasco a prÕprJ.a

estabilidade p:l1Ítico-ll'IStJ.tucioMl do Pais. can desdobraJlentos sociaJ..S extrerr~

'bs ;inquietadores. A paz TO meio rural. estão pois, intim:un:ente assooada ã refoxma

egrâria. se:n ela, o carnp:> contimarã ensanguentado, os flUKOS migroatórJ.os em~

ção à fÍlnbrJa das CJ.dades não cessamo e a prcdução de a1lmentos pernanecerá es~

cionada em torno de 60 llU.1h:3es de toneladas, atendendo precaI'J.amente a JTeOOS da

JDetade da~ brasJ.1eira. Negar esses avanços corresponderá a conde.nar mais

de 70 m1JhÕes de hanens, mulheres e Cl"J.anÇaS ã fare, ao desespero e à revolta. ~

nhã, podererros ser tIIla nuJ:b.dão de pi~ fislCOS e mtelectu.lls, de famintos e

esfarrapados, de rejeit.M::se revoltados. SÓ a verdadell"a refoma agrárJ.a pedem e

VJ.tar essa sanbrJa e desalentadota perspecnva

Dentro dessa perspeetava, ê fundamental que a declara

ção de arrteresse social para fins. da reforma agrárJ,a opere automitJ.ca e amedaata

nerrte a inu.ssão da Uruãona posse do J.m5ve1 deseprcprcedc, Sema mclusão des

se dJ.sposJ.1:1:ro no texto conshtuc.wnal, to::lo e qualquer prograna de refonna agrã

ma esbarrará em obstáculos int:::ransI:oníveJ.S, conforme co:nprova a própria rea1.J.da

de recaoref., O prazo atual (118 horas) confere ao proprJ.etâr~a o drrerto de aJui

zar ação no sentido de sustar o processo desapropr~tórJ.o. ConcedJ.daa 1JI:u.nar,
faca

fato ccmm na prét:t.ea forense, a terra desaproprJ.adal~ud1Ce,JJIlPOSs1bilitando

legalJrerrte a sua posse e dcrnÍm.o pelos agr.l.CU1tores sem terra. Cera o Julgamento

do nérJ.to é geralmente demrado, a reforma agrária é Jogada às calendas gregas, a

gravando o quadro de tensões políticas e sociais que, hoJe, cerectercae o M/110 ru

ra1. Aliás, convê:nressaltar que sem essa daepcsatavc, todos os possíve:L5 avan

ços da mame. agrárlll serão prejudâcedce ,

Dem:u.s, não se pode ccmpreender que a propruedade rural

,não tenha umlimite mâxmo. A leJ. e a vida têm um 1Jmi.te. A própria ConstJ.tw.eão

00 Paragual., país que há largos anos vive sob o tacão de UMa di-tadura mi1J.tar po

licialesca e repressava, estabelece parâ'i'.etros l.imJ.tadores do chreJ.to de proprie

dade (art. 129) Por que, então, llIlpedir que a Lgi.Maior do BresJ.1 não estabele

ça necerueacs que 1.JIm.tem a dimensão do J.nÕvel rural? Não custa lembrar que algu

nas pessoas jurích.cas, racíoreua e estrengeams, possuem Imensos feudos no país. A

Madell'ell'a NacJ.Crnll, aqw. mencaonada COllO sJJllPles :Üustra.ção, poS5UJ. prcpruedadee

00 coração da Amazõro.a que, sceadee, são supemores a 11 nu.lhÕes e 300 nul hectares

ou seja, uma área canparâvel à superfíCJ.e geográfica do Fstado do RJ.ode Janeiro.

será justo que uma empresa es1:range;r.ra detenha tanta terra e mns de 12 nu.1hÕes de

bnlsileJ.l'OS '"não possuam umpa.J.m::l sequer de chão? Esse quadro está a denonstra:r', de

outra. parte. que, alémde limitação da prcpruedade, é vital prmbll' o acesso ã pI2

pri.edade rural de pessoas jurÍdicas nâc-necacraas, Afmal, esses :imensos latlÍ1Ín

chos representam, na verdade, percgcscs encâeves estrengecrcs no País. colocando

Em risco a segurança e a própria soberarua. naclon<U.S

O processo legal deve, 'talr.bêm, conter necamseo, em suas disposJ.

eões transitórias, que perndta a revisão, pelo llinJ.Stér.lO Púb1J.co Federal, de to

ôae as doaçÕes, vendas e concessões de terras, fartas nos úJ:timos 25 anos. Ccmpro

vada a ilegalidade dessas cperecêes, as terras havidas J.legJ.timamente reverterão

ao Íatrlmõnio da Uniãoe passarão a arrtegrer- o fundo NacJ.onal de Reforma AgnirJ.a.

{larece .imp:>rtante destacar, por fJJll, que as JlJJdanças que a presEl!!

'te emenda sugere não contêm quaisquer veleJ.dades estatJ.zantes ou coletJ.vistas. O:m

efeito, a proposta é clara e palmmnente neo-capitalista, na mechda em que ccnse-

EMENDA lP10390·8'
l!l Deputado VLADIMIR PALMEIRA

f'l p~, .. : '"

Dê-se ao artigo 129 do Projeto de Constituição da Comissão de

Sistematização a seguinte redação.

Justificativa:

Propõe-se o parágrafo IR porque a nacionalização do sub
solo do país é um imperativo da soberania nacional. Este é o únT
co mecanismo que nos permJ.te uma posição soberana nos mercados In
terno e externo frente aos interesses de matérias primas essencI
ais. -

O Parágrafo 22 pede a supressão do Art. 307. remete para
legislação ordinária o resguardo de situações espec1fJ.cas fIl.ltáveis
no tempo e no espaço (fronteira do Rio Grande do Sul é di ferente
de fronteira em Roraima. bem como existem situações muitQ diver
sas na questão indígena) e amplia os cuidados da lei sobre especT
tlcldades na questão dos parques nacionai;; e reservas de preservã
ção biológica. -

CONSTITUINTE MYRIAH PORTELLA

PLENARIO
TI:na/lltln'.. II;Ia ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.12,í "d"

Na al!nea nd" do inciso I do art. 12, in-

clua-se, entre os vocábulos "degradar'· e "por pàlavra" a. se
guinte frase:

Justificativa

Suprime o Art. 411 e seu Parágrafo Onlco.

r,r----------flUO�""'''''"''V oa ---,

L.5cin (fRfllSn. PFt· f/3.

qee/'<-c..!~daJo. M~.
'J I. D •

JUSTIFICATIVA

~~:12•••

d> •••pessoas por raz~o de sexo J ou por per te!!.

cer a qualquer grupo étcnico r racial ou de cor, ••

o objetivD da presente emenda é explicitar a
puniç~o pela discriminação na forma de subestimação, estereo_

tipia ou degradação contra a mulher, que ocupa substancial es

paço e tempo nos meIos de comunicação, valendo notar a exl5:
tência de publicações, cujo objeto sllo mulheres _ subestima
das, estereotipadas, e radadas. -

lU"~MA MA /4 po5 - R.W

fS';~;':J

m;';ãmJhlu.'a/~~~".la/l"'.~"'''o.a

PI...t:N<P,.O

Tratam-se de detalhes que evidentemente devem ser objeto
da legislação mineral ord~nária e nlIo cabem no texto constitu

clonal. O conceito emitido de recomposição é extremamente SUbj;

Uvo e precisa ser definido na legislação o que não cabe n;
ConsUtu!ção.

EMENDA lP10393·2
f'l OEPU~AOO GABRIEL GUERREIRO

JUSTIFICATIVA

Em todo o debate na Constituinte sentimos o desejo de

ampliar os poderes do legislativo ou restringir aqueles do exec.!!

tivo. f incompreensível que se mantenha o direito de veto, uma

intromissão absurda e abusiva do poder executivo no
M

legJ.slaHvo.
Enquanto todos debatem parlamentarismo ou presidencialismo mitl.
gado, continua-se a deixar que o executivo, encarnado pelo Pr.!:.
sidente ou pelo Primeiro-Ministro, tenha um poder desconsiderado.

~ fundalllental pois, no sentido do desejo generalizado de reduzir

os poderes da Presidência da República, o fim do direito de veto.

Art. 129 - O Presidente do Congresso Nacional sanci,2,

nará o projeto de lei.

Parágrafo único _ Decorrido o prazo de quinze dias,

o silêncio ~o Presidente do Congresso importará sanção
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Cgnstftulntt ADRDA! 00 STRECK
~~_-.w, _

o IHCRA é uaa sigla Ilaldita que cria desconfianças e
teacres por onde passae seus funclonlirios e viaturas. No processo de
desapropriaçfto da Fazenda Sfto Pedro _ 42 1<11 do centro de Parto Ale
gre _, os -zelosos" condutores da mensagea de melhor distribuiçfto das
nossas terras chegara. ao ato extaeau de contar os pintos do terrei
ro da fa.Ula desapropriada. Nos assentaeentcs feitos pelo INCRA no
Rio Grande do Sul, os colonos queixaM-se de proeessas que nãc sJlo
cuapridas, e por isto sEIo jogados li própria sorte 01'- aebãente de •
Mhculdade••

Fa1l!Jr ea INCHA hoje no .eio rural 115 pro.over UM cU
Ma de Incerteza e de .á_vontade. O INCRA, se nos seus 16 anos de vI
da, nãc aprendeu a ~rab81har. nllo será agora nu. Mo.ento de profundos
tensões que mostrará co-petêncIa nu. raMO dellcadfsshlo corno o que
trata da ocupaçfto adequada das nossas t-erras disponíveis para a agr!
cultura. Morto o INCHA, Yiva. as Secretarias Estaduais de Agricultu
ra, porque ningu&: .elhar do que elas conhece as peculiaridades da.
'reas sob suas jurlsdiçll'es.

se Uveraos 8 sensatez de aceitar que quase tudo o qJl!I

foi feito aU esta data sob o império do INCRA é trabalho Incolllpleto
e COIl ranço paternalista, já teremos dado Q primeIro passo dest.1nado
8 sanear o elenco de erros grosseIros COIIIetidos por lJIlll entidade onerosa, wjo
peso toma-se inst4XJrl;ável na hora emqJe o Pafs precisa exti:tpar tuOO o fP'~ nIIo
ustlfI s,

ElIENOA ADITIVA

Inclua-.se o seguinte dispositivo, COIlO artigo 497, no
Projeto de Constituição:

·Art. ~97 - LeI especial, a ser prOMulgada no prazo de
um ano. criará o Crédito F'undiário, '0011I recursos orilll
das do IlllpoStO Tnritorial Rural e de dotações orça:
MenUrias, destinado a custear os projetos de Refor_
ee Agrária ~ ColonIzação.

"Parlig. tlrucc - Os recursos do Crédito Fundiário serlo
adMInistrados pela 'caateree de Crédito Agdcola tio Ban
co do Brasil. li -

teeoe crédito no Brasil para COMpra de 11quidi ficador
eutceõvet., casa ou aparta.ento, televisor, aparelho de soa 3 e. 1.Se
ri. u. absurdo que nu. PaIs COM u•• fronteIra agdcola que pode se;
.ult1pHceda por quatro - u. fato fMpar no Mundo de hoje _ cunt.lnullis
seeee se. recursos para que. deseja trabalhar a terra. -

Mas, apenas prover O" agricultor de um pedaço de chfto
nú. seria insuficiente. POr isto, a Crédito fundiltrio sed 81go,o 1It.!
ls abrangente possível, que permitIrá 80 ruricola adquirir insuJllos
básicos, equfpaeentos , construçUo de galpftes e, inclusive, ue teto
para abrIgá-lo, SeM falar nos recursos "scnantes'' que necessitará pa

ra prover o sustenta de sua fa.I11a, enquanto ti colheita não chega;:
O Mal da Reforda Agrária, nos terMOS ec que ela es

U sendo !mplelflentada pelo Governo, é que se faÍa ape~as na terr;
COIlO se este fosse o !,jnico eleMento nura processo de ocupação racio_
nal dos espaços rurais. GeralMente, a terra. nUM projeto agr.ícola ,
nllo ultrapassa os 30S do total do investilllento; os outros 70S deve.
existir ta.bé. e_ for.a de crédito. ou siMples.ente nllo haverá agrl
cultura. -

Rec-enteMente. nu. debate pub1!co de que psrticipei m
Porto Alegre, UM Senador da República disse que fundaMental li dis_
tribuir a terra, ..eSMO que nrlo existam recursos para cultivá-la. Ou
seja. algu~s hpMens plíb1!cos defende. a idêia inconseqDente de ape
nas to.ar terras de qtseM as têM para entregá_las aos .se.-terra-.se
rIa uma versl10 excessivallente sbpl6ria de UIIassunto de transeen:
dental IMportâncIa, que se be. gerenciado resolverá o principal pro
ble.a brasileiro: a slJbnutrlç§o da nossa gente. -

O Crédito Fund16rio, nos aoldes e. que estou prOpon_
do, visa acabar COll as tenslles Políticas qqc inquietu 8 vida rural
brasileira. Que. ror do raJlO e se apresentar aos 6rgGos encarregado••
de adllinlstrar o Crédito FundiárIo (Carteira de Crédito Agrfcola do
Bllnca do Bnsil) ter' - preenchidos os requisitos bdsicos _ todo Q

apoio de que necessih para se transformar nu. produtor rural. Da
_esaa foras que UH barbeiro,"'u. dono de ar.azélt, ou IJquele cidadllo
urbano, que. nlJo conhece os rigores da roça, será aconselhado a pro
Curar financ:Iarnento para se desenvolver dentro do ruo a Que sempre
se dedicou.

perguntaM_me sobre a origeM dos recurt;os que consti
rIJo o Crédito Fundiário. Nilo é difícil responder, se levarllos e. CO!!
ta que existem hoje débltos COM IlIlposto Territorial Rural (ITR) sup~

rIor a 50 bilhões de cruzados. A cobrança SUllária e urgente dessas
lnadl.plências _ e a Constituinte, como Poder origin4rio, te. força

_para instrumentalizar a 3ustiça nesse sentido - nos daria um f61ego
extraordinário a ponto talvez de ne. se encontrar tantos agrlculto
preparados para absorver estes recursos no espaço de um ano. Depois,
co-o medida co.plelllentar, procederialllos a uaa revisl:lo dos critérios
de cobrança do ITR, cOlllpletallente defasados, tanto que nas lmedia
çl'Ses de Porto Alegre o proprietária de 1.000 ha de terras agriculU
veis paga imposto igual ao IPTU de u. aparta.ente de 2 quartos, 10
callzado e. bairro de classe .édia alta.

•O Crédito Fundiário, dentre tantos outros beneUcios,
ell.inará o paternall$lIlo caracterIstico das entidades do Governo,s~

pre dispostas a ressaltar os direitos dos benet'iciados se. nenhu..a~
tose aos deveres a que todos SOMOS sublletidos e. qualquer proposta
ria de trabalho.

~ Vejo na instltuIçlIo do Crédito Fundiário - que nDo ,
nenhUMa. novidade, pois já existiu no Banco ({o Brasil na dl!cada de 60
o reMédio antl_dellagogia destinado a proMover u.a retor•• agdt1a r,.
_SItO durante seu pu!odo de lMPlantaçlo. dar' condIçGes a que • no!.
•• tonelagMl de grlos continue crescendo.
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·Art. 498 - Fica extinto o INSTITUTO NACIOUAL DE COLO
nlzAç1fO E REFORWA AGRA'RIA (INCRA), passando seu patri
mOnio. c08petêncio. atribuições e responsabilidades~
Secretarias Estaduais de Agricultura. na data de prol
Ilulgação desta Consti tuiçllo.·

Acrescente-se ao Projeto de Constltulçllo, CpMO artigo
498. o seguinte dispositivo:

o INCRA constitui hoje o lIaior obsUculo l concretlz,!
çlla da Reforma Agdrla no PaIs.' HerdeIro dos vfcios e Inépcias do 8.!l
tigo INIC - Instituto Nacional de Imlg:raçl'jo e Colonlzaçfto, o INCRA con
seguiu, nos últbos teMpos. pr-ejudiclar llIais a iJlplantaçlla da Refor:
.0 Agdrla do que as not6rias orgBnizaç15es de defesa de latifúndios.

Os equfvocos co.etidos pelo INCRA, lO tentar prOMover
a de5aproprIaçllo de terras produtivas. e. desrespeito ao Estatuto da
Teru e: • atual ConstJtu!çllq..provocero.. 8; unUlo dos proprietários r,!!
raJ. contra II refoma agd!1a.•

O mCRA conseguiu levar a IntranqtUlldade 80 call1po,t.n1
contra a Reforma Agrária até .esllIo os pequenos produtores, que nad
têM a perder COM a audança da estrutura fundUria do País.

Nfto adianta mudar o nome do INCRA, conservando a mesm
estrutura Inapta. viciosa e centralizadora.

A extinçllo do INCRA levará tranqftil1dade 80S proprJe-
tárJos rurais e esperança aos agricultore;> seM-terra, que hoje, 22
anos ap6s a publJcaçlo do Esututo dà Terr•• nlo conn_ ..15

órglos encarregados de s..~tH à ..rara Agml••

JUSTIF'ICAÇJ{O

A RerorMa AgrlirJa constitui, inegavelMente. U_,8 das
preocupaçües centrais da soci-edade brasileira, sendo, hoje, o divi
sor de liguas dos debates constituintes.

Nilo hli duvida de que o conteúdo ldeol.tSglco lJJI!! m.~
do os debates sobre a questD:o fundiária teM difieultado o encaednbe
.ento de soluç~es que atenda.. aos 1.perat1vo~ do desenvolvimento na-,
eJonal e da justiça social.

As Forças Artladas brasileiras. alt!. de suas atribüi
çlies nceeats , poderia. prestar Ull relevante serviço ao País ao auxf-,
liareM a implantaçl!o dos Projetas de Reforma Agdiria, não s6 pelos
excelentes recursos humanos e Materiais de que dispõem, ccac tambéM

~ pela certeza de que sua participaçllo evitará o confronto entre as
partes interessadas na questllo fundHrJa.

As Forças Araadas pcssuee batalhões especlaU~ados e_
construçllo rodoviária. engenharia. cartografia, saúde e outros, cu
jo concurso seria Inestimável para au)(iliar UMa ã.pIa, 'dellocrática e
objeUva Reforma Agrária, que nllo se lilllte a Mera divisilo de terras
improdutivas.

COM esse objetivo, as F'orçar ArMadas poderia_ organi
zar Batalhll'es Agrários, cuja atuaçfto seria inesU.ável para a con
cretlzaç§o de uma Reforma Agrária que liberte o hoae- do callpo da li!
sérla. aUMente a produçllo agrJcola e o mercado interno, proprician~

do o desenvolvilllento justo e equilibrado da econo.la nacional.
Os Batalhlles Agrários serialll constItuldos, de prefe

rência, por .filhos de agricultores. quando estes atingire. a idade
de prestar o SERVIÇO MILITQO.

o cooperativis.-o tee-se revelado UIIa alternativa de• .!!
cr4tica e eticiente entre o IndividualiSMO da propriedade privada e I

o coletivismo que não dl1 certo na atividade agrícollt.•
A futura Constituiçl!fo certa.ente acolherá e. seus di~

positivos o. esUaulo ao cooperat1visao, instituto que pruecve a sol!
darted"ade social e a dellocratlzaçDo da propriedade..

A alternativa cooperativista, já conteMp18dl!l no Esta
tuto d. Terra (e laaentavelllente não posta e. pr4tJca) pode se trm!
fornar no caminho para a ag:Ucultura e para o agricultor brasileiro.
evitando o fracasso dos projetos de Reforma Agrária.

O suporte do Crédito f'undUrJo e a colaboraçlIo das for
çar ArMdas serlJo a garantia de qJe os plMos de Rerorma Agrária te~ êxito.

-Art. 326 - Os projetos de Reforma Agdria e Coloniza
çfto de terrb etI áreas superiores ik 20.000 ha sr:!'rlIo
exer:utadas plJr inte:mádio de cooperativas de produt.!!
res , co. supO'l'te n~ Crédito Fundiário e colaboração
dês Forças Ar.adBS. durante o período de illplantação.-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 247

- S 1" - Ás Forças Armadas caberá. aléM de suas atr!
bulç~es ncrears , auxiliar a implantação de Projetos
de RefOrMa Agrária e ecrcoreecac , utilizando sua in
fra-estrutura hUllana e material."

Inclua-se o seguinte S 10 ao art. 247 do Projeto de
Constituiç§o. renuaerande-se o atual parág. único, que passa a S 2":

-Art. 247 - ._ _ .
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PARTE EMENÔADA: PREAMBULD

CONSTITUINTE MYRIAMlI1'CpORTELLA

Art. 100 - E de competência exclusiva da Congresso Nacional:

XVIII.
XIX. _ No interesse nacional determinar a caducid~

'de ou suspensão de direitos sobre o subsolo
nacional outorgados pelo poder público.

Just:l.ficativa

Dada a importância estratégica do subsolo nacional s!:!.
-os de opinião que b Congresso Nacional não deve participar das
decisões que concedem direitos minerários. mas deve resguardar
para si o direito de suspender esses direitos, sempre que o i!!
teresse nacional for lesado. Isto representa inegáveL fortalec!
IItnto do poder do Congresso Nacional sobre a soberania do no,!
.0 subsolo.

o ~ortante sfto os estudos prévios para se evitar ou
criar MecaniSMOS de proteçfto. As tais audiências públicas podeM
servir para Mar1ipulaçlles polftlcas Illuito sérias.

Justit1cativa

X
II

Art. 408 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

x.
II.

Suprille o Art. 307.

Justificativa

VII. Exigir para instalaçfto de atividade potencialmente ca~
sadora de degredaçfto da meio 8llbiente. estudo prévio
do iapacto aMbientQ1.

Inc1ua-se ce-o artigo 326 do Projeto de Constltuiçlo.
~....... -1-1s. o segulnte,dIsposItivo:'

ModUica a redação do inciso VII do Art. 408.

Inclue-se estes assuntos Junta.ente com outros de Igual
relevAnc1a~dgrafOSegundo do Art. 308.

Plenário

Acrescente Inciso XIX ao Art. 100.

Inclua-se entre os. vocábulos "raça ll e "cor" a
palav1;a "sexo".

JUSTIFICATIVA

Assegurando o projeto de Constituição, iguald.!
de de direitos para homem e mulher, n110 é justo que, entre os
prop6sitos dos representantes do povo brasileiro, fique sem
expressão t aquele rundement;c indispensável à construção de
um grande Pais.
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que passar' a ter _ seguinte redaçllo:

Art. 44 e S lQ,

Art••• - O Defensor do Povo será eleito pela Callara dos Deputados ee-
diante escolha de .dvogado COM lO anos de MiliUnc!a de lis

ta encaminhada pela secIonal da OAB, para mandato de 5 anos, permitida
• nelelçtio, enque.nto be. servir, med1ante anternlnch de Estado de a
tuac:lo.

JÍJSTIF'ICATIVA

A atlvidadé cooperativista nân tell co'110 objetivo pr!
meiro o lucro pelo lucro, nem tampouco vasa especular em suas atlv!
dades eccnêmcas • No sãeteea , o retorno dos ganhos é proporcional
movimento do associado.

De:;tarte I! funda_entaI que o ato praticado, no siste..
ma, entre o esseereee e a cooperativa ou entre as ccoperat.Ivae asso ..
ciadas, nllo seja. gravados. Estes procedimentos objetivam a melhorl.
do desempenho não s6 da cooperativa -ccmc do próprio easocfedc , •

acrescente-se ee artigo 265, drtcr sc rr, a segu.!i"lteil
letra.:

e - sobre o alo cooperativo, assilll considerado aquele praticado en
tre o associada e a cooperativa, ou. entre ccoperet Ivas assoe.!,!
das, na rea).!zação de serviços, operações ou atividades que CO"!,
tItuelll o objeto soclll.

PJ7:;~":J

51i~B7El
TlZU/.llllt"~ ~

~LEIlAAIO

Altera a redaçlo do

iEMENDÃ 11'10409:'-2'
~OHST1TUINTE PAlLO MACARIN;U-

JUS'fIPICAçXO

~-- !emente por lllIi"lapso, o projeto ora em~dlSdo não conalgnou qu~

ee l_ao dó dire,U:o de filJcalizar caberá a união, tmabêm, aquele de

lfllJulax sobxe as operaçõea de se.g:w:o ~ Rute paaso. O proje.to-- < foge
• ragra- estllbelecida na Constituição de 19416 e nas que a sucedeu, 5!,

j ... ref'orma realizada no Governo catltelo Branco, seja li refor:ma ed!

bicSa pe~~ea- M1lltftx'; toda•. 01" acom- 'qUO'>. tJn1âõ Pedei'áT não

.~t.. fiscalizará, com. 'também legiolarã sobre sequrrJs e capitali

Ação.
C01Q esta emenda, pois". estamos apenas corrigindo um lapso mui

to ficil de acontecer, lapsQ resultante de pressa - sempre má ecnae

lhetra - ~~ vet pt:ea1~do o~ :rabalhos conaUi:uinte7"

~DA HODIF!CA'!'IVA

~lja~se. assbl, o tt..en IX do artigo 54.:

Legislar sobre as operações do natureza fi.nmlceira, enpectal

iW!11te as do crédito, c~io. seguros, capi<tali2ação a, 'Larr.bê!:l,fiaca-
lbá-l/iu. ~

JUSTIFICATIVA

Art. 153 - A eleiçãO' para Presidente da República rer-ee-ã pOr sufr'
gio universal, direto e secreto,sessenta dias antes d;;
término do mandato presidencial.

pr,;;--:J
[i-rtt7;ãLã7l

Altera a redaçiJo do caput do artigo 153:

IEMENDÃ lPl0414·9
(JCONSTITUINTE PAULO MAtARI"I

o objetivo da presente elllenda.
Necessário, contudo, aperfeiçoá-la. ~

JUSTIFICATIVA.

5 III - O Defensor do Povo ntio POderá exercer suas tunç~es onde estiver
inscrito n. OAB e terá prazo de )0 dIas para oferecer resposta

inieial. Inforllando 1$ providêncIas adotadas tias denúncias recebidas.

U. dos .aiores avanços, nl nova CArta
Mlgna, , I insUtuiçlo di Defensoria do Povo. segundo nos relata o e.i
nente cId.dlo e hOMeM públ1ca Walkyrio Coelho, de que", recebeece a pr;
sente propositura. -

Precisalllos evItar que se torne letra _

Será o instrumento do povo, da socied!,
de civIl, em defesa dos dIreitos de cada cidadão e _es.o de entidades.

b) a le1. regulará a competência das entJ.dades

slQtUCa2.S para arrecadar contr~buJ.çõe5 compulsórlas deatana

diU!! ao cus t.eac de suas at1.v1dades e de programa~ de aneeres

se das categon.as por elas representadas;

...__ •..·ON' .. ••....da ~

:::I~~~:I::E~DADO. "rt~90 17, l.nC2.S0 IV.

rnes.re-ee no 1.nC1.S0 IV do artJ.go 17 do ProJeto
de ConstJ.tuJ.ção a segu~nte alínea "h", alterando-se a J.nd1.

cação das eeeeas alíneas:

~EHARIO

- _)I:l!M07·6 __ ...~ _
~ADUENO

JUSTIFICATIvr- ~ prudent~ que, até por motivos ôbvãcs , entre a eleiçllo.e m
posse, não med!e prazo super.íor li 60 dias.

A ronutençào da contribtU.ç:;o s1nth.cal compul-

sória é pr~ncípl,o que âeve constar do texto con~t1tucJ.onal

el1 elaboração.

H.ultoa/--.cotl__aIiI ~

APREnDIZADO

Acrescente_se a letra "q" do lnc1so xv do Art. 12:

/.\ recuperaç:Io do preso está condicionada a poss!bUldatie de li':!.

trab31ho d4lno el'l JOiua vida, :fozgo pera qua! il"ipõe-sf'2 I) necessidade CIo
um aprendlzedo qigno para exercer Ul'lll atividade que assegure o sustel'l
1;0 prôp!'!o I:l de sua farl!1ia. -

, JlfJSTlFICt4TIVIi

I"'!LENARIO

'tUle/~e' ~

aU"~Qi1 c ued::J~ªo do inciso UI dD cl'dgo 7S g que vassBrá a ter
o seguinte red8l;Oo:

Il prudm.1te que, a.té po,!: lltOtivos ób'JIQs~ entt'e B 81e1ç~o e a
pcseev 01:10 ceure prazo superior 2 60 eras,

Altera 8 redaçl!o do caput do artigo 64:

Art. 64 - O Prefeito será eleito até sessenta dias antes do terllo do
lllandato de seu antecessor I apl1cadas as regrns dos parágra_
roa HI e 2Q do artigo 153.

""""----------TEl:Ta/_'ro""'t.;1~-- _,

COl!l l:Ç>l11Ção à euecnonue 51m:hcal. visão

errôn,,>': doces-r.. do encene de EQ entiPndpr que a contrJ.buição

P.1nchc;.l eon"Jqt~n.R ài' rocec ee tr.1buti'ir.H' do cevemo, r rena
fl"rlda aO$- !'lr(LCiltC'.::. Pf"lC'..s0lltr.1r3.o. gk_C't-nfí"gllrl' I:' çm:tto
que uma cate"'9õ";J.á e-;;;nôm1-;" ou P~Of1ss10nal oi!S:;I.WJe para poder

Obter flua representação. já gUl:' falhas estrutura.'!.:! s-eãecae
nadas õJ,O <lsSOCl.at1U1.5FO volunt<Í:n.o não Ih ... perm1.teM a a530

c1.eção nllturaL

l?ot' outro lado, ;) eXí:J.rlçào da contl:'l.btu.ção

l.n!,b1.:i:;l..09 <:I representação, já ql.le 56 sobrevJ"Vf>rJ.Bl'I as ca'tego

riQ.!!l r!lais nuJt;proS<:JS o: Oltgsfn.zadas que. em pequeno nÚl!'lero.
clelB@t;ju:o.!:ll.brü:a-iau o S:l.st~rna de t'epzes8ntoçào. comf,lror'lc\.endo

o pnncíp:tQ fundae:2ntal de l1.bQrdaãe 3:mõ;!.cal qU12 se preten
do.

t:s~o !:!.b2rdoc1e 3~l:J.a IU,nda 1lI!l:!.or SÇl cada ca~é

gO\:':l.a cconôlfJica ou prof:tss:!oonal, cont~BrJ.amente ao (;p.le OCOl:

ze hoje. puder d~C2d1.r onde spl1.car oS :tccur$os da cor.t<:l.

buiçãe sindicaL Cla contr2b1.3.1.n~co. C!l:ta ao Que n2.nguén q Clt::O
vá~ de sua yt.3xtir:ipação deve0 Qlegcr os poutos gtlC DIir!t'eecm

li atanção à~ Duaz 12é1e!"ançasq acabzmdo por dêtel:n.lnar, D~sjm.

G aplicag50 ~is adequada de Suas contnbuJ.ções.
lJ. ~al'1ut(mç;ão do "'"filé:! estJ:tltuzo rnndJ.cC31 aut:~n

CieiJ paSs~ po.!a c:arn[;llJlsozLGdQ.d~ Ou CO\1"i:::!:':!.!Jui:ç;ão. Ser1 ela <:13

antJ.dsde6 fl1.ndi~él2.S u:3o tl?t"ào .w cono::"..;õ::!;; nec!2ssih"]'éll." para
dcoenvol'v~Z' oeu tr<.lt1iJl110 dO' C1c!l"O's& dos rotõpaC:l:.l.ViJlõl catcgo
'!:':!.<'llO "l:~p:n?ea"i:Odélq.

Ao contrário do que se apregOl!l. seu caráter

eompulflÓr1.0 não ê. ~ot'< nar-hum aspectC", l.nccmpat!vel

princípio. de l1.berdadt' e euecneeue slndicail! que eeveces ,

da 1Ilt!'8Jrlll forma, c:or.~agrar na CUrta Magana.

o 2Q - l!. Lei disporá $obl'e o regine dns sociedades cDOIJ~r<rí:.!V(lGv 00 ..

scgu!'8ncio-lhcs !!fJez-c!C1de õe eMsl;huiç2io, aiuoçclo en ~olttlS 0$
Z"UlilOS ciD al.:lvidadQ ílu;;onu. livre aclnin!stro~üo" outocen'i:.t\JJlG u
acesso aos incentivos f!SC.:l!::; e fo:rnagf'lo de '::::CIJ órgão de !'Q.

[lr esent Ell.1t'io !eljEl!. Que taxá fungiJo d;,;lcgac!n d~ arrecadO!.' ca~<õ>

·"GX'.!:fJU!Ç8iJ (:la~o o cus ...c:KI'J de se,JS serviç;oz.

.'l presente propos!'i:urn u o!sboX'l'ldo D~ll:1 Assot:!a!à:Jo dos Advogõl"

aõ5 CooDen.dlJistas do Rio Grantir.l do Sul leD o 8.poito insdtuc!ano.! ao
OC13/0CE~GS e d8 ite.lt.c Paldor8i1,&Q!' tiD Coo'):in('a'i:lviS;:30 m~rece npSflO Q~

"D!l1I~

M CcnstHll.iG6c$ da o!JtrOs polsQ~ QzUf1u!a o $ào~cnQ eC8IJmm..
tllt!sta: Ai;:'i.. 299 $ 620 ,SSD da. r.u~u!;;!fllJlo; tchee~_(}'3],o\fúqulQ QI (J.~~~ 50
O'" ll2 na; na Itd!!n D (I {\Et; MO; IUl [sDnn~lo o AE't. !2~D; fiO t!P.$S o
Art. 2~!2; fiO GgS@Jo o azot .. 12C1 fJ flQ de PmrtIJQ9.l C.':iO a::; fl!'tilf;lZl'D C/3D D

.. eOIil ~ SOOD $~~ !eoa. .hl)2~ t!l 3.049.

~,;':=J

!~:t7;;;r;;;J

AE'ít. 97 ... A (:[\"aro reCQEoJ!. comp6c-sG d~ :!cplí'csentantes elo f,lovo. Qle!
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A inclusAo da Defensoria do Povo, na Constitu.!.

çlo Federal. deixaria, neeessarI.arente, em aberto una série de qJestí3es.

1. Por qJe a Ministério fi])llco, eloo a Poder

Jujiciário, nIo teri. as t'u'lç1Jes llJl' se c,Jer dar li Defensoria do Povo? Fal....se
di eJdst@ncia de UI! corporatlv1sllD judiciário ou de ~ orgulho corporativista Ipl:

estaria~ a v1s3o da realidade por parte- de juizes, prcsotoree, pr0cura

dores, etc. se assim fora, estar-se-ia aflI'llll1n(fo qJe 85 grandes instltuiç15es nac.1f!.
nais na esfera do otreito e da .:kJstiça ~stari8lll reóJzidas, ccrcreteeeote, a for

eee de "facçrJes" eloo "eorporaçlJes". Isso l! extrenarnente grave, pois tais f~

sIo euacterizadaras d:l ·pàrtlaJ1ariSlAO". do prevalec1mento dos interesses~
lares sobre os gera1s. do privado sobre a ~l1co. Ora, 1550 seria ccraose o "ESt!.
do" estiveSse de tal fot'llB divorciado de suas f\n;lles e finalidades pree1pua
qJI!! razla nentuna haveria para sua ex1st~i•• SUB continuidade. Nesse, sent1ctt,
• tal ItQefensoria 00 Povo" teria o propósito de Cl'Jl"ISertar algo errado e nAo Pree:!!
cher qual~r vácuo existente entre SJcied)die e Estado. ara isso não passa de ...

aberração: não há qJe se~ P ~tado e sã concertá-lo, harrronJ.zá-lo,can

p4.lo, ajustá-lo a seus f~, governá-la.

2. Por qJe situar "Defensoria do Povo" 1"0 TItu
lo III _ "Das Garantias Constitucionais"? seria partJ.Je é instituição social e não

lnstituiçlo estatal? Eis aI UI8 conce1tuaçllo difusa: instituiç&» social, fiscali
zadora da ação do Estado, 1rYJependente do Estado, eas custeada pelo Estadal Ora,

se.não pertence a~r UI dos três Poderes do Estado, é instituição extra-Esl;!
00; e -u: ~ra-EstaOJ. lb tipo de Instltuit;&J cana essa Sei poder seria JtQtU.
Logo, de ande Vell seu poder? Da soberalia do povo, claro. Logo. estamos dlIftte
de una Institulçlio OJjOpoder estaria acima do próprio Estado, acima do próprio

Poder .1d1c1ário. Ora, falta.nos jurisd!çDo 00 Estado, teoos CJ.II!! cmf1ar m$ jui
zes, e n§o 5lbnetê-los a lJIl~ J!!:!!., ao arbítrio de UII rovo poder dif\ao. 1no

def1nloo, inder1nJ:vel.

\ 3. ArIna!, scD~qJer pretexto, pode-se 1M-

Uzar al~ instituIç". de qJa1cptt natureza, (JJI!! se porIla acla da 3J:Itlça,

SeI! se correr o risco de ~ vCli1a acometer, OI nDIIle da .:kJstlça, a mais .-p1II

lnjustlça?

4. O exercício do direito stbstantiva ou adJ"et!
vo, QJ a provocaçllo'005:org&s jurJ:sdicionais e de defesa dos interesses pCbl1c:os
e privadas, l! algo intrlnseco ao 1ndiv!Wo, aos grt4JOS societários represent8Uws
dos interesses. aos llleIIttto5 do M1n1stl!rio Píblico, aos partidas pol!ticos. a todII

a 9ClC1edede, enfa, 611 st.-s vúias formas institlJ::icnais. A plenitude dessa e.t'-

•c!c1o por tcdos os lnd1vícU:ls cpe cortpÕell'l o povo ser' Ull corolilrio da EdJcaçIo,

CUltura, saúde (etc.) desse povoe rãc ~ tutela de alguna instituição ou corpora

çl!lo estatal, di~ada em "lnstitUiç:o/~al".

JUSTIF'ICAÇ~o

f'JPLE"~RIO

rrY~;:~

l'Wi~ãillJf'fLENARIO

letra b , da inciso IX, do Art. 12.

Art. - lei COlllplementar fixará o prazo de transferência para • Capi
tal da nepõbrrca, nlo superior a Quatro anos a partir de pro
lIulgaçDo da Cosntltuiçlio, da dir.eçlio geral dos órglfos da adllli
nIstraçlfo direta e indireta, ainda nlio estabelecidos e. Bras!
lIa. -

Altera a redação da

que passará a ter a seguinte redação:

T'll<Tg/""'''''''''41o__~ ~

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se ao Utulo X, Disposições Transitórias, o seguIn_
te artigo:

BrasHia é o centro de decisões do Pa1s. a sede definitiva do
Governo e das representações diplomáticas.

Hlo· JUStifica, por conseguinte, que algulllBs instJtuiç~es fede
rais preslstall ea manter-se sediadas fora de Brasília.

Por tal razão, nesta ElIlenda,fixa prazo máxl.o de Quatro anos.
para a llIudança para a Capital Federal.

b - As autoridades ou pessoas responsáveis por informação falsa serão
punidas pela lei.

contribuindo. decisivamente. na formação de jovens. responsáveis pela
futuro deste PaIs.

EllI Santa Catarina •. estratégicallente localizadas, existelll quase I

vinte Fundações. prestando extraordinário serviço. pera dedicação de
seus diretores e pela abn9gação de seus professores. Mas a luta é inca
sável, pela falta de recursos.

Nada mais Justo e\ certo que as Prefeituras localIzadas na lItier
regUo adlllinlstrativa da Fundaçilo, na Qual seus MunJ:cipes estio Ilatric
lados, contribuaM decisivamente para a .anutençlo e o engrandeciMento
destas unidades de ensino superior.

Tudo indicá que, em breve, essas Fundaç~es alllplieM suas ativi
dades, criando escolas Ucnicas, notadamente de agronomia e veterInári
para a grande luta da eeancfpaçãc econômica da p6tria, eta-evés da agri
cultura.

r.r------ ruUMl/....,.lo/_.. 111a

iEMENDA lPl0423·81
110NSTITUINTE PAULO MCARIN;--

~;;.;-~

f'I/0";;õilll

pr;;=~

W7;07J

o seguinte artigo) .-w:k. Go\:nAb..v".

Acrescente-se o inciso XIX no artigo 179

('lPLENARIO

Art. - O ensino dos Direitos IndivIduais constantes na Carta Magna _
constituirá disciplina obrigat6rIo nas escolas e instituições
de ens.\no de todos os graus.

(TtTUlO V - CAPíTULO III _ SEÇA:o Il):

r.r----------TUnl/ 4""" fC'41o.- - - - - - - - - - ---,

o povo brasileiro, ee geral. nDo eee-,
peita o direitos dos outros, porque não conhece os seus , O Brasil se
rá Illais viável na lIledlda em que prepararmos, convenientemente, a nova
geraçllo. E o farelllos educando as crianças.

JUSTIFICAJVA.

Altera a redação ~o Artigo 60:

If prudente que, até por motivos 6bvios, entre a eleição e a
posse, não eedí e prazo superior a 60 dias

.JUSTIFICATIVA

Art.60 - O Governador de Estado será eleito até sessenta dias antes do

termo do mandato de seu antecessor. aplicadas as regras dos
parágrafos 112 e 2l:z do Art. 153.

'EMErIDÃ "lPIM'19:0j ~

(!JCONSTITIIINTE pAI" o MlltAR!"!

EMEriDÃ jpl<54I7::3i
(!JCONSTITUINTE PAUlO MACARIN-;"

lílLENARIO

:EMEriDA lPl0418·fj
(!liONSTITUINTE PAULO MACARIN~

XIX - Prover os cargos públIcos federais. JUSTIFICATIVA.
Emenda SUbstitutiva
Dispositivo emerdado: artigo 69

JUSTIFICATIVA

A r'edaçãu proposta visa dar ao Primeiro Ministro o efetivo po
der da lIáquina administrativa da umãc,

lII-~ a llvre iniciativa, provendo a
distr!bu1çl!lo de riqueza, do trabalho e dos
nelos de proição, a fim de~ todas

as formas de agressllo e exploração e gann

tir o bem-estar e a qJalidade de vida cb
povo.

Dê-se ao inciso III. do artigo 611. do Projeta
de Constlb.rlçã:J. a segJ1nte redação:

JUSTIFICAÇ~O

Precisa.os resgatar o dIreita do cid.!
dia receber informaçllo correta. dados que reflitam a real1dade dos
fatos.

Ademais a informaçDo falsa está dia_
riamente nos noticiários da imprensa, escrita, falada e televisada.

Na administração públIca e nas entida
cee, a omissão e a dificuldade em se conseguir uma informação é -
constante.

A redação proposta está mais condizen
te com os objetivos que buscam os Constituintes. -

rr!;;;;;~

fill7i oã!87JPLENARIO

EMENDA lPl0420:31
)?CÓNSTlTUINTE PAlR.O MACARIIÜ'"

rrr------ ....1llaIoI_.lo/.Ulee-1IIa

o caput do artigo 449 passará a ter a seguinte redaçDo:

_ Silo criados, devendo ser instalados no prazo de até seis lIleses.
a ~ontar da data da prolllulgaçl!lo desta Constituiçllo, Tribunais
Reg100ais Federais, com sede no Distrito Federal, e nas capita
is dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paran', Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sl!:o Paulo.
Le! .complementar criará Tribunais Regionais Federais. nas dem!,

'is capitaio:l

fll<TgI4l1tr ...lUÇ.ie. _

Sejam suprimidos e/ou alterados todos os dispositivos que

se referem ao Sistema de Governa Pariamentarista, para que seja man

tido o _Sistema PresidencialIsta, fortalecendo-se o Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Aboa 1"O:rm8 COlStituicional há de ter l.I'l1d1do,
ordem, precisão e~claréza. Seus con:eitos t&l de ser cristallzados, nGo ectn1tlnda
as l'Il81s diversas interpretações.

Nesse sentido, a expressla "tfeno:ratlzar a llvre
1nlc1ativa'" algo .1rpreciso, ele conteúdo fIll)ll1llel'lte lnterpreUvel, padencIo atl!
ftI'x:Ulentar (JJ8l.quer tipo de 1nger!ncia estatal na atividade econ6I1.ca.

O terro abal1r~ ccmo est4 1"0 Projeto, ti 1.nd1ea
Uva de preconceito; párte da prea.!ssa de qJe h4 exploraçlo, de q.e Mi agressIo.

ar., não há porq.e se en.n::iar tal assertiva na no1'Dl constituc;"'Dnal, tornando-a
agressiva, preccnce1tuosa, insirlJadora, tradJz1nda sentimentos de algxlS, generalj
zando possíveis partiOJlaridaàes. O term~ l!i bem lllll1sapropr.iada. -

JUSTIFICATIVA

I!. indtspensável que se de tina a crlaçlo dos Tribunais Regions
11 Federats, para agIlizar o Poder JudlcUrio.

'EMEJ'IDA lPl042j:'11
I:J ObH5UTUINTE PAULO ~AR;;

Hcrescente-se o seguinte artigo .0_ capitulo III do Titulo IX:

A tradição histórica de nosso Pais vem demonutrando que a

nossa realidade melhor se adapta ao regime presidencialista, não nos

devemos esquecer, também, que a sistema que ora se quer instituirnâo

convém ao pais nos momentos de transição e profundas modiflcaçõeu'po

titicas e adminiutrativau. -

Por outro lado, vivemos nestes últimos anos um período de

l'orte predominância da Poder Executivo" tendência que pretêndemo. a

menizar, com a introdução de maior fortaJ.ecimento da Poder Legislat!

vo através de nOVB8 e eficazes prerrogativas •

.EMENDA lPl0425-41 ---------,1 m--::"-=----"I
l!I[ERJTAOO FRAN:ISCO DIOEES; . c.....-~_J

0:',:;.__u O~-se. am artigo 199'" do Projeto de Constituiçfto da C.2,
.issDo de Siste.etlzaçDo a seguinte redaçllo:

Art. ... I!. obrigatório a assistência financeira dos Municípios às e!!,

tldades de ensino superIor, mantidas por fundações e socie
dades de caráter fIlantrópico, estabelecidas ~. sua .icro r~
gllo ad.inistratIva.

JUSTIFICATIVA

I!. PúbÚCO e not6rio qU~ a exlstencla de escolas de ensino sup~
dor. 0~91l1'tizadas eM diversos Munic!pios do hinterland br.sU~iro, veM

EaIenda st4lressiva
DIspositivo enendado: capítula II do TItulo m

(artllPS 43 a 48)

~r~se 05 artigos 43,44.45,46,47 e M. CJ.II!!

cmpl5elI o Capitula II ó:J TJ:tulo 111 da Projeto de Constltuiçflo - DA~IA 00

f'lMl.

Art. 199 - Os serviç,?s notariais e registrais seria
exercidos diretallente pelo poder público, confor.e a lei.

.JUSTIF'ICATIVA

Hecesdrio para ••orallzaç§o da justiça e para'-..que
esta nlo dependa de atividade particulares. dtuente rant!
vais para certos privilegiado, que dispõem de cadeiras caUvas
no .qua •• tornou sillples.ente Wl rendoso negticio. ~
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EMENDA lPl04~8-9:
fl Daputad. VLADIMIR PALMEIRA

fl eY! ,J,;.,
",.-----.;-----.....,-

SuprE-a-se o C.8cut do artigo 404 do ProJeto de Constituição da
Coalsslo de Slste~at1zaçillo.

JUSTIFICATIVA

flc:a o texto do parágrafo único. a caput é cortado
noeeue soaos contra li censura. 8ss1a ecec o oróprl0 Projeto na
SUII segunda parte. Uae coisa é Dunlr a velcuiaçi1D de comerciais
de~ que cDlIPlovadalltnté danifica. a saúde. OlJtra é imp~

dlr que entre. e. obras art!stlcas ou 0". transaJssDo de not,!
elas. U. personagea que rua., por exeMPlo. não pode ser censur.!
do. A velculaçlo de alguéM fu.ando no noticiário não pode ser
proibIda. Nossa eaenda proJ:be SOMente a propaganda comercial lll6S
nlo censura as ••nlfeshçi5es Dol1t1cas, socIaIs fi artístIcas.

EMENDA lPl0429-i'
!!J DaDutad. VLADIMIR PALMEIRA

(l P1:~
r.r----------lUTO/IUn"..~----------_,

Dê-se ao artigo 402 do Projeto de Consti tuição da Comissão de

Sistematização a seguinte redação:

Art. 402 _ Compete ao Conselho Comunitário de Com~

nteaçãc , !2~ do Congresso Nacional. outorgar cooce.!,

sões , permissões, autorizações de radiodifusão sonora ou de sons
e imagens.

parágrafo único - O Conselho Comunitário de Comun!
cação será cceccstc de reoresentantes dos seguintes organismos:
1 (Ufa) representante de cada partido pol!tico COlll assento no Co!!,

gresso Nacional; Hum) representante de cada central sindical que
aglutine. através de seus Sindicatos, mais de Quinhentos mil f!
l1ados; 1(UII) representante de cada central nacional de essocfa
çi:les de eceedcces que tenha. através de suas associações. mais
de quinhentos mil filiados; 1(um) representante por Federação N,!

cional dos Jornalistas que congregue no mínimo 20X dos filiados
de todos os sindicatos de jornalistas do país; 1(um) recresentag
te por Federaçlo Nacional dos Artistas. que congregoe no mInlmo
2D1i dos filiados de todos os sindicatos de artistas do pais; 1

(u.) representante por Federação dos Empresários de rádio. jo!.
nal e TV, que tenha no Ilínlmo a representação de 20" de todos Os
flliados no país.

JUSTIFICATIVA

A o~torga de concessões tem sido sempre um instr.Jm!!n
to da pequena política e do jogo da clientela. A q-Jestão da cn

municação é vital para a liberdade. A lnst1tuiçã~ de um cansi
lho ~Oill poderes, vindo da sociedade civil, transforma esta o.!:!
torga eM Ulll fen13l1leno llaiS d"!r.locrático e controlável pela soci~

eeee, Mln'la enenda exlga o referendum do Congresso Nacional que
pode corrl~it' qualquer visão corporativa da questão.

.........../C_••ieI_Ide.-------_

r.r----------U.1'1I/...1"'~.----------___,

üê-se ao caput do artigo 356 do Projeto de Constituição da Comis
sêc de Sistematização a seguinte redação: -

Art. 356 _ J::: as~egurada aposentadoria com proventos

de valor igual à maior remuneração dos últimos doze meses de se!,
V!ço. verificada a regularidade dos reajustes salariais nos tr1,!!.
ta e seis meses anteriores ão pedido, garantido o reajustamento
para preservação de seu valor real, cujo resultado nunca será i!!,
feria r ao número de salários mínimos percebidos quando da co!!,
cessão do benefício e nee ao que recebe o trabalhador da ativa
por funr;i:lo equivalente.

JUSTIFICATIVA

Os aposentados do os grandes inj~stiçados deste pais.
Depois de contribuirem uma vida toda para a pociedade são escue.,
dos. abandonados, sea condir;aes de sobrevivência. Contribuiram
para que as gerações mais novas cneuassee onde chegaram e a eles
6 negado quase tudo. O acréscbo que proponho garante a paridade.
re1vindicaçi:lo de todos 05 aposentados. Garante que receba. como
se estivesse_ trabalhando•••ntendo portanto u••ínimo de padrão
de vree,

"'lUMI/ce ..'teJ._~. ~

TUTD/oI\Isn'IC~D' _

Dê-se ao item 3 da alínea "e" do inciso IV (A Liberdade) do Brt!
90 12 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematizaçl:to -;
seguinte redação:

3 - é vedada a supressão. ainda que parcial. de esp..!:.
táculo ou progralla ..

JUSTIFICATIVA

Não deve haver censura nenhuma, segundo o Item t ,

item 2 regulariza a proteção da sociedade. Não cabe portanto no
item 3 a proibição de nenhum tipo de espetáculo ou programa.

EMENDA lPl0432-7
l:J Deputad. VLADIMIR PALMEIRA

l:J P..k~";;;-'-·W_'.u"

UImI/.usn.oc.oç.tD

Suprima-se as alíneas "i" do inciso n (A Associação) e "m" do
inciso IV (A Sindicalização) do artigo 17 do Projeto de Const!
tuição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

Trata da mesmo princípio. Depois de assegurada a li
berdade de associação. esta liberpade é violada pela neceseãca.,

de de o poder público reconhecer uma somente como interlocuto
ra. Ora, isto é de fato a negação da liberdade J::: perfeitament;
admissivel que, mesmo em curtos intervalos de tempo. a maior re
presentatividade de uma ceda lugar à de outra. Além disto, é
perfeitamente possível lJ caso de uea entidade liderar o movimen
to e o poder pública ir negociar com outra. que não participe ;,
Movimento ou mesmo a ele se oponha.

Não cabe lei para escolher quee representa tal ou qual

segmento. O poder público deve dialogar cora as diversas repre
sentações e resolver pendências ou mediá-las com aquelas que e-;
tejalll envolvidas na quesUlo ell curso. -

r.r---- TuTD/.u.n".;.w;iD. ~

Dê-se à alínea "d- do inciso IV (A Sindicalizaçl:!:o) do artigo 17

do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a s,!'
guinte redação:

d) é igualmente livre a organização de associações ou
comissões de trabalhadores no seio das empresas ou estabelecime!!,
tos empresariais e fundações, com Ou sem fim lucrativo, ainda que

se. filiação sindical. garantida aos seu integrantes a mesma
proteção legal dispensada aos di roigentes sindicais.

JUSTiFICATIVA

Ao não incluirmos as f'undaçlles, eliminalllos a liberda_
de de organização para Ull amplo setor da sociedade. sem motivo
algum•

Dê-se ao artigo 30 do Projeto de Constituição da ccnãssãc de Sis
tellatização a seguinte redação: -

Art. 30 - Cada partido disciplinará ee seus estatutos
suas regras 'próprias de organizaçii:lo, funcionamento e consulta
prévia aos seus filiados sobre decisões par.tidárias, bem como
traçará as normas para sua própria extinção ou nara sua fusão com
outro partido ou sua incorporação em outro..

JUSTIFICATIVA

O artigo 29 garante a liberdade de ct'lação e funciona
aentc dos parti~os políticos, e define os princIpIos gerais a s;;
reli observados. N10 há porque exigir leis que disciplinem sua
criaçfto e fusão ou incorporação ou exUnçãp. Ao contrário. cada
partido deve ter u. funcionamento compatível .cOIl seu programa e
co. seus objetivos, e definir nos seus estatutos as condiçeles pe
ra sua extinção ou para ~c.1us.Jo. ou lncQr.pQr.lç'o. -

EMENDA lPl0435-1,
['J DeDutad. VLADIMIR PALMEIRA

I-? (J~'-r··u"
r.r Tnl'll/./lnn'~D'_----------

Dê-se à al!nea "a- dó inciso XII do artigo 54 do Projeto de
Constiutição da coeí.ssãc de sistematizaçii:lo a seguinte redação:

a) os serviços de telecomunicações e transmissão de
dados, o lançamento de sistemas espaciais, coleta e difusão de
lnrormaç3es lDetereológicas.

JUSTIFICATIVA

Sfto setyiço~ vitais envolvendo a soberania nacionel ..

EMENDA lPl0436-0
(l Deputad. VLADIMIR PALMEi"

(l pl.",=-_....

Dê-se ao inciso In do artigo 86 do Projeto de ConstituiçDo da
COllissllo de 5istellatízação a seguinte redação:

III - vencimento não inferior ao Illenor salário v!
gente para o setor privado.

JUSTIFICATIVA

o terno salário mínimo presta-se a confusões.

EMENDA lPl0437-8
(l Deputado VLADIMIR PALMEIRA

(l ~---"

...------"=""'''m...=====-=~
Dê-se ao parágrafo 2g do inciso IV do artigo 118 do Projeto de

Constituição da Comissão de sistematização a seguinte redação:

§ 21:1 - A proposta será discutida e votada ee sessão
conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo
.1n1mo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obt!
ver. e. aabes as votações, dois terços dos votos de seus me!!!.
bras.

JUSTIFICATIVA

Nfto há cabimento, na medida ell que o Congresso Na
cional se instala. que as votações ccntee maiorias das d.Jas ca
sas e n~o a maioria das membros. Se a exigência fosse de vota
çlo das duas casas não haveria necessidade de reunião conjun:
ta, ou seja, da próPria existência de sessões do Congresso. O

que lhes dá sentido é justamente a de criarera u. novo conjun
to. cabendo portanto que toda a votação eerma que se efetuar
entre seus membros. see separaçD:o de casas..

nll11l/"'"""o:.oçiII. ___,

Dê-se ao art. 300 do Projeto de Constituição da Comissii:lo de Sis
teBatlzaçll:o a seguinte redação:

Art. 300 - A ordem eccnêaíca, f~ndada no trabalho, tem
,Dor fim. a superação das desigualdades- soclais básicas e a melho_
ria constante das condições de vida da ncecreçno, conforme os se
guintes principias:

I - valorizaç§o do trabalho;

II - runção social da propriedade e da empresa i

!lI - liberdade de iniciativa, nos termos da lei;

IV - reduçDo das desigualdades socIais e regionais. das
desigualdades nas relaçll~s cidade_campo e na distribuição de ren_
da e riqueza;

v - busca de tecnologias Inavadoras , particularmente
daquelas mais adequadas ao desenvolvimento nacional;

VI - defesa da cansUln1.dor;

VII - plena utUizaçna das forçàs produtivas;

VIII - defesa do meio ambiente;

IX - coexistência. COIllO eqentes eccnêeâccs produtivos,
de empresas privadas, de enpresas estatais e de outros ag:ntes;



""""
O iIxUso I à:l arI:t9'J 191 cb P1:oj6to de: -ax.ti-

tlrl.çii) da a:ml.ssão de Sistena:t::izaçm, assim redig:L:b: -eleger~ órgã::le d:1ret1\Wi

e elaborar seus reg:1..IIent:os :1nteI::In5, oI:iserv<Kb o d1sp:)sto na lei quanto ã CDõpatin
cia e o fuD::i..a1.aIretoàJs mspectivoa õrgãcs)~ e oünlnist:rat1.~-,__

sa a ter a segu:int:e redação:
"eleger seus ôrgOOs d.Uetivos ms~ dai __

t:a:tu1:cs d:l JIIlgistratura e e1ab:Jrar seus reg:iIlentcII i..nt:ez:noa, cbge.rvalb o dbpaIto

nale1quantDã~eo~dod~~ÓI:gi:xJ~

e aam.nist:x:atiVC8-.

""""
O ap1t:. à:l artigo 188 à:l Pro)eto' de o:n.1:I.~

d!tO:::ad.ssã:t de Sistalat:1:zaçã,~ ndig:i.à]: -Aotl1iã) e ai Bst.albI t:2rão .tItlr

eee da. nBg1stratma, DEd1ante leis CCIlp~ federal o est:adlJal,~ w
seguintes prlnc:fpios:-~ passa a ter a seguinte. redil..i:u

- "O:I!pe.te ã th1ão dlIbomr os. est:atul:clL da~

tratura, DedianI:e lei c:azp1Ementar, cbservalbJ 06 segulnb!s prinl::{pioa:-.

~
Os estatutos da rmgistra:t:ura, .sendolei ...-=l

:fica, têm rm1hare6 ca1d:l.ÇÕI!:s para dispor acbm o qui! m:is CD:NiD. li~ di.
Just:I.ça,cx:a.t:oà:l601&detaJ.bI!I8t::1!nr;le:ntesa~1A. -

§ , ti _ Os atos que envolvam anteresses das C.2
mumdadea 1ndigenas terão a per-tacapaçãc abri
gatória de órgão federal própr10'e do H1nistg
r1.O públ1.co. sob pena de nu'tadade ,

§ 22 - A exploração das raqueaes nuneeaí.s e.

~~~a~o~n~~;~~~;d~:r~~al:V::s~~n~;:~ft~1.~e~:i
ccmumdaâes ind1genas e do neac-embãente , na
forma da .1e1..

JUSTIFICATIVA

Da forma COIllO se propõe a emenda. restam def1n1dos os d1.reito
dos Indrcs , em conereccsreãc ao conêea tc cenêraec de "d1.re1tos or1 1.0·

r:l.o$", os quaas, se acea.tcs retrocedem até antes da formação do Estad
b'rãS1.1e1.ro. Aceatá-ac, seria superpor os d1.re1tos indígenas sobre ~ua
terras à scbereme bras1.leira sob~ essas mesmas terras.

Por absoluta vmcuaeçâc deve-se supr-mu.r- os artigos 425, 426.
427 e 42B, com os respectavcs parágrafos, aSS1m como os parágrafos d
própr1.o art1go emendado (424).

INCLUAM-SE ONDE COUBER NO ART2 100 DO PROJETO DE CON5TI1UIJ;Jl'D:

Art 100 - E da complEltêncid exclusiva do congresso Na

cional:

••• - Autorizar a comercialização e exportaçl!o de armas

para nações ea conflito, observando as disposições constantes

dos artigos 92 e 1051.

Inclua...se onde couber no CAPtTULO I do TtTULO
VIII - Da Ordell Econômica e Financeira.

o Brasil i UIl país comprolletido COII B prolloçllo da paz

entre as nações.

Os gastos excessivos com areas estilo levando o Mundo ec

caos- econOll1co e social. O eeeuntc i .uito sirl0 para ficar

saliente na dependenc!a de decisllo de pessoas interessadas no as

sunto.

••• - Fiscalizar- e controlar os gastos na Indústria Ar

eaeerrtãeta , observando o limite do duodéciMO das verbas destin,!

das para ecuceçao,

Art. • • • • Os Estados manterão progrJllD:as especf
fioos que visell fomentar a atividaoe minerária, para
isto destinando percentual 1l1nillO anual de seu orga
menta, ,a ser definido ea lei.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

TCllTll/ ....II'-"

ê coeue nos perees , t.radicionalmente, minera
dores, os incentivos e beneficios governamentais na
fase Inicial da llIineraçl!o eceo atividade tle fomento à
inIciativa privada.

Em função da grande extensão territorial, essa
tarefa configura-se inviável para o üovemc Federal.
Torna-se mister a descent.raãfzaçãe, A propositura se
justificI pela premência eM se .anter garantias cons
titucionais e financeir~s que assegurem 11. execução ple
na de programas regionais.

EMENDA 1P10442-4!
tJ DEPUTAO~ELSO DOURAOO

tJ eJ!R\A~~c;"w_e-aat.

=- .L'_TCllTll/.lW'lI~

Art_ - No interesse nacional, das objetivos, prin
cípios, e fundne.,to da ordem econômica., () Estado intervirá co
., agente produtivo, norllativo e reglJlador.

_ S 151_ A empresa pü~lica estatal ou lIIista e suas sub
sldiádas, so:nente seeão cria:fas ou extin~as por lei prévia au
torlzatórià_, que lhes fixará os lillites de atuação.

S 251 - As empresas estatais reger-se_lia pelas normas
aplicáveis às ellpresas privarlas no q.re diz respeito ao direito
do trabalho e das obrig3ções.

§ 3R - A eepresa pública que exercer atividade ni:lo
...,op::t1!zada sujeitar-se-á ao mesmo tratalllento assill como ao rne:!'
-a reglllll' tributário aplicado às eearesas privadas ',

. 5 4Q - Supletivalllente, o Estado participa da ativid!,
do produtiva ee setores não atendidos totalm~nte pela empresa
prIvada, aeepre em caráter provisório, fseãadaaente ou associa
do coa empresas privadas. -

S SSI - Constituem monopólio da Unlllo os serviços de
teleCOMunicações e tranSMissões de dados, o lança..ento de siste
•• espaciais, coleta e difusão de inforaaçaes .etereológicas.-

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

COIllO se trata de definir as bases da ordem eccnêeãca,
&§ necessário mais precisão. Minha emenda é mais completa e cor
responde ao Brasil real. No caput , baseia a arde. econômica no
trabalho e caracteriza os objetivos desta ordem na superaçllo das
desigualdades básicas, enquanto a definição do Projeto inclui a
iniciativa livre, q<J"l n~ euncc ecdemc é apenas u. dos diferen
tes elementos de base da economia. Assim, incluo Ufll9. série de o~
nos principias ell minha eaenâe ,

Além disto, coloco dois elementos da .aior ãnport ân
cIa entre os !tens do artigo: e:l primeiro lugar, o pgpel da Es
tido COllla agente econômico. EIlI segundo, a defesa e o fortaleci_
.ento da empresa nacional.

No parágrafo único desta emenda, o exercléJ:o da ati
vidade econômica está subordinado ao interesse geral, seja Qual
for o agente, colocando sob esta condição a própria empresa es
tatal. Significa UII grande avanço, ccntra tudo o Que tem até a
g:Jra l caracterizado nossa orde!ll ecc-õatca, baseada no empobreci
.ento das massas e no enriquecimento de uma min~ria de privil.!:.
giados.

SUbsUtua-se os artigos :30J e J04 do projeto de Constltuiçã:l da
Ca.lssilo de Sistematização p9lo seglJinte artigo:

x - planejamento democrático indicativo;

Xl - defesa e fortalecimento da empresa nacional;

§ único - O exercício da atividade econômica, seja qual far
seu agente, está subordinado ao interesse geral, devendo real!
zar-se em consonância com os princípios definidos neste título.

I •

EMENDA 1P10439-41
e' Deputado VLADIMIR PALMEIRA

(!I ~'_...

JlEl'IFIC101'IV

a alt3l!:rtl:e bméf1ca. :;ma a DIlg1at:ratl:ra ooסס,1=-

na! e o povo ea gual a~ cb~ na esfeR. da 0X1)i'Rliuçi0 :tu- .
df.c:lârla, a e2Cp1o do qDe 0CXlD:e o:m a~ civil e c:r:imtnBl. cuja~

~ em toeb o terri:t:â:do pâtd.o fac:ll1ta o exercíclo da ablccacia e, pxt::mto, o

a~ das necess1daQes p::p:1laJ:e9 n:J CFXlpJ àJ Ju:liciâx:io. ser cada Estado tiver

seus.~estatutos, seuB·~~ civil.- penal. e d&::~. a d1vor
~ das mmaa difioJ1tará a atuar;ãe à:lG aàvogaà::e na~ a:. dirci~ cb

selJ8 CCIlStltuintEs, que t!m!rgIIl1 do p:7VO, a:at::r1bu:1nlb .(m'a que a~ l!Ieja tu'

dia e deucrada.

JUSTlrICATlVA

Supressilo do art. 479 do Projeto de

CELSO DOURADO..

Constituição.

O acesso à condiçi:lo de .professor titular fei
ta exclusivamente porpéoncurso públicp de provas ;-
títulos &§ princípio de política universitário que
expressa os anseios lRais dellocdt~cos da class~e ell
questão.

'EMENDA lP10443.21
l'l

Os dois artigos s§:J confusos e eontra:Jitór!os. Ex.!
g,a ig.Jaldade entre as empresas estatais e privadas, ao lI~smo

tapo que exige c011~ursa público nas e'llpresas estatais ••• A t}!
H d~ q<Je a e:a;ltesa estatal lê ig.Jal li ellpresa privada é UII ab
"Surd~ e terirlina conduzindo a estes absurdos. Minha emenda dá
Jgueldade a estas empresas no Que diz J:espeito as obrigações
trabalhistas e ao regiMe tributár'1o. Mas é sá. TodJS sabem que
• e.presa estatal pode, por exellplo, ter tarifas subsidiadas.
lodos sabell tambéll qJe, em alguns ca50s, teria subvençlles que
nIo caberão b ellpresas privadas. Portanto, cortaM:Js esta pa!.
t. inconsequente.

Minha ellenda també. coloca a cr1açllo das estatais na
dependência de aprovaçl!o pelo Congresso. Mas taflbém a extlnçllo,
incrivelllente esquecida no projeto.

Finalrne"lte coloco como monop15lio da UnUlo os servi
ços de telecolll'.Jnicaçi:les e transmisslles de dado!", o lançallento de
.lateMas espa::iais, coleta e dHusi10 de inforlllações metereológ!
qJ, por 1II0tivos de sobe:an1a na::10nal.

o inciso VI do artigo 29 do Projeto passa a vigorar com a seguin
te redação:

- VI - o pluralismo político corno garantia da plena 'liberdade das
ideologias e de formação de partidos, exceção feita aos ideãrio$
que, negando os fundamentos con13titucionais da Nação, PFocuram 12,
gltimar mincri,as no exercício dos poderes do Estado.-

JOS'rI:E'I CAc:'10

A propos.1çio visa a dar maior clareza ao dispositivo eIlle,!!

dado, porquanto eliJll1na, sem prejulzo dos objetivos da norma,qua!
quer possibilidade. de que se venha a confundir -assunção de ideo
logias-, cem o sentido de~ e com o sentido de ~.

CONSTITUINTE ASSIS CANUTO

=- 'Cll'a/Ju""'~ia

Dl.SPOS1t1.VO Emendado Art1.go 424. do ProJeto.

Vê-se ao art1.go 424, do ProJeto de Const1tu.!
ção, a segu~nte redação:

"Art 424 - os :tnd1.os têm dl.re1.to ao uso e à
posse das terras que ocupam. e à preservação de sua
organ1.zação sOCJ.al. seus usos, costumes. l{n
guas, crenças e trad1.ções, competendo à unl.ãõ
a proteção desses bens, por me1.O de órgão pr2
pr1.0.

EMENDA ADITIVA

Adi/o_ee um parágrafo 11nico ao artigo :)):), assim redigido I

nparágra1'o tinico'. A .eegur.1dade social, que tem car&ter p'liblico,
não impede- I.l- atividade d. natureza oompJ.eDlontar,. nos t.rao. da
1e.1, de entidades pr.1vadae nos setores a que ee refere o pr. 
sente artigo".

A Segur.1dade Social 6 a de car&ter 01'.:1.0:101. compule15ri.a, calUi,!.
tenta na atuação governamental noa lIetorClO- da eadde, da pr.vi -
dônci... da assiatôncia lIocia1. - • ,

O Cap1,.tulo. e. que •• inaer. o .rti«o ea refe;ancia, Qon1;.-pla ,
e!ll dispoaitivo. eaparDoa, • atividade privada complem.ntar na.
menai"otilil•• U...... .-",. .. ' .- !;;;'.;1 ..

... pr••ct•••lI31da via. pr.ciaar, no d:l.l!!I~o.itJ.vo introdut6rio do
cap1.*t11o. o aloanc. a:Kato da d••ipaç;o S.~idad. Soc:f.a1, coa
o que •• pz'•••rYar~ • identidade da P:rav:ldMia C03J.•••nt:s,c.!!
;Ja unut:ençia , hp.rati.va., t.ndo .. v;l,.1;•••braDe noiã real. 
••nte .:lpUiodiva d. pe..oa. tf.ioa, • ,jurfdlc" n!l. &Avolv.!
da., o. direi.to. adqu1rido. J' oon.t::Ltuldo.....tuagao que v.m
de ••nvolveGdo .. aua extr... ral.v&ncu 80b o la&u1o econs.too ..
.ooJal..







I

zncace-ee no art.1.go 86 do ~ojeto .1.Dc150 XI com a

guinte re4ação:

"XI - são estáveis os eeuee,e eeevaeexee

pÚblJ.cos. sob qualquer regime, que, à data
da promulgaçiio desta Constitu;LÇão. contem, PS

lo l1en057 cloncó anos de serviço público, ti

-Art. 261 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

...........................................; .

fC';';'~

DV"~7;l

• Dá nova redação ao S 212, do Art. 261, do Ant!,

projeto, com o' seguinte enunciado:

T1TULO VII .. Da Tributação e do Orçà.ento

CAP1TULO I .. Sistema Tributãrio Nacional

SEÇJ!l:D I - Dos PrincIpios Gerais

['l PLENARIO

iEMENOA-IPI0473-4
tJ Deputado VALTER PEREIRA

~~ tanto do Primeiro quanto do Terce.U::o Iol:undo. As nossas constitui ...

eaee também têm perseguido aquele objetivo, e o estabelecimento d"aI8E
ticipação dos trabalhadores nos IUCJ;'oB como direito sociál pelo proj2

"to de constituição analisado indica a tendência dos nossos Constitui.!!.

tes, fiel à tendência histórica.

Nossa emenda objetiva, em primeiro lugar, aprim~

rar a redação dada ao texto, de vez que a participação nas ações é a

penas uma daa formas de participação nos lucro., podendo, assim, ser

eliminada. Em segundo lugar, tornar viável a implantação da. norma,c:r:!

ando a Gratificação, a. Balanço como instrumento destinado i distribu,!

0.:0 doa lucro., deavlnculando-os da remunerac:ão normal do trabalhador

aujeita a encargos sociais, ao desconto do imposto de renda na fonte,

• integrada ãs Gratificações Natalinas, às férias, e a parcelas resc.!

aórias. Desta forma aa empresas poderão distribuir lucros aós trabalh

dores sem ,!Elfrerem sanções desest1mulad~ras.

pr;;;;"~

I:/i;;@l

PROJETO DE CONSTlTUICXO

l2IERDA ADITIVA

rPMlD~çIPTM~8i

f!J Constituinte VIC'fOI .1.a:I~

JUS'tZFZCAÇJ,O
Sl ll - .

A presente Emenda objetiva. U1lSerir na neva CODst1.tui

çio dil!Jpositivo que já constava da Carta de 1967. tornando está

I veia ce servidores públ.1.C08 que, lIob qualquer regue, contelQ. pelo

UnoB, cinco ODOII de :l'erv.1.ço público.

Treta-a. de Jile<h.da justa, já. que os ada1.tidos por ecn
cura0 nec::.unlitaa, apena., de doia anos de efetivo exercício para
adquirir a eatabilidad. no cargo.

('S:;;N~

EY7i:iillJ
r;r----------TUTll'~ll'IT1t1UÇ1o'------------,

De-se ao § 49 do art. 49' do Projeto de Constitu,!
ção a seguinte redação:

5 212 - A obrigaçD:o tribUtárill, exigida pela .!:!
n160 nãc poderá ser cobrada tallbt!. pelos Estado.,

Distrito Federal e MunicIpios.

JUSTIFICACAO

Estl emenda nãc altera a susbtAnc1a do que
consta do par.'grafol subst1t!JIdo.

Busca.. apenas I dar melhor técnica legislativa
e evitar redundâncias que deformam a ccnatxuçãc gra.atlcal do texto.

-Art. 49. • ••••••••••••••••••••••••••••••

T.tTULO VII - Da Tributaç§o e do Orçamento
CAP:lTULO I - Do 5isteaa Tributário Nacional

SECII:O IV - Dos Impostos dos Estados e do Di,!

trlto Federal

r.r lUtl/NU'nclÇ1o

Acrescentem.-se,ao Projeto de Const1tuição. os arts. 264

• 219 que seguem, ftenWllerBndo-se os atuais arts. 264 e 279' e sul!
Mqüentes:

§ 49 A criação, a incorporação, a fusão,
o desmembrament.o e a extinção de Municípios, 0

bedecidos os requisitos previstos em lei comp12

Dentar estadual, dependerão de consulta prévia,

mediante plebiscito, às populações diretamente

..interessadas, da aprovação das Cãmaras de vere.!.
dores dos Municlpios afetados e se darão por lei
estadual.-

:EMÉl'IDA IPI0474-2
(!l Deputado VALTER PEREIRA

[!J PLENARIO

rr--;,;;;:~

(J)7i';JW]
nKnhl/lT1~'----_--------,

JUSTIFICACJlO

Suprime o § ta , do Art. 272, do ~projeto.

TlTULO - VII - Da Tributação e do Orçalllento

CAPlTULD 1 .. 00 51ste.a Tributário Nacional

SEÇAD III - Dos I.postos ,da União

fS':~;'~

I'J]F';78!J

o dispositivo que se pretende suprimir conf!

gura uee flagrante e lnominável bi-tributação, já que o imposto s.E,
bre a renda ê cobrado pela umãc Federal.

No Artigo 261, do ~projeto, no seu § 212 ,
há uma proibição de cobrança do mesmo imposto pelos Estados e o Di..!,
trlto Federal, censoante a tradiç:lo do nosso Direito Tributário.

A persistência do § 212, do Art. 261,

§ 1", do Art. 272, é contradit6ria e incompatível.

UII dos dois tell que sair.

A excluslo do S 112, do Art. 272, é aliais

coerente.

~ T..TlI'....."'~

EMENDA IPI0475·I
(:J Deputado VALTER PEREIRA

I'J PLENARIO

JOS'rIP:ICACAO

Dá nova redação ao § 412, do Art. 257, do AI!.

teprojeto, que passará a têr o seguinte texto:

UlUlO VII - Da TributaçUo e do Orçamento

CAPlTULO I - 00 Sistella Tributário Nacional
SEÇAO I .. Dos PrIncIpios Gerais

De acordo cora o projeto de constituição, lei c~

plementar ~ederal det.erminará os requisitos a serea obedecidos para
a criação, incorporação, fusão, desmembramento e extinção de Munic!

pios.

Entendemos que deve caber ao. Estados essa atri
buição, vez que são os mai. diretamente interessado. e que podem d,!!

cidir .obre a conveniencia e a oportunidade de. alteração.

-Art. 257 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

r.r uno"un""""'lO --'--,

EMENDA IPI0472·6
[!Joeputado VALTER PEREIRA

f!J PLENARID

"Art. 264. A UnJ.ão pode instJ.tuJ.r ccn

tribuJ.ção eccaef destinada a custear ãnvestaeeneee
de caráter eeeãeeeneaea em a1imentação. habitação

popu1ar. saúd~. educação e amparo ao pequeno agri

cultor. conforme dJ.spuser a lei.

A tliséria. a falta de f1xação do homem no campo. o
deeaaparo eceaaa , a fome, a falta de eeuebeaeeaeeneee de enaanc e

de a1515J.stência ao menor abandonado e de habitação, a má qual1dade

da eeeaeeêncae h015pitalar e a saúde ee geral, são, sem dúvida, 05

principaJ.s eeepeneévea.e pelo surto de vaeaêneãa e de crJ.IunalJ.dade

que atemorJ.za toda a POPulação do Pais e reduz, de ano a ano, o la.Q.

v~to de tur1staa.

A precar:í.ss.una ass1stênc18 eccaaz, que se presta
neeee Pais à enorme quant.adede de ind1gentes e desempregados. que

peraJIbulam pelas caeeeee à procura de meios de sebrevavêecae , to!:

na uaper1.Oso que se coloque nas mãos do Poder Central. um 1nstr:!!

aento eficaz de captação de recursos neceeséxace à atenuação desse
grave problema.

Art. 279. Até o <'final de cada mês.
Un1ão creditará a cada Estado e ao D1str1to Fede

ral. cinqt1enta por cent.o do produto darespectJ.vB a~

recadac;ão a que se refere o art. 264. para apl1ca
cação nos 1nvestimentos peevaseoe nesse artJ.go...

Parágrafo único. Os Estados repassarão
a08 HunJ.cipios, ll1IltBde de.s trBnsferênci.ll.s a que se

refere elite Braga, nos t.ermos do disposto e. lei
estadual".

o aiatema tributcirio contJ.do no Projeto de Const1
tuiçâo, através da descentralJ.zação de recursos para os Estados e

Hunic!pioa, há de trazer resultado" positJ.vos, a longo prazo. Con

tudo. OIS aspectos mai:s cruciaJ." do" problemas de ass1stêncJ.a SOCJ.
aI, e4ucacJ.onal e à saúde li ee medidas de f1xaçio do homem na zo

na rural nio pode••sperar pêlos resultados que deveria advir den
tro 4. oito ou dez BnOlS.

Aludm, a contubuiçio Bceial por nós lSugerida pre
encherá uma lacuna que dará, ao novo sistema tributárJ.o, ef1cácia
iIIediata. BO lllOSIllO tempo que atenderá maJ.s fielmente aos an80ioa

.d98 que no!!! conduziram a rsta Constituinte palo sru ygto

5 28 .

5 )8 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i 5 412 .. As contribuiç15es de melhoria serDo i
x1gidas dos proprietários de ill6veIs beneficia..

dos nas condiç15es e 111l1tes que a lei estabe
lecer.

Dá nova redação ao § 112, do Art. 270, que pa.!.

sará a ter o seguinte enunciado:

-Art. 270 - .

S lA - A alteraçlo das aHquotas de impostos,

taxas e contribuiçl5es saliente poder' ser telta
por lei e para vigência no exercIcio fiscal se
guinte ...

I
A integração do trabalhador na vida e no desen -I

volvt.eDto d5 e.pr... v_ Mn40 ptlCllegu1da ele.a. o. prJaórdioll da c1.

rlluaçiça indUstr!a1t, • iJlHri4a cc.o praClllto cClaatltuc10Dal .por pa!

1--,JUSTIFICAÇXO

I: UIlI8 heresia pregar a redemocratlzaçllo e s.!

o que consta do Anteprojeto 15 UII espírito luto! ,
rlUdo, que precIsa ser esc01mado.

gulr na trilha da hIpertrofia do Poder Executivo.

, Esta e.enda e11.10a o princIpio autorlUrio da

dar 110 Executivo o poder de decidir ao seu talante as al!quotas tr.!
butárlas, transferindo esta faculdade para o toro t:o.petente que •
a Poder Legislativo, .edIante o instrumento apropriado, que li! a lei.

JUSTIFICAÇAO I I

Por tradiçUo, a contribuiçiJO de melhoria r.!!,

sulta do rateio entre os contribuintes e o Poder PJJbllco, sendo que

este, geral_ente, contribui com '/3 (Ulll terço) do valor das obras
geradoras dessas taxas.

COII • redaçlo do Anteprojeto nllo fica clara 11

prática do rateio, e isso d,evl!i ser traJ;adõ por Dc.silo da elabor.!.
çlo do c6dlgo TribuUJ10 .Nacional.

"'H lanUdo ... o. tarllOl desta -.nda.

1-JUSTIPlCAcKo

De-se a seguinte redação ao Inciso XIII do art.
13 do Projeto de Constituição:

-Art. 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIII - part1c1pa.çâo ms lucros, desvinculada •

cill:3llJrleraçio, pela dis1:rib.rl.ção de Gl::at1fica _
Ijio de Balanço, o:::mcmm definido em lei W Em
negoc1aç;ão coletiva.-
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EMENDA lPl0476-!,I! ._,- ---,
(!J Deputado VALTER PEREIRA

tJ PlENI(RIO
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de exp11cJ.tar que a adllll.nJ.8tração

do Fundo será constJ.tuída de empregados, empregadores e gove~

no parJ.tarJ.amente. T:"l prJ.ncípJ.o, em ent1dadea do gênero. há

que se J.IIlpor segundo a praxe aneemecaenea , sobretudo da Org~

nJ.zação InternacJ.onal do Trabalho. Emenda AdJ.tJ.va:

UlULO IX .. Da Urde. Social

CAPITULO Vl' _ Do MeIa AlIlbiente
Inclua-se. onde couber. no Título X I Disposições-Transitõ -

rias o -seguJ.nte disposJ.tJ.vo:

(!l ",-E",,"IO

Inclua-se no:

JUSTIFICATIVA

TUTC/.U....,c&Çi.----------__,

-Art. - As empresas de capital aberto ficam obrJ.gadas a
publicar em S9US balanços_ o montante de Seguro Contratado.
Parágrafo üruec - Os d:z.r:z.gen'fes das empresas de capJ.tal aber
to responderão.. na foxma da lei. pelas ações e QID.l.ssões lesi
vas ao patrJ..mõnJ.o públJ.co e ou de terceiros~· -

JUSTIFICATIVA

Ao término de cada exercício social, as empresas de um modo
geral são obrJ.gadas a proceder de]llonstrações de natureza financeira.
tais como balanço patrJ.Illonial, demonstração de lucros ou preJuízos
acumulados e outros.

Para as compaMJ.as abertas - assim definidas pelo artigo 40
da Lei das Sociedades Anõnimas - as regras a serem observadas na ela
boração dessas demonstrações. emanam da Comissão de Valores Hobiliá=
rios.

A prática evidencia que na publicação dos balanços inexiste a
deIllonstração do Seguro Contratado a titulo de incêndios. lucros ces
santes etc, fato esse que retJ.ra dos acionistas qualquer possibilidã
de de apurar até que ponta o seu investimento encontra-se segurado.-

Exemplos recentes, ocorridos com a Rãdio Televisão e Cultura
(5-1». com a Companhia SiderúrgJ.ca Nacional IRJ). COJll a PETRosRAs (Vi
la Soccõ-SP) e com as Centrais Elétricas de são Paulo, demonstram 'i
vulnerabilidade dos investimentos dos acionistas, ea face da inocor
rência de contratos de lIeguro. Em todos estes casos. ce danos causa=
dos pelos sinistros refletirant-se diretamente sobre o patrimãnio p'ú
blico e ou de terceiros. -

Portanto. é imperioso que as empresas de capital aberto publi
quem. em seus demonstrativos. o 1B0ntante do seguro contratado. de ..
neira a J.ndicar aos acionistas até que ponto o seu patrJ.mõnio estI
assegurado.

I
Por últJ.IllO e no tocante ã questão da responsabilJ.dade, faz-se I

mister imputá-la ao dJ.rigente da companhia aberta. a fim de- garantir
, maior zelo e proteção pelo patrimônio público e dos investidores.

1: como se JustJ.fica a emenda.

L;:;"~

rk7;;z;;J

o enteprc jetc da SubcomJ.ssão da unaão, DJ.s

tn.to Federal e TerrJ.tór:z.os consagrou a competêncJ.a da trmêe

para legislar sobre a producão e consumo e sua propaganda co
mercial.

"Art. 54 - Compete à umêc

XXIII - legJ.slar sobre:

e) normas geraJ.s sobre produção e ccnsuac ,

bem como sua propaganda eeeeeeaea,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Art1go 54, 1nC1SO XXIII J.tem "a";

.u...... /c ..... I1l>,"Ulc.lllld~ _,

EMENDA lPl0480-7,
"[: CUNHA HUENO ••-

-Art. - A açl:1o do Poder Público ou de parti
cular,que possa resultar em dano ao meio ambiente
ou ti. saúde das pessoas, poderá ser sustada ou im
pedida, e a omissão suprida, por via da AÇAQ Por!!

LAR.

Inclua-se, .nc capitulo VI, do Título IX, que

trata do nMe~o Ambiente", artigo com a seguinte redação:

A preservação da natureza requer a institui
çlo de mecanismos eficazes para enfrentar atos de agressllo ao meio
••blente. E o que pretende alcançar esta emenda.

A AC"O POPULAR tem sido usada com frequência

para esse r1l1" e COII a aproveçãc da emenda ora proposta será consol!

dada a sua eflc'ç~a.

JUSTIF'ICAC1\:O

EMENDA 1P.l0477-'1) ._'- ----,
I!J Deputado VALTER PEREIRA I pr-~::~

......."M·,..,·_..~ __,I rJ";;-7:J;;;J

T1TulD VII _ Da Tributaç60 e do Orça.ento

CAP1TUlO I

seCA0 V - Dos Impostos dos Munlc:lpios'

Suprime a allnea III, do Art. 273.

JUSTIFICAÇAO

o que da alínea lU, do Artigo 273, do Ante

projeto, consta, á UIlI caso típico de bl-tributação, repelido vigor.!!,

eaeente pela tradição do Direito Tributlirio Nacional.

Po chccex-se com o enunciado do § 21l, do A.!,
t1go 261, do mesmo Anteprojeto, impae-se a sua simples exclusão.

Também o Anteprojeto (nãd aprovado) da Co

a18l!1ão da FamílJ.iII. da Educação, Cultura e E15portes, da CJ.ên

CJ.8 e da Tecnolog~a e dB Comun3.caç~o traz ao :roa t3.nal a "~

~", dando a UnJ.ão a competência para legJ.slar sobre

"Cultura. eeecrueecãe eceaea , propaganda e pub11c1dade em to

das as suas formas ••• "

Uma das característ:z.c~8 fundamentaJ.s do
Estado Federal é a de que as atrJ.bUJ.ções da UbJ.ão -e das unJ.

dades federadas são fJ.xadas na ConstJ.tu::Lção, por meJ.o de uma

dJ.str1buJ.ção de competênc:z.a (cf. Dalmo de Abreu DallarJ., "Teg
xae Geral do Estado", pág. 225).

Desta forma. tendo em vaeca as normas básJ.
cas~constJ.tucJ.onaJ.sque consagram I) prJ.ncípl.o da J.gualdade

perante a lei e as que dão competêncJ.a à UnJ.ão para legJ.slar

sob produção e consumo, 3.mpõe-se seja também deferJ.da à UnJ.ão

a competêncJ.a para legJ.slar sobre Ilormas gera3.B à eeepeaee

da propaganda cceereaea , como medJ.C!a de ccesêncaa e de justJ.
ça.

EMENDA MDDIF'ICATIVA AO TÍTULO X - DISPOSiçÕES TRANSITÓRIAS

ModJ.fJ.que-sa o § 20, do artigo 451, que pass!.

rá a ter a seguJ.nte redação:

"§ 211 - Aos a~uais ~rocuradores da República
e membros do,MJ.nisterio Publico do Distr!to Federal
e dos TerrJ.torJ.os, ~ica alJsegurada a opçao entrli! as

~~~~~~~a~odgJ.~;~~~~e~~~e~~~l~c~o~e~:;~~ tó~t~;s : ar~~
Procuradoria da União."

JUSTIFICATIVA

serv!

pr;;~;"-~

t:[7;à7ã7J
CELSO DOURADO

D MJ.nJ.iténo Público do Distrito Federal e dos Te!,

ritqrios exeacaea servJ.ços reservados à União no âmbito do Di.!.

tri t~ Federal e Terri tório, não obstante de âmbi to terri torial

rB'strito.
Seus membros são, aeaí.m e- da conseqOência,

dores federais.

Por isso. quando o ProJeto, no § 2 Q , do seu artigo

451. admite que os membros do "parquet" federal podarão optar por

integrar a carreira da representação judicial da União, da igual

modo dever-se-á permitir que os membrJ8 do Ministé:r:io Público do

Distrito Federal e dos Tat'ritórios, medhnto opção, possam, a seu

turno, exercitar esse mesmo direito, pois, ao contrário, eeeae-ea
-á laborando em odiosa discriminação entre membros de Institu!

ções análogas e de l'J.nalidades legais idênticas, além de vilipa.d

drae-ee o Princ.!pJ.o Consti tucional da EqGidade ~

PlENJtRIO

EMENDA lPl0484-0
("

A n9rlR8 cita'ár. na suâ atual reda.;lo á mais
restritiva que a Constitu çllo ell vigor, visto que, exige

lei Comple.entar para o assentlllento dljls bener1clos fiscais
regulados por ~sse dispositivo.

Art. 267 - Lei Ordinária estabelecerá forlla es
pecial e favorecida de cobrança de i.postos i;
derais e estaduais, ou Sua não incidência, pi

ra lliCrO-ellpresa, COIDO tal definida e. -lei pc

la Un1l0. pelos Estados e Distrito Federal ;

coa atividade tipificadora do fato ~gerador dos
referidos tributos.

Ãcrescent'.5. o erro de p.ressupor que toda.

as e.presas, indiferente • sua atividade ou po:ct. estio 5U

jeitas a i.postos federais e estaduais. .-

JUSTIFICATIVA

Modifica-se o art. 267 do Projeto de Constitui
ção. que passos a ter a seguinte redação: -

o seguro é. reconheciduente, a açio mais efi(,':/U e da qual o adItinistrador público
não pode abrir aio. sob pena de coloear nI risco todo o patr:iaÕn1.o por ele ad:llini,!
trado.

Exemplo. recentellente ocorridos na Rádio TelevisÃo e Cultura de são Paulo, na Co!!
panhia Siderorgica Nacional (Rio de .]4neiro). Petrobrâs (Vila Soccó-SP) e Centraia
Elétricas de são Paulo - CESP são provas contundentes do descaso de alguns adain1s
tradores públicos. A s1tlJ)lção asst1lle proporçõlla ainda lUiores quando tambia _est1
ea jogo o patrmnio de terceiros. nos casos de eOllpanhias abertas.

Pro";segue o eainent"e Hestre afimando que toA prestação de contas não se refere ap,!
nas aos dinheiros públicos. ã gestão financeira. mas a todos os atos de sovemo e
de adlIl1n1straç~o" '

SeJUndo o Professor Hely Lopes HlI1re1les. sa • função de administrar "corresponde
ao dueapenho da ua a.andato de zelo e conservação de bens li i:nteras8lIs de outrUl.
III.nifesto li que que. o exerce deveri conUs ao proprietário. lia caao do administra
dor público. esse dever ainda _is se alteia, porque a sutio ... refere ao. beni
da coletividade".

Os dirigentes de entidades da administração direta e indireta são os gestores da
coisa pública. Para tanto, são investidos de campetenc14 decisória, consubatancia
da nos poderes e deveres inerent.es 40 c4rgo ou função exercidas, com as respect!
vas responsabilidades.

1) Acrescente-se ao ~rtlgo 146 do Projeto de Constituição o seguinte inciso V:

"Art, 146 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciário 1lIanterÃo de forma inte
grada, sistema de controle interno coa a finalidade de: 
V - Normatizar e fiscalizar o montante de seguro contratado pelas entidades
da administração direta e indireta, mediante publicação obrigatória no Diário
Oficial da União do ..mt4nte de eeeueeee aplicados."

2) RenUllere-se o parágr4fo único par4 5 H! e eereseecee-ee o seguinte 5 22:

5 29 - Lei Federal disciplinará a responsabilidade ~ivil, cr1!Dinal e adminis
tr4tiva dos dirigentes de entidades da adainistracio direta e indireta, peraii
te o patrimõnio público e ou de terceiros. e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Público.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO A ADITAR: Art. 146

Dentre esses deveres. deatal:_se (1) o de agIr; (11) o de efie1encia; e (11i) o
de prestar contas. Este últt.D decorre do encargo> de gestão de bens e interesses
da coaunidade.

DEPUTADO CUNHA BUENO

A presente elllenda. ao tornar obrigatória. a publicação do IIDntante de seguro contra
tado por entidad.. de ada1n1stração pública direta li indireta. v:lla a resguardar õ

I patrúlÔl:l1o coletbo • ou da terea1~o... ante a ocorrillcia de ua sinistro quelquer.
Hedianr:. & referiu publicação... coaunidade e o. árpoe cOIÇlItant.. fic.. habl1!
tadoa para facalaar o zelo !lO trato da coisa pública. por parta do. ada1niatrado
ra•• iIlcl.ueba quanto ã r ..pu·tiva rcsi!0nsabilidade. -

d1reito

rr=';~;~

1")V~;z;;J

E;;'-=:J
W"~';z;;J

E!I!Y!. do

"Art. 343 - A proteção da Saúde
de todos e dever do Estado.

te subst1tut'J.VO

337!:

I!J PLEN~RIO

Dê-se a seguJ.nte redação

A seção I - da Saúde - passa _ater o segu1!!

JUS'1'IFICATI'"

o proJeto é mUJ.to detalhJ.sta e dJ.l!Ipãe sobre

II1atérJ.as que não devem consta:r; na ConstJ.tu3.ção, mas S3.11 em

18:z. ordJ.nárJ.a. .

=- TI.T~/"'..,' .. &Çl~ ___,

"Art. 337 - As contrJ.bu:z.ções sociais a que

se refere o art. 335 e 0:1: recursos provenJ.entes do orçamento

da UnJ.ãC;; comPorão o F\lndo Nac:z.ona~ de seguridade Soc:z.al. sob ~

ae:t.in:z.straçã~ ~r;'~partito, na forma .(la lo:z....

Art. 344 - O Estado assegura o d1re1to a
proteção da Saúde eedaantee

I - Implementação de políticas eccnêaacas e

SOC1a1S que V1sem a elul11nação ou redução do rJ.sco de doença

e de outros agravos da Saúde.

11 - Acesso unJ.versal à ações e serv1ços
de promoção. proteção e recuperação da Saúde. de acordo

as necessJ.dades de cada um.

Art. 345 - As ações e os servJ.çoB de ~aúde

constituem um sJ.stema nacJ.onal de Saúde cabendo excluSl,vamen

te ao Estado a sua normatJ.zaçiio e controle. ti

EMENDA JPJ0479~3)

('J CUNHA BUENO

l!J PLENUIO

EMENDA lPl0478-51
l!J CONHA BUENO
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ÉMEI'IDA lPl0485·8
tJ RAUL FERRAZ E CELSo DOURADO

('J (~"_ ....,~...
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viços nos setores da saúde, cultura, tecnologia e educeçêc , a
atual redação impossibil1ta~ o funcionamento adequado dessas
instituições. Acrescenta-se a eventualldade de um confl1t6 de
normas constitucionais. Permanecendo a redação do atual proj~

to no capítulo que versa sobre educação.

Art _ o aprcvet taeentc dos p:Jtenclais de energia

hidráulica e a""];vra de jazidas minerais em terras indígenas s2
ee-tte poderão ser efetuados por eepresas estatais. e deaenderãc
da prévia ap rcvaçãn d:l Congresso N9.cional e d::J acordo das n.,!

ções indígenas cc-icerrudas ,

JUSTIFICATIVA

A livre exptcreçãc do subsolp nas áreas indígenas ~
verte a própria existência. dos índios. Nas.sa emenda permite esta
exploraç1:l0 mas tendo como garantia o caráter público da expIar!. ..
ção , a autorização da Congresso e das nações indígenas, asseg.!!.

rando proteçlo a estas últimas.

EMENDA lPl0491-2
t" Deputado VLADIMIR PALMEIRA

t" ~4-';"

Dê-se ao parágrafo 51:1 do artigo 134 do projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:

n:XTO'4U'''~

§ 51:1 - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas
será conclusivo e final, salvo se um terço dos congressistas re
querer votação ea plenário de emenda aprovada ou rejeitada 
comissão.

EMENDA lPl0488-:l
t" Deputado VLADIMIR PALMEIRA

t" ~t. ,';'",.:...,

l!-
'~l- e nde couber, no capítulo referente à EDU. -

-CACAO E CULTURA, os 'Seg ntes dispositivos~

Art. _ A educação será gratuita ou reeunerace , con

siderando-se tão somente a condiç1!o eccnôefca do aluno ou de sua

§ 151 _ A condição de isento do i_posto sobre a ren

da ...~ igualmente o aluno do pagamento da anuidade e torna li
vre _ .atrIcula em estabelecimento de ensino de qualquer nívef ,

eu-prldes as demais formalidades.
§ 21:1 _ Respeitado o. disposto no parágrafo anterior

• lei ••tabelecerá formas de reeuneração do ensino segundo a p0.!
slbll1*de de cada um. remuneração que será devida tanto nos est~

INlec"'ntos particulares como nos públicos.

S 3'1 _ Os estabelecimentos particulares serDo reem
bollMos pelo poder público no equivalente ãe anuidades de alu 
nos _triculados e isentos de pagamento.

CELSO DOURADO

ruala./~~l1D/IUI~o-.uio, ...,

Art_ - O direito de propriedade territorial urb!,
na não pressupõe o direito de construir 1 que deverá ser autoriza
do pelo poder público municipal. -

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de constituição da
Comissão de Sistematização, e'n "Disposições Transitó:-ias":

Art _ A instalação e o runcãcnameotc de reatores
nucleares p3t'a7prodJç1:l0 de enerqta elétrica será objeto de
plebiscito. a ser realizado até um ano d;jlois da promulgação de§.
ta Cónstituição, coe am!)lo debate entre as p:Jsições favoráveis
e contrárias, com tencc gratuito na televisão e no rádio.

a) Caso seja aprovada a utilização de reatores para
a produçã::J de energia, s6 poderã~ ser Inscatadas com o acordo
das po;uJlaçõeS dJS municípios que estejam, ainda que pucialme!!,
te, em UII raio de 500 km do local das instalações;

b) Os dejetos só pcderãc ser colocados en áreas onde
as p:Jpula;õ::is, em um raio de 500 km. esl;ej9.lI'l de acordo, atrav's

de consulta popular

tesa extr eeaaent.e p:llêrnico, a utilização da energia
nuclear, pelos rl.SC03 que acarreta à vida bveana, deve ser ob
jeto de consulta plebiscitária. A emenda entrega nas mãos dos

brasileiros esta dec í sãc delica:la, que envatve a vida e a mo,!.

te de cada um de n6s.

llnoh~lTl'ouç1t

Acrescente-se os seguintes artigos entre os artigos 312 e 313

do Projeto de Constituição da Comissão de sistematização, renum~

rance-se os demais:

JUSTIFICATIVA

Art_ - O «se social das terras urbanas prevalece
sobre o direito de propriedade, para garantir as exigências fun
da.eotais de habitação, transporte, saúde, educação, lazer e cuj,

tura das populações citadinas. CÚlIlpre às autoridades municipai;
e .etropolitanas elaborar e aplicar. com a ccfabcreçãc.da União e

dos Estados, planos de uso do solo e urbaru.aeçãc para a consec,!:!.
ção de tais ex~gências.

S único - No caso das alíneas anteriores, será feito
Ull plebiscito e a instalaçã~ dJS reatores .ou a colocação dos
dejetos s6 serâ levada adia"lte com o voto favorá ...el da maioria

absoluta da populaç1:l:l cencerruda

Art_ - ~ garantido o direito de propriedade.

I _ A propriedade é pública ou privada.

§ 112 _ Os bens de uso coeun do povo são inalienáveis r

definidos e protegidos na forma da 'lei.

§ 21:1 _ O direUo:J de p~opriedade se subardína à

runçãc social e a ele ccrxespcnde uma obriga;lb para com a s'Jci~

dace , nos termos da Constltuiç1:l0 e da lei.

§ 312 _ O Pod.;!r Público assegura a livre apropriaçã:J
dos bens necessãrfcs à manutenção de uma vida digna e sóbria, p.!
ra os indivíduos e os familiares q.19 dele depe.,derr.; a desapropr!
ação desses ge.,s sceente poderá fazer-se em caso de evidente n,!!
cessidade pública. reconhecida em JtJIzo, e mediante integral e
prévia indeniza;li.o e:l dinheiro, vedada a imissão liminar de po.!
se; li requdsfçãc destes mesmas bens pelo Poder Público é admiti
da aaenas em razão de guerra ou caje-nrdede pública, assegurada.
ell qualquer caso, a integral indenização dos prejuízos sofridos
pelo proprietário; a liberdade assegurada neste item não se su.!
pende d,Jrante a vigência do estado de sítio.

S 4!:1 - Se. prejuízo de outras formas previstas em lei,
t'lca assegurado o direito de usucanrãc a toda pessoa, não proprie
tlliria de imóvel rural ou urbano, qae exercer. por mais de trê;
a-rcs , posse mansa e pacífica sobre imóvel, mcependenteee-rte de

baa fé ou justo titulo

§ 51:1 - É de 'ler do Poder Público regular a atividade
eccnêeãca, em todas os setores , a fim de preservar o p ade r a=lu1
sitiViJ da moeda nacional, bem como proteger os tnteeeesee dos
consumidores, a saúde, a segurança e a moralid3de pública.

S 61:1 - A lei estabelecerá o procedimento de desapr,2
p::iaç1:l0 por utilidaje pública ou por interesse social, com pag.!
lIle..to respectivo e. dinheiro 0..1 e:n títulos da dívida pública.

§ 71:1 _ A execução de qualquer obra pú!llica de vulto
poderá ser precedida d; desapI'opriação por interesse social das
propried3des por ela afeta:las.

Acrescente-se o seguinte artlg:J entre os artigos 300 e 301 d:J
Projeto de Constituiç1:l0 da ccafssãc de 5iste'llatização:

Em todo o debate na Constituinte sentimos o desejo
de ampliar os poderes do legislativo ou restringir aqueles do
executivo. é. Inccecreens íveâ que se mantenha o direito de veto,
uma intromiss1:l0 absurda e abusiva do poder executivo no Iegisl,!
Hvc • Enquanto todos debatem parlamentarismo ou presidenciali,!
mo mitigado, continua-se a deixar que o executivo, encarnado p~

10 Presidente ou pelo Primeiro-Ministro, tenha um poder desco!!.
siderado. É funda.ental pois, no sentido do desejo generalizado
de reduz:1r os poderes da Presldê..cia da República, o fim do d!
relto de veto.

JUSTIFICATIVA

6 - Essa remuneração tanto será devida nos estabele
c!lIlentos particulares como nos públicos.

7 - O poder público reembolsará os estabelecimentos
particulares no equivalente às anuidades de alunos isentps matr.!.
culados;

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 466, Parágrafo ll2

O § 112 do Artigo 466 do ~rojeto passa a ter

a seguinte redação.
Art. 466 - ••• • • •••••••••• • •••••••••••

9 - Evita que os mais assistidos pela sorte ocupem
.uitas vezes os lugares que poderiam ser ocupados por pessoas
••is necessitadas.

EMENDA JUSTIFICATIVA

3 _ A Isenção alcança o aluno, se de maior idade ,
ou sua família, se menor;

4 - Respeitadas as exigências inerentes ao curso,
a condiçllo de isento desse tributo <Imposto de Renda) autoriza a
livre matrícula em estabelec1lllento de ensino de qualquer nível;

5 - Entre os alcançados pelo tributo a lei estabe!e
cerá níveis crescentes de reeuneraçãc do ensino, segundo as pos
sibllidades de cada um.

JUSTIFICATIVA

8 - Acaba-se de vez com os odiosos privilégios,eis
que todos se igualam por cima, desaparecendo I cEsagradável situa
çãc a que hoje sãc submetidos pais e mães de fall11ia atrás de
míseras bolsas de estudo para os filhos.

1 _ A educaçDo será gratuita ou reeunereda , consid.!,

rando-se apenas a condiçlio eco Omica do aluno ou de sua fall!lia.

2 _ Quem 4 isento do Imposto de Renda é automatica 

ente isento do pàga ...entc de anuidade, eis que esse tributo é ta!
vez o melhor parâmetro para se medir a condiç1:lo econOmica dos cf

dadãos ,

lO - Seria, finalmente, uma excelente ajuda aos co
fres públicos, quer para o aprimoramento do ensino, quer para

o desenvolvimento de outras atãvrdeces , que a parcela da so
ciedade que pode pagar o preço da educação, efetivamente o f.!
ça , sem que isto signifique qualquer injustiça para com quem
quer que seja.

§ lQ - A apllcaç§o dos recursos de que trata
este artigo será efetuado através das
insti tuições financeiras oficiais

JUSTIFICACl=iO

EMENDA lPl0486·6'
t:

Uma vez que o espírito do dispositivo é atribuir
às instituições financeiras oficiais, quaisquer que sejam
elas, a aplicação dos recursos em lide, não há por que no

mear apenas uma delas.

DEPUTADO CELSO DOURADO

EMENDA lPl04874
t'
ror------ .~.IILoao/~~"'.'1D/.._a"'u1D

PLENMIO

rr:;';;:J
rr#~~fl?l

JUSTIFICATIVA

A,emenda compreende qJe estamos em um regime ca;J1t!
lista, baseado na pro,riedade privada dos meios de produção. Mas

retira o caráter sacrossanto da propriedad.g e defende em parti
cular a proprieda:le individu9.l, vital para a sobrevivência do
indivIduo. Democratiza a p,:,opriedade e permitI' a desapropriaçli.o

por interesse social C01D p3gamento em titulos da dívida pública.
Neste sentido, acoillpa.,ha também a evolução e dá

derlniçlo adaptada às necessidades do 8rasil d~ hoje.

Art - No quadro dos planos de uso do solo e urba
nizaç1:lo, o Município pode expropriar imóveis mediante o pagamen:

.... to de indenização em títulos de dívida pública, até o montante do

valor cadastral do Imóvel para fins tributários. ressalvado a 11
vre apropriação dos óens necessários à manutençl10 que dele depe~
daa.

§ único - As mais-valIas de illlóveis privados, resu!
tantes da aç1:l0 urbanizadora do poder público I devem reverter a
este pela via tributária ou por outros meIos.

ror YlUO'''''.r1...&Çle

Exclua-se do padgrafo J!:I do 'artigo 303 do pr~
jeto de constituição a expressão n e as fundaçi5es públicas ".

:reJ~:..rl FI t..A-TI'JP9

Considerando a atual situação de diversas Un!
versidades Federais, organizadas sob a forma de Fundações, be.
COIllO inú~eras outra!; entidades promovedoras de relevantes se,I.

EMENDA lPl0490-4
t" Deoutado VLADIMIR PALMEIRA

t" e~. d... d?

n:llTI/4U'Tlt'~

Acrescente-se o seguinte artiQ:J entre os artigos 308 e 309 do
P.roJeto de Constituiçl!) d. Co.bslo de Slsteastizaçlo:

JUSTIFICATIVA

Nossos artlgJs ragula:n minimamente a questã:J urbana
q...; não foi pratical'lente tocada no Proj;to. Pe~fllIite!ll a desaprE,
priElção em títulos da dívid-3, sepst'8"1l o direito de construção
do direito d; propriedade, coMição básica de qualq~er admini.,!
traçllo urb:ma, e deterllina a existencia da u. plan~ de uso do
solo e uI'ba..izaç:l:o.
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rt.ld.o/ca.IIIW,_uioI

luro/.lllITI.,C..,....,

Substitui-se as aUneas "a" e "b" do artigo 356 do Projeto de
Constituição da Cornissllo de Sistematização pela seguinte a11-

nee , renumerando-se as demais.

tos crescentes no ensino superior. Além disto, o ensino nãc

s6 um direito dos cfdadãos, é um imperativo_da soberania. üs iE

vestImentos no ensino superior são vitais se pensaace em alca,!!.
.çar os países desenvolvidos. Não investir maciçamente neste s!,

tor é garantir o atraso.,Consideramos que a supressão deste p!.

rágrafo dá mais flexibilidade li política de educação.

JUSTIFICATIVA

A democt'atização dos meios de ccmuní.caçãc é um fator

chave na existência da liberdade. Não se pode, nos dias de hE.
je, imaginar que a liberdade é você dize. o que Quer em uma re.':!,
nUo de amigos ou mesmo em praça pública. A comunidade necess!
ta falar. Precisa dos meios modernos de comunicação de massa. E

do controle destes meios

Suprima-se o ítem IV do parágrafo único do artigo 305 do Projeto
de Constituição da ccnnssãc de Sistematização.

EMENDA lPl0502·11 '~'------'l'"""P"T··~tJ Deputado VLADIMIR PALMEIRA. L...- _J

"'W'0/_~/_O...... _,

Acrescente-se a seg.dnte artigo entre os artíg::ls 4")3 e 404 do

.projeto de Constituição da Comissllo de Sistem:tt1zaião:

Art_ - ceda pessoa fIsica ou jurídica só p:3derá ter
a pro;Jriedade, total ou p:trcial, de uma emissora de televisão,
COm alcance limitado ao estad::l de emissão

,.,---------__TI..... '.U ... ,,"'&Ç1o

EMENDA lPl0498·.o,
tJ Del)Jtado VLADIMIR PALMEIRA----------,L rr='~-=:J

l" (l~":"";'" I lilTi"70r@J

a) com trinta anos de trabalho, para o homem e a mu

JUSTIFICATIVA

Homens e mulheres ganham igualdade de direitos e d~

veres. ~ natural que se aposentem com o mesmo tempo de serviço.

lher r

r.r 'UTG/.unlrlc~o

Suprima-se o artigo 358 do Projeto de Constituição da Comissão

de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATI"IA

IlIpedir o monopólio, abrir o Ieq re das informaçi1es e

da pol1tica cultural, favorecer a diversidade cultural do pais.

JUSTIFICATIVA

Embora compreendamos a preocupação do relator
não permitir que empresas se depauperem sem remunerar seu capi

tal, compreendemos que esta adequação não se dá necessarí.anente
através de tarifas mais elevadas, mas através das subsIdias. par

exerotc, Este ítem restringe muito a política econômica, sendo

portanto lógica sua supressão

A"prolbição de acúmulo de cargos 56 está no texto do
projeto para o setor público, aio,da assim com excessões , Não há
porque tirar a dupla aposentadoria de Quem trabalhou mais Não
tS a proibição de aposentadorias que moraliza e sim a proibição
dos cabides de emprego. Redigido com está, este artigo penaliza

o trabalho o que é um absurdo.
,.,---,--------...~""."'..,,-------------,

Acrescente-se entre os artigos 403 e 404 do Projeto de Constitu!
ção da Comissão de Sistematização o seguinte artigo:

EMENDA lPl0503·0
I'l Oeputado VcAOIMIR PALMEIRA

f'J "~o'""",
I

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA W
DISPOSITIVO ENENDAOO Art;:n; § 3º

O § )SI .,g~{.rt.-*possa a ter a seguinte redação
Art. 292 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suprima-se o artigo 312 do Projeto de Co'\stituição da Comissão
de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A proposta dê; supressão deate artigo se de le a sua
referência en outra emenda por mim apresentada e com as devi
das m:ldificações. Aene"dal~~+ 

...'d,. ",q H~ç14s~-L}

§ ::32 - Os recursos dos orçamentos fiscal e de investimentos das empre
sas estatais serão alocados por regiões econômicas, de forma diretamente proporciE.
nal às suas populações, excluídas as despesas relativas'

I - a projetos considerados prioritários no plano plurianual de investl.
eentcsj

I! - à segurança e defesa nacionais,
lI! - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal,
IV _ ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e Poder Judici

árioj e
V - ao serviço da dívida da adninistração direta e indireta da União ,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder publico fede
ral

r.r------puNi~'.I••u"o1o'ltIlI.o~'..lo

EMENDA lPl0504·8 .,.,, ---,
f'J IlEPUTAOO fERNJ\NOO BEZE"'" COELHO I rr';;'j

I 1TIJli;fl7l

Acrescente-se o segJinte artigo entre os artig.Js 403 e 404 do
Projeto de constituição da Comissão da sistematizaçã:3:

r.r uuoou.Tl,,,At;-ÕO

Art _ As emissoras de rádio terão, na sua progra

msção musical,""""d; g'9.rantir uma participação majoritá'l"ia de m~
sãcas brasileiras

Nossa emenda procura garantir a produção lE.

cal e preservar nossa diversidade regional assegurando, ao me!
110 tempo, algumas nrccuções de outros estados de alto valor
cultural. Estimula a produção independente, coibindo o monop.2
ne,

Art_ - As emissoras de televisão só poderão
entrar em rede nacional por um tempo máximo de duas horas di,!

ri~s.

JUSTIFICATIVA

C) A emissão de programas produzidos no e!

trangeiro se limitará a 10'" da programação de cada emissora de
televisão

a) Cada emissora de TV limitaia a reprodução
de tapes de programas já emitidos em outros estados a 10% do
total de sua programação;

b) Cada emissora só poderá oroduzir 50" dos
programas Que elllite;

EMENDA lPlÕ5oõ:5
tJ Deputado VLAOIMIR PAL>EIRA

I-? e~

r.r
Tllml/lll

" .. "At;10

üê-se aos parágrafos 10 e 211 do artigo 378 do Projeto de Cons
tituição da Comissão de sistematização a seguinte redação:

Acrescente-se o seguinte artigo entre os artigos 358 e 359 do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

§ 1Q _ Compete preferencialmente à União organizar e

oferecer o ensino superior naqueles setores essenciais ao dese.!!,

volvimento e à independência tecnológica do país.

JUSTIFICATIVA,

Garante a manutenção do padrão de vida. As disposiç~es'

que obrigam à cobertura somente de uma percentagem do benefício
esquecem do peso enorme de despesas fixas na luta pela sobrevi
vencia. Questão estrita de justiça e humanidade. -

§ 2Q _ Compete aos Estados e Municípios, organizar e
oferecer o ensino básico, médio e superior, exceto nos setores

do §1 0•

Art__ A pen~ão será concedida sempre aos depende,!!.

tes pelo mesmo valor a que teria direito o titular.

EMENDA lPlÔ496·3
I:J üenutadc VLAOIMIR PALMEIRA

I:J ~~~

r;r---I--------",ro""",,....,-------------,

EMENDA lPl0495·5i
!!J Oeputado VLAOIMIR PALMEIRA

tJ P4....,;....:-o

Nosso atraso ~ teono16gico exige. ~ que a Unillo in
vista nos setores essenciais ~ independência tecnológica. N-;;

r~stante do ensino obedecemos à política geral de descentraliz!.
çDo dos serviços.

A política em educação deve ser, coao no serviço p.!!

blico em geral, de descentralização. Estranhei que no Projeto a
União tenha ficado responsável pela totalidade do ensino supe
rlor. Minha emenda é uea mediação, deixando o ensino superior;;'

geral com os Estados e Munidpios mas reservando ulna área estra
Uglc8 deste setor COlll a UniDo. -

JUSTIFICATIVA

Garantir q.re a música nacional seja executada e am
pIamente dlvulgad3: Assegurar o espaço para nevas tendências
na nossa música, princl.palmente as iniciativa'S de carât.e r r~

9ional.

Em ccoeecoêncre, o artigo~das Disposições Transitórias- fica reduz,!

do ao vcaput", eliminando-se o seu parágrafo único.

JUSTIFICACJ{O

A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao § 311: do art ~ e
trazer para ele matéria inadequadamente inclusa no capitulo das disposições tran
sitórias.

DISPOSITIVO EMENDADO - a-tens VIII e IX do Art. 300
EMENDA ADITIVA

Incluam-se os seguant.es aecns ao dl.sposto no Art. 300:

Art. 300 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - •.••.••••••••••..••.•••••••.•.••••••••••.••••••••••

f'J-";'::;;;=]
tçJ';;z;;;J

'~lH.lAl.I.O~"UO,IU•• O~"*... _,

VIII - repressão ao abuso do poder eccnômacc caracter i
aadc pelo dcnfnac dos mercados. a elim1nação da ccnccr-rêncaa e o au
mento arba trârio dos lucros. 

IX - a expansão das opcr'tumdades de emprego prcdutavc ,

f'J PLENARIO

EMENDA lPl0505·61
ÇJ CONSTITUINTE NELSON CA;~·~IRO

Art__ Fica cr.Iada o Fu-tcc Co'llunitát'io c e Comunico!
çâo que visa a implaa~ar a rádio e a TV comunitárias, sob o CO!!

tr-ole de entidades da ecc í edace civil CO'110 partidos, sindi
catos, associações de moradcres.,

Acrescente-se o s.egJinte artigo entre os artigos 403 e 404 de

Projeto de Constituição da Comissão de sistematização·

Parágrafo único - Os recursos deste fundo virã:3 de
UM 1MP:3Sto sobre a receita de propaqanda das rádios e telev,!.
slSes COllerciais e será regulamentado em lei.

EMENDA lPl0501·3
I-? üeoutado VLADIMIR PALM"'R'

tJ ç~

o ensino b4sico necessita, see dúvida, de recursos.

Mas os pr6prios invest1laentos no básico vila exigindo inve"U..!!.

JUSTIFICATIVA

Suprima_se o parágrafo 22 do artigo 379 do projeto de Constitui
çlio da Comissão de Sistematização.

EMENDA lPlQ497·1: -----------,1 r.r-'-PT"'~tJ Deputado VLADIMIR PALMEIRA Ir c.. _J
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JUSTIFICATIVA

-pr1,;;~;;'-:J

ru-;;'sml

Salomão, por seu turno, ccntmua modelo de gerações

Todos os povos ccnsagran o prmcfpac da igualdade perante

a Le a Entretanto, ainda hoje, no Br-as aL, o nasc rdc de Le.i t.c extr,!

conj~gal recebe a marca de l:lml.tações e afrontas no r a as e ps rccfõ

g rcas , sem que haja contmbufdo para tal.

E a.r-racacnaã vedar a uma cr1ança o r-eg a.s t r c do nome do

t.es ccmprcens scs maritais, conj ugaas ,

A Carta vag ent;e (art. 153, 13) cstabelece que "nenhuma

pena passará da pessoa do delJ.nqUente", E não há pena maa.s cruel

do que a de negar-se, à cruança sem culpa o nome do pai ou da mãe.

no regist:ro de nascâmenec , porque sua concepção f 01 marcada por ~

"il~g1t~m1dade" ou "adulterinidade". Há pus e mães que pedem co!!,

preensão aos, zabe.í aâes , que proíbem o registro com o nome do paa

ou d~,mãe, condenado a criança como "bast.arda" •

Inda.gnc manter-se essa ccndaçâc , punandc crrança inoce,!!. ~

te .em relação às convenções sccaa í a de um País que não escolheu

para nascer. assam como não teve escolha em relação aos pa1s.

50. por um lado, compete ao Estado zelar pela l.ntegr 1do!

de' da ~amília, tambem e da sua competênc-:n defc;.pdC}' o andavfduc
(que é a eênna da famíl1a) da hum11hação perpétua e das lim1tações

de vada, pelo simples fato de haver na~cido além das fronte1'l"af dp

leito ma't r-fmona a'l , muitas vezes destroçadq muito antes da concepção

l.nqu~J.la~a..~e ~dulterJ.na ou de ilegit1ma.

Inegavelment.e. a famílJ.a ê célula da sccredade , Cabe ao

Estado zelar-lhe pela 1ntegr1dade~ Mas é o andavfduc que forma a

.f.a.mí1.~a", cabe, também, e primordialmente. ao Estado defendê-lo.

1'0'1" isso mesmo. a Const.1tul.ç50 deve anscr-a.r , crrere os

dire1tos e garantias LndavaduaLs , a igualdade de nascmenec , ret!

rando a punição que há muito castiga as pessoas que nasceram do

amor não 'reconhecadc por laços de mat.rJ.mõnio.

par ou da mãe. porque os paas não sejam casados ou tenham da.Earen-

tJ I'LLNARIO

EMENDA lP10512-9
tJ rON~lIIUINIL NLISON CAlm"tiÍto

Incluo-se como parágrafo Ú111CO ao AI t , 355:

c";::~;;'"]

rr;-;-;';;;zJ

JUSTIfICATIVA

Art, 218 - Compete ã Justiça do Trabalho ccncafaar e
julgar os d1ssídios individuais e co tetavcs entre empregados e

empregadores. inclusive da administração pública direta e J.nd.!
reee , além de outras c.ontrovérsias decorrentes da relação labS!,

ral •• regades por legislação especial ou decorrentes do cumpr-r

mento de suas prõpr1as sentenças.
5 1 9 - As decasêes nesses dl.ssíd10s, esgotadas as

mstâncaas ccncrLâutfir-aas e a negccaaçãc , poderão es'tabclect:;r

normas e. condições de trabalho.
4 29 - Malogrado o atendimento das reivindicações so!

Jaraaas , sem obtenção de acordo, serã encerrada a instrução do
processo de dissld10 coâ e t avo , julgado no prazo mâxamc de 60

(ss:;:,ssen~a) dias. 1rrecorrível.s as sentenças prolatadas pelo Tr1:

bunal Reg10nal do Trabalho.

te redação~nclua-~e letra r ao 1ncJ.SO XV do Art. 12 com a JegU11!

A JustlJ.ça não é somente tarda, é aguaLment;e cara, ma
cessível aos que não dispõem de recursos para fazer valer seus dJ.

rearcs , não obstante a presença da Defensor-a.a Públ1ca, cbj etc de
outra Sugestão, e que. com organização prõpr1a, deverá estender
sua ação por todos os Juízos e crãbunaas , A atual Sugestão é ans
p ar-ada pelo art. 20 da Const1tu1çãQ portuguesa. -

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 218

E~lENDA MODIFICATIVA

Art. 12 - ••••••••••• , ••••••••••••• ,. ., ••••• , ••••••

XV - .
Y - A todos é assegurado o acesso aos órgãos judl.c1ár1

os. vedada qualquer medada que ampor-t;e em discrim1nação por 1ns;:;
ficiência de 1IIe10S eccnêmccs , -

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 12. XV• z
EMENDA ADITIVA

I:J PLeNA"1O

IEMENDA lP10509="9
I:J CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

f:J oi rrPJ"RTO
~ lU..NIIST"'• .o.çli..

fIT;~;"'-:J

rrüi~';JEJ

... aot,Ú.lolCo".. do/ ..... tlI ......to

PLENARIO

'U"I"'.",IC~

Dê-se ao art. 422 a segumee redação.

A proposta de supressão dos incisos deve-se à refe
rência destes em outra emenda por' mim apresentada e com as de
vidas modificaçl!os. Segue anexo a emendaQ?lo3<qo-Ç;)

JUSTIFICATIVA

Suprima-se os inciSOS IX e X do artigo 158 do projeto de const!

tuição da Comissão de sistematização.

Art. 422 - "O Estado e a Sociedade têm o dever de amparar as pessoas

idosas, aedaante polít1cas e programas permanentes que a2

segurem partJ.c1paçâo na ccnum dade , defendam sua saúde e

bem estar. quando possível em seu próprJ.o lar, gar an t am

condições dagnas de vida e superem o isolmncmto e a diser

lIIinação de qualquer natureza".

JUSTIFICATIVA

o ccnrunec de ncrnes ou propostas decorre de exposição

de eocavcs que nos fol. encamnhada pela Federação Nac acnaã das Agên
CJ.3S de Propaganda e pela Assccaaçâc Br-as í Leaz-a de AgêncJ.as de Prapo!

ganda, ambas com sede em são Paulo. Naquele documento, ressaltam

as entidades do classo refoT1das que o anves tanent;o publI.cJ.tiírJ.o to
tal do País, em 1985. alcançou a expressiva ca Er-a de 15 bJ.lhõe5 de

~ruzados. cerca de 1.1\ do Produto I~terno Bruto. Acentuam, aanda •
que tal aatuaçãc deve ser creda üada em grande parte aos textos COIlS

tn tucaonaas que lhes assegur-am a Lavr-e amcaaeave e a Laberdade de e~

pressar c J.nformar. Tendo em va.s t.a a manutenção deste "STATUS QUO".
vieram por nosso arrtermêdí,o propor os preceatos que afmheacs acme
e para CUJa aprovação esperamos contar com o rleêid1d~p010 de nossos

eeunenees pares.

O Estado e a Sociedade devem assistir também âs pessoas

idosas que. não tendo problemas graves de saúde, possam ccrrt.muar r=.

sidindo em seus lares. no convívio com os famLaar-es , A reêerêncaa
JUSTIFICATIVA

A lei assegurarâ ao ado sc não amparado pelo daspcs to nos

artigos seguurtcs e que não t enhn como prover a prõprJ.a subsas tên

C1a, o da r e a t c de receber, n pnrt r r dos scs s cnr I c CJ.lIl:,.O nnos de

a.dade, uuxIj ac monsut mdrspcnsâvct a seu sustento.

Esta Emenda f 01 aprovada e figura no ProJ e tc , mas a reda

ção ora renovada ê mais ampla.

ao Lsofaaencc resulta da constatação de que esse ê um trauma que fere

.ais constantemente aos que chegam ã eercca.ra idade.

EMENDA lP1050B-l
110NSTITUINTE NI:LSON C~RNI:I~;'

DISPOSITIVO EHENDADO Art. 301

EME:NDA ADITIVA

r=;;;;;-:J
rruJ';ãC7J

A just1ça paTl.tár1a, escolhida para dar amar- as questões

r:ntre e~pregados e empregadores. ven-se caracteraaandc por uma certa

Lcntadiio processual, parecendo mccnpfcces , no caso de d1ssíd1às, por

~ão estabelecerem normas e condl.ções de trab~~o.

O pra'zo de sessenta daes , para conclusão do processo de

d1ssíd10 colet1vo. ê velha aspl.ração dos trabalhadores, que lutam P='
la 1rrecorr1bi11dade das sentenças do Trl.bunal RegJ.onal do Trabalho.

O pr1nc1pal obJet1vo da presente Sugestão é d1nam1zar a

Just1ça trabalh1sta, pr1nc1palmente em defesa do trabalhador.!

Acolhemos aSSJ.m uma das dec1sões do V Encontro Estadual

da Classe Trabalhadora, reall.zado em Porto Alegre. em agosto de 1985.

JUSllIll..AÇ.i\O

o dd r c i tc de sustento da Iur-e do d.i r ca tc de a l auen t c s , co

mo ens-írmm todos os c rvaf as tus O pr-ame i rc é maas resta ate que o

segundo. Já aSSl.m o cnt.ende a PrevldêncJ.a Soc1al quando a algum.

~dosos ampara com a metade do salárl.o mínl.mo. O artIgo 355 refere

-se ã velll1ce ePl ger:!.l, ainda aquela sem d1relto ã nposentJ.dorln,

prcvl.sta no art. 3SG e não t.em a seu favor a f1xação do p.rt. 357

Daí a Inclusão dJ. Lmenda como parágraro !1111CO do J.rt. 355, e n50

dos nrt.~gos segUllltes. lamhêm não se fala ClII provelltós, rendn, etc.,

mas em auxíl:lO que, n30 scnto v1t.J.líC10, se ext~ngu~r:i se lllodlr~car

a sl.tuação .fJ.nallce1ra do beneI1cl.5rio

~USTIFI CAÇA0

Inclua a letra 1. no l.tem I do art. 12

j - nillguém f~car.í sem rcg1stlo de fll1açJ.o perante noti

'1"10 públ1co. Os nomes do p:u e da mãe do c1dadão serão cons1gnados,

l.ndcpendcnt.emente do estJ.do civil dos pais ou da lIt.mifestaç;:o pré

na do Poder Judld5rio, 110 rcg~stro público.

1- conservação c restauração dos bens tombados. e do pa

tr1mônlo arqueológl.co de sua proprlcdatlc ou sob SU.1 rCspolt~J.ll11Jtla

~e. -

Dê-se ao Hem I ao Artigo 38-9 a segu1lltc' reJ.,çno'

EMENDA lPI0513:t
t' 1..0NSflTUINIL NLLSON CARN;~;O

(J,JlLLNARIO
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IEMENDA lPI0511-1 .....' _
(!J CONSTITUINTE Nl:I.SON rARNljIRQ

..s.39 - Le;L federal concederá tratamento dJ.ferenc1ado,

preferenc1al e favorecido ã micro e ã pequena empresa, no ãmb1to f1'>

cal. tr1butár10. cred1t1eio, trabalh1sta e prev1denciárl.o, a elaS as:

segurando, ainda, preferenc1a nas compras governamenta1s,
S 49 - A 1e1 federal que d1spuser sobre as micro e pe

quenas empresas' será ap11cada uniformemente em todo o País, podendo

cada Estado ou f.lunl.cípio conceder benefícios ad1ciona1s para as em

presas estabelecJ.das em seu territõrJ.o.
..:' 5 S9 .: 1\ União. aos Estados e aos Nunl.cípios é vedado

impor restr1ções ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
cspcc1alment.e a subst.l.tul.ção tributária e restrições de natureza ao!!

al.nist.ratl.Yil.

Incluam-se os seguintes parágrafos ao d1sposto no Art.
301 do ProJeto de Const1tuição

Art. 301 .
S 19 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~USl II ICAC.i\O

JUSTIFICATIVA

A aportância das micro e pequenas empresas pode ser me
dida por qual.squer parâmetros que se qUc1ralll 'tomar. Dados relat.1VOS ao

ano de 1986 1ndicam a existência no País de nada ..;nenos)llif 1.193.404

• icroempresas rcg1stradas. Se so1narmos a esse número as pequenas
ellpresas e aquelas não registradas nos órgãos de reg1stro do coméi
Cl.O. entenderemos porque a Carta de 1988 conterã lacuna grl.t<lnte e
in)Ust.1ficãvel. se não der guarJ.da nos anseios e i(l.'teresses desse seg

mento ellpresarl.al.

o desenvolvimento bras11eiro passa neceSSar1aI11ente P='
• 10 fortalecimento das Iftl.cro e pequenas empresas. A establ.ll.dad~ so

elal em nosso país muito tem a dever a essas empresas.

Contuos. pois. COIl O apoio dos nóbres pares Cons

t:1.tuin'tes .para a aprolação da presente Suecstão.

S rcm1111scência mcd1eval, crueldade.ps1colõg1ca e absol.!:!

talllente 1nadml.ssível nos tempos atu.us, o obst:icuIo. o cnst.igo 1mM

posto õ. criança nascida de leite extraconjugal. relat1vamellte a
consignoção do nome do p.t1 ou da mdc nos registros de naSClment.o •

Milhões de c1dadãos,' que podcrl.am prestar rclevantiss:mos

serVl.ços ã Nação, sent.em-se ~umilh-ados. constrangidos. incapac'it.a

dos porque suas certidões de naSCl.mento não trazem o 1I0me do pai.

oU registr3Ul o nome de pai d1ferente. Tudo porque a leg1slação a

tual os castiga por cnme que não cometeram: o de terem s1do conc,!!

bidos e nascidos de relações cbau1::Iuas ileg;is

Um olllar ao pa~sJ.do mostra-nos os .lIlcestr.tl.s isentos de

precOllcel.tos e restrições. O potriarca Abraão .l..ont.inua, séculos c

llIilêJ!IOS afora, mode!!L-d_e :;criQdndg c scmcnt:tC'.íc DvC%S o siíbJg ro;

O nível de valorização da. Arqueologia em Um pais ê bem

significat.1vo de seu grau cultural No Brasil este den.a mUlto :1

deseJar sendo. portanto. necess5rias mecll.uas que alterem prodund,!

mente este perIU.

VJ.veIPos.. ate agora. de descobertas ocasional.s. mas é n2

cessárJ.o desellvolvel traballlos sistemát1cos de pesqul.S.lS orgnnlzi!

das. locals, ao pr1me1ro 111dício que surgir.

Como nJo e:uste uma legislaçdo aprop'l"1oda ã dcfes:l. do pa

trl.mônio arque~lõgil.o, J. m.l.l.orl.l.das peças em:ontrJ.d.ls seguem des:

t1no ignorado, permanecendo em mdos de part1culares quando estes de

vor1am ser obrl.gados a encallunh5-1ns a órgdos compet.~lItes, soh pen:

,de sér1as pun1ções.
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DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único ao Art 356

EMENOA ADITIVA

ncrescente-ee o seguInte parágrafo único ao Art. 356

do Projeto de ConstltuIçãp:

~frt. 356 t.. .. .. .. . .. . ...
parágrafo únIco - Ressalvadas as vantagens pessoais,

em nenhum caso os proventos da inatividade poderão'

exceder a reuuneraçãc percebida pelo servidor na at!

vidade "

o~ achados são precacscs dçcuaentcs que. se destruídos.

mutiaLades ou agncradcs , representam uma grande perda para nossa v~

da cultural, ãmpcd mdc a reconstruç.ão e compreensão de povos anta

~OS, que, V1vera';1 naquela regJ.ão.

Toda peça arquecâôga ca deve pertencer ao acervo cul tural

do país, pois. somente os ôwgãos especaatc.aadcs serão capazes de

pr'es,ervâ-la e torná-la cbj eto de estudo de alunos, professores .pe~

quasadores e cientistas para que possam reconstruir, com fl.dedl.gn.!.

dada a has tfir i a das culturas antagas que são, em verdade, o al1ce.!,

ce da cl.vl1uação atual.

rI A con~C;Le~t~zação dos. brasaãexrcs sobre a ampor-cânc í.e

deste patrl.mônio' representa a preservação da atual e futura "Cult.l;!

ra B~asl.l..eira".

E. no entan~to, são cUlp~dos de um exame muatas vezes mal~ ~
hedrondo , do que a morte de um mdavfãuo , porque ameaçam - e uu r eas I
vezes, efe t.avaaent;c matam - dezenas, centenas, ma.Lha r es de pessoas

ao longo do tempo, além djl des t ru.rr- o pa t râmênac natural, êtn i cc e

cul tural do País.

E. chegado o momento de defana rmcs o que queremos p_ara as

futuras gerações de hrasa Iea'roa Elas serão as hc'rde i rus de uma po!.

ção do planeta vasta, generosa, p r xva.Lcg audc , bela, r-aça em recursos:

naturaas e dcsenvotvade para todos. Ou não. A prosseguirmos na insen:

satea e cnus sâc que ora nos carecceruaam, lhes entregaremos um vas

to deserto, extrato da ganâncla egoísta do lucro a qualquer preço.

EMENDA-TPTõ5I9-6J ."'.. ~ ~
f!J CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 5~~';':J

rruJ'~ã(87l

JUSTlf,I CAÇA0

EMÊNDA lPl0514·5' ..... _
tJ CONSfI'l'UINfI: NLLSON CARNLIRO

===~__~ .. I •••,~/C.VII.lo/.UlCOW,.. io

Não é justo que o servidor, ao se aposentar, perca

as vantagens e adicionais a que fazIa jús pelos seus méritos pes

soais. A remuneração basica deve ser Igual ao do nível ou refe
rência em que se encon t r ava no ato da aposentadoria. E critério
de equrdade e justiça Porém, aquelas vantagens que são fruto do

seu esforço e que arduamente. por longos anos, lutou para ccnse 
guir, constituem, além do seu patrimônio financeIro, o seu patrlm,ª

nio moral e prorIssionnl.

,"r..o/,vl."telÇio

I:J "T.r·IÂRlO

EMENDA lPl0520·0
l!J I'rPIlTlIl'O rlr'mc~ nmnrro

n .......'O/.O"'"o1o/.V.Co ... II14 ,

couber, aos idosos.

Art. 373 •••

IV ••
a _ assistência. reabilitação e reinserção na

vida econômica e social do País,
b _ proibição de discriminação, inclusive qua,!!

to à 'admissão no trabalho ou serviço público e a salários:
c _ possIbilidade de acesso a edi fíC!os, log~

douros e t.ranvpcr tee coletivos,
d _ o disposto neste artigo aplica-se, no que

ruro/,ulntlC.;lo

r Acrescenta ao ít.em IV do artigo 373, as letras a, b , c e d, assim

redigidas:

'L.wb'o/colt, •• lo/.Ulco.., •• 1<I

~l./v.rt> .j:1Cluo!-se, onde ccubcr-, ti "segu r n t e 011tJgO~~'&::ú.o Jj[Jd..o
Art. - O Trl.bunal ~laritJ.mo. com Jurl.st.!J.ção em todo o

terrl.tórl.o necacuut , órgão autônomo, nu-c.iLaar do Poder Judl.cl.árlo.

vmcufado ao ~1J.nlstêrJ.o da Mar-unha no que se refere ao prcvmenre

de pessoal l1lílltm o de recursos crçancutdr-acs p.u-n pcvso t1 c matE.

rial des t rncdoa ao seu Func r onnmeu't o , tem como a e r rbu i çâc Julgar

os acadcnecs e ~ratos tia nnv cg IÇ:iO mnrIu nnn r tnv i r l c Lu evt rc ,

fi PLLNAIUO

JUS1111CltCitO
JUSTIF!CACP;O r-tr IM ADITIVA

rc-o-osrrrvo r;'lrU'l"nn: trt. 17

o Tz'abunaj, NarI'trmc foI. craadc pelo Decreto ns 20'0820,

de 21 de dezembr-o de 1 931. do então Governo Prcvasôr rc , com o nome

de Tt1.bunal Marítimo Adnn m s t ru t rvo ,

o texto é a reprodução do art. 190 da atual Carta Constitucio

nal, tal como sugerido na malograda Emenda Constitucional na 11, de

1964, com os adendos grifados.

1\crccC'nte-c;r a 1Inea "c" ao inciso tIl do art. I?

elo T'roi('to de ('on~tit\liJ:'5C'1t com a redacão sequintc'

com as ncrmcs da Constl tu rçfic , fi

"Art. 17 - O ..ttual 'l'r~bunal Nm Lt rmo contl.nuE;

rii com a org ana aaçfic e ccmpeeêncm que lhe a

trr.rbur a leg1s1nção federal vag ente , até que

a 101 federal da s pcnha a 'rcs pc r to, de acordo

rurH~VIfI.IC.çlO ~

PLENAAID

EMENDA SUPRESSIVA

SuprJ.ml.r o § 12 do Art. 272

EMENDA lPl0521·BI:J GERSON PERES ..".

I:J

11 cH;ncia tt'm 'iê voltndo - c não 6 sem rõ\z50 - ao

t'~tudo do :cnõmcno~ 1, .. r,"Inormai~. Não se tCM dúvida de suas c'{istên

elas c d .. rt'lev5inci a dac; SUôlf> ôlnlicacõc"l.
'MO nademoo::, pois, dc<;,copo;idorar es eu rea Lí.d'tdc I

no r,rio da c;oc1('0:1(1(' hr..-;iltdrôl. Notadamente aqui, onde, ê c;nhldo ,

!-li nrôlnrlp lncid;;;ncia (lr'1<;o<; frnôMeno"!. A iniciativa é da neec B~

dairiJnto~, programa 'rerceira Visão, CUJO diretor ge-ral e· o comunic.e,

dor A.C Vanucci. 1\ presente é apenas o respaldo pnra que a emenda

vá. a Plendrio até o último dia d7~d!11!?,

JUSTIFICACJ\O

Estabe1.ece o § 1.2 do Art. 272 do Projeto de Constl.tulçâo que uos Es

tados e o D1strl.to Federal poderão instl.tul.r um adl.cl.onal ao l.mposto
sobre a renda e proventos de f:;ualquer natureza até o lJ.m~te de Cl.nco
por cento do valor do l.mposto devl.do à Unl.ão por pessoas fisl.cas ou
juridicas resl.dentes ou doml.cl.lJ.adas nos respectl.VOS terrJ..tór10s".

c) r livre o excecfcãc e a crâtica de assil'ltânc13

e tratamento esniritual, desde nue roalizados qratultamente.

....................................................
TT1 - •••••••• ';'••••••••••••••••••••••••••••••••••

7\rt. 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.......................... ';' .
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JUSTIFICAÇAO

Encanecidos servidores da Nação. alguns com mais de 40 anos de
serviço público exercido em países distantes e isolados, muitas vê
zes inóspitos e insalubres, passam à inatividade com proventos mui
to inferiores aos dos magistrados, sujeitos ao pagamento de imposto

de renda, suficiente apenas para que o espírito popular justamente

denomina de "morrer devagar ".
E para procurar retificar essa penosa situação que aflige num=.

rosas diplomatas aposentados, agravada com a transferência prematu

ra de muitos para um Quadro Especial destinado a antecipar a idade
compulsória constitucional em cinco anos, se torna necessário intro_

duzir ou apoiar a aprovação de dispositivo que~sle9'Ut"e.aos diplom2..
tas em fim ç\e carreira a possIbilidade de upfrúfr o,. oc!o eom

digntdde '1 a que fizeram jus

g tE •
Par6ªFsfe ~RiGa _ Fica assegurada aos diplom!.

tas, a paridade de proventos com os magistrados, em igual situação,

a saber: aos Ministros de 1ft classe com os t.jinist~os do Supremo Tr1.

bu~al Federal, e aos Ministros de 28 classe com os Ministros do Tr!
bunaã Federal de Recurso~.l'

§~ _ Aos Diplomatas das classe final e s=.

mi_final da carreira tTansferidos para o Quadro Especial IHnisté
rio das Relações Exteriores, é assegurada a percepçãCl da parte fixa

da remuneração recebida, no exterior, na data dessa transferência,

convertida em cruzados ao câmbio vigente na ocasião da promulgação

desta Constituição Ol

~UTO"UI~"IC.çlo

r Acrescenta ~ seguintes parágraf6S~ ao artigo 479

EMENDA lPl0517·Õ:t: CONSTITUINTE NELSON CARNÊi'Ro
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EMENDA lPl0515.31
fl CONSTITUINTE NELSON CARNeIRO

~ .....rolJvlf"1C1Ç10

Com o adveudo da Lc r nv 3.54'3, de 11 de Fcvc re i ro de 1959,

passou a esfera do thJ1l.stórlo uu Harluha no referente a recursos 0,E

ça.entárl.os, com o atual ncae de J'r abunaI Ma'rLt mio , transformanclo

-50 todavia. em org::io autônomo. cuxa La.ar do Poder .Judac r ãr i o ,

A Const1tu1Çi'ío de 1 946, no Ato das üa spcsaçôcs Constitu

e íenars 1ro!nsuôrJ..ls, de 18 de setembro de I !J4b, dJ~llÕ~ scb ro ..t re

ferida Corte em Seu Art. 17 .- /1 í ) -...

Dele 31.Jlda trataram a Lel Jl? 5.056, de 27 de Junho de 1966

e o Decreto-Ie1 n9 25, de 19 de novembro de 1 966.

Porém n lespeito 01lllt1ram-Se a ConstJ.tu1ção de I 967, a 1:

aenda n? 1, de 1 969, e a Lel. Orgânlcn da I>Iag1stratura 1edora1.

Queremos, com n presente sugestão, trallsportólr p.tra Q le>.

to Constl. tuclonal, ordenação referente a um Tn.bunaI que vem hã malS

de c1nqUenta anos prestando relevantes servlços em sua áleo! de atuo!

ção •• Nada ml1l.S Justo e oportuno, no lllstnnte em que se cogltn de el,!

borar ulIla nov~ Cartn para o llro!sl.l

.1USTIFICACIIO

t velha a lutá pela equiparaçSo legal de todos O" ri

lhos. O texto d. 5uge5t10 6 o aeSllo do Art. " ••• da Constitui
çlo portuguesa. -

Art 12.. •••••• •••••• •••• • •• ~ •••• ••• • ••
V _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) não haverá distinção entre filhos nascidos no ca
sarnenta ou fora dele, e adotivos, proibida discriminação de qual
quer natureza na lei ou- nas repartições oficiais. -

(2) ao ser fe~ta a retenção na fonte do l.lDposto de renda devl.do pe
las pessoas físlcas (em egadps. autônomos. et~ ) e jurIdlcas. a

entl.dade que realizar essa tenção também. deverá acrescer. ao mesmo
t • o aludido "adl.Cl.O 1" e recolhê"'"!õãl:J"Estado

(1) ao apresentarem sua declaração de rendl.mentos. as pessoas físJ. 

ca:s e jur!dJ.cas deverão recolher, ao Estado de sua resl.dêncl.a e
doml.cíll.o. respectivamente. o "adJ.cl.onal".

Trata-se de Uldefensável aumento da cãrga tr.:Lbutária para as pessoas

fís1cas e Jur!dJ.cas. em momento em que tal.s contrl.bul.ntes se vêm

atJ.ngl.dos, signl.ficatl.vamente. pela máquJ.na arrecadadora do Poder Py
bl~co. de todos os n!ve.l.S. Nesta semana. o Sr Ml.n1stro da Fazenda
anuncl.ou. sem embuços, que o imposto de renda será elevado. A preva

lecer o mencl.onado "adl.cional", quanto maJ.or for o .:Lmposto de renda
P<l;go. maior também será o fluxo de receita para os Est!ldos e o Dis -
trito 'Federal, VJ.8 aquele novo e criticável mecanismo. ~

Além de censurável quanto à redação, o precel.to l.nova, no S1.stema lS

; gal-trl.butárlo nac1.onal, ao conceder competêncJ.a constJ.tucJ.onal ll.OS

Estados e ao DJ..strl.to Federal quanto à criação de um estranho "adi _:

; cl0nal lt sobre o .:Lmposto de renda e proventos de qualquer natureza d!t
: vid.... por todos os cont-rib'J.l.ntes (p~~50~~ ff"'lc~S e jurídic~~) d-essOJ

~ trJ.buto, que é de competênc1a da un:t.ão (art.270.III).

• Ter-se-á. portanto. as segul.ntes e esdrúxulas s:Ltuaçôes trl.butár1.8S

I no Estado que t:Lver l.nstJ..tuído (e qual a unl.dade federat1.Va que não

• o fará. e no máx:Ltno. ou seja. 5'. se tal inl.C1ativa legal lhe'é 8SSS
gurada?) o "adJ.cJ.onal l ' .

f17"ÔB"=J
CSi';6!ãil

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 12 V "C'I

EME~DA MODIFICATIVA

Dê_se a seguinte redação à letra ,E., do item V, do
A..t 1,1.2;

EMENDA lPl0518-B,f CONSTITUINTE NELSON CARNÊ"iRnO------------...,

JUSTIFICAÇÃO

§ 3~ - Os crll1lCS comct1dos contra o melo-amblente serão

de'fíri'ldos em leJ. e passíve1s de ação popular.

Inclu1r como parágrafos lt', 29 e 39 ao art. 407

5 19 - O Estado garantl.Tâ a p~eservação da qua1J.dade do

ar. das águas e do solo contra todas as formas de contamlnaçào

, S 29 - O Estado eX1gl.Tá, como condlção para a l.nstalação

de qualquer empreend'l.lllcnto econômlco ou soc1al, a aVal1.ação prévia

do seu 1mpacto ambiental e os melaS para prevenl.r o desequ1librlo

ecolog1.co.

Quando úm J.ndivíduo comete homic:ídJ.o contra outro, sua a-

ção ê. gerallll~nte. encarada com horrpr ;>qla sociedade e severamente

I PUnl.da:, -c:o~ a perda d,. ~J.bcrdade.

.f Temo:; ·ass,l.stido. contudo, ao longo da fl1stória do Brasií!..,...

I 'a dramáticQs atentados contra a v1da de toda uma ,comunl.dade, .ttra-

I vês ~a degradação da ambl.ente, sem que seus autores tenham sido se-

quor inco.odados.

. Mui'ta. v.i••• inclusive I • for.. loundos..POJiõ\ bClnCl.êritos

rOllotores_dQ nrOfrc"o oCQnô~ico. /"/ J
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f!J HER~CLITO de Sousa FORTÊS""
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uX1al.ull"lCl.Çlo ~ TUTOUtIJT'.....çb----

EHENDA HODIFICATlVA

Dispositivo Emendado' Artigo 413

Sugere-se a substlt~lção da palavra "potencialmente" pela palavra "conprovadamen
te", pois, do cont!ano, as empresas ficariam ã mercê de interpretações subJet7
vas da admlnlStraçao acerca do alcance da expressão llpotenclalmente pclus dcr-as!

r-r-;;;;;;-----:J
Flli"~ã[ã7JPlENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

ürspcs l t ivo Emendado Art.lgo lj07

JUSTIFICATIVA

A Constituição não deve estar repleta de dr spcs Lt Ivns supêrfluos.

Ora, se 110 meiO ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso cOt'lum ao qual to
dos tem direito". é evidente. Intuitivo e obrigatório que Incumba ao poder púbi7
co,e ã coletividade, a sua proteção -

pe-se a seguInte redação ao artigo 407, do Projeto de Constituição

"Art !t07 - O melo ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum ao qual
todos têm dtrer te;"

ASSim, por amor ã técnica legislativa deve ser aceita a sugerida modlflca'iáo

EMENDA lPl0533=1
f'l HERÁC].ITO de Sousa FOR~~;M

r=;ijo'B~

(l11J'o8fã1lPLENARIO

EHENDA SUPRESS IVA

DispositiVO Emendado: Artigo 12, InCISO I, alTnea "e".

• Dê-se a seguinte redação,ao artigo 413 do Projeto de Constituição

"Art. 413 - A lei criará um fundo de conservação e recuperação_do raete ambiente,
constitufdo, entre outros recursos, por ccnur lburçces que incldam 50

~~: ~:t~~~~~d~des comprovadamente poluldoras e a exploração de recu!:

,EMENDA lPl0528-5 ..n" ---,

tJ HER~CLITO de Sousa FORTES

EMENDA SUPRESSIVA

supr::Lma-~e a alínea "'e" do ítem I do Art. 12.

JUSTIFIC1\C}\O

A1:émde caeeneavemenee demagóg::Lca, pela des.t::Lnação de xeceata tn.b.1tária
11..~ nac:umal. de erradv;ação da pobreza", a emerrla pretende d::Lsc::Lpl::mar

1Dl:It.érJ.a que é. sueacteneeeeeee, tratada no Título VII ("Da Tr::i.b.1tação e

do Orçamentd'). CapÍtulo I 1~'Ih SJ.stema 'I'nbltárl.o NacwnaJ."),S3;ã:I m ('D:8!llp:s

tos da Um.ão") do Projeto ora emendado, no qual o art. 270 atr:l.buJ.

competênc.111 à união para ::Lnstit1,ll.r unposto sobre "renda e proventos

de qualquer natureza".

Ora, a leg::Lslação. de nível ordJ.nário. que regula o cauedc tr1.buto
federal., adota crJ.térios próprJ..os para a sua 1nC1dênc3.a relat1vamen

te e.s pessoas Jurí~1cas. Atualmente, por exemplo, esses eoncxaouan

,tes, ~anao exd'bandc , em suas declarações perJ.ódJ.cas de rendJ.mentos,

· lucros superJ.ores a deternunados lJ.mJ.ees , são alcançadas por aliquo-

· tas mais severas.

· Portanto, não há razão para ser agora eeeebeaecaee crJ.térJ.o conflJ.ta.!!.

te com a sJ.stemática adequadamente adotada pelo ProJeto e pela legl.1!
laçiio ordl.nária, mediante o retorno da espúrl.a fJ.gura do "lucro exce1!

ave'", afrontando a boa eéenaee juridJ.co-trJ.butária ora vl.gente.

SuprIJnil-se a atTnea "e" do Inciso I. do artigo 12. do Projeto de ConstitUição. EHENDA SUPRESS IVA

Inclua-se o seguinte parãgrafo~ no artigo 11, do Projeto de Constituição.

Dispositivo Emendado: Artigo i2, IncISO XI, alínea "h U •

EMENDA ADITIVA

DISPOTIVO EMENDADO. ARTIGO 317

Suprima-se a alTnea Uh". do Inciso XI. do artigo 12. do Projeto de Constituição

A amplltude da norma e sua Inser,.ão na Constituição cerceiam de maneira ebsc lura

~u:~~~n:~;~~jo~~~~~u:~b~;~~~~o~:~~~:n:ã~1~m~~~;~~a,.ão de precesscs , p~odutos e

~~::s, a matéria poderá ser trat.ada com maior' flexibllldáde na legislação ord..!,.

(!l EMENDA DE PLENARI~~......,·o~tnlll/.lI\.a....llI'-------~

'EMENDA lPl0534-0
tJ Constituinte EXPEDITO J;;;;O-R------------,

r-r-';;;;;~~

fTUi';~7ã7l

:
.Lld...I ..M.. do/..... CIl.....1a

PlENARIO

Tal dispositivo é absolut.amente incompativel COlll o regime capitalISta pois tran.!
forma a lucrat.lvldade da empresa em objeto de livre regulamentaçao pelo Estado.

Trata-se de estatlzação cOmpleta dos meios de produl$ão, c:ontranando frontalmente
a livre Iniciativa. Admlt.lr-se a exlstencla de qualquer parãmetro de 1tmltação
de lucro, Implica admitir, por Simples coerenc,a lõglca, que este parã-netro pode
ser alterado e, portanto, utilizado para eliminar o lucro.

Por outro lado, do ponto de vista_técnlco-Juridlco, o~~ ~o pr.g
Jeto, como um todo considerado. nac pode admitir a permanencra desta prevlsao,que
não seria outra coisa senão ~r1butação ou ccnê rseo , sendo que ambas seriillll Incon,!.
t.ltucionais nos termos do proprlo projeto

Prescreve o InCISO que se pretende ver suprimido que:

"o excesso de- lucro nas atividades econÔlnlc;as e flnance,ras será definido por lei
e obrigatoriamente aplicado no programa.Jlaclonal de erradicação da pobreza;'

iEMENDA lPl0529·3
(J HERÁCLITO de Sousa FOR;~---------~

r=;~;~~

1§7~B!8?l

HEMCLI.'I'O de Sousa FORTES

PLENARIO

Dispositivo Emendado. ArtIgo 11

EMENDA ADITIVA

~__- '~ld"'/~OM.ulo/l"'C'MllIllI-__- ,

EMENDA lPl0523-4
ê'

COIIOa expressão t.rat.ados e compromissos utilizada no "caput;" é muito ampla, mui
to aberta. entendemo:; por bem propor a Im.erção do presente parágrafo por vlslu~
brar que em época de IIlOratôrla, como a que vrveecs , compromissos l ncer-nacronal s
entre empresas ou grupos de empresas privadas, que se consideram cumpridos quando
do depÓsito das respectivas Importanclas no Banco Central [rne lumdc , eor-tento , o
pars na relação JurTdlca). não poderiam ser questionados quanto a necessidade de
prévia análise. Visa-se, portanto, preservar a agilização dos negócios a nível
Internacional.

IIArt. 11 - •••••••
Parâgnfo Onico - exctuee-se da exigência deste artigo os compromissos

internacionais entre empresas ou grupos de erepresés
privadas 11

EMENDA SUPRESS I VA

Dispositivo Emendado Artigo 408, Inciso XI

~_--__---_-nITO/"'I1I.~il----------__,
o

bem

.JUSTIFICATIVA

Justifica a presente emenda ao Art. :317
presente inciso estipulando no texto constitucional o tamanho
como o limite da área Illáxima para efeito de Reforma Agrária

Inclua-se no Art 317 do Projeto de ccnsta tur-,
çãc , o seguinte Inciso "e":

e) não exceda a área máxima previsto como li
mite regional.

Dispositivo Emendado: Art1go lü, Inciso VIII.

EMENDA SUPRESS1VA

Suprima-se o Inciso -VIII do artigo lO, do Projeto de Constituição
F;~;';'''~

fll1;;'âJE].U'.,b.IO�CO M'lIiOIlU.CIM'..ÕO-------,
PLENARIO

EMB'IDA lPl0524·2
ê' HER~CLITO de Sou," FORTES

M

Suprimir o inclso Xi, do art.igo 408, do Projeto de ConstitUição ~~rs:~t~~J:~i~OSle j c~ ~ei início acen tuadc , por se tratar de matêrla que pode
e e or nar a entendemos deva merecer ac:othlda a presente emendã.

JUSTIFICATIVA

êste Inciso XI, do artigo IfDB, ~o erejeeo, é absolutamente repetitivo e InócUO,
pois a regra geral cont.lda no aru, 1f07. não deve ser Infinitamente repisada
longo do rextc constitucional.

Com relação a esse InCISO VIII, não se pode tornar obrigatória a llberal$ão gratui
ta de Informaiões técnicas sobre a qual idade do meio ambiente, pOIS a obtenção de
tais informaçoes dependem, no rrers das vezes, de vultosos mves tr-entcs em pesqul
sus , de tal sorte que estas Informações são patrimõmo do seu titular -

EMENDA. MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 317, PARMRAFOS E INCISOS" A e B "

ARTIGO 317 1 O uso do imóvel rural, correspon
de uma função social. -

parágrafo único - A Furrçãn Social é cumprida
quando simultãôeamente. a propriedade.

a} é racionalmente aproveitada,

b) conserva os recursos. naturais e preserva
o meêc ambientei

c) observa as disposições legais que regulam
as relações de trabalho e produções, não

motivando conflitos pela posse ou domínio
da terra

d) propicia o ben-es tar dos proprietários. os

trablhadores e dos beneficiarias que deres
dependam.

Q~'~;..~
m;'~ãmJ

'Lld""'/C.M,..Io/'~'<lMlIdo

PlENARlo

Suprllna-se o artigo /oD9 do Projeto de Constituição.

.U~..../CIM' ....../.rJllc.""..llI

PlENARIO

EHENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado Artigo ljD9

I~DA lPl0531·5 ,~..
(J HERl'iClITO de Sousa FORTES '----------,

rs~~~'~

rrw~';;JJ

EHENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

Dispositivo Emendado Artigo If08, Inciso VIII

Suprima-se o Inciso VIII, do artigo /ooB, do PrOjeto de ConstituIção

EMENDA lPl0525·1
f'l HER~CLlTO de Sousa FORTES

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafo único, do art.igo qll. do ProJetó de Constituição.

Sugere-se.a supressão do parágrafo unlco do artigo !til. pois a competencla legis
lativa e .administrativa da matêria deve ficar sob os cuidados da União Federal:
nos tel1llCl5 do artigo 51t, XXIII, l'vll,-nio se podendo admitir a Influência das de
_Is pessoa, politlcas no(trato do assunto. • -

TUTo/JuU",uçb

A cláusula deve ser uma constante no contexto

constitucional. Para não haver dúvidas futuras. nem injustiças. ne;
forma Agrária para quem tem tudo. não significa nada, mais para
quem não tem nada ela é tudo.

Asse~r a terra para quem nela queira traba

lhar, não é apenas um ato \u e~~to de reparar. Uma preterição his

tórica multissécular. mas também uma decisão política que atende Js
reivindicações. às carências do presente e prevenir as necessidades'
do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de homens e mulheres ,
que tiveram a coragem e a ousadia. trabalhando de sol a sol, batalhan
do a terra, que permitiram aos brasileiros conquistar a ma!or- parte";'"

deste continente. Esta presente emenda deseja também estabelecer o

congelamento das áreas das atuais propriedades rurais J que respondem
à sua funçlIo social.

JUSTIFICATIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA

DispositiVO Emendado Artigo 12, Inciso IV. alínea "b"

"Art 12 - ••

a) ••••

b} são livres 8 iocomoção no ter-r-r tórIo nacional. em tempo de paz , a

;~;;:~~a~~sp~:s~~:c~~~o:e~: ~:~s", a permanencla ou a saida' do pais,

JUSTIFICATIVA

A const~~~:ção em vigor dispõe de formaaquea liberdade de entrar e sair envolv.a
a_possl dade de carregar seus bens (art. 153, parâgrafo 26) Como o Projeto
nao ~enclona os ben!, Julga'l'iOs conveniente InserT-los, sobretudo porque a norma
preve que as situaçoes nela previstas seria reguladas pel~ legISlação ordlnirla.

• ~:;:~,~u~:~~lnte redação ã alínea ub", do Inciso IV. do artigo 12, do Projeto de

rr=;;;;;~

ruJ'~8Iã!J

IIERÁCLITO de Sousa ~';~'-TE-S--------,

Dispositivo Emendado Artigo qll, parágrafo Iinlcc

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lPl0526-9
f'l
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JUSTIFICAÇÃO

.. A4 ln6ti.tu.i.ç.õu dI!, en4.i.no de. qualque1t Bltau 6.f.cam .t.6en

ta..& do pagam.u.to tIe .i.mp06to4 de. qualquell. nCLtulleza:".

Inclua,-6e na: Seç,iio t, do CapZtulo I, do TItulo VII, do
Pltoieto de Con6t.c.ttt.iç,iío o cf.i..<,p06lt.c.vo 6egu,(.nte:

EMENbA lPl0544-7 .~. ----,
tJ COIt6b.tturtte BEZERRA DE UELLO

I;J PlEU~RI0
Prescreve o ".rt.379, ~:

JUSTIFICAÇ~O

n Art.m - As llnlve:oslda'les C02~,n(lS te:-"'JS
da 1ef, de autena';!:!'.l d!dr.tieo-c;!pntífica. , ad
ministrativa, eccnêmca e 1"5mmceirall •

D~-se no artico m do Projeto de Constltul~~o .:\
redação' se~nt~:

A roclo.~:to pro!,os ta exclui do tu~:to de'! nrt!ro 377
as expressõo,G e itens 1\ sp1J1Ü,r reproduzidos:

:b~~~i~i·~;·;;ê;J~t~;··;;;~~{ri~;;···'··....."'
I .. - irrilssocinbiliâí'de do ensl!lo,:,esl'J.tti'i~. e "('U
Çapo;
II - prdrt:o de '!ua21dnde, ind!spen"~';el .0 C'.:.::,pri-

~~t~tí~t~~~ ~'\~~~no~~r:i~~nj~ p~~;;:'ll, oi nntíri-

Ta1 eJ.lnln'll:Lo revelt" :-or si 'lÓ, n rin,lidr>do de
alteraçno ,roposta '1'19 outra n::'o ~, evidantllnentfl, snn":o.. de
assegurar 11 plenitude do. autonoMia \U11.veorit!rin.

Sua d::o.s SoasSes,

Orft, 9;0 cl~r'lne'lto inj'.lgtii'!c.('-reâs a e--::-::1us:o do
que trata o § l0 e a vedação instjtÚd l no 5 3 Q qt e devea ,con

,-seq\lentenente, spr eliminudas.

BnlR das âes sões,

Imprima-se a redação seguinte ao artigo 3$1
do Projeto de COnstitlÚÇão:'

Ao pJtuenç,a:. da.. .l.n.le.<.o;.ti.vo; pa.JI.uc.ulall. /to .s.utema eduealU.o
na...t blta.s.f.lulto eeaece., 444.(.111, do pode./t püblico, mtU..s que uma. ac.e.f.

.ta.ç.ão toleJt.a.da., mab uma. a.t.l.ttide lia qu.al 6eJa e.la c.on.6.(.deJtada "ali. 
eulta. .c.h!Ú.4pen4tívet e. ·pela. qua..l .6t pltoculle deUne.a.JI. 6Uo.6 potutlU.al&.

da.du lteai6 na: .tu.ta: global peta. e.ducaçiío bJta:6"le.t.lta.. /Jeul1 pe.Jt4pec

:Uva, e c.e.Jtto que. o podeJt publ.c.co Iteconhe.c.e 0.,6 ck6"culdade.6 e. cJt.i.6e.6

que a:6Ug2.l1t ti. .i.tuc.i.aUva pa.Jr..ticulall ck6.f.c.ulta.ndo-lhu lte.6pondelt 0.06
ObJe.t::iv04 t1 que e e pltOpÕ4 e a04 ttn.6e.f.06 e. e.xpe.cta..t.i.v44 da comun"dade.
a:. que. e eave , A emenda Olta. pltOpo4ta. b44e..f.a~he no Ite.conhec.(.me.nto de.

que. a: .c.n.f.úa..:t.i.ua. pa/t.t.(.c.ulalt exeaee um AVtviço pübl.<.co e, como tal ,
eeeeee que. a /Java: Con6.t.itu.i.ç4o lhe. gaJtan.t4 cond1.çàu de e,xelletlt .sua
aç.ão nlLlll upaç.o con4.i4.te.nte, voUada. palta a eon4ec.ução de açõu de

4Lto MVtt, em cond1.ç.õe.4 de opell.auonalizaçio que. lhe. pe1tJll.{.;te a Itell!!,
nu.o.ção condigna: do pIL06u6oh:; a: lfte.lhout1 de 6Ua. .f.n&It«-eblltutulta,6em
4obltU44UOA cOllúnuo..s em ma.tiJt.ia: &.f.nanceilta:.

P~-se no pnrnlIr"í'o único do artico 'S{6 do Proje
to de Constituiçno n rednçdo seeuinte :

.. O ensino religioso, sen distinçho de ere-to ,
constituirá disciplltul de oatrículc. fncultati'V:.".

JUSTIFICAÇ'lO

A l"inl1.lidnde da enendn ~, nediante o .acr~sc:l'r.o
das palavras "de tl..\tr!cula", no tC:Tto co pur{l.Sr, fo ·.!rico
do artigo 376 do Projeto de COMtit\,:S.ção tornÉ-lo n:tis c1."-

nArt;381 - As verbas públicao ser:io de'1tina
das ~s escolas In1blic~s, !lodendo, nas condj,
çSes da 1.oi e em casos e:{cepeion!l.is, SOl'

dirigidas ti. esceâes privadas '!\).a b.~o tenh-u::l
fins J.ucrat1vosn •

J"USTIYICAÇ;:O

A de""tinllçii~ de verbas públicas, nfl. forna d'l

1.e1 e em cnr&:tor eÃcepcioaJ., al:1:!- dn:J e scc'Lna Oficitds,~:;
que, privadas, niio tenhno :fins lucrativos i%!1p8a-se de mc-,
do incontrovorso ao benefício da dií'us~o do ensino e de
sou desenvolvinento.

Bal.a dno 50ss8e!l,

EMENDA lPl0545·5
tJ CQuAtdlU.".tf BEZERRA pE IIEUº

Ine.!ua-H. no Ct1pltulo UI do TItu.lo IX do p1tOJeto de

Con,6t.ittLlrtte. o A~gwLn..te:

l' SeJr.io o6e.Jte.eidM 6DJuIla6 o.Ueltna.u.v(t6 de tn4,(,no a..tJl,a:V~4

de JIle..l04 nio conve.ne..i.ontLU a. 6.tm de, pILopa..f.alt educaç.ão '

pa.Jta: todot. a:qur.te..&. que n40 p044am teJt ace,6AO ã. ucota".

ro.

A6 60AJll44 atteJtna.ti.va.4 de. e.n4ttlO pode,m 4e,1t u.ti.l.t.ta.da.4 UI

VWlU tílte.a4, c(ude. a. al6abeti.zação Óu.nuonal, pt166ando pe.la p1l.epa:
Aação de pIlOÓe.U01l.U, 4te a:. ha:b.c.Utaç,iio plt0ó.(.,66ional pa.JI.a. 06 váJti04

4 r.t:oJtU da. ec,onollUo..

JUSTIFICAÇÃO

Pela. d.imen440 d44 potene.iat.<.dadu lne.ltentu ã.s 601tm«6 al
teltna.tivM de. en6ino, ê que. àplte..sento a: pltl!.4ente. eme.nda, coitteflplan

dO-44 com UM ck6p06.tUVO con4ti.tuc.i.onal, l1IlIpaJtO .f.nd.i4pe.n6ãve.l paJt;
que. cam.i.n/l06 le,ga.u he. o.bltam li 6Ua: .i.lIlplantaçio e .tnplementaçli'o 6I!.1Il
.IIa:.f.õltu .t.rt.t.Jtt1Ve..6 bUJtOeJlêitic04 0;04 que de.La4 pltete.ndem 6au.1I. U4~ ,
contJu.buindo pa.JI.a. a: demoeJla..t.i.zaç,40 do .6a.bu.•

A aUeltna:ti.va: de. en4.ino atltavet. de meio6 não canvene.(,.o 
na..i6 jã: de.JIIOn4.tJtou.., Ut d.lvelt44lo naçõu de d"ôe.Jtentu nrve.(.6 de de

U.nvo.lv.ime.nto, aua. e6letíc.i.a e. .6eu po.pel. No Blt44ll, .siio "nüllleJta:.6 44

e.xpeJLiEnu44 que, UI 6Uct6 vtí1Li46 60ltmM, vem o.pll.uentando lte6uU4do~

btL4tante. eon6:tivei4 .t.eja: pela uUUzo.ção de te.leducetçio, 6e.J4 pe.lol
C.UIt404 duenvolv.f.d04 poJr. eoJtltupondine.ia.: 4e.Ja pela. comb.l.naç.ii'o de
V4U06 .IIU04 de .tltan4111.44ii'o do cOllh~c:.imento •

EMENDA lPI0546-3
I:J Con,tituint. B!lZEnR" De llErp

tJ P 1. e n á r i O·LU"""~O",,,l,o/""U""'"

Inctu4~Ae. no Ca:pI.tulo IH, do TItulo IX -do Pltojeto de.
COn4.titu..iç.ã.o o 6e.gu.inte d.U.p06LUvo:

.JUSTIFICAÇÃO

• o en4.f.no Aupe.JLiOIt 4e.1tâ. gJUt.tuito eXClUA.Lvamente. palta 06
que compJtova.JI.e.1lI 6a.Ua:. de. lte.CU1L606 &.f.nance.i.lt06 palta: CU4-
tetí-l04" •

Ao eobJtanç.a. de. anui.dadu ãque.le6 .que demon6tlte.m 6u6.Lc..i.ên 
da -le. Jte.cuJt606 paltt1 crute.M 6Ua. educ.aç.iío 6upe/t.iOJf. a:plte.6l!.n.ta.-loe co

110 UIlJt1 &OJulla. de. pJtã..u.ca. de jlUl.t.i.ça. 4oe.l.a.t e de. de6e.nl1oll1.Lmento, no

ettuno, do 4e.n.t.l.do de. ituponlot1b,(,l.<.da.de. pa.ltt1 com Ulot1 pltã:t.tc.a.. Apite. 
.6enta.-4 e, ainda., como a:. conclte..tudo do pfl..i.nc.Zp.f.o da eqtudt1de, t1&Mtan
do o óe.nõlIl'e.no, c.oJtJtente., hoje, de. 4e. pltopolte.l.ont1/t t1 gltCLtlU.dade palta
POuc04 e, I1.f.a. de Jteglt4, pltoven.f.entu de Claloloe..6 plt,(,v,(,le.g.t.ttdttlo, Jf.ele.
9ttndo ii 6.f.tuação do cU6tuo de. loUa. pltôp/Ú.a educação uma. 9ltande maio
4a pltoven.f.ente de. ClMAe.4 menolo p1t.iv.t.tl!g.t.o.dM no contexto loõc,(,o~eco

nÕIIl.f.co. SeJt.c.a. .l.JtJtea..t. pen,4«J1., en.tJte.tt~utto, que. a cobllo.nç.o. de. 4/tu.(.da.de.6

dOlo que 1te.I1ell1lll condiçõu de M4im p/tocedelt 4eJt.ia. a Ite..t.illado. do Po 
de.Jt PübUco da. ObJt.ig4Ção de dUenl10lvelt elo60ltÇ04 no 4ent.(.áo de. .Lnje.
ü.JL 1lt.e.UJt.604 c.a.da. "u mW 4.tgJU.&.t.Ca..:U.V06 no 6«011. edu.cnc.tono.t.A~~.i.m

~ que, me.n06 pOIt Itazõelo de. du.i.ncumb.t.Jt o E6ta.do de. loUa. llupoI16ab.tU
da.de palla. com a. educaç.ão, 4 n0664 4u:qutão utã e.mbu:Uda. no pJt.ineZ -
p.f.o da. jU6:Uç.a 60c.e.a.l. •

(ilPLêW,{RIO

f!MEBDA lPlÓ542-1,
lU Con6.t.i..tu..inte BEZERRA 'DE" MEllO

fITYí'iíii':J
I ffi'f2?i)

Sa1.a das Ses sões,

o objetivo c:lr.ro e ~ne'lu!..."oc:o dt. ct"end~ supressiva
: o do elit:inar t'lut'.isquor restrições, por todos os títulos ina
c\!itáveis , à liberdnde de ensino por pnrte da !niciF!.t1va pri
vada.

Bala dns SC!ssnas,

Suprmutl-se do arttgo 374 do Projeto de Constitui
ção as expressões secuintes:'

-.::suJ.vo pnr.l f1.ns de llutoriznçno, recocllc~_
mento, credenciO!1er..to de cursos e sU!lervis'ão de

qualidade"•

JU8TIFIC .... Ç:!O

EMENDA lPl0539·1, ....--------,) fõl
p
",';;'B'--'tJ Con'ltitn!nt.e flEZERRA DE UEIIJ . '=- _---.J

......"',,......,...,..,~ I ~·n..:J!j;""ltJ p 1. o n ~ r i o . L...ft--~

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

Blininern-se do rrt;tso 378 do Projeto de Con..titui
ção os par~crt'.ros prineiro e fJ.u2rto rpnWõler~o-se os del!lPjs.

JUSTIFIC "çito

Ao dispor sobre R orrl:anizaç~.o dos s15"':e',-,s de en-
~ino prescreve o artigo 378:

1'110 _ Coepete prcrere1"C<fnlnente ~ 1Jnião orc::ni..mr
e oferecer o ensino sUI1.;1rior."

P1l." _ Os llunic!pios só pfl!l::ari!o II atuar e"l outros
n;Ívels de ensino quando !lS necessidades do ensino
tundoryental. e3tiverel'l pla~"nente p.t~"l.di.111~II.

, ~ais prioridntJcs estuhelpceo lllÚtrçõas ~ atua
ção da Un1üo e dos Uturl.c!pios no cnrIlo c.o er..si..no '!.ua se nos
at"igurao. inco~!enientes e at': !:lasoo contrnprodueentes.

SUprmlll1-c;e do artlr;o Yl9 do Projeto de Con""t-l,tui
ção os parSgratos princiro e terceiro pl\S'Io.."l.:io ti. constitui.r Ptl
r&:grllto tfn:1co seu parzt.'7cl"o secundo.

r: PlcUXRIO

" Compe.te. a: Un.tão .(.n6t.i..ttulL .f.mp04.to .6o&lle Iteitda:, nio .i.ltc.i.de!!

.te .6oblte qultlque.1t 6oJtma: de. Itemuneltaçiío 6ala.u..at, mM .tio 60
~e.n.te Aoblte. 06 ganltOlo de. capUt1l. dM pe.,uOa.4 6Z,6ico.6 e. jUJÜ.
cUC.44".

!USTI FI CAÇÃO

A quu.tiío não e nova e. 4emplle voUa ã. ba.f.la., upe.e.f.«tmc.nte. em

epoc44 de c/t.i..5u e.conôm.c.co-6ino;nceiltM quando 06 .&l!.glJle.nt06 da. .&oei.!;.
do;de. que. ma..i6 .606ltl!.lll A40 04 dM cla.66U a:6.&ttl«Jt.io.do.,6, que não 60me!!,

:te. tim ac.hCLtado o podVt a.qttl4.f..t.c.VO da. contltt1pltu.tt1ção ltemune.ltatõ1t.ia:,

CO/110 con.t.i.nuam a. 4IUlte.I1.ta.Jt (J rw e 04 lÚ.6pincU04 ne/ll .6emplle paJI.c.t

mon.c.OAoA do GoveltnO' ~av'é6 do .c.mp04.to de. Itenda que Itec.olltem, na: 60
.te. ou depou.

Nio u. pode, poUan.to, ueotlleJt .i,,'po.s.to de Jtendo; 40blte o aUo.~

ta.Ulldo, e..ú que, ,uU concUç.õu UI q;ue .i.6to 4e. Já. CLtuatl\·e.ntt, o tJt..c.~

f:lu.to eoJtltõi qUlUe qu.e. .to.tab!eftte 04 .6atãU06.

Acrescente-se no artigo "$76do Projeto de Consti
tuiçiío o secuinte p:t~graf'o:

n Constituirtt disciplina nns escolas de priceiro
e seeunc10 et"nus, noçõeo sobre tóxicos e sohre AIDS"

JUSTIFICAC:O

Ira que se refere no esclart'cir.ento sobra a AIDS a
proposiçiío visn. [l conbater a disse:::in:tç'=lo des!:e terrível o.u.l.

QUanto ao tô':dco, vale assimü<lr 'lue nuo CU! to es_
paço de tetlpo o problena flue atinu:ia :!.penas a população das
grendes notr~poles, num:::. velocidade espantosa, tonou conte. de
todo o País, n'5.o restando, hQje, UMo. só J.oca2idode, po::' 'renar
que seja., onde seus ho.bitdltes es.te;1a.c livras desse flagelo.

As causas des:::e probleDQ. são as Mais vLrindar, pos
síveis, DElS, dentre as C1~is 1P.portantes, encontr...ronos,sen dú 
vida <>lgw:w., a total ausencia de escll1r('cit~entos sobre o DSSun

to, princ:LpulDente por pnrte das escolas.
A crI.mça deoprepnrada ~ presu f.~cll do'> trnricl.'n

tes que, conhecendo bec esse rospecto indefeso, fnzen ponto eo
1.ocais onde elns s~o oncontrnc1ns, prIncipd1r'('nte T'.lO proX1t:l:tda-
des das escolas. ~ .

aüo chocnnte!l e preocup,tlltcs no estnt:!sticltS .,uo
demonotraJ:\-uo nfioe.'o cada vez caior do Cr1ltllçrlS V1cinda:::,c~jn
iniciaçiío se deu, COI!1 certeza, flor :r~ltn de ini"ornoçõc:J n;'l fa
NUa e, pr1ncipnlnonto, nu 8:;lcolo. 'lua t"M o dover de enr,:!nar.
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Irão ãcrcditl1rJos, lO&lcr.I:lente, que o ensãnc de una
disciplina errccãvenãc eecãaeecãnerrtce espec!l'icos sobre os ea
lef!'clos dos tóxicos solucione o problet;tC\.por completo.Iras te
IlOs u certeza de que 11 criança escl[\.reclda, te~o noc;ões sobre

o perigo que o:ferece o uso de td.'"(!COS, f'icartÍ :::..115 p'!"otec:lda da

açãb nefasta dos traficantes. f ;,

O ensino da dlscitllin."\ sobre os tox1cos ter~ cano
conseqll~ncinJ a n&dio prazo, uma dininuiç:!i.o do núnero de vicia

dos.
A medida aerece, pois, pelo seu aj.cance soc:!.P.2 ãnes

t1m~vel, o apoio de todos os nossos cole~"\S constituintes, par-e

poder fi[;UrRr na nova Constltuiç:ío Feder~l.

I I
Ba1a das Sessões,

~ereSGBRh EQ aQ texte se Projeto de eor'l3t1tl;l!~!lo,..no -Titulo
Ui SapítIJ10 lI. que hata 8es rl!~e4-a-!-s-;-o-segu!nte dispos.!;'
~ J),t'_y' a.o GV\ +. y..z3 o: SC:Jv.",f<. ,N&lc..~U»"";) ~

-Todo cidadão maior de sessenta anos é isento do pagamento

de tarifas de ônibus municipais e, quando em Reg!êJes Metr,2
polltanas ... de ônibus intermunicipais nos lImites da Região,
bem como ingressos para espetáculos esportivos e artísticos

e centros de lazer".

JUSTIF'ICAÇAC

Já é até foÍcl6uco o descaso das autoridades, no Brasil, com
relaçlfo aos idosos, o que condicionou, no correr do tempo, até o de~

caso faalliar para com os mesmos e a lIgaçâo, sob todo aspecto inve
rldlcB, de que os velhos têm de ser relegados a segundo plano. Dei
pcrdlçar essa força de trabalho experiente e bem treinada tem cust.!!,

I do 110 Brasil um preço alto demais E necessário começar a resgatar
essa divida social para com os idosos. Uma das maneiras mais simpát.!.
cas para tanto é isentá-los do pagamento do transporte coletivo mun!
c1'pal e intermunicipal quando em Regiões Metropol1 tenee e do pagamen

to de ingressos para espetáculos esportivos e artísticos e de lazer.

.....--- nldlllll�u."U~/.VI'u'UIo

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição-, no Título

X. ~~ das Disposiçries Transitórias. o seguinte dispositivo"ja--.

-E criada a Zona Franca de Ponta Porã (MS), para livre comér

cio, nos limites do município do mesmo nome. No prazo de sei;
eesee da promulgação desta Constituição, o Poder Executivo

regulamentará a 1mplementação e funcionamento da Zona Franca
e instalará a supeemtencêncae do Desenvolvimento de Ponta
Porl _ SUDEPCRA".

JUSTIFICAÇ~C

!EMENDA IPIÕ5!;Ó·l
l:J CQ'nstitut nt e GANDl JAtUL

r.r .IK.aJ.u••""'.çto ___.,

EMENDA ADITIVA

DISPCSITIVO: Disposições seeeee-e- Transi t6rias

Inclua-se nas disposições~ transitórias do projeto

de Constituição, onde I couber, o seguinte artigo:

"art. AS PCLtCIAS MILITARES ESTADUAIS S.ERAC CRGANIZADAS

PELCS ESTADCS, EM SECRETARIAS DIRIGIDAS PCR INTEGRANTES
DA CCRPCRAÇAC, CC/-t AUTCNCMIA ADMINISTRATIVA E FUNCICNAL"

JUSTlF1CAÇAC

A desvinculação das Policias Militares das atuais secretj!

rias de Segurança, normalmente dirigidas por civis. é medida das
mais salutares, no momento em que se buscai através da nova Const.!.
tuição, reorientar as instituições encarregadas da proteção da s.Q.

ciedade. As Policias Militares. tradicionalmente, se alicerçam na
hierarquia, obediência e discipl1na. Com efeito, um civil ,estranho
à instituição militar, como chefe desta, não tem condições de se
fazer obedecido. até mesmo por lhe faltar conhecimentos técnicos

especificas para poder emitir ordens aos Militares

Por outro lado. a nível de repressão criminal j é público e
notório o distanciamento entre a atuação das Polícias Militares e

Civis, com graves prejulzos na elaboração dos inquéritos e peças
de investigação sobre as quais atuam o Ministério Público P e o Jud.!.
ciárIo, resultando daí, a impunidade que tanto atormenta a socied.!!,

''EMENDA lPl0551-0 '~'"--------'I ......P··L..·-----,t: DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO _ c....- _J

~RID
Tu.of.u•• "",.;la

ncrescenta-sej em disposições ·transit6rias) do titulo Poder

Judiciário, ......ck~~
" No Estado do Rio de Janeiro é mantida a antiguidade que

tiverem os juízes de direito de entrância especial. independente 

mente da data de remoção para os Tribunais de Alçada. como ess equ 

rado pelo art. 142 da Lei Complementar 35 de 14 de março de 1979."

JUSTIFICATIVA ~

O anteprojeto ao Incorporar em seu texto dispositivo da

lei orgânica da Magistratura Nacional que considera como da mais ~

Ieveda entrância. para efeito de acesso, os juizes dos Tt'ibunais de

Alçada. não fez a necessária ressalva da situação dos juízes da en. 

trâncIa especial do pod;r Judiciário do Estado do Rio- de Janeiro I

constante do art. 142 do referido diploma legal. Isto é ândfspensâ

vel porque naquele Estado a entrância especial. a mais elevada, é in

tegrada, também pelos juízes da capital e dos que na data da fusão

dos antigos e~tado;> da' Guanabara e do Rio de Janeiro compunham a

úlUma entrAncia dos mesmos.

Considerando-se. ademais, que a faculdade de exer
cício da advocacia constituiu-se em fator ponderável na opção profis
sional feita pelo::> Procuradores da República, ao ingressareM na ins
tituição, é de elementar justiça que o advento da nova ordem jurídi

ca não se constitua em verdadeira punição sem causa

:EMENDA lPl0553·6 ..w. ----,
tJ CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA ) C;:;;=:J

I ffi7~i>7§J

EMENDA ADITIVA

ADITE-SE AO ITEM II, DO ART. 25 00 PROJETO DE CDN5TITUIÇAO. O SEGUI!:!

TE:

Art. 25 - O Povo exerce a soberania.

I ...
II _ pelo sufrágio universal. secreto e igual,

no provimento das funções de governo e iegislação, bem como na for
mulação da oolítica sócio-econômica e do DrograMa 01urianu81 de go

verno. nos níveIs federal. estadual e municioal;

111 •••

IV •••

v....
VI •••
PARI'iGRAFO UNICO - A Lei regulará a forma

critérios a serem adotados nos plebiscitos vIsando à aferIção da

vontade pOPular a respeito de assun~os ?e grande Felevãncia social

IEMENDA lPl05544 ..".----------,J 8-...."·---,
l: CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA _ ~oo--J

r.r --,, .CI.O/.UIT1.oc:.çãa

EMENDA ADITIVA

Adicione-se ao "caput". do Art. 475. do Projeto de constitu.!.

çãc , logo após a palavra "administrativos", a expressão"~

RACAO DE INCAPACIDADE nSICA OU MENTAL".

JUSTIFlcAcno

Multas ex_militares I comprovadamente envolvIdos em atos po

líticos no passado, ,julgados na Auditorias Militar.es. foram declar,!

dos incapazes físIca ou mentalmente para o serviço militar, com a

observação de que "pode prover os melas de subsistência"; tais ex
militares possulalll e possuem eeecncees de saúde satisfatórias

que podem ser comprovados.

COIIO medida de Justiça. que se possa fazer a ex-euHtares de

caráter íntegro, que defendefam, muitas vezes coni" o sacrIfício da

próprIa liberdade. a Ordem ConstitucIonal vigente até então, e que
pelas reaões acima estão até os dias presente sofrendo injustas di~

cr!mInações, ceve a Assembléia Nacional Constituinte proceder à re

parjtção merecIda, após ta'o longos e sofridos anos de Jejum democrá

tico.

VIII - ACESSO.J. REFEM:NCIAS E INFORMAÇOES SOBRE A

PRCiPRIA PESSOA

Ao Projeto de Constituição dê-se ã letra a) do inciso VIII do
Artigo 12 a seguinte redação:

Art. 12 - são direitos e liberdades individuais lnviol!

veis:

Com a intenslficaçl!o do fluxo turístico no Estado de Mato Gro~

$0 do Sul. Ponta Pora: passou a ser. também , um important~ polo de atr.!!,
çUo turística, figurando hoje na programação de todas as empresas n.!!,

cionais e Internacionais. Esse incremento de turismo no Estado se d~

ve , pr.íncapaãmente , ao destaque que vem recebendo o Pantanal, patrim.§.
nio e santuário eC'91ógico da humam.dade. Assim. 1nsta1ar no Estado, e
especialmente em Ponta Porã, uma zona de livre comércio nos moldes da
Zona franca de Manaus, com incentivos fiscais e tlldo o mais, signif.!.

ca Ul'fl grande passo no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e da R,!

gUio ceoerc-cesee, atualmente grande centro agro-pecuário aInda longe
da industrializaçllo. A Zona Franca de Ponta Porã e a SUDEPCRA incent!

varão a indústria e o comércio na regH!o, além de aumentar o fluxo n.!!,

cion8l e internacional de turismo, gerando divisas para o País.

EMENDA ADITIVA ÁO TíTULO DAS DISPOSIÇOES TRANSIT6RIAS;

INCLUA-SE:

Art. _ Fica ressalvado o direito da advocacia, pelos atuais Pro-
curadores da República que, no prazo de cento e oitenta

(180) dias contados da promulgaçrlo desta Constituição op
tarem pela sua inclusão em Quadro Suplementar, cujos car
gos seaãc extintos à medida que vagarem.
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Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, no Titulo

lI. Capitulo I, que trata dos da.re í tcs individuais, o seguinte disp.2.

sitivo:

"Todo cidadão maior de dezesseis anos I desde que legalmente

habilitado como profissional ou como amador I é autorizado a
di1"igir veículos automotores".

JUSTIFICAÇAC

Até esta data. tem sido negado aos menores de dezoito ar-es o
direito de dirigir veículos automotores sob a aiegação de eles serem

legalllente Imnputéveas , Este mesno constituint1' apresentou emenda
determinando a cessação da menoridade aos dezes$eis anos. disposj,ti
vo esse que , se aceitai abrirá carünnc para a a~eitação desta emenda

que, se aprovada I permitirá às autoridades competentes a solução de
um problema que de fato existe e para o qual não há solução: milhões

e milhões de jovens em todo o país, menores de dezoito anos , dirigem
veIcu10s automotores sem habilitação legal. criando uma série de o.!;!
tros problemas, que sel'\ão evitados com a aprovação deste dispositivo.

JUSTIFICAÇllo

Õ direito ao exercício da advocacia. atualmente resul
ta de normas legais consentâneas com o direito constitucional em vJ.
goro

A luz dessas normas. os Procuradores da República in
corporaram ao seu patrimônio jUTídlco a faculdade nelas asseguradas.

~ da tradição do direito constitucional brasileiro - e
da natureza Consensual da transição constitucit!nal em curso _ are§;

satva concernentes a situações jurídicas .l.ndividuais constituídas s!!;

gundo o ordenamento jurídico em vigor.

Exemplo disso deu a Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo. ao aprovar matéria que assegura o respeito aos
direitos dos atuais titulates das serventias do foro judicial ,,

A organização em Quadro Suplementar, em extinção, é uma

forma de preservar s í tuações jurídicas anteriores. sem impedir a ex
pensão da estrutura do serviço público em conformidade com as normas
legais que envcar-ãc em vigor. solução. aliás, encontrada pela Comis
são da Ordem Social, que aprovou a criação de Quadro Suplementar

ser integrado pelos professores adjunto quatsc das Instituiçôes de
Ensino 5~periot' 'do Sistema Federal de EnS'ino. Público I que virllo
ser classificados, se aprovada oor_a taab61l proposta. coa0 professo
res titlJlares.

a) e assegurado a todos o acesso às referê!!.

elas e informações que a cada um digam respeito, e o cg,

nhecimento dos fins a que se destinam. seJaM essas re

gistradas por entidades part1culares ou públicas - res
salvadas as informações que se refiram exclusivament;

as atividades dispostas na letra fl do inciso VII do AE

tigo 12 - sendo exigível a eorreção e atualização dos

dados. através de processo JUdicial ou administrativo so!.
9iloso. r

JUSTIFICAÇÃO

A letra f) do inciso VII do Art. 12. que estabelece os direitos
e l.iberdades individuais invioláveis. admite que o Estado poderá o
perar serviços de informações que se refiram exc1usivanente ao que
a lei define como de1iquência e às atividades que va sen subverter ~
la violênCia os fundamentos constitucionais da nação. Entretanto,;.

acesso indiscriminado às informações,. conforme constante da letra a)

do inciso VIII do Art:. 12-'1inviabiliza de fo;:ra definitiva o funciQ.
namento eficaz dos referidos serviços de informações. em decorrên
cia da impossibilidade de manutenção do sigilo.

A presente emenda visa, dessa forma, co"'patibilizar os dois
textou do Projeto de Constituição,. de modo a pertrlitir o co"llbate e
fJ.~ ã deliquência e ã lIubverllão violenta dos fundamentos consti
tue1.oPais. na forma da lei, sob ali condições adequadas de s1gi10
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Ao Projeto de Constituição, dê-se a seguinte redação ao § 29
do Art. 87:

Art. 87 • '••••••• , •••••••••••••••

I - • 0.0 •••••••••••••••

11 - ••• 0.0 ••••••••••• o.

1:1;1: - •••••••••••••••••••

É manifesta a incompatibilidade do previsto no Art. 412, com

a convocação das Forças Armadas para defender os recursos natu

rais e o meio ambiente, com o previsto no Art. 247. A arguição

de manifesta necessidade, por qaaLquez- entidade ou movimento eCQ.

].óqico, levaria o Congresso Nacional a deliberar sobre a convoc~

ção das Forças Armadas.! É, também, bastante elástico o conceito

de "defesa" aos recursos naturais e do meio ambiente, que admite

fases preventivas, repr~ssivas e restaurativas, a car~o de õr

gãos especificos de preservação de meio ambiente e que poderia

levar as Forças Armadas a se desviarem de sua destinação consti

tucional, com eêxacs reflexos no seu preparo e aprestamento pr2,

fissionais.

fl-;~~~·~
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EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

"Suprim;;l.m-se os parágrafos 19 e 29 do Art. 228."

eameneo, Assim, cada Força Singular tem que desenvolver o seu Ser I
viço de Saúde priorizando os tipos de atendimento adequado às sua; •
necessidades especificas.
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"XXVI - permitir, nos casos previstos em lei complemen

tar, que forças estrangeiras transitem pelo território

nacional ou nele permaneçam temporariamente."

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Ao ProJeto de Constituição, dê-se ao Inciso XXVI do Art. 158,

t"eferente às ccmpeeêacaae do Presidente da República, a segUinte

redação:

fi PLE"~RIO

r·..·'~--------.
Constituinte NILSON GIBSON

EMENDA lPl0563-3i
['J

JUSTIFICAÇÃO

os Parágrafos lÇ e 29 conflitarn-se com o caput do artigo. Ad!!

mais, restringem de uma maneira inJustificável a atribu.ição da JU~

tiça Militar que, por ser uma Justiça cspec.i,alizada e destinada a

Julgar e processar os crimes de guerra, não pode ser limitada

tempo, uma vez que esses crimes ocorrem tanto nos perIodos de gue;E.

ra ou como nos de paz.

EMENDA lPl0560-9" .....
tJ Constituinte NILSON GIBSON

JUSTIFICAÇÃO

O desenvolvimento cientIfico e tecnológico alcançado pelo Pais
nos últimos anos, responsável pela proieção de nossa economia a of.

tava colocação no contexto mundial, foi fruto do trabalho de ger~

ções de brasileiros.

§ lo - __ ••••••••••

A participação do Estado neste processo tem sido marcada por

uma presença atuante através um grande número de empresas estatais

bem como de Orgãos Públicos responsáveis, principalmente, pela ins

talação de Uma infra-es~tura propiciadora ~todo este progresso.

• § 29 - A proibigão de acumuj.az proven-
tos não sl aplica aos militares e civis aposentados
quanto ao lexerclcio de mandato eletivo, de- magisté

rio, de Cargo em Comissão e a contratação para pres

tação de serviços técnicos e especializados.

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITU:IÇ~O

Ao PrOJeto de constituição dê-se ao Art 34 a seguinte redação'

Art. 34 - Conceder-se-á "habeas data", ressalvadas as in
formações que se refiram exclusivamente às atividades dis

postas na letra f) do inciso VII do Art. 12.

I - para assegurar o conhecimento de informações

e referências pessoais, e dos fins a que se
destinam, ae j am elas registradas por entida
des particulares ou públicas.

Foram necc!ssários investimentos maciços, inclusive na formação
de mão-de-obra especializada e anos de experiência para a consecu _

ção dos obJetivos de desenvolvimento. Mas o trabalho não está COI1

cluldo, muitos são os obstáculos a serem transpostos e no momerrto

em que votamos uma nova Constituição, não podemos permitir que dis

positivos impeditivos sirvam de impecílio para a contratação de ser

vidores civil; e militares, aposentados, depositários de toda gam;

de conhecimentos e expectêncres acumuladas através dos anos e que

muito ainda podem contribuir no desenvolvimento nacional.

A proibição de acumulação de proventos da inatividade com a con
tratação para a prestação de serviços técnicas e especiali~ados, co
mo previsto no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza:

ção, nos parece uma forma discriminatória e inJusta para com aqueles

profissionai$, em razão do que apresentamos a presente emenda dan

do nova redação ao Parágrafo 39, do item 11 do Art. 87.

EMENDA lPl0557:9
l:J Constituinte NILSON GIBSON

No caso especIfico do Brasil, face à sua extensa fronteira

terrestre e litoral de valor considerável no ccneexec geoestraté

gico do Atlãntico sul, pode-se considerar como um fato rotineiro

o trânsito, e eveneuar. a permanência temporária, de forças estran

geiras em território nacional, em tempo de paz, quer para reali:

zar exeecãcace de interesse de nossas Forças Armadas, quer para

receber apoio logístico nas escalas operaciol1ais de suas unidades

(navios e aeronaves militares), a nivel de reciprocidade.

Pode-se citar, co~ exempto, a existência de determinados es
tabelecimentos milit'}le~ paraguaios próx~ã nossa fronteira~

cujo acesso por forças militares paraguaias ê nozrue Lnenka realiza-/

do através de rodovias brasileiras, em território nacional, com au
torização brasileira. -

Em caso de guerra, parece adequado sUbmeter-se ao Congresso Na

cional tal permissão, entretanto, o termo "forças estrangeiras am!

sae'' é mais abrangente e fle>elvel do que "forças estrangeiras ali;

elas", que pressupõe a celebração prévia ele um Acordo militar 0-;;
Tratado formal.

E: normal na comunidade das nações, em tempo de paz, o trânsi

to, ou mesmo a permanencia temporária, de forças militares' eata-en
geiras em território nacional, para a J:;ealização de exercícios mi

litares conJlUltos, visitas ou escalas operac.ionais (navios e aer~
naves militares) • -

JUSTIFICAÇÃO

Assim, não é adequado submeter-se à autorização do Congresso ~I
cional, toda vez que se tornar necessário, a concessão de pel:mis

são para que forças estrangeiras venham a, efetu<;1r trânsito ou per
manêncj.a temporária, em território nacional, em teMpo de paz -

o julgamento dos pleitos dos Servidores Públicos deverá sempre

estar condicionado à possibilidade de atendimento por parte da ad

ministração. O direito :.,sindicalização e cons.;stJl,ente direito de

greve poderá desencadear movimentos reivindicatórios com graves

refle)Cos sobre a economia, levando o erário a arcar com a elev~

I ção de despesa, que teria que ser repassada para toda a popula

ção, criando assim um motivo a mais para a elevação da carga tr.f.

butád.a.

JUSTIFICAÇÃO

Ao ProJeto de Constituição, suprima-se o Art. 92, renumerando

se os demais.

A proibição de sindicalização dos Servidores Püblicos, previs

ta na atual legislação tem demonstrado ser medida acertada, consi

derando principalmente, a necessidade de ser mantida a pz-eva LêncLa

do interesse público sobre o interesse individual ou de grupos.

A permissão 13.e sindicalização para este segmento da força labo

rativa, responsável em grande parte pela prestação de serviços es:

senc;l,ais à população, ce~tamente iria provocar a articulação de uma

força de pressão incontrolável, com reivindicações nem sempre pos

slveis de serem atendidas pelo poder público e com sérios reflexos

na manutenção daqueles serviços.

Vale também ressaltar que a classe dos Servidores PÚblicos Já
alcançou direito::; e regalias ainda não acessíveis ao restante da

sociedade, tais como: estabilidade no emprego, aposentadoria int.=.

gral, licença premio, gratificações, etc, sendo importante reconh.=.
cer que tais benefIcios foram obtidos independente de ação sindi _
cal.

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Art. 12 - •••••••••••••••••: ••

I - '" •••.............•

II - ••••••••• ,~ ••••••••••
XIX - •••••••••••••••••••••

Dentre as atividades que um cidadão pode desempenhar, algumas

irão colocá-lo a par de informações, cuja divulgação, ou conheci
mento por outrem, ~rão acarretar consequências maléficas a institu4:,

ções ou até mesmo ao país, muitas vezes de forma irreversIvel.

Por esta razão, não será de bom alvitre que instituições onde é
possIvel o acesso àquelas informações, tenham em seu meio elementos

que possuem desvios de caráter, SUJeitando-os a pressões psicológi

cas ou mesmc fisicas, em decorrencia de sua condição. Da mesmo. fOE

ma, a existência de elementos com comportamento sexual anormal em

JUSTIFICAÇÃO

f) ressalvada a compensação para igualar as 0pcE
tunidades de acesso aos valores da vida e para reparar in

Justiças produzidas por discriminações não evitadas, nin-

-........... guém será privilegiado ou preJudicado em razão de nascime.!!
to, etnia, raça, cor, idade, sexo, estado civil, natureza

de trabalho, rqligião, convicções políticas ou f!-losófi-

.....'~n....-.. =l
EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇ~O

Ao Projeto de Constituição de-se a seguinte redação à alínea

f) do incisO 111 do Art. 12.

A eneaeaaeçãe, da ne'cessidade de que as forças estrangeiras ell1

território nacional perm'aneçam sob O comando de autoridade brasilei

ra, não é adequada ao te~to constitUcional, sendo mais próprio que
a matéria est.eja contid~ e perfeitamente regulament~da, no que diz

respeito aos diversos niveis de co~ndo, em lei complementar.

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

suprima-se o Arl:igo 412 do ProJeto de constituição.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

sera suprimido o Art. 429 do ProJeto de Constituição.

A destinação constitucional das Forças Armadas, pzeva.sea no

Art. 247 desse Projeto, seria desvirtuada no caso da aplicâção

do disposto no Art. 43,.2.

JUSTIFICAÇÃO

Como se esses instrumentos legais não bastassem para definir

a inocuidade do artigo 429 do presente ProJeto, há que se menci6
nar que estamos diante da elaboração de um novo texto const.ituci.,2

nea , no qual o que se pretende com c presente artigo, 'lá se enco~

tra amparado e reparado.

Por esses fatos é de se suprimir o te}l;to referente ao artigo

429 do Projeto d.e constituição.

Os atos praticados pelo comando revolucionário de 31 de março

de 1964 dizem respeito a atos de natureza Legislativa e a atos

relativos ã garantias pessoais. .

A Emenda COl1stitucionaL n9 11, de 13 de outubro de 1978J reV2,

gou os atos institucionais e ccmpt.emeneaeea, até então editados.

Assim, não mais poderiam ter ocorrido sanções revolucionárias.

A Lei n9 6683, de 28 de agosto de 1979, concedeu enast.t.a e ge

xcu benefIcios, posteriormente ampliados pela EC n9 26 de 27 d;

novembro de 1985.

r.r T.ITDIJUnlf"";~~ _,
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EMENDA AO PROJETO DE CONSTrl:OIÇKo

Ao projeto de Constituição acrescente-se ao Art. 346 o seguin-

t:e- Pilrágrafo único:

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se apli
?a aos Sistemas de Saúde mantidos pelas Forças

das.

As peculiaridades das atividades desenvolvidas por cada Força

Armada, indicam a ccnvendêncí.a de ser mantido um sistema de Saúde

próprio em cada Força Singular, adaptado ao atendimento de um gro3!!,

de contingentl:\! de usuários, com a rapidez e as especificações
·racterísticas das atividades prõprias.

Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de

pessoal, são organizados de forma a atenderem requisitos de saúde,
especificos, dos combatentes do mar, de terra e do ar face às di

ferenças de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência da

recuperação de militares feridos em atividade faz com que os hospf.

tais das Forças Singulares atribuam elevada prioridade ao seu tra-

A letra f) do inciso VII do Art. 12, que estabelece os direitos

e liberdades individuais invioláveis, admite que o Estado poderá

operar serviços de informações que se refiram exclusivamente ao que

a lei define como delinqUência e às atividades que visem a subve!,

ter pela violência os fundamentos constitucionais da Nação. Entre

tanto, a concessão indiscrindnada de "habeas data", conforme cena
tante do Art 34 do ProJeto, inviabiliza de forma definitiva o fun

cionamento eficaz dos referidos serviços de informações, em decor 

rência da impossibilidade de manutenção do sig110.

A presente emenda visa, dessa forma compatibilizar os dois te.::s,

tos do projeto, de modo a, permitir o combate eficaz à de!linqllência

e ã subversão violenta dos fundamentos constitucionais da nação, na

forma da lei, sob as condições adequadas de sigilo.

. tL.Ml..../C.~.II;.D/lulc.~' •• lD
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EMENDA jpl0582:0
\ti
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Que seja incluída a seguinte norma, na parte rela
tIva aos Servidores Públicos) ,......~1f"C<tfM!li!!. r 7(.'k-~7E)
h>J<- ,,*",-'v

li Art. _ A aposentadoria será facultativa após
quinze anos de servíçc, com proventos proporclonais ao tempo de
serviço".

JUSTIFICATIVA

A experiência historiea ensina-nos que mul
tos secvrccree publicas desejam, após algum te-ce, desligar-se de,!
se tipo de atividade e dedicar-se á iniciativa privada, Não o

faz€l'1 todavIa, devi~o á instabilidade dos primeiros tempos nessa
nova empreitada

O Estado, nesse caso, acaba sendo prej,g

dlcacb pela queda de proliJção desse servidor

Parece-me sensato que, após 15 anos de
servIço, possa existir a aposentadoria acfma proposta

PlENJtRIQ

TEIT.I'Ulfl,IC;'Ç.l:O

Que seja incluída a seguinte norma, na parte retett
ve ê üarantta das Instituições.- jJPI. 5<'i&l.~~ IV rh (l"p.lI 4
1'1.-/-11/d ::a: I o wú c."",~t-:

Art. - O Presidente da câmarado Deputados,

do Senado Federal e do SUpremo Tribunal Federal serão membrosnatos de qual
quer orgl:la que examine questões relacionadas COl1l segurança Nacional."

~lM l'ODIFICATIVA

\ ,Il~
msroSITn'o :EMEro'.ADJ: AKI.'Iro..aa-.~. s lJ9

\

J.~
Art.-aa- \ ••••••••••••••••••

,.:v--- ..

§ 4l? - 1: facultado aos partidos }X)2Íticos receceren quaisouer corrtrili.u
ÇÕ'=s ou dcaç&s de pessoas físJ.Cas ou JurídJ.Cas. désde que declã
melas e cantab~lizadas pelas par-tes 
I~te. na !or..1a que a leJ. estabelece:r', a Uru.ão ressercirê
os par-tádca polincos pelas despesas cem suas canoannas eaertc _
rehe~~~5pe~t~. •

JUS T I F I C A C A O

A nClr1"l.!'l VJ.Saalc.:mçar ~ 1:r'ansparên~ que se deseja no processo ele~torel
~b.co A prolh:l.~o dessas ócaçces enseJa e~lh.en'tes J.tJdJr",'tos de
obtençao de X'ealI'SCG neo contabili:zados.

QUe seja incluída a seguinte norma, na parte relativa à Or9§.

n1za~o dos Estados) -v..o &r'bJ,.<!D ]f Ideu [iÃiIJ""1tZ- )t"h..k~

Art. - Os Deputados Estaduais gozarl:lo das mesmas pre,!:

rogativas e imJnidades concedidas aos Deputados e Senadores.

h"....... ,.olr'-

Inclua-se, onde couber, no Capítulo da OrdeM E'o:rimL::aeS::clal

seguinte texto parágrafo do disPQsitivo que disdplinou o reg~ jurídico dos P.2,

ténciais de energia hidtaUliCa)AAO&r'~(.ll.r,J..o 71~ J!J!l...

.se-pre que a empresa privada necaonal solicitar, o

Estado lhe dará prioridade para exotoracão de potenciais
de energia hidraulica, cabendo às outras concessionárias

de servaçcs- públicos de enrgia elétrica, em igualdade de

condições de soornnentc, adquiru as sobras de energia

assdm gerada " •

3.JSTIFlCATIVA

/I. Cosntituiçaõ vigente estabelece, en seu art. 166, que'

"Art. 168 _ As jazidas, nanas e demais recursos minerais

e os potenciais de energia hidraulica constituem propriedade distinta da do solo

para o efeito de exploração ou aproveitarl'ento industrial.
§ 12 _ A exploração e o aproveitamento da jazidas, minas

e demais recursos mineraIs e dos potenciais de energia t!
drául1ca dependerão de autcr.lzaçân ou concessão federal ,

na forma da lei, dadas excrtstveaente a brasileiros ou a
sociedades organizadas no País

§ 2'1- E:. assegurada ao proprietário do solo a participo!

ção nos resultados da lavra, quanto às jazidas e minas
ccje exploração constltulr monopólio da lk11ão, alei re
guIará a forma de indenização. -

§ 3'! - A.participação de que trata o parágrafo anterior
será igual ao dizimo do moeste sobre minerais.

.JUSTIfICATIVA • 3.lSTIfICAUVA § 4Q - mo dependerá de 8utorizaça:o ou concessão r.I apro

verterento de energia hidráulica de potência reduzida.:

Atualmente, o conselho de Segurança Nacional é for
Mdo apenas pelo Presidente e Vice presidente da República e pelos MinistJm

de Estado, na condiçSo de membros natos. Entendo que os Presidentes das Ca

sas Legislôltivas e o Presidente do orga:o de cúpula do Poder Judiciário O!MIII
integrar esse conselho ou orgl:lo assemelhado. que venha a ser criado. Os P,E.
deres da República, errbora independentes, devem ser harmônicos

PlENAAIo

A Súrrula do Egrégio scoreno Tribunal Federal, de ng 03

estabelece que " a inJJnidade concedida a Deputados Estaduais é restrita à Ju,!

Uça do Estado •

OS nossos Códigos penais são nacionais , om:le,então, a odiosa
restrição hoje existente? Tal distinção talvez coubesse emuma Federação onde

existissem Códigos estaduais. Mas certamente não em nosso País.

Qual a diferença, hoje. entre a Justiça dos Estados e as di
tas Justiças F'eoetais se n'1!:o quanto à especialização das varas e ccs Julgadores?

Sl.bstancialmente, que diferença fará lIIl homicídio (de cceoetêncra da Justiça d:S

Estados) de una falsificaçll:o eleitoral' de corcetêncra da Justiça Eleitoral ,
que é federal)? Qual o crime mais grave, socialmente falando? Qual possui

a pena .-.aiOI '? E tle qual poderia e'1.imitwse o Deputatlo Estadual

o texto ora proposto constitui Inovação que se faz neces
sária De fato, a dlspos!ção aqui sugerida está emconsonância com princIpio .;

fortalecimento da eeoresa privada nacional, a elas cceoetrndo, preferencialmente
COOlo estímulo do estaco organizar e explorar as atividades econômicas A noI'lllll

Ç.onstante desta emendaconsagra a prioridade para sa esoreaes privadas nacionais

explorarem potenciais ele energia hidráulica e, via de consequência, tira dos 0m

bros do Governo·o ôcus de arcar ccn todos os investimentos com a geração de ener
gi8 elétrica, havendo err.presas privadas que queiram fazer Eventuais sobras ~

uag1a. assim produzida serão absorvidas pelas concessionárias federais, dimlnu1n
do para estas o CCllJl)ronetimento -

'U"'IUI"'~l1:l., ~

Acrescente-se ao art. 13 cb Projeto ele eonsHtuiçSo o item

seguinte:

"A maior r6ll..rel'aÇ1Io salarial rãc poderá ser. superior a
dez vezes á menor. lO

CONSTIUINTE S!::RGID NAYA

PlENARIO

COOSTITUINTE samIO NAYA

Acrescente-se ao Art. 1) do Projeto da Constitulç:lo o seguinte

Elilline-se do projeto da Constiuiç:fo o i tem item'

xxv do ar t 13
_ Os proventos de aposentadorIa eerâc equ!vOIlentes (10 sa14rio

percebido pelo trabalhador ematividade.

JUSTIFICATIVA

l
- Possi bilita com sua atuaçl:lo, enormecolaboração ao P.2,

der Público, pe.n;itiodo que fáb'ticas, Condcxnínios, lojas etc. possam comvigU~
ela iribindo açêles crirnlnbsas e principalmente, ajudando a Segurança Pública na

preservaç1l:o de vidas lunarms c patrimônio,

5unrlm1r.

1c"'".....,''''"''h------ -,

o teor do narãqrafo 39 do nencionado artiqo e"Jtá sub!!.

sumido em flova rena("âo nronosta, em rmElpd1\ nrõ"ri."1, il.O p<lrát1r<'!lto 21'1.

Torna...se, nols, dls'nensãvol o texto que ora 50 flropÔe

.~

.1UC;TIrICATIVlI.

.JJSTIFlCAÇAQ

C;unriMIl-sc o naráarafo J'i' do art. 1J.8 do Projato da

constituic5o, renumcrando-o;e os demail'l.

N;o é justo que depois re layJs anos de trabalha, o Servidor

público se aposente com apenas- lJlléI parcela do salário de un trabalhador

em atividade.
llp6s aposentadoria o trabalhador, paro sobreviver, contirve com

os eesscs de f8llÚlia e cem t.m saU.rio menor.

EMENDA lPl05!M&tu nrlll"'I'l\OO ~\T""H'rp,." Rlnr;'InO

I

I
- Existente em d~enas de outros Países ( Alemanha, FrS!! I

ça, Espanha, ltalla, Belgica, Argentina. Venenzuela, Portugal, EUA, etc. ), não

representa nentun tipo de atividade que POss<:t cCflllrorneter a organizaçi!Jo social
e polItica de tais nações, ali, ao contrat~o. possuindo alta consideraçi!Jo por pa,!:
te do Poder Público,

- A Segurança e- VigllAncia Privada presente
mente no Brasil, realizada por empresas regularmente inseri tas no

Ministério da Jüst!ça. ocupa cerca de .300.000 (.trezentos mil) em

pregos diretos ... além de propiciar por seus insumos outros 200. oro
(duzentos mil) enpregos.

Baseamo-nos par formulaç:lo da presente Emenda
em representeçãc Que nos pareceu prenaeente prot:edente da(ABRASE)

Associaçao Brasileira de Segurança Empresarial cujos termos repr,E.
duzillloS' a seguir ~

l
- Represent a assim, nLIllB época de crise econômica, sus

tento de cerca de dois milhões de pessoas, além de carrear para os Governos t.lJ

nicipais, Estaduais e Federal enorme parcela de Inçosto (ISS, IPI, lCH, lTpJ ,
lPTU, etc) ;

- Dessa forma, vinos à presença de Vossa Excelência pará
sol1cltar sua intervençllQ ro sentido de conciliar a redaçã:o do artigo segundo( Co
lllissão de OrdemSocial ),que trata do flxclQl"lilll8l1to de 8í!1J:resasprestadoras de se,!:

viços, com a atual realidade Brasileira, ~ itJl)t'Je o fl.JOCicnamento da Seg..rrançal
I Transportes de Valores e Vigilância CCIllO Lm serviço de interesse público •

3JSTlFICAÇJU)

A insuficiência da produçllo agricola emnosso Paísten~
daoor1tos séí1m 'ra.irclcÊ"cla de irrpostos.

lht' dos ifrpostos que sobrecarregam os produtos agricolas
é sem â1vida o (ICM). Iaposto de Circulaçllo de Mercadorias •

AcredItamos que a e1llnlnação desse .1fr4:losto nll:o irá sacr!
ficar • ~o naclmal, mas pelo contrário, incentivar a proQução agropecuá
ria.

II- InstituIr I~tos sobre : .

PL8'lAArO

....... .. . ~. .

~uJ."/C......Io/'IIIU"""' .,

corrigidos.

Acrescente-se ao item ~ artigo 265 do Projeto da Constl

tuiçllo, letra "E" , nos seguintes Termos:

e) - atividades agropecuárias ou agricolas:

lO Art. 265 _ E:. vedado á. lhUlo aos Estados, ao Distrito
Federal e aos f.iJnic!pios·

O jap!o por ex8lll'lo, hoje considerado COlA0 a terceira .§.

con&n1allU"ldial. Ê nesse adniravel País, o maior salârio n:lo ultrapassa a oito mi
nímos. •

UUI tllçl!lo0:10 pode progredir semque antes sejam sanados

seus prcJblemB$, princlpalmente os de OrdemSocial.

O deseqJllibdo salarial , Ull dos.pontos que precisam ser

~--'---------....,,'""':,,:.,------------,
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r.r unO/...s."ou;l.e --,

Suprima_se o artigo 400 do ProJeto de ConstituiC;ão.

JUSTIFJ:CATIVA

ART. 197 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, e!,
tadual ou municipal, em virtude de sentença j!!.
diciária, eae-se-ãc na ordem de apresentação

dos precatórios, respeitado, no entanto, o pr!,

vilégío das pessoas físicas com mais de c.in

quenta e cãnec anos de idade.

EMENDA SUPRESSrvA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17
o teor do mencionado artigo está sub!sumldo na redação

proposta ao artigo 399, através de Emenda própria.
JUSTIFICATIVA

cex ao detalhamento, que leva. li prolixidade c ã instabilidade de uma te:

Carta. Assim, entende-se, por adaptação, prejudicado o artigo 17 do

Projeto da COnstituição.

EMENDA ADITIVA

T!'1'U""....o EMENDADO: TItulo X

MENDES RIBEIRO

__ """.,,,,,, .. , ..,~4

PLENARI:o

lPlOS93-S

A presente proposta, com pequenos aJustes, peE,

cence ã Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul.

Em. opo~tuno documento, a AJURIS pondera que

"as demoras resultantes da imprevisão na dotação orç.!.

mentÃria de verbas para o pagamento de débitos de anti

dades de direito público constantes de pre.catórios J!!.

dfciáríos fazem com que as pessoas de mais idade acabem

deixando aos herdeiros os créditos que deveriam receber

dos cofres públicos, porque o tempo é inexorável no seu

curso constante-.

Acolhendo a prop::sta dos Juizes gaúchos, formul!.

IIlOS a presente sugestão, entendendo que, efetivamente 1

pessoas com mais de S5 anos de idade, precisam ter,

espécie, tratalnento -diferenciado.

iEMENDA
. '

Acrescente-se inciso ao Artigo 158', com a redação segui!!.

1\rt. 15B - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA

DISPOSITVO EMENDADO: Artigo 158

JUSTIFICATIVA

_ conceder, autorizar, permitir ou renovar, por prazo de

10 (dezl anos, serviços de radiodifusão sonora ou, por 15 (quinze)

anos, de radiodifusão de sons e imagens.

IEMENDA lPlOS89-7
r'L.-"D'!':;EP~UT~AD;;O~ME=N~DEo::Sc.R~I"'B"'EI"R"'O ~1 Q~.;'.0:=J

nu.... o/.o.... 1l01t...o..,..&o-------, ~..,..---:::;l

tJ PLEN"IO J Wu&fll1

to de uma Constituição que se quer democrática e duradoura. Sem des-

proposta modificllndo Q redação do artigo 12 c seus par5.grafos.

Nesse dispositivo, relacionou o conjunto de direitos,

de natureza individual ou coletiva, que entende corno essencial na tex

Constituinte fimatárl0 formalizou, em Emenda específica,

jti"STIFICATIVA

Suprima-se a integralidade do"~artigo 17, .renumerenôo-ee

os demais.

~__- ---_T..'.,""''''lUÇi.,---_------__,

EMENDA ADITIVA

DISPOS!'lIVO EMENDADO: Artigo 191

Acrescente-se ihCiso V ao Art".1go 191 com a redação

quinte:

A fórmula busca, notadanente, a síntese e a limpidez do

texto. Sendo matériü que se reconhece como atribuição do Executivo,

deve ser .incluída nas disposições do artigo 158, result.ando na cl!,

reza e objetividade. """.

Acrescente-se nas Disposições Transitórias

artigo com o seguinte teor; h-...d.c. e;.,..",...k

_ O eexec da presente constituição será sub1ilet:~do

a plebist:!.to logo após sua apr...vação final. pe10

Plenário.

Art. 191 -; .

PLENARIO

MENDES RIBEIRO

:e evidente que a nação brasileira espera que a n2,
va Çonstituição seja o reflexo das suas legitrtnas

aspira.,.-õas ..

Eleitos os constituintes, e por esces promovida a

elaboração de um t.exto, ecrna-ee imperativa a con

sulta ã nação .. Somente assim, a carta poderá

promulgada com o revestiment.o da absoâuca legit1m!

dede,

;roS'r.ITXCA'l'IVA:

EMENDA lPlOS94-3
[!J

f'J

Modifique-se a denom:Cnaçáo do Capítulo IV do Título IX

para "DA CI1::NCl'A, :r.ECNOLOGIA E COMUNI.CACAQ", renumerando-se os de

mais.

EMENDA ADITIVA

DIS?OSITIVO EMEND1\DO: Denominação do Capitulo IV do Título IX.

r.r UKlOl.0.",lUÇio

v - suspender ou cassar concessão, permissão ou aut:ori-

JUSTIFICATIVA

••••••••••••••• ,,?- _ ..

ausee-se , com a presente proposta, a obJetividade do te~

zação de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.

Havendo entend1rllento de que as suspensões e cassações ,na

espécie, são atribuiçÕes do Judiciário, é elementar que assim se di!,

ponha no capítulo e nos dispositivos relativos a sua competência.

to.

MENDES RIBEIRO

fMENDA lPlOS87-1
I'l

••, , ,.1 ---
PLENAro:o

EMENDA ADI'l'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo"

rr;;:;;;~

tr+i7'i4

.JUSTIFICATIVA

A fórmula contribui para a obJetividade do texto.

..,- u""'."...... , -

EMENDA ADITlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artig0257

Acrescente-se parágrafo ao artigo 257 do

Projeto de constituição. com a redação ~

guinte:

ART. 257 _

Acre:õcente-se ao Titulo X - Das DJosposiçôes Trans!.

tórias - artiqo com a red<::.ção scguinte:

ART.. - PrO!llulgada a presente constituição, serão convoca-

das eleições diretas para vereadores,prefeitos,vi

ce-prefeitos, deputados e~'taduais, deputados fed.!:.

rais, senadores, go·.emadores, Vice-governadores,

P:residente e Vice-Presidente da República.

.EME"'IDA SUPRESSIV1\

DISPOSITIVO ~DADO: Art. 398

Suprlr.la-se o Art. 398 do PlI:lojeto de Constituição,

renumerando-se os demais •.-------

Nenhum tributo s.erá exf§ido ou aumentado

sem que a lei o estabeleça; nenhum serâ

cobrado em cada exercício sem prévia au

torização orçamentária, ressalvado, po
rém. o_imposto lançado por motivo de QUe!.

JUSTIFICATIVA

fS:~:':J

fIjI!"tJ!Jr

A redação dá forllla aos princípios da le

galidade e da anualidade dos tributos.

A inclusão do parágrafo. por outro lado,
no corpo do artigo 257, atende as exigên_

cias de uma melhor técnica Leq Ls Lat.Lva ,

Dê-se ao inciso UI do artigo 270 do Projeto de

Constituição a redação seguinte:

''''0''~n''''~l."

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 270

PLENARIO.f'J

MENDES RIBEIRO

.UU.....CO....l./I....0 ........

PLENARIo·

-EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 197

JUSTITICATIVA

O texto do art. 398 do projeto está subssumido no

conteúdo proposto ao art•• 395, através de emenda própria.

m---------:u""~"..~'''--

EMENDA lPl0592-7
['J

['J

§ única - Os eleitos" tomarão pcaee no dia 19 de janeiro de

1989, quando restarão exUnt.os todos os mandatos

ainda em. vigor.

e a única proposta coerente. Se a Constituinte g~

ra um novo estado de coisas, e passa por cima de direitos aS.

qui.rldos, a regra vale para todos.

Não há porque co:rtar mandato de uns e não de

eeee, Até porque é merididl1~,ente claro que. os atuais parI:!

dos $ão formados ecaee bases falsas 1 repousando sobre lego!!.

lação casurstica.

ART. 270 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~_---__- 1u'e"~'"'''AÇl0'-_-_------_

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSI'l'IV.o EMENDADO: I Artigo 400

Modifique-se a redação do "caput"

do artigo 197 -do ProJeto de con,!.

tituição, que passará a ser a se

guinte:

111 _ renda e proventos de Qualquer natureza. ,InclusI
ve ajul1a de custo e diárias pagas pelos cofres~

bllcos.
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JUSTIrICATIVA

A medida acaba com privilégios, consagrados
Constl tuiçUo vigente e renovados pelo projeto ~a

nova Carta.

PLEN1\RIO

EMENDA MODIf'ICATIVA

DISPoSITIVO EMENDADO: artigo 416

nê-ee ao artigo 416 do Projeto de

constituição a redação seguinte:

ART. 416 -A fúllÚlia, base da sociedade, sexâ constituida pelo

casamento ou por uniões estáveis, obedecida -e igu!?

dade entre o hol\\e1n. e a 1lll.llher, e J:ecebeX'â a tutela

dos Poderes- Públicos.

§. 19 - O casamento civil, no seu processo de habilitação

e celebração,. será gratuito.

.§ 29 - O casamento pode ser dissol.vido nos casos expeessee

• ,:ml lei, desde que haja pré:v!a e- COMprovada separaçi:J

por JrUlis de dois anos.

JUSTIFICATIVA

A redação evita a prolixidade do texto.

sintetiza o essencJal.
Sabemos que disposições inúteis tiram a: cX'edibilldade

do fundamental. Assim, buscamos. oferecer aquilo que, efetivamente,

deve constar da norma constitucional.

No mérito, moii1ficamos, sobremaneira, o que- diz re.!,
peito i dissolução da ceseceeeec, DI1 verdade, dispensamos O" instlt,!t

t:o da. separação judicial, por se ccnstituir, no caso, a repetição

ela. burocracia e do entrave a sOlução.das :;uestões sociais. Oepara

ção, .simplesmente, comprovada na forma da lei.

=- Tlntl,...'I~lu;lo

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ArtigO 77

nê-ee ao artigo 77 do Projeto da constituição a redação

seguinte:

Art.. 7-7 _ O ato adm.in1st:.rat.ivo obedecerá aos princípios

da legalidade, publicidade, ~orallaade e illlpaX'cial1t1.ade.

S 19 - sã~ reqUisitos de validade do ato administrativo

a motivação suficiente e a razoabilidaàe da decisão ..

§ 29 - A lei instituirá a fo:rma de atendimento das re_

clamaçÕes eesesenees ã prestação de serviços públicos e fixará

coll1naçôes cabíveis,. nos casos de descumprimento, falta ou excesso

de exação.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a fórmula melhor discipl:tna a administr!.

ção pública e melhor corresponde aos interesses da coletividade.

r.r '~zn/J'\/a'''luçlo

EMENDA MQDIFICA'rrV'A

DISPOSITIVO EJoreNÕAoo: Artigo 78

Dê-se ao artigo 19 do projeto da Constituição a X'edaçâo

Art. 78 - No relacionamento da Adndn:1stração com seus

l!Ie~idores e o público- prevalecerá o princípio da presunção da ver~

cidade.

§ 19 - As- declaraçÕeS dos interessados serão considera_

das suEicient:es, salvo quando a exigência de prova documental cons

tar expressamente de- lei, e reputar...se-ão- verdrdeiras, exceto d1sP2,

81wea em contrário.

S 29 - Verlficad:a a qualquer tempol a ocorX'ência de fra~

de au falsidade em. prova doe.UJUen~al ou deel.BrBçio- 'C3.o i.nteressbdo- ~

a e'tigência será considerada como- não satisfeita e sem efeito o ato

administrativo praticado, sujeito o infrator às penalidades civis

e crilllinais prevista em lei..
I

r"mm1\ t;llt>~C:<;JV"

VI<;nflc;l....rvo rttr:'mr.oo: '\rt. 12"

C:;upriman-se as esee-cssêes "verdaueiras" o "e dos

6rqãoR nrivaelns con' fun<;:iio social r1('l relevância flúblicil" da al{no<l

"a", incio;o 1'<, do nrta 12 do "'):'o1oto de ronstituirão.

r.m Drl1f1elro lurrar, um eexec cono;.titucional não'
t1anha credihilidada ou torr-a O")pl", Cldintiv;crão fartn. C!unrlma-o;C', I

pois, o " "crdõuleirao;" acsee texto.

Fm. eequndo lU'lar ~ ;Óbriqar Oq órqãos nrivados. com

fun.;-ão Rnoi"l de relevância "úblicZ: iI nrestar inforfl1nr-õec; ele int.!.

reo;"U! r'l;'f;rtieulnr~ cn1C't.ivo ou "orn1, rvrr oce nr"tcndcr~nflannS,. eerc
tir Ulllil dnR funr-ôc'i- -in~rC'nt.e c rell:'!Vantc.- {~ it'l\"'rcnsn. atra.vns d;

iornaic;, riícUo'i'" a trlevio;ôes...

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 98

Supx:ima-se o artigo- 98 QO projeto da cceee.reurcâe , renum!:;

rando-se os demais.

~TIFICATIVA

EID Emenda própria ... o Constituinte firmat.ário- propõe a in,!

talação de um Parlamento unicameral. Conseq6entemante, fica prejudi

como o dispositivo que regula a exIstência de U1'I\a segunda Casa no Le

qlslativo~

~----------"''''~'"''''''-----------,

EMENDA MODInCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - At'tigo 99

Modifique-se a redação do "caput" do artigo 99 do ProJeto

de Çonstituição. que passará a ter o seguinte t.eor:

Are. 99 - Cabe à Assembléia Nacional,~ a sanção do

Presidente da República. distSor sobre todas as matérias de competên

cia da União, especialmente:

JUSTIFICATIVA

1\ presente proposta é Ul'lla adaptação a Emenda formulada ~

10 Constituinte signatário ao artigo 96, pela qual institui o Parla

mento baseado na forma unicam.eral.

EMÉNDA lP1060i:8
tJ DEPtn'ADO MENDES RIBEIRO

, ..,.'....'''ICl/;...

EMENDA MODIFICATIVA

DIS1?'OSITI\lO E:MENDl.DO: Artigo 100

Modifique-se a redaçÃo do Inc:í!l.o 2l;V do I\rt1.go tOO,que

passará ser Q seguinte:

J..:rt. 10Q - ~ ..

................... ! .

:av - Reexamtnar, sempre que Julgar conveniente, cs I pr!!

cessos de. concessão, permissão ou autorização de serViços de radio_

difusão sonora. ou de sona e itu.qens ...

JUS'fIFICA1XVA

1\ pro~st3 vlsa a clareza e a objetiv1dade do text.o.

E1o'.r-m1\ .!R'l''qEC:;c!IWI.

OIStlOSI'I'IVo- E.,.uf""mAN'I: 1\rt. 240

Sunrina-se do inciso 111 do art. 240 a expre"lsão

.. radiodifusão e televisão".

11. menção ã radiodifusão e â televisão ~o inúteis

auando se auer, aoenas, estabelecer "restricõcs objetivas" ã liberd!.

de de- iJl'lDrensa. CQ1T10 está nesee inciso, a autoridade uoderia suspen

der todi!l a rorma de proaramação nó rádio ~ na ev,

f'ISPOSI'!'IVO E'1E"lDAOO: Art.. 118

xeeeeenee-se a allnea -f- ao Darâ9rafo <49 do art.
118. dando-se a reàação seeurnee e

l'irt. llc; - .

............................... a a õ' i ..

f: 49 a.a .

• .. -:-···· .. •••• ..• ..••••••••••• •••••••• •• •••• a ••••• a ••

f) a liberdade de irrDrensa.

Todas as tornas de a8rant:f,a da liberdade de imn:=e!,l

sa, iCleal dos denocratas, deven ser nativo de: cuidados legislativos 1

esceeraãs , Melhor- que a dmnles declararão - tradicional no oreãmbulo

de inUmeras Constitulcões-, lMnedir nue sua abOlição ou restriçio

sua. plena vig'ência seja tentada, através de emenda ã Constituição.
imperioso e de toda ecnvearêncfe,

'EMENDA lPl060S-2
rçgpur";o ~NDES RIB~~;~-

eMENDA ADITIVA

PISPOSITIVO EMF'NDN>O: Artigo 386

AcreScente-se parágrafo 39 ao ar;tigo 386 do projeto de

Constituiçáo, que terá a redação seguint.e:

Art. 3B6 - ; ~ •••••• ~.

§ 39 _ A União concentrará a exploração de Jogos de

azar. destinando as suas rendas ao esporte amador I à Clütura e à

educação dirigi.da a deficientes e excepcionais. OU poderlÍ conce

der sua exploração. na forma que a lei regulamentar. tribntando em

clnqUenta porcento o valor da apost.a e destinando a receita, nesse

caso, a prcqreaas específicos de educação e assistência a deficie!!,

tes e exeepcãcnaí,e ,

JUSTIFICATIVA

Os Jogos de azar, é preciso reconhecer. estão inseri-

dos na nossa cult.ura popula~ proibí-l~nada mais resulta que

passá_los para a clandestinidade. Com todas as conseql1ências nefa!..

tas que a atividade clandestina produz.

Regulamentã_los é o Jeito ~ Convertendo as vuâeuoeas s2

mólS que são diariamente movimentadas em recursos preciosos para ap1!
cação ln\ediata no eepceee- amador. na produção cultural e na educa

ção de def1.cientes e excepcionais.

Em se t.ratando de concessão, quando a receita serã inf!!,

rio; à da exploração direta. a aplicação se voltará eXClusivamente

à educação e assistencia a defiCientes e excepcionais, através. de

progral'l:las específicos. práticos-. reailll, voltados ao espírito que se

quer de UDla sociedade Justa•

Esse país. com astroDÕmica. dívida ext.erna, com gigante

dEvida pública e cotR- uma indisfarçáveJ. dívida socral, refletida na

iDlensid~o da misêria& n50- pode dar-se ao lUXo de despreLar vultuo

sas Sa.tas que. quer;: se gueira ou- não. continuarão a corr!!r ..

Os jogo.a ex1stem. são fat.os. Tirar-lhes prOVeito

cial é mais licito que deixã-Ios sob a exploração pe~soal, própria,

nào concedida e não tributada, estimu!-ando um império onéle a ..corruE

qão ti um- dos meoorelf efeitos.



repartições

§ 37 _ A lei assegurará:

I _ O rápido andamento dos processos nas

públicas:

r - paxa asseg'.1rar <:l ccnaecr-e nec de infQrr"aç,z;ô!s 8: refs.

rênct.as pe.aaceí.e , e dos 'fins a que se ões e t nem , ae j ert elas registl':'a

das por ene.í-âades par-t.Lcu Laz-es ou públic.:l3, tnc'íus í.ve as !?ol:!...~i:!is e

oilitares:

!} ~.:: - Dar-se-á "habeas corpus" s8:'"1!Jr... que ~!g\lêm soer-er

ou se achar aneaçadc de sc êre r v íc Idr-ci,e ou eeacêc em sua lil::"n:da~'3

de tccc-oeão , por- ! le"3"3.1id2de ou abuso de poeer , li. c~Ciida. i;.<;'"!~" ta.

não ce'ce nas tran';gre3sõo3 d1Sc1pli"1are3

coletivo I bem COIllO não poderá condicionar o ingresso em juízo a que

se exauram previamente as vias administrativas.

rI - par-a a. retifJ.cacão de dados. se não se preferir ze-,

eé-ac atiz-avé s de processo Judicial ou ad-inistrativo sigiloso.

§ :!4 - Concedel':'_se_â mar-dedo de segurança para proteger

direito líquido e certo não anpaeado poc "habeas COl':'PUS", aej a qual

for a autoridade responsável pela a Ie qa l í dade ou abuso de poder.

§ 2S - conceaec-ee-ê mandado de rrnuncãc , observado o l':'!,

to pro~ess.uiJ.l do r-andado de segurança, aer-pze que a falta de

regulan'entadol':'a torne viável o exercfcfo dos df.re a toa e liberdades

constitucionais e das prerrogativas inerentes ê nacionalidade, à 30-

berania do povo e à cidifdania.

pagamento de custas, que somente fierão devidas ao final do feito pe

la parte vencida. E a lei nªo poderá excluir da apreciação do Poder

Judiciário qualquer lesão de direito individual ou relativo a dano

G 23 - cenceôee-ae-é "habe-as dat..:!":

por ocasição da pronúncia.

§ 30 _ Nenhuma pena pas~ssoado delinql1ente.

§ 31 - Não haverá pena de morte, de banimento, de confi!!,

co nem de caráter perpétuo. são ressalvadas, quanto ã pena de morte,

as disposições da legislação militar em tempo de guerra com. país es;

trangeiro. A lei disciplinará os casos de seqDestro e perdimento de

bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso

de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica.

§ 32 - Não haverá prisão civil por dívida, multa ou cus

tas, salvo o caso de depositário infiel e o de inadimplemento de o

brigação ahmentar, na forma da lei.

§ 33 - Não será concedida a extradição de estrangeiro

por crime político ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro.

§ 34 - Nenhum tributo será exigido ou atmlentado sem que

a lei o estabeleça: nenhwn será cobrado em cada exercício sem prévia

autorizaçãQ orcamen€ãria,ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e

imposto lançado por motivo de guerra.

§ 3S - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer,

concederá assistência Judiciária aos necessitados.

§ 36 - A tutela Jurisdicional é obrigação do Estado e di

relto de todos, gar03.ntindo_se o acesso ao Judiciário ,independente d:

os meios e recursos essenciais a ela, desde a nota de culpa, que,il!.

sinada pela autoridade competente, com os nomes do acusador e das

testemunhas, será entregue ao preso dentro de vinte e quatro horas.A

instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no

relativo 2.0 crime e ã pena, salvo quando agravar a situação do r~u_

§ 26 _ Não haverá foro privilegiado nem Juízes e Trib~

nais de exceção.

§ 29 _ O TrilJunal do Júri terá competência para julgar os

crimes dolosos praticados ou tentados contra a vida. que, cbjetiv!,

mente; decidirá pela condenação ou absolvição. A verificação do do

lo será atribuição do Juiz singular e ocorrerá, em fase derradeira,

culpa, causar dano patrimonial a entidades públicas ou subsidiadas

pelo erário público.-

§ 27 _ 2. assegurado ao acusado plena defesa, com todos

teresse coletivo ou a responsabilizar penalmente quem, por dolo ou

§ 26 _ Qualquer cidadão ou pessoa Jurídica nacional será

parte legítima para propor ecâc popular que vise a anular atos lesi

vos ao patrinõnio de entidades públicas, a promover a defesa de in-

D!}l'.âGru2.~ r,.cc alo co ocnsonccs , 00 o-secuccrao , 00 ~L!.3v p~dcm1C1 cvrt.â

ãe , 08 a::lil:i.t:mJj> G 00 qua , tC:J.2ndo cq.r'lípt::':'t:;~.r2q eetee não 'O cc-auru-,

care-n na rcrr-a da Ie L,

§ 13 - A casa é o- asilo inviolável do indivíduo. Ninguém

poderá nela penetrar ã noite, ou permanecer a qualquer hora, sem CO!!

5t1ntimento do moradpr,/ a não ser pa~cujl't1 vítima de crime ou de-,
sastre A lei estabe lecerá condições para ingresso de autoridade, em

rT(~cedjmento de prevenção ou investigação de delitos.

§ 14 - O Estado garantirá ao indivíduo, na §ua vida ci

vil, absoluta privacidade Aos órgãos públicos, estabelecimentos de

crêdito, autarquias e a qualquer pessoa física ou Jurídica de natur!::..

za privada ê vedado o fornecimento de informação de caráter pessoal,

exceto a requerimento de )u.ízo competente. A lei poderá estabelecer

pena para a divulgação, por qualquer processo, desde que não autor!,

zada, de fatos relacionados ao lar e ã família.

definidas em lei.

§ 15 - Aos dezesseis anos de idade os brasileiros e

trangeiros residentes ou em tránsito pelo país são passíveis de res_

ponsabilidade por prática de crime que a lei definir. A maioridade

civil ocorre aos dezoito anos.

e para sua representação nas convenções coletivas de trabalho serão

§ 16--..2._garantido o direito de propriedade. salvo o ca_

so de desapropriação por necessidade ou utilidâde pública, ou por i,!!

t;.eresse social, mediante prévia e Justa indenização em dinheiro, na

forma que a lei declarar. Em caso de perigo iminente, como guerra

ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da pr2,

priedade particular, se assim exigir o bem público, ficando,todavia~

assegurado o direito a indenização posterior.

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus auto

res, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgá

rização for de interesse coletivo, concederá Justo prêmio. Aos aut,2.

res, ainda, pertence o direito exclusivo à ut.ilização, publicação e

reproduçáo comerciais ou não de suas obras, translll.issível aos herde!,

§ 11 - g livre o- exercício de qualquer profissão, obser

vadas as qualificações que a lei estabelecer.

§ 12 _ g assegurado O- direito ã associação profissional

ou sindical: as condições para seu reqistro perante o Poder público

§ 89 _ Os cemitérios terão caráter secular e serão admi-

§ 10 _ g garantida a liberdade de associação para fins

lícitos. Somente sentença judiciária poderá dissolvê-la compulsori~

mente.

nião, cOntanto que, assim procedendo, não a fruste ou impossibilite.

§ 69 - t J.nviolável o sigilo da ccreeepcnaênete e das

cceuntceçôes en geral, e 'cato por ordea de Juizo competente.

nistrados pela autoridade municipal. Todas as confissões religiosas

poderão neles praticar os seus ritos. As assceí.ecões religiosas po

derão, na forma da lei, manter cemitérios particulares.

§ 99 - g ass,;guiado a t.odos o direito de reunião, sem B:E.

mas ,não interving.O-....-á autoridade senão para assegurar a ordem pública.

Com esse .J.-nfuito, poderá a autoridade designar o local para a reu-

§ 79 - Ninguén será privado de nenhum de seus direitos

por tt"~tivo de convicção religl.osa, filosófica ou política, salvo se

a invocar para se exinir de obrigaçã?, encargo ou serviço imposto p.=.
la lei aos brasileiros em geral, ou xecuaar- os que ela estabelecer

em substituição daqueles-deveres, a fim de atender escusa de consci

ência ~ assegurado o exercício de cultos religiosos, exceto os que

afrontem a ordem pública, e a assistência religiosa nas entidades c1"

vis e militares e nos eseeberecrnerrecs de internação coletiva, res

peitada a liberdade individual de participar

do da la!.

judaico perfeito e. a ecfce julgada.

a 29 - UUogc.':::l r;=e'3 cos , iuél!v!ú'.!cl!::.::n,I.,C! C-:) cO!Gf..!VC::3"1

"-'3 •• ~b:i:'i'Jedo c zccee- ee eoãxce Qcb [0::::02' ~J.~ eeãoc ocaâo co oãeeu- •

5 <39 - i\ lei. não poderEi. 12m:cluir de apreci<:l.çEo do poClc1r

Judiciário qualquer lesão da direito individual ou eotcetvc,

II § 59 - são 1ivl':'e5, isentas de censura e de licença de ag

t.oridade. a r-aru.reaeaçâc de opinião e a transmissão de tneoes-eçôes

por tll.•af equer ne roa de divulgação, respondendo cada ura , nos casos e

l na fot7"a que a 1131 preceituar, pe Lca ab..:lsos que cc-eeeec , 1:: assegur::!,

do o direito de resposta. Não será, todavia. tolerada propaganda de

;uel':'ra, de processos vao teneos para subverter a ordem politica e so

cial, ou de peeconcerecs de raça ou de classe.

rr=;;';~~

fIW~;iiliJ

fG;EID'~

m;~'WBJ
><1utOl J"rt:~~----------~-

um eercc indicado eetc 'Presidente da R~

pÚblica, con nandato de 6 (seis) anos, I

não eencvâver , com aprovação do cenerea-

ac Nacional:

1 -

Modifique-se a redacão do artigo 399 do ProJeto de Co~

tituição, que passará a ser a seguinte:

1l. eeceesee eeeabeteee uma ccrxesocdêncde cem a voe.!

ção aemeeeaeeea da nova earta, uma vez que dá ao Congresso I-Iaeional.

COOl toda sua reprellentatividade, o poder de aprovar a indicação fo!.

mulada Dela Presidente da República.

JUSTIFICJl,.TIVi\:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 399

JUSTIFICATIVA

§ 19 - Os meios de comunicação social não podem, direta

ou indiretamente, ser objeto de lT'onopólio de empresas privadas

dos poderes públicos.

Art. 399 - Informar_se livreI'lente é um bem social e

direito fundamental da pessoa hwnana. A lei assegurará a liberdade

de expressão por todas os meios de comunicação, regulamentando a p!!

blicidade de produtos ou serviCos que possa"ll ser nocivos ã saúde

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 79 do Projeto da constituição

Eod!{'!0',-1l;!-SQ c I;'':.;d:lç5o do âncã ec ! do art. !4S g que

passat"â eee 1:1 sequí.ace !."ed.:lc50~

JUSTIFICATIVA

§ 29 - A publicação de veiculo impresso de comunicação

independe de licença de autoridade.

A proposta visa a ObJ~ividade do texto.

Suprilla_se o artigo 79 do ProJeto da Constituição ,renu

.r.neto.... os deaais.

eo. • redação proposta aos art.igos 77 e 78, inovando as

su.. dt.po.1çÕe., através de emendas próprias, o artigo 79 perdeu a

.ua finalldade.

EMENDA lPlO609-5tJ DEPUTADO MENDES RIBEIRO

EMENDA lPl0607-9
("JOEPU'l'ADO MENDES RIBEIRO

EMENDA SUPRESSIVA

EMEI'IDA lPl0608-7
(!JPEPUTApO MENDES RIBEIRO

EJ',1B1IQ\'). WHl2fJZ·~

Pm:::r'U?I\m, rrc-rens PIO:Xr;:fl

EMENDA !oDDIFICATIVA

DispositiVO Emendado: Artigo 12

Modifique-se a redat;ão do artigo 12, que passará a ser a

seguinte:

Art. 12 - A Constituição assegura aos Ibrasileiros e aos

estrangeiros com residência regular no paIs a inyiolabilidade dos

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e

à propriedade, nos termos seguintes:

§ 19 - Todol!!l são iguaia perante a lei, a Constituição e

o Estado.

§ 18 _ g assegurada ~ propriedade das marcas de indús_

tria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

S 19 - Ninguém. será preso senão em flagrante delito ou,

por ordem. escrita e funda.nlentada da autoridade Judiciária competente,

nos casos exprea~. e. lei.

S 20 _ A lei disciplinará a comunicação imediata do pre_

80 COll advogalJo • COll a famIUa e definirá os casos de prestação de

fianca, cca O qu. •• re.tabelecerá no ato a liberdade.

S 21 - A aaJ.. flrave ofensa ã vida, à existlincia digna e

à integridade fI.ica • untal ti a tortura, crime de lesa-humanidade

a qualquer tItulo, irwuscetIve1 de fiança, prescrição e anis ti" , re!,

II _ a ciencia aos interessados dos despachos e das in_

formaçÕes a que elas se refiram:

111- a expedição de certidões requeridas para defesa de

direito;

:IV - a expedição de certidões requeridas pare esclareci

mento de negócios administrativos, salvo se relevante interesse pú_

blico impuser sigilo.

§ 36 - Em tempo de paz, qualquer pessoa poderá entrar

com seus bens no territõrio nacional, nele permanecer ou dele sair,

respeitados os preceitos da lei.

§ 39 - A sucessão de bens de estrangeiros situados no



nesta

Brasil será 'regulada pela lei brasileira, em beneficLo do cônjuse ou

dos filho3 brasile.iroG ,sempre que lhes não seJa mais favorável a lei

pessoal do "de cujus",

§ 40 - O se rêcrc nfní.n-c pago ao trabalhador correspcn-,

dez-â ao suficiente para atender as suas necessidades vitais básicas

e às de sua fb.n.ília., coa moradia, alimenta.ção, educação, saúde, aa-,

aec , vestuário, higiene, t:cansporte e previdência social e será fix~

do anuall\.ente pe Io ccnscesec neetcnat.,

ti 41 - Ao trabalhador que passar à inatiVidad~, por apo

sentadoria regul,ada em lei, será assegurado o mesma nível de zemune-,

ração que usufruia quando no exercício do trabalho, até o lim1te de

sua contribuição para a Previdência.

§ 42 - Os salários, remunerações, vencimentos, proventos

e pensões serào reaJustadas de modo a lhes preservar permanentemente

o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante acce-,

do Ou sentença normativa.

§ 43 - Todo indivíduo tem direito e liberdade para cone

titUir família, pelo casamento ou por união estável, baseada na 11JUCl!.
dade entre o homem e a mulher.

§ 44 _ Hão haverá distinção entre filhos l:1aturais, legí_

timos. ou não, e adotivos.

§ 45 _ A especificação dos direitos e garantias expres

sas nesta ç;onstituição não exclui outros direitos e garantias eeece-,

rent.es do regime e dos princípios que ela adota.

JUSTIFICATIVA

A redaçio original, embora enfoque de forma In.eri~ória di

reitoa e.sencials ao indiv!duo, desce a detalhamentos indevidos no

texto constJ.tqdol1&l.

Ri que se -enxugar- I fixando o verdadeiramente fundamen-

Art 114 - A Assembléia. tJaclonal, eeume-se-ã , na Capi

tal da República, de t~ de março a 30 de Junho e ds 19 de agosto a 5

de de:::embro.

§ 19 - As eeunrôes e-arceôae para as da.tas fi:eadas neste at

tigo serão transferidas para o primeiro dia útil subseqQente, quando

ccerespcneecea a sábados, dO':l.1.ngos e feriados.

§ 29 - A sessão legislativa não será encerrada Sem a epro-,

vacêc dos orçamentos da União.

§ 39 - a regimento disporá sobre o funcidnamento da êasem-,

bléia nos sessenta dias anteriores às eleições.

§ 49 .. Além de reunião para outros fins previstos

constituição, a Assembléia reunir-se-á para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

11- elaborar o regimento interno e regular a criação d;;

serviços;

III - receber o compromis$o do Presidente da República;

IV - receber o relatõrio da Comissão Representantiva,sE

bre ele deliberando;

§ 59 a convocação extraordinária -da kisembléia liIaclonal

far_se_à:

I - por seu Presidente, em caso de decretação de estado 

de defesa ou de intervenção federal e de pedido de decretação de e!,

tado de sítio;

II - ]?elo Presidente da República. pelo Presidente da

Mesafpor requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de uE

gência ou interesse público relevante.

§ 69 - Na sessão legislativa extraordinária da Assembléia

Nacional aceerae deliberará sobre a matéria para. a qual for con.... oc!,

da.

JUSTIFICATIVA

T.""'",U'TO~",""b --,

li:l-iENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME"IDADO : ArtigO 403

Suprima-se o artigo 403 do Projeto da Constituição.

JUSTIFICATIVA

As diposições inseridas no mencionado dispositivo d~

vem ser atribuições da legislação ordinária.

l:J PLEN<RIO
r;r TUT<l/.W'T'ftCAÇ.iO' --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 112

Suprima-se a espressêc "ou o Senador" do "caput "do artigo

112, do ProJeto de COnstituição.

'-\JUSTIFICATIVA

A Emenda adapta a redação à pr:oposta fomulada pelo Bi~!.

tário, em eJ'pediente próprio, instituindo o sistema Legislativo uni

eeaecar ,

ta1..

t:"!~õ~'

t'2!i..~~
í.tpm XI[l do artigo 12, com a srgulnte 't~

'Ltd.",/CO.'~lo/l~O"'''Io .,

nr-resr-ent a a Let r a "e"
<fação'

t?PLENARIO

e - a propriedade rural de ate vtnre e c ínec"
hectares, desde que t r sba lhada pnr uma ramíl!a, não pode ser objeto

de penhora, para pagamento de oueIsquer débitos fiscaIs

EMENDA IPI0616-8
t:JCONST!TUINTE NELSON CARNEi~~----------'

• A Emenda adapta..se a proposta formulada pel/) signatário

no sentido que seaa instalado um sistema Legislat~vo unicameral

~ n.ro/"'"T"N:A<;lo

rr;;;;;:'~

J CI;u7;m;J

, O ~ propÕe I em síntese I a presente Emend~..

= un.,'~."'lCaçl.

EMEI'IDA IPI0610·9
f:J DEP.1J'!ADO IIBNDES roBEIRa

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOrox>: Artigo 111

EMENDA MODIFICATIVA

DISt'OSlTIVO EMENDADO: P.rt.iqo 115 JUSTIF'ICAçno

Hodifiqul!-se a redação do "capüt" do artigo 111, do tnciso

IrI e dos parágrafos 19 ao 49 ..

AJ!1:.. 111 _ Perderá o mandato o Deputado:_

DI _ que deixar de ccmpazecez , em cada sessão leg~slativa,

a terça parte du sessões ordinárias das Comissões e da Casa, salvo li

cenç.. ou ai••ão por esta autorizada;

19 _ .: incompatível com o decoro parlamentar, além dos ca

sos definidoa no l:e9i1nento il\teJ:no, o abuso das preJ:rogativas assegura

das a membro- da Assembléia Nacional ou a percepção de vantagens indevi-

das.

29 _ Nos casos dos itens I e II des~e artigo, a perda do

mandato será decidida por vot.o secreto, mediante provocação de qQalquer

de aeue membros, da Mesa ou de partido político.

39 _ No caso do item III, ou de decisão do supremo Tribu

nal Federal, em ação popular I a perda do mandat.o será declarada pela

Mesa,de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, de

partido político ou do primeiro suplente, assegurada plena d~fesa.

49 - Nos casos previstos nos i1:'j:ms IV, V e VI, a perda

suspens'ão será declarada pela Mesa.

Dê-se ao "caput" do artigo 115, seu § 19, VIII,e ao p~

rágrafo 29 as redações seguintes:

Art. 115 - A-Assembléia Nacional t.em Comissões permanen

tas e temporárias, constituídas na forma e com as atribuiç:oões previ~

tas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação.

§ 19 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII -cccnveeeec-se , no todo ou em parte, em comissão paE

lamentar-de inquérito, ou reunir-se. para a mesma fi~alidade, quan..

do ccceree indentidad(; d,: matéria~ COmoutra; cOmiSSÕ~~ da AssemblêJa

Nacional mediante deliberaoão da maioria de dois terços de seus mem

bros.

§ 29 _ As Comissões Parlarentares de Inquérito, que gozam

de poderes de investigação próprios~das autor~des judic:iais, alem

das que se constituirem na forma do item VIII do 1;'arágrafo anterior,

serão criadas pela ASsembléia Nacional para a apuração de fato dete:,

minado e por prazo certo, nl(!diante requerimento de um terço de seus

membros, seri'ao suas conclusões encaminhadas ao Ministério público p~

ra o fim de promover a responsabilidade civil ou criminal dos infra_
I

tores, se for o caso.

H'Í quarenta anos c re r ec I na câmara dos ueputaocs projeta vt e sn

tio (I ne smc objetivo, e que não logrou aprovação O tempo t:!'istaltz';J

em mim a ecoví.caçêc de -jue o <rr-eua tente do pequeno imov .... l ru r a I .:;

quase sempre ruralista vLz snhn , e a ramílla que perde I) ,movp! em

que tracalha acaba abandonando o meio rural e inchando as cidades

TIO'O/'~IT,f'U;h, --,

DISPOSITIVO EMENDADO. I, Art. 310

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 310 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I ~ A pcsqua.sa , a lavra das Jazidas, o processamento, o

transporte marit1l1lo e em condutos, do petróleo e seus der rvadcs

e do gás natural exas terrte , em terrJ.tór1o necacnat ,

O monopõllO es tabefecadc no "caput" dest.e artlgo Inckua

os rasccs e resultados decorrentes das atavãdades alJ. mencionadas,

flcando vedado ã Um âc ceder ou conceder qualquer tlpo de par-t r

cipação, em espêcae ou era valor, em j aaadas de.....petrõleo ou de gás

natural, seja a que pretexto for. '

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A E1llenda adapta a ~edaç~o ã proposta formulada pelo signa_

tário, em. exped.iente próprio, instit.uindo o si:.stema Legislativo unic.!

merai: '

TI."I_"'OUCU ~

EMEWA MODIFICMlVA

DISPOSITIVO eMENDADO: Artigo iu

Kadifique-se a redação do utlgo 114 do 'Projeto de Cons

titUiÇão, que passará ser a seguinte:

JUSTIFICATIVA

.A Emenda adapta a redação ã proposta formulada pelo sig

natário, em expediente próprio, instituindo o sistema Legislativo uU!

cameral.

mmmA SUPRESSIVA

DISPOSITNO EMENDADO: Att1ga 0(004
Supriu..... o artigo 404 da Constit.uição.

JUSTIFICA'lIVA

O bar 40 utJgo ..04 do Projeto eat. suba~W41do na Z!!.

daçio propo.t., por blend. própri';..ao ·caput· do artigo 39'9.

A presente. sugestão pretendo atender ;lOS justOS anseios

populares de defesa da cuecncara de df)cisào sobra a exploração das

nossas rlquezas minerais •

Espec1f:lcamente, trata-se da manutenção e respeaec a uma

das decl,sões de maior alcance econÔlllto, social e político da his

tórJ.& brasileua: a monopoluação estatal do petróleo.

Ela decerTO de uma CU1dadosa e exaUst~va anâlise fel.ta

pela Assocução dos Engenheuos da Petr,PJ1rás~T, em defesa do •

r

monOPó110 estatal e contra os contratos de t:~sco.

A manutenção do monopólio estatal do pet.róleo é inquestio

nável, bastando parti. JustlfJ.cã-la a notável ef~cãcia com que a Petro

brás cumpre seus objetl.vos específicos 1 cO~ a descoberta de novaS ~.2.

servas, perlll.1tindo um aumento da produção de 180.000 barus/dia

1975 para 700.000 barns equivalentes Idia os 19&6.

A Petrobrás ê a maior empresa braSl.lena e 33: do mundo.

gerando lnternamente centenas de milhares de empre;gos diretos •• alélll

de suprl.r o ttercado nac~onlll com .derivados de petróleo a preço compe-
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.JUStIFICATIVA.
I

A opin1:l0 pública nacional jallais aceitar-á QU~

a nova const1tuiç~o nãc enfrente, com realisllo, este problema, cons~

grando príncipios e ncrees que sejae implementadas concretamente.. i

JUSTIFICATIVA

TUnIJIIIrmc:AçI. I
EMENDA AOITIVA

DISPOSITlVO EHENDADO-: ARTIGO 32S

Inclua-se no Art. 32S, 1) Pr,:jeto de ConstituiI
çlo o seguinte Par..!grafo.

531:1- A unUo,os Estados,o Distrito Federal e I
os lIunic!pios, devidamente articulados, dotarão as agrovilas de q_l!

trata o Art.324 de rodovIas vicinais de fácil acesso as sedes ce
seus res~ectivos munic!pios.

Carece o Projeto de Const1tuiçlo da Camissllo
de SIstelllatizaçlo do presente- dispositivo, o qual see ele não há
COIIO o agricultor escoar sua produçtto aU o centro araazenadur ,

EMENDA lPl0622·2
fOI Cos~t1ut1nte EXPEDITO JONlOR

t: EMENDA DE PLENARI;"""-'-ulaJ.-.1dio

rura/.llilr"tC:&lõãa ---,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

. .
motor que deve orientar os trabalhos dos ccnseã tumces , ê a preo-

cupação COII a criação de una nOVl1 ment aLadudc que repudie a forte

ducnmin::1ção que separa os homens entre si.

Se a proposta é a pr:itica da justiça sccãat , em que to

dos tenham seus da.rc r tcs Iundancn tua.s garantldos, a nova Carta Mal.

na deve conter os prJlIL.íplOS b.1SH.OS de tr.zt::lmemto 19u::IJ1t;jr.lO pa

ra todos os c1dóldJ:os.

hã eo t rvc para negar :i mulher trabal~larl.ora rural, chefe de famill.a

tvrõve, separada ou mjio solt·c1ra). o reconhecnaentc dos ,d1re1tos ã
propnedade e aos bcncHc.rca da Reforma. AgrárJ.a. Não há aor rvo ,

aanda , para da sc r nnmar- os da re r tos" entre hómens c mulheres, trab1!

Ihador-es rura.rs , na concessão de titulos de terras públicas 01'1&1-

DISPOSITIVO EMENDADO. Art1go 424. do aro.reec ..

nários de ações drscrmmatõraus ou de processos adamfs rrat rvos ,

Negar a estes t.r-abu Lhade r cs os benefícios dos da re r t os t ruha Lhaa-.

tas e previdenciários. ê coteborer para o fort3lecimento da dis

cr1minaçào sobre c tcs ,

Neste momento lustór1co par-a a sociedade brus r LcLr-c, o

êcrcsccn tc-sc os seguintes p..lrâgrafos ac I\rtlgo 322:

t1t1.VO no mercado internacional. Não obstante. no que se refere ao

preço "dll, gascjma , part1.c1.pa com apenas 39\ para cobrir os custos de

aqu1.Slção, frete e resane do petróleo importado e reaunerar a explo

-ração. t>rodução. transporte e ref1na do petróleo nacacnaã ,

No que d1.z; respea ec aos chamados "Contratos de SErVI.ças da

.Exploração de Petróleo com Claúsulas de R1SCO" I a sua inconshtucl.OD!

lidado i lDcgâvel.

Ao repartir COI!. tercea.rcs o petJ'óleo ou gãs nll.tural desco

berto. 05 ccncratcs se tornam aSSOC1.at1VOS e/ou de concessão ferindo

8SS111 o monopólio estatal do Petróleo. p01.S. como esclarece Barbosa

L1.D13 Sobrinho: tiA l.dê13. de lllonopâlio, pelas rai:otes .z..t:,egas, não de axa

marj:era a dúvidas de que se trata de uma prese!lç:yunlcp. e não davadad,
COIR sócios... A raaz "acnes" nunca permitirJ.3 que se mantivesse o I
titulo de "d1âlogo", a um monólogo fundado ea preceito consmtuctcnat"

o Governo Federal. destinando pequenas verba~ '(
• "titulo de lncent'lvos fiscais aos lfIunic1plos detentores .de grandes li

'reas de preservaçDo .Ublentâr;-atrBvb de lel-s ordlmSrlas, estará'11
auxiliando os _unlc!pios a preservar o _do a.biente.

JUSTIFICATIVA

oeo I1JO MAINARDI

·,..ft,....,_.., -,

Acrescente-se, onde couber~ -no Capitulo li, TItulo Vill,
.da PõUtiea -A.9dcols~ F'tJndUr.1a :e .da Retor_a Agrirra .. :o seguin
te -d!spos!tbo :

ArUgo..... Ningu& poder' ser proprieUi'rlo ou pO$Suidor~

direta au Ind1Teta.ente, de ie6vel rural de área contínua ou de,!
contínua superlor li trezentos (300) -ódulos regionais de produ _
çfto ..agrícola.

S -Qnico : A tlrea ref..erlda neste artigo 'Ser' consi-derada
pelo coni'JOto de 1.6vels rurais de U. IleSIlO-proprletário no Pats.

Pa:ra funda.entar a presente ellenda. lanço ali"o das conelu _
slles do 1. Congresso do PMDB $Obre -a Questlo agrl!!írla, publlcada na
Revlsta do PMOB.. nV 9, de abril de 1987 :

• E noUve1 o agravallento da questfto agl'lir18 nacional. Is
to te. se revelado na tendencla oConcentracionhte da propriedade
rural verificada na última d~cada. e. preJuIzo das eondiçlles de
vida da .alor parte -da 'Populaçlo .brasileira, que sofre direta 01,1
indiretamente 85 consequênclas desse processo. 510 tatos conhecl

-dos o atu_ento do subell!prego, a quantidade crescente dos -bl$ias _
trIas· e dos trab.!hador~s volantes eM geral, -a favel!zaçlo -das p.!
rit1erlas das e1dades, .para onde acorrem preferencialllente os lIi
grantes ruraIs, o crescllllento da \llol!ncJa e do dese.prego.

R política de eoncessllo de incentivos e subsldios à gran.de
proprredade praticada pelo Governo federal, especia~mente a par 
tir dos anos 70, teve Ull efeito claramente concentrador da pro 
priedade agrária. De 67 a 84~ as propriedades de MaIs de LCCD
hectares aumentaram sua área de 45. 9% para 58,3S, enquanto .as
pequenas propriedades de extensllo inferior a 100 hectares diminu!
1'811 sua área de 18,71 para 141 •

O -outro lado da concentraçlo de terras ia concentraçllo da
renda. 'Entre 1970 e 1980, os 51 mais ricos aUll\entaralR a sua partI
c!paçio na renda do setor ru:ral de 23.7X para 114,9", enquanto os
SO$ lIals pobres tiverall sua participação dimlnu!da de 22.4" para
14,91...

D PMDB telll cOl_promisso COlQ a reforma agrária desde a sua
fundaçllo. Já o seu programa básico afirlRava: O PMDB cOl}sldera 1__
pr"'escIndtvel ullla profunda _uclPnça na pol!t1ea e né ~.:>trul:ura rJu

País. E .ais: - .o PMDB defende .. necessidade da Reforlla AgdrIa.

JUSTIFICATIVA

"rnctea-se, no texto do projeto de ConstituIção, na parte da
Ordem EconOmica, Capítulo lI,c/..o TI./..l;o u.ill.)~~ ..

"Art••••1: vedada a inc1d!ncia de tributos sobre glebas rurais
de área nlo excedente a dois lIu3dulos -rurafs , quando as cultive." s6
ou co. sua .f-a.Uh, o proprietário. o titular do do.tolo útil ou o I
'Possuidor a Qualquer titul-o. que nãc possua outro bovel. I

-Parigtafo único. A gleba rural Que atenda aos requisitos deste
.artigo é i_penhorável e assegurará pr.ef.ed:nc1a~ por intermédio dos,
15rglos -aUeLais de to.ento .econõ.lco. 1

JUSTIrtCA nVA I

<l orc.ria"rIc " ..... gl.b.. rurais, que uDa tauh. outros i!!. i
-vels, eOll certeza' pequeno produtor rural, reconhecidamente onera- i
-do "pela conJunttJu ec-on-o.1ca. Portanto.. i jus1:o que a sociedade nlo j'
lhe l-ttonha ••is ~nus.. reconhecl!ndo-lhe- l'lUnlo:!M!' tri!!uUr!a. I

De outro !ado~ .garantir -eonst1tuclonal.ente a i_penhorabIU -1
dade dessas .pequenas glebas , contribuir eretivu.ente para '::8 f'ixaçilo
do ho.e. no e:••po. evitando_se que~ pelo -ln:tortõnio das safras. vi
COllpot .. leQlIn rfos f.velados nas .grandes "CIdades... i

Co.ple.enta_se~ a .edlda co... "pref.er!ncla ao 'financia.ento

agrJ:cola,pols, COIIO .pedir ao hOlle• .do copo que li permaneça. -se o I
Poder .Público nlo lhe d' condlçlles para tanto '1

pr;..;;-~

tJ4i;~-mJ

f'"Y;~;;'J

I fui~';'JP]

EstaS as 1'azões .que Jus-tíf1calll a presente Em!!!!

EMENDA lPl0621-4 -,
(!I Constituinte EXPEDITO JtfNtDR

, da.

-tJ EMENDA -DEPLENARI~~

Ei1EJ'iDA lPlt!62o.&
fi 'ConsUtuinte ~XP.EOITO ..JtJ~

Dê-se ao Art1go 424, do Pro~~to de Const:"ltu.!
çâc, a sequau te r4dação'

aEHllA ADITIVA ~,- I
OlSPOSITIVO EMENDADO.: AATlGD &09 .

Inclua-SI!! na Art._09 -do P.rojeto de -Constitui_ I

çlo,o seguinte olrigrato: _ 1
P.ar4grafo ijnico - -A Unlllo conceder' incentivo

fiscais :'aunlc1pio$ nos quab exista• .grandes 4reas de -prêservaç~o
111ab1ental.

"ART 424 - Os í.nd10s têm d i r-ei to ao uso e à
posse das terras que ocupam. e à
preservação de sua organ1zação so
cãet , seus usos. costumes. li.n
guas, crenças e cr-adaçôes , compe
rmdc à ümâo a çroteçãc desses
bens, por merc lH órgão próprlo..

§ 1!! - Os atos qae envolvam an te
resses das comunidades iii
.digenas ter-ão a partlc1-pâ
çâc obriyatõna de órgãõ
federal próprio e do M1n1S
térJ.o Público. sob pena de
ntll.idade.

§ 2-1: - A exploração das riquezas
minera15 e-a terras indlge
nas obrl~a ã dest1nação.de
percénrum nõs resultados
da lavra e!lt beneficio das
c0ll1un1dades- lndlgenas e-do
-meio-ambient-e, -na forma da
leL

rllft/.IUI~ I
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.. 322
Inclua-se no Art.322 do Pro~eto-de ConsUtui- I

çDo, O ••guinte p.rágr.to único: I
Padgrato bnico - As pessoa$ jurídicos estra.!! I

Deiros nlo poderio possuir terras no pais cujo sOl'llatório, ainda que
por 1nterpost~ pessoa, .=Ie.1'" superiQr • três (03) .ódulos regionais ~:I
~e .exploraçlo agl'!cola. ,

A r~ção que se quer emprestar àquela do Art.!
90 424-:, do "ProJeto• .pro/"~e as populações indí~s em toda a :oua
abrilnqenc1a...

Supri!ne-se a genera~idade da expressão: "'dire!
tos or1ginãr1QS~'pela espec1Fic.idade dos direitos e interesses reu'S
deSsas p!)pul-ações.

Inclul.-se. igualmente. o pnndpio da part:1C1
paçào mater1al dos índios po resultados -econômico da atividade .Il1lne
ral..em terras que lhes pertençam.

Pela -t'edação cada por esta e:nenda .. torna-$e ne
ceSSár1Q.. por imposl~ão que sejam supnmidos -os artigos 425~ 426, -427~
42B.e respectivos -parágrafos. assim como os paràgràfos'do próprl.O Ar

- tigo 424.. ....

-J -U S T I F .{:C A T I Y A

A mtlior pnrte d.1 1listória eccnêmca do Brasl.1 foi -eng!

da sobre o t raba lho "desenvolvido no campo. AtE as primctr.as déca _

d3S do presente século houve efetivamente ull'la suprelll::1ci:1 do caapc

sobre a cJ.aóldc. COla uâc teos wrb-mcs inexpressivos.. o setor rural

.unntiu li ,produç50 f1:lr:1 exporto.tção, reprcseneada pelos 4iver.sos

ciclos eccnêetccs , c -:11nd't, a firoilu.;ão [1:J.r;l ...... uusisttnciu d:J.s (3

.tUa:. br.nsilcirns..

J USTI r lCAçAO

101 no íuil.lO ilo Sé.:ul0 XX que .... iul1u~..trhl-hação cOlle

çou :l dnr 1,n:.:iOS !irmes • .jlt'ovocnnJo '1Jlln 111vcrsiClcnç:io de óltividól

_-de., gr3-':lS .:lOS iflvest"i-tllcnt"os origl:n;Ír~~~ [1r'0.1uçiioJrtlr:t.L :c .f'3i,

e. mendos do século. llue....a indústria br:l511eira foi deful1-tiva1ll.ente

1.pulsiounl1:l. -Com .15 .udn:'ç:lS 0'-orrid3s. novos contorno; assumelll o

-qua\1ro g-eogriflco, social e .politico do -país .. O crescimento ..dos 1:-err

-tros urbanos,. o npnTcci.ento de u.i contingcnte de .30-de-obr... assa-

lar131lõ1 e 'tI1I !:stõ1uQ identifll:....do eOIl os novos --grupos ~conõlllicos ..são

...s iTauiles novid<1dcs do novo llIO.ento 1,ist'Ôrico... A c~dade -agora Se

sobrepõe .:ao -<:all!,o.. Lln é -o cel)t:ro irrndiador -d3-dUllilllcn social..

Apesar de SU3 Sl.tU:U;J:o de dependência -em r-e1ação ã c1dade.

cr~SCeu a -res,ponsabillilade do .callpo. 1faje. cabe ta.bêJl ólOS tTabalh,!

l1or~s rural'$ • .ol {-unção ile produur a sobrevivência dos t.rabalhado _

res urbõiJ:nos.

Apesar de toda contribuição que os, trabalhadores ruraLS

dera. ã nosS3 socJ.et!:ll1e. fortc .disI..rintiuaç..5:o se estabelece sobre

eles. se cOllparndos COII os ilireitos Já conqu1stados bravamente P!

los trabalhadores urb.mos.

Ao tOlllat'CIIl conscicncia de que seus direitos uevelll ser

defendidos. eles sc mob11uaa e expõelll as enorllles J.nJust1ças sofr.!

das dur::1nte séculos,

.t a luta peh terra de trabalho, condição de sobrevivên

cb da própna f:alllílHI c da soclcdade ell geral: é 3 luta pela par

ticipação na poHt1ca de seleção c assentamento dos tr::1balltadores

rura1S; ê a luta pelos direitos trabalh1Stns e previdenciárl.os que

lhes são negados.

COla todn a d1.Scrilllinólç50 atinge~se o que há de cssenc~al

no SOl' hum::1no: a StI:J. prólIria dlgn1dadc.. C o não reconhecimento do

seu real valor que os colocam numa posição definfcnor1dade f-rente

nos outros" trólbóllh3do:res. J: o dcsrespc1to JláxImo ólO prlncíJl10 .flIai

ar de que "tod~s os homens :iío igua1s entre si" '(c...r. art. 15.3.5 19)

'No CólIllPO. hOl/lens c Illulheres, lado :I l:ldo. -cumprem n no

bre função de gar<J.ntl.r a"vil1a de todos os bras~le~ros. Ao casal de

ve ser conce,hdo titulo do pt'"opnedade di$'tr~bu.ído pc

de Rcfolln:! Agr.:ir..itt. illdc~lIdentc do seu_cstatu!o_c"·ó",u..,·u"",,,,-==

.Eca tod;a estn h1Stôrb é 1.IlIperioso reconhecer.a -illtpo-rtin _

'Cb do trabalh:ldot' rU(':11-par3 a construção -da noss-a, sociednde.. Tra

balhanilo sob u. r-t:'gilic "'COllpul-:"ôr1o~ cUllpnu brnvultCllte" seu p:lpel.

Transforllado C. tavróldor. quando da abolição da -escraVatura.. o la

-vrador-colono Tcs1londcu â ·ncc~ssidadc de .ão-de-obra livre com scu

trabalbo.. 1:: boJe, coa0 opcriírio ru-ral ou Co.a camponês. continua

trnhnl1l:mdo a terra, "tir.U1t!o dc:1n os frutos cs~cJlLinis ;; 1lf.mu!"-eJlç:i~

do povo br..l.sllciro.. I. -este tr:tbnlho -é c ~cll1prc {Ol úesci!!pcn11ado ,por ~

hOIllCflS e llIulltcre'S, t.otilli:1113 e ...1I10nlIll3Ilu:nt.c_

1 29 - 1\ lIlUHler eerâ p3rticip3ção oDngatóru e paritá

rl.::l nos õrg50s e ....Omissões cucaeregudcs de execu.t.ar ..l. rolLtll:n de

seleção e assencaacnto ,

S 19 - No processo de distribulÇiio de terras com vas tas

ã 11l1plantação da refOlma agrárla. não haverá di scr ímínaçâc quanto

3.0 scxc , ctot..ldo '-1\<11 ou con•.!lção social do t raba Ihndor-,
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Inclua-se. no Projeto de Constituiç'ão, no capitulo que tra
tará da Forças Armadas. os seguintes dispositivos} up ~r.fu.l.o~

•.10 "Rj,,);,"VIJ o-<vIL~

Artigo. •• Todos os bras í Ie Iroa silo obrigados ao serviço
militar ou a outros encargos neceesérIcs à segurança nacional. nos
termos e sob as penas da lei.

§ lo E assegura'do o direito de alegar imperativo de consci
êncfe para eximir_se da obrigaçlJo do serviço, salvo em tempo de
guerra.

§ 20 O exerc!cio do dJrei to de cbjeçãc de ccnec íêncfa 1m _

pêSe a seu titular a realização de prestação civil alternativa. na
forma da lei.

§ 3g As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do ser
viço militar em tempo de paz, sujeitos. porém, a outros encargos
que a lei lhes atribu~r.

Pl EN'!RTD
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no eeãc rural. Que conteepfa uma evasão cada vez maior de fam! 
lias e, sobretudo, de Jovens que não avistam Qualquer perspect!
va de adquirirem para s I uma pequena propriedade para lhes ace 
nar para UM futuro mais seguro e estável.

Entendemos que to~os os demais estímulos que foram ccnce

didos à agricultura. com a finalidade de reverter o atual Quadro
de dificuldades do setor. somente se complementado e alcançarão
no nIvel de eficiência desejado se for solucionada satds rator í e
mente a Questão agrária. Nilo se pode conceber Que pessoas que já

acumularam vastos conhecimentos e experiêncIas no exercício de
atividade agrIcola. continuem migrando para os centros urbanas •
para fugirem à condiçllo de parceiros ou bóias frias. única pers
pectiva com Que lhes acena o futuro. Além de abrigarem perigosas
lacunas em meio à força de trabalho e de produçlJo primária, ain
da ·nllo submetidos à alienação e a uma condição de vida ccnsuran
gedora nas cidades.

Com a instituiçlJo do crédito fundiário, desenvcfver--se-are
uma nova mentalidade entre os jovens, Que desde cedo viveriam a
condição de futuros proprietários rurais em potencial. preparan:'
do-se e eatnuturandc-se para exercer com competência sua ativid,!
de.

e. especial onde coexistem olatifúndio improdutivo como o m!nfún
dio rnvrãvet , redistribulndo-se a propriedade da terra em favor
dos que a trabalham, segundo critérios slllultãneos de ccnv.ívêncte
eccnôe.íce e equldade social, dando ensejo a diversidade de formas
de propriedade rural: famIliar, cooperativa e coletiva.

Com o avanço da luta democrática, esse compromisso com
reforma agráriaj apenas apontado em seus princípios no Programa
aãs íco , passou a ser exposto de forma mais ampla no Esperança e
mudança, documento que marcou época na história do Partido e da
Naçllo. ti

No mesmo congresso do Partido, foi tirado como concIusãc

do Encontro uma reprovação a todos que se posicionam contrários
li Reforma Agrá'ria no Pafs , O PMOB, através através do documento
do I congresso. " reprova e condena a atuação de entidades Que
objetivam a inviabilização ou a interposição de obstáculos " da
Reforma Agrária, " a exemplo da UOR. da mesma forma Que condena
a participaç.i:lo de seus filiados nessas entidades.

Conclui o I Congresso do PMD8 : " Deverá ser limitada em
300 módulos fiscais a área de terras máximas total de proprieda
de ou posse de 'pessoas fIsicas ou jurídicas. excetuados os ca :
sos de cooperativas de produção. originárias do processo de re
forma aarária ",

JUSTIFICATIVA

Propomos que:
Iv _ Todo jovem, quando se alistar nas Juntas de serviço

Militar, poderá fazer uso. por motivo de consciência religiosa ou
filos6f1ca, da Objeção de Consciência, optando pela alternativa de
um Serviço Civil Patriótico.

2Q - Os jovens que decidirem usar da Objeçllo de Consciência
não portarão armas nem farão treinamentos com armas.

3g - Os jovens serão aproveitados no atendimento das popu
reçees mais pobres dos pais, sob a coordenação de entidades civis
voltadas para a promoçllo humana e social das comunidades, e também
para a preseeveçãc do meio ambiente.

40 - Após a prestação do serviço Civil Patriótico, o jovem
receberá um certificado de isenção, sem perda de nenhum de seus di
reitos pol!ticos

5Q - O jcvee que prestar o Serviço Civil Patriótico terá os
mesmos direitos e descanso e o mesmo soldo Que os jovens que prere
rirelll o serviço militar.

6g - As jovens brasileiras de 18 anos poderão alistar-se c.Q.
mo voluntárias do serviço Civil Patri6tico

Algumas euçeetaes para o serviço civil no 8rasil
- Implantação de infra-estrutura para todo o pais ( senea _

mento básico, energia elétrica, ccns truçãc e manutenção de estra _
das, etc ••• )i -

ccoatruçac de escolas, creches, hospitais e casas popular:es;
- Trabalho junto a Inst Itufções de ut.llidade publica;
- Irrigaçi!O e recuperação do solo ;
- Serviços de proteção civil C corpo de bombeiros, primei-

ros socorros. equipes de resgate em casos de catástrofes e desas _
tres ) ;

- Trabalho de a.ssistência saciai ( em favor de pessoas de
samparadas e idosas. menores abandonados, deficientes físicos e men
tais, etc ••• ) , 

- Proteç~o ao meio ambiente e reflorestamento;
- AlfabetHação e educação para adultos ,
- Prestação de aSsistência médica à populaç~o das regiões

catentes;
- Preservaçao do patrimônio histórico e cultural do pais.
5~Q antecedentes, dentre outros. os pronunciamentos da Emé

rHa Comissão Provisória de Estudos Const.itucloliais. instituída p;;
lo Decreto n" 91. 450, de 18 de junho de 1985, conforme o suPlellle;
to especial do DI.aRIO OFICIAL DA UNIAO, de 26/9/86 :

" artigo 21 - E assegurado o direito de óllegar imperativo
de consciência para eximir-se da obrigaç§o do serviço militar, sal_
vo e. tempo de guerra. -

§ único - o exercício desse direito impi5e 8 seu titular a
realização de prestação civil altetnativa

Da mesma forma é a posiçao da igreja católica, conforme a
Declaração Pastoral nQ 36 - Ediçlles PaulJnas (24- Assembléia Ce _
ral) !taiei - SP, 09 a 18 de abril de 1986 fls 27 _ item ng 69
-transcrita a segU'ir :

A prestaçêc de um serviço civil alternativo é prova de que
o objetor de ccnecfêncfa está disposto a engajar_se em benefIcio
da comunidade. exercendo uma atividade que contribua à implementa
ção dos dl;-e1tos humanos em favor da paz e da cccperação interna _
cional.

Nos países com tradição de respeito aos direitos humanos e
liberdades fundamentais. onde o serviço militar é obrigatório, um
serviço civil é oferecido como alternativa. Este serviço sups t.í tu
tivo é geralmente UlR trabalho de caráter não militar, em benefício
da comunidade, tendo dimensão social e humana e contribuindo para
a PAZ e 8 cooperação internacional

O direito li isenção do serviço militar por IlOtiVOS de cohs
ciência é reconhecido por vários organismos internacionais. tend;
como fundamento :

- o direito 11 liberdade de pensamento, consciência e re11_
gHlo

Apresentamos uma proposta de modir!cação na nova Constitui
çãc , no sentido de introduzir um Serviço Civllt,Alternativo no 8ra:
sll para as pessoas que se recusarem a prestar o serviço militar
por motivos de consciência, ou em razDo de convicção profunda de
ordem religiosa. ética, eccat , humanitária. flloslSfica ou de natu
reza similar. Essas pessoas são denominadas Objetores de ccnsc.íên
e.ía,

- direito li vida
- direito â paz e ilegalidade de guerra.
A recusa de servir ao exérc í to pode signi ficar a tomada de

consci!ncia Quanto à necessidade urgente de paz e de uma soluçllo
alternativa ( negociada, mediada ou jurídica) para os conflitos
internacionais, COlD o objetIvo de conscientizar que o Que deve ser
elillinado antes de tudo são as causas das guerras.

" -A guerra nasce da mente dos ho.ens, e portanto é na men_
te dos hcaens que devem ser construidos os fundamentos da PAZ. "

Preblbulo da UNESCO.

Oep IVO MAINARDI

Cpp I"C MAINaRDI

Inclua-se, no texto do projeto de Constituição, na parte

_ kB.r{t;'~ma:.~~~'!.'ica. o seguinte dispositivo J,<.-f.o Clr;I~
Art •••• - ccns ídera-se atividade econômica aquela reali

zada no recesso do lar. assegurando : -
_ I - Direitos e garantias à maternidade e às gestantes;
'~_1I - ti Aposentadoria às donas de casa
III - Assistência médica e hospitalar.

Inclua-se, no texto do projeto de ConstituiçãO, na parte

d~tr~ocial. o seguinte dispositivo J ~~JI;~/-hdo1L)
Art. ••• e reconhecida a profissllo de trabalhadora rural

à mulher do agricultor Que labuta ao seu lado na lavoura. com di
reito à aposentadoria nunca inferior a 1 (um) salário mínimo.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

TUTIl/JU.'"1C,t(10 ----,

Conforme recente reportagem efetuada pelo programa de tele
visão "Fantástico". da Rede Globo, nos Estados Unidos, Alemanha :
Inglaterra e especialmente na França, o sistema previdencIárIo ga
ranfe uma pensão no patamar de dez. mil cruzados aos mais idosos •
aléll de proporcionar assistência ele caráter geral f inclusive nos
seus pr6prios lares.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. já adotaram algu
mas-medidas benér.ícas para os mais velhos. como, por .&xemplu, !JCl:':

sagem gratuita nos ônibus e metrlis ..
A Lei Complelllentar ng 11, de 25 de maio de 1971. Que ins

titui o P'togIam1ll de Assistência ao Trabalhador Rural e dá outras
providências. displ'e no seu artigo 40 que a aposentadoria por ve
lhice ccrresooncerã a urna prestação mensal equivalente a 501 do
salário mínimo de lIlaior valor no país, e será devida ao trabalha
dor rural que tiver completado 65 anos de idade.

Essas sêc as razões que nos induzem a apres.entar e~ta pro
posta à Assemble!a NacIonal Constituinte. -

O reconhecimento do valor eccnônrcc do trqbalho doméstico
e das várias atividades realizadas no recesso da casa é de suma
importância para a mulher Que. em sua grande maioria. trabalha nas
lides domésticas see receber qualquer ccmpensacãc ,

Se fosse considerado pelas estatísticas c r.ícãars , O trab.!
balho doméstico ocupa faixa significativa do Produto Interno Bruto
(PIS) Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se ev!
deneia quando confrontado com o da atividade empresarial organiza-
da, realizada em creches, restaurantes. lavanderias, serviços de
asseio e ccnserveçãc, A inexistência de uma infra-estrutura de
apoio à famIlia impede a livre opção da mulher entre o serviço do
méstico e à atividade remunerada.

A presente disposição, reivIndicaçl:lo de alguns segmentos I

do movimento de mulheres, tepete o previsto 1'10 parágl:afo unico do
artigo 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequência
prática, possibilitar a vinculação da donawde-casa ao sistema es
tatal de seguridade social.

Na promoçfJo do bem estar e na elevaç§o da Qualidade de v!
da. é fundamental a existência de um programa de seguridade soci

al que traduz a efetivação dos direitos econômicos e sociais, el!
minando desigualdadlfs graves.

Quanto mais aperfeiçoados os equipamentos de seguridade
social. mais eficazmente atuará o Estado na absorção de impactos
de origem econômica.

Se ao Estado e ao c:idzdão importa a existência de uma ade
quada seguridade social, à mulher é imprescindível, no Que tange à
sua saúde pessoal na gestação, no parto, no aleitamento e nos cui
dados com a prole.

A lei ordinária exclui as donas-de-casa dos benefIcios da
Pre'lrdêncIa Social. limitando-se aos trabdlhos que exercem advid!,
des economicamente .ensuráveis.

E indubitável a contribuição do trabalho doméstico na gera
ção de renda faMiliar. ellbora constitua uma economia Invisível 
ignorada pel~s estatísticas oficiaiS.

r;r----------.UTIlfJUITI'.. A;1o--- ----,

EMENDA lPl062S:j
fJ
fJ pl ENARJO

üep, IVO MAINARDI

R' ENdRro

JUSTIFICATIVA

Adoto integralmente os estudos apresentados pela Associa _
",(0 d!Js Fumicultores ,do Brasil - AFUaRA • por intermédio de seu
ilustre Presidente o senhor HAN5I GRALOW, por serem de inteira jusUç,·. oportunidade, a quem peço licença para reproduzir conform;
••eguir :

~ '!..A,prapAI.,l;lo I' JuaUflca pela prdptil realidade vigente'

Inclua-se. no projeto de Constituição, na parte que tratar
da Ordem Social, os se~es dispositivos )<tN<.~Áar; do~f'~
...f7...tol1ifrtIg~:~~)E asseg~a assistência à maternidade, à

infAncia, à adolescência. aos idosos e aos deficientes.
Parágrafo "nico E dever do Poder Público garantir a re1nte

graçl!lo dos deficientes na COMunidade conlimica, mediante ensino e;
pecial e treinamento prático, com bolsa de manutenção enquanto d-;;
nr essa sf tuaçêo , ~ -

Artigo•••• Incumbe ao Estado promover a criação de uma r,!
de nacional de assistência materno-infantil e de uma rede nat.-.onal
de creches.

Pardgrafo ünrcc - As creches de que trata este artigo deve
1'10 ab.;igar crianças de O a 6 anos. sem prejuIzo das obrigaçBes
atribuídas aos empregadores.

Artigo•••• Os menores, particularmente os 6rf§os e os aba!!
donldos, sélll prejuízo da responsabiliáade civil e penal dos pars
que os ebendcneree , terão direito à proteç§o do Estado; com- total
••paro. al1mentaç~o, educação e saúde.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

Todo ctdedãc deve ter garantido no ,texto constitucional seus
dlr~1tos fundamentais. Todavia, determinados grupos e algulllas si _
tuaç~es espeer rtcas requerem do Estado uma tutela especial

, A assistêncIa à mulher e ao filho desde o nascimento, bem
00110 a criação de creches e equipamentos sociais de apoio à Faml'
lia são fundamentais pra que os homens e mulheres realizem-se •
satisfatotiamente, como pais e como profissionais. e:, portanto.
indispensável que a nova Constituição firme princIpio e respea.to ,
Acrescente-se que por "satisfatoriamente" o que se quer dizer é

que só assim as pessoas terãc condições iguais de trabalho. tra!!.
qud.Id zandc-cae em relação a seus filhos, que. por sua vez, t erão

condições de desenvolvimento saudável e digno.
As creches não podem estar vinculadas -epeeas aq,s direitos

trabalhiStas. Não obstante a obrigação das empresas de manter cr,!!.
ches para os filhos de seus empregados. o Estado também deve res
ponder pela necessidade básica de guarda e educação das crianças,
dentro de uma linha de atendimento à realidade social brasileira

A ênfase dada ao atendimento a úrrdO~ e abandonaoos juatã-,

fica-se pela obrigação do Estado de suprir sua condição de carên
cia absoluta. Acresça-se que o grave quadro que os envolve apre 
senta repeccussõee na área de criminalidade e marginalidade se _
ctaf , que cabe ao Estado evitar.

Também aos idosos e ddficientes deve ser estendida a prot~

ção especial. em decorrência das limi taçBes biológicas que lhes
silo inerentes

Inclua-se, no texto do projeto de Constituição. na parte

qU~~b%-ti=m&.n/ô~.~~ntedispositivo JA.-<:O
Artigd•••• - Fica assegurado ao agricultor, de comprova_

. da, prática e tradição rural e que não seja pr-oprietário de ter__

ras, o direito ao cré~ito fundiário, para adquirir ~rea rural nilo
superior a 2 (dois) modulos, por intermédio de financiamento de
,!l9ência oficial, na forma da lei.

§ lo - A terra adquirida mediante crédito fundiário fica
afetada economicamente à agricultura e será indi~ponIvel pelo pr.!

zo de- dez anbs a contar da quitaçilo do ·financiamento, ressalvado
a sucessllo mortis causa.

§ 20 - Terão preferência ao crédito fundiário os agricul
tores que sejam arrendatários. meeiros, parceiros ou em situações
assemelhadas, bem assim as aquisições de terras flljblicas e às de~

tinadas à reforma agrária;

r;r----------U.TG/JU.T1~IC&Çlo, __,
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, 112 •. Assembléia Nacional Constituinte

o Poder Legislativo precisa~ suas prerrogativas
Assill, o primeiro e mais iJrp:lrtante passo é reservar-lhe, CCII exclusividade ,
o direito de convocar o Congresso Nac.!ona.l. elll caráter extraordinário. Assim ,
esta SlÇElStao estabelece cpJe essa~ há de ser fruto da maioria absolu
tade cada camara cano no1'lD8 básica. Retira d::J Presidente da ReplJJ:llcaessa f;
culdade, fa~endo QJe ~ solicitaçlo r:btenha Q apoio dessa .w.oria absoluta -:
Consagra,pois, o princ!p1o de qJe o Poder Executivo há de ser apoiado por maJo

ria parlanentar. E reserva, ao Presidente do Senado, apenas a convocação ,;
duas situaçaes: decretaçllo do estado de sítio ou da int.eMrQb faEral.

Inclua-se. D1de CClber, no capítulo da 0rdeIl Ettdaica e Soc.1al

o segu.1nte te.xtQa:.J parágrafo q.,e d1sc1pl1n:xJo reg!ae Ju;ríd1co dos r:
tencials de energia hi<lraillca ) '-<o e. A .rtl;Jt" I <i-o 7if~ íJ]Jl
ú>-.l<-~ -,.-) )

I - por ln!c!ativa da maioria absoluta dos mentlras cD

camara dos Deputados ou da senado Federal;

II - pelo Presidente do Senado Federal. em casas de ~

cretaçao- de Estado de sítio ou de interven;llo federal nas
EstaOOs;

lII- por solJ:eitação do Presidente da República, apro
vada pela lIla!orJa absoluta da cada camata••

Art. - O Ccngresso Nacional poderá ser convocado:

ressalvada 3 hipoteca para tíns de financiaMento agropecuário.
estabelecendo-se, pois, o direito à iMpenhorabilidade da

pequena gleba rural, estar-se-á garantindo o direito à vida, com
dignidach. às famílias dos pequenos produtores rurais; o forneci
menta de alimentos básicos à mesa dos brasileiros; e, inclusive-:
a paz e a ordem no campo e na cidade. ao se evitar que o pequeno
produtor. expropriado integre as legiões dos "selll-terra" e lngres
sé nas favelas em torno das grandes cidades. -

E importante frizar que a lei vigente prioriza os intere.§.
ees dos bancos, ao permitir. como ressalva à regra geral, a penha
ra em se tratando de hipoteca para fins de financiamento aqrope :
cuárlo, restriç§o que retira a efIcácia da finalidade da let, qual
seja. garantir a subsistência e a fixaçlIo do pequeno produtor no
meio rural, una vez que a es~agadora maIoria das execuções ccor _
re ell raaão de financiamentos agropecuários. n§o se registrando ,
coe regularidade. outras motlvaçi'jes para a contratação de finao _
ctaeentcs , pelos que trabalhall no campo e na lavoura.

Portanto, para ser efetivamente justa, a .1mpenhorabllido
de da pequena gleba rural deve ser absoluta e sea qualquer eeesaj,

ve , Diante do possível questionamento de que a proposta dirtcult;
ria o crédito ao homem do campo, basta afirmar-se que o fInancia:
mento para custeio deve ser garantido pela safra pendente, nunca
pelo illlóvel.

ccnsfderando-ee a natureza .scerar da queatãc e sua eleva
da importancia, pelas repercussões que incide sobre toda a sccfe
cace'braslle!ra, justifica-se que o Estado conceda garantias de

crédito ao pequeno produtor rural.

Por isso, inclulmos nessa proposta a disposição que gara,!!
te e. caráter preferencial, o crédito aos produtores rurais, pro
prietários ou possuidores daquelas glebas. por intermédio dos
bancos e agências oficiais responsáveis pelo fomento ao desenvol
vimento eccnôeucc do pafs ,

PLF!l!!RIO

Que seja incluída a seguinte norma, na.jJ~e relativa aos Di
reitos e Ga:rantias ILidividuais) ""-O &f{(M.LoI) «; rz~jj[)n-de~.

Art. - Dar-se-á habeas corpus semre que alg,Bl se
freI' 00 se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ;

sua liberdade de ãcccecçãc, por ilegalidade ou abuso de P0

der, ainda q.re através de punição disciplinar. "

Deve-se conceder ao Poder Judiciário a atr1lxJ!ção de aferir

a legalidade do ato adn!n!strativo ll.Je aplicar sanç~ d1splinar, através do
Julgarenta de Habeas Cmp.ts. se nertua ato deve escapar à. apreciação do Po

der .:kJdic!ário, por que então fazer-se essa restrição, hoje presente ent mssa
carta Magna. •

O Estado cresceu demasiadamente e nee semre suas autor!da
ees prccecea dentro dos exatos limites da lei Por outro lado, a máqJina ju:l!
c1ária erccrtea-se atarefada por 1núaeras eeeões e nlio pode, em proced!Jnento
ordinárIo, oferecer a prestaçao jurisd!c!onal com celeridade desejável. Assa
a SOlLÇllO parece ser a ccoceesão da pOssibilidade inserta nesta sugesUo l'1Ilbea

corpus para apreciar as pt.J'liç~ disciplinares.

~UTo,....~" ...~i.~ -,

Cueseja incluIda a seguinte norma, na parte relativa ao Pc

der LegislaU"")",,- ~I).to ~7do L) 7i!1wa. ~ ~~.

r;r--------__..~TO/..utf\.. h~i.~ ~ __,
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JUSTIFICATIVA

Dep. IVO MAINARDI

A proposta, que ora encaminho para eprecraçãc dos const!tui~

'tee , vincula-se a importante aspecto da questão agrária e constitui
tema de elevado interesse para Imensa parcela dos produtores rurais
brasileiros, ccneequenteeente , à própria eqrcpecuãrra nacional.

A finalidade da presente proteção constitucional às pequenas
glebas rurais é garantir a não incidência de custos de natureza tri
butária aos pequenos produtores brasileiros. já bastante sacrifica 
dos diante da crise econômica Que atinge o setor, seja pelo alto c1!.s
to da produção. dos seus insumos, seja pelos problemas inerentes à
comerciallzação, à garantia de preços mínimos, ou ainda dIante dos
riscos Impostos pelas pragas, secas, geadas e inundações.

O pequeno produtor rural, conforme amplo reconhecimento, tem sido
o grande responsável pelo abastecimento de arroz, feiJão, milho •
mandioca, hortaliças, carne suína e tantos outros alimentos típi
cos da mesa dos brasileiros. -

Igualmente indiscutlvel a fato de que a pequena gleba por
ele utilizada representa a fonte de subsistência pessoal e fal'li _
l1arm pois se trata do seu instrumento de trabalho, o qual, asso _
dado ao esforço e à dedicação permanentes, lhes garante as ccndt.,
caes eccnôeucae à sua manutenção.

O texto constitucional já determina. em seu artigo 21, pa

rágrafo Gll, que o imposto de que trata o item III, deste dispositi
'Ia (sobre a propriedade territorial rural. de competêncIa da Uni:
aio) não Incidirá sobre glebas rurais de área não excedente a vinte
e cinco hectares, quando as cultive, sé ou com sua família, o pro
prietárIo que não possuía outro imóvel.

De igual modo. a Carta de 1946, Que, na artigo 19, atribui
ra aos Estados a competência para decretar impostos sobre a pro _
priedade territorial, exceto a urbana, estabelecera, no parágrafo
prlmeiro fJesse artigo. referidade imunidade. ao dispor que o impos_
to territorial não incidiria sobre sítios de área não execedente a
....inte hectares. quando as cultivasse, só ou com sua famIlia, o pro
tl'rietário que Mo tl'ossuIsse-outro Imóvel. -

Ainda em conformidade com a orientação de evitar-se o quan
to possível onerar o pequeno produtor, referida imunidade deverá 
ser estendida a todos os tributos e Mo apenas ao Imposto Territo
Ual Rural

Aqui, no entanto, a fundamental inovação no preceito con,!
tltucional que se exafXlina: o texto em vigor e aquele que o prec!
deu designall literalmente "proprietário·, COIIIO beneficiário da
illunidade, enquanto nossa posIção amplia o sentido da abrangência,
nela incluindo o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer
título.

O pr6prio C6d!go Tributário Nacional - Lei nll 5172, de 25

de outubro de 1966 - estabelece no artigo 31, que contribuinte do
Imposto Sobre A propriedade Territorial Rural é o proprietário do
1.6vel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a Qualquer

título.
Ora, elll hOllenagem ao princípio republicailo da isonomia

tornado regra de direUo no parágrafo primeiro do artigo 153 da
Constituiçllo atual, nl!io resta outra interpretação, a nllo ser a que
deter.ina alcançar a imunidade em quesUo tambéM aos titulares do
doalnio I1tll e aos possuidores a qualquer titulo. conforme. aliás,
eosinuento do saudoso lIestre Al10mar Baleeiro, no seu "Direito
Tribut4rio Brasileiro". .

Por outro lado, o Código de PrOcesso Civil - Lei ng 5869,

de 11 de Janeiro de 1913. dispõe, no artigo 649. sobre os bens
direitos abstllutamente impenhoráveis, quer por sua destinaçlo

quer por sua slgnitlcsçDo ou natureu social e econOllica.
Atravh da le! 7.513. da 9 de julho de 1986. inclui-se o

!te. dez no texto do citado I!IrUgo no nosso CPC, determinando-se.
co. Isso, a lIIpenhorabllidlde abS-oluta do 1.óvel rural, lU. Ulft
8ódulo, desde que uh s.jl Q único d. que disponha o devedor

PLENARIO

ciátio E o mesmo que Jogar fora todo o seu tempo de serviço, CO'll

as- respectivas contribuições (frevidenciárias; em detrImento da fa-

mIHa, para cujo sustento colaborou. .

Com a proposta, assegura-se a pensão, por rarecfeento , re
ciprocamente aos cOnjuges.

Inova-se no direito constitucional, com o reconhecinento
da famUia natural I como Ulll fato eccnãeucc , socrat e juridicamente
relevante I colocando como beneficiário da pensão tanbén o cospe _

nheiro, alternativamente ao cônjuge O eesec em relação aos filhos
e demaIs dependentes •.

Deve ser equIvalente à remuneração integral recebida en vi
da, a fim de manter o mesmo padrão socter e econômico da família -

Nesse ecnentc hist6rico, em que o Estado brasileiro reco-,

~hecend~ os legítimos ensarcs da comunidade, unido em tOdas' ccz-ren
es pol1t!cas e filosóficas, se propõe a resgatar a dívida social~

nada mais justo do que a aprovação unânime dessas propostas, a fim
de assegurar ao aposentada o ÓC.lO CO'lJ dignidade e o reconhecimento
de que a remuneração da mulher ou da COMpanhe1ra também compõe o
orçamento doméstico. devendo, portanto, integrar pensão para cônJu

~:n:~scompanheiro superstlte, bem assim aos filhos e demais depen:

Inclua-se, no texto do projeto de Constituiç~o. na parte da
Ordem Econômica. os seçumtes dispositivos_) J.u;> ~(fz...toy:/.IoTL4ú!offlK)
~...~

Artigo ••• E vedada a incidêncIa de tributas sobre glebas
ruraIs de área não excedente a vinte e cinco hectares, quando as cu.!.
tive, s6 Ou com sua família. o prcprIet ãr ro , o titular do domínio
útil ou o possuidor a qualquer título, que não possua outro imóvel.

parágrafo uní.cc A gleba rural que atenda aos requis.itos de~

te artigo é impenhorável e assegurará preferência para a concessão
de financiamento de atividade agropecuária. por intermédio dos ban 
coa e agências oficiais de fomento econômico.

r.r-----_.U... OOl/~.WlSIWIUl~...uIo .,

Oen IVO MAINARDI

o direito ~ cccsentecorra, ccnsaqrado na ordem ê lia tradl_
çlo constitucional bres.rterre, signifIca o merecido descanso reeu
eereec ao trabalhador que. durante toda a sua vida economicamente
ativa, creaecu , com sua força de trabalho, Intensa colabol'ação pa
ra a formação de riquezas e para o desenvolvimento nacional, O seu
trabalho agrega-se a todos os produtos e serviços, como urna parte
essencial à formação do valor do ben,

O trabalhador é um ser humano, não uma peça de máquina que,
após esgotadas as suas forças de serviços, passa ser descartada •
SeM o trabalho o capital não tem qualquer Significado. E o trabalho
que confere valor econômico e social aos bens.

Nada mais justo, assim, o reconhecimento do direito à apo
sentadoria com remuneração integral E o ócio com dignidade.

Todavia. para garantir a diginidade da aposentadoria deve
ser garantido o mesmo padrão de vida que o trabalhador tinha quan_
do em atividade. l:: comum hoje em dia assIstirmos aqueles que tanto
deram para a formaçaio de riqlJezas e agora. embora aposentados por
direito, são Obrigados a retornar à atividade laboral, inclusive
em subempregos ou "biscates". para complementar os minguados pro _
ventos de aposentadoria, inslJficlentes a sua manutenção e a de seus
dependentes.

Se o trabalhador em atividade recebe certa importância a ti
tulo de vencimentos. salárIos ou vantagens, inerentes aos seus ser:
viços. ou se essas importâncias são aumentadas, com justIça a moti_
vação, para tanto, é a sua natureza alltlentar, que, inclusive, as
tornam impenhoráveis. Ora, se significa alimentos para o trabalha _
dor em ativid,!de, é justo e razoável que tenha o mesmo sentido para
o aposentado.

Portanto, é direito tJo aposElntado receber proventos nunca
inferiores aos vencimentos, salários e vantagens que o trabalhador
recebe em atividade, poré" por força da isonomIa. considerando-se
a remuneração dos trabalhadores com correspondentes atribuiçaes.

Outro fator a considerar é que .a lnsuflcUnc1a de proventos
dest!gura a natureza econflmica e social da aposentadoria. Num país
como o Brasil, onde anualmente milhares de jovens ingressam na ofer
ta de trabalho, dar garantias a que o aposentado não necessite vol
tar ao mercado de trabalho, é medida que assegura a renovação de
oferta de trabalha, dando-se passo seguro no sentido ideal de ple
no emprego.

Por último, propõem-se que, no caso de falecimento, seja
assegurado ao cOnjuge superstite ou seu companheiro e aos f1lhos e
demaIs dependentes pensão equivalente à remuneraçi10 Integral que o
falecido recebia em vida.

A famllia, mais do que nunca, caracterlza~se como uma uni_
dade econâmica e social, dotada de um orçament4, onde o casal bus
ca, com sua força de trabalho, conjuntamente, , manutenção do lar.
O orçamento doméstico moderno é composto das recei tas auferidas em

razão da remuneração do homem e da mulher. Ambos contriblJem para o
sistella previdenciário. Todavia, se a mulher vem a falecer, aquela
famLlla deixa de contar com a sua remuneração , porque não se reco
nhece O direito a sua pendo, ainda que ela. durante toda a sua vi
da economicamente atlh tenha contribuído para o sistema previde~=

PI ENgAID

JUsnFlCATIVA

rncfua-se , no texto do projeto de ccnat í turção , na parte
Q.!te .tratar sobre a ardem n:oci'!l, os seguintes dispositivos ) ~
u.erJ:j.lo'P~'a::o...t,,$JJ.o~fv.i!o~,~ ~

Artigo•••• E assegurada aposentadorIa para a mulher, aos
trinta anos de trabalho, e para o homem. aos trinta e cinco anos
de trabalho. com proventos não Inferiores aos salários, verrctnen-,

tos e vantagens aos recetndcs pelos trabalhadores em at Ivadade •
com correspondentes atr Ibuíções

ArtIgo •••• No caso de falecimento, é assegurado, recipro
canent;e , ao cônjuge superstite ou seu companheiro e aos filhos -;
demais dependentes pensão equivalente à reenmereçêc integral que
aquele recebia em vida.

lO A Igreja reconhece o direito à objeção de consciência
ass!. como o direito que o Estado tem de impor serviços alternat1~
vos. COl!l relação ao serviço militar obrigatório, nos países COl'!
tradição de respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais
B alternativa é a prestação de un serviço civil. Esse serviço subs

titutivo é geralmente um trabalho de caráter não r'lllitar. em benef!
elo da hunaruoaoe , tendo uma díe-ensêo social e humana e contribuin:
do para a paz e a cceperaçêc internacionaL li

Também a palavra de FERNANDO GASPARIN. Secretário da Com.!s_

sUo de Relaçêles Exteriores do DIretório Nacional do PMDB. no trecho

do artigo intitulado lO pelo fim do serviço tnilitar obrigatório n _
Folha de São Paulo - 07/11/86 _ p , 03

.. A abolição da obrigatoriedade. além de provocar um ror ta;
lecillento dos contigentes, acabaria com os deploráveis expedientes
(trapaças, tráfico de influências J, a que os jovens, e elTl especIal
os pais deles. recorrem para evitar ti convoca·çaio. também poderia ser
evitado o agravamento de problemas psicológicos causados por uma ale
gada tirania nos quartéis, ou por fastio ou ainda por desvio de 'lo:
cação, .

finalmente, deve-se reafirmar que o objetivo da proposta não
6 agir contra as forças Armadas, mas, ao contrário. é fortalecêwlas
e defendê-las.

A constituinte pode e deve avançar no sentida de corrigir
essa aí tuaçãc , que não ajudas as Forças Ar.adas e prejudica um encr
ee contigente de jovens neste paIs. Afinal há vérLas meneIras de
servir ao Bras!!. "

Era artigo publicado pelo jornal ZERO HORA no dia 18.01 87,

- Caderno O - pg 3, o Coronel EDIR DA SILVA. Presidente da Junta
de Serviço Militar de Porta Alegre, diz que a adoção do serviço a L
ternativo .. seria uma grande coIsa para o aproveitamento do excaa.;
so de contigente e" daqueles Jovens considerados não aptos para o
servfçc militar, mas que têm todas as condições para prestar servi
ços à comunidade ti. E até sugere que os que se destacarem " sejam
aproveitados e continuem prestando esse tipo de serviço ",



Assembléia NacionalCoristítuinle e 1113:

- A explClr3Çâo e o eproveitarrento das Jazidas, minas e demais r,!.

cursos mi.nexais e dos potenciais de energia hidráulica dependerão
de autorização 00 ccocessãc federal. na forma da lei, dadas excl.!;!

sivamente,s brasileiros residentes no Pais ou a sociedades esta

belecida ~ nrastr; regidas pelas leis brasileiras, e cuja maiona

do capital votante seja efetivamente de brasileiros residentes
País.

§ 1Q Publicado o texto, que terá vigência imediata,

que será o mesmo ilq.ediatamente encaminhado à aprecjaç~o do Con
gresso Nacional, que o aprovará ou o rejeitará no prazo máll:i-
lllO de quarenta dias, podendo eeeeeã-re.

§ 2Q N~o have~do deliberação nesse prazo. a matéria

será considerada rejeitada.

§ 31;1 A rejeição do Decreto-lei implica na nulidade dos
atos praticados durante a sua vigência. n

Q que se pleiteia agora ê uma ampliaçio desta ccneee

são já atendida, fruto de exaustivos debaten »eeee Congresso Naci.2

naâ ,

Sua supressão, além de se evitar julgar ncvarsenee fa

tos já julgados, retiraria do CQrpo constitucional matéria, que li

~..:rto prazQ, e.tarJ,a ultrapassada.

PLEN~O

Art 54 .

XX.II:I - .

r) organização, efetivos, instrução espec!f1ca, justi

ça e garantias das pollcias lDilitares e condições ~erais de sua con

vocação, inclusive mobilização. A competãncia da. união não exclui
a dos Estados e do Distrito Federal para legislar, Bupletivamente ,

respeitada a lei federal.

EMENDA MOD.IFI.CATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGO S4, INCISO XXIII, ALlNEA ! E ARTIGO

57. mcISO IV.

A alinea E do inciso XXIII do Artigo 54 e o inciso IV

do Artigo 57 do ProJeto de constituição passaIn ter as seguintes re

dações:

.ntoJ.u","~

EJ\lElIIDA 11'10641·9
~ CONSTITUINTE S';;P<'--Il1i~UACIlE----------'1 [ITy~i~

l'"' I~AD

o Presidente da RepúblIca deve poder expedir decretos

leis, mas com uea sistemática totalmente diversa da atualmente
em em vigor. O dinamismo do Estado moderno pode exigir que, em
hip6teses urgentes, o Chefe do Poder Executivo legisle. Mas esse

seu ato deve ser esporádico e sujeito a uma apreciaçlio toda es

pecial pelo Poder Legislativo: o prazo de apreciação deve ser bem

CU!tOj pede-se emendar o texto em debate; a aprovação há de ser

formalmente expressa pela vontade dos Parlamentares e, não, por

una omissãoj os efeitos serão retirados caso haja rejercsc da ma

teria.

JUSTIFICAU-Q.

Sala das Sessões,

§ 42 - Não dependerá de autorização lX.l cc-cessão o aproveitamen
to de energia hidráulica de potência redJzlda." -

§ 312 - A participação de que trata o parágrafo anterior será i

QUal ao díz.lIoo do .lIlflosto sobre minerais. -

S 1'1 - A exploração e o aproveitam::ntodas jazidas, minas e demais
recursos ldnera1se dos potenciais de energia hidráulica dependeJ:o

de autorização 00 ccocessão federal, na forma da lei, dadas el<clus!
vamente a brasileiros ou a sociedades organizadas rc País.

§ 22 - é: assegurad?ao proprietárIo da salQ a participação nos
resultados da lavrai quanto às jazidas e minas e cuja explora;à:l

cmstituir ll'O"lCP61io da lhião, a lei regulará a tenra de indenl
zação.

A Constitulçao vIgente estabelece, em seu art. 168, q.Je'

"ArL168 - As jazidas, minas e demais recursos ainerS15 e os POb!!.

c1ais de energia hJ.dráüica constituem propriedade distinta da do

solo, para o efeito de exploraçtlo ou apxoveltamento 1nóJstrial.

,,.

A emenda~ sugerida ten por oOJetivo Jre1hoIar a redação elo q.Je

se OO'ltém no 9 12 acima treoeccnc, dando ênfase ao ccocertc de emrese
nacional CO'lJl seocc aquela, cp..re. além de preencher os requisitos tradicio
nais de ser organizada no País tertla naícme ele seu cap1tal votante efetj.
varaente emmãos de brasileiros • -

r.r Turo'.un.'''''';:oa. ----,

Que seja incluída a seguinte norma, na parte relati
va à seguridade JP-O &tf-fl"uT{ 1 rl-oTJ.fv.J..<J !l.,M-<.!..<.~~ -

Art - Os trabalhadores rurais terão os mesmos benef!
cios e direitos concebidos aos utbanos. .. -

EMENDAW)DIFlCATIVA

DISPOSITrVo EMENDADO: ARTIGO 17, INCI:SO V, AL!NEAS "a" E "b"

As al!neas "a" e "h" do inciso V do Artigo 17 do Projeto

de constituição. passam ter as seguintes redações:

Art 17 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V - .

a) t: livre a manifestação coletiva em defesa de interes

ses grupais. associativos e sindicais, vedada aos servidores pú :
blicos mi.litares~

h) 2 livre a. greve. competindo aos trabalhadores deci 
d:l.r sobre a oportunidade e o ãmb1to de interesses que deverão por

meio dela defender. excluída a iniciativa cte empregadores e de

•servidores pÚblicos militares,~ não podendo a lei estabelecer
tras exceções.

'J U S T I F I C A C X O

A presente emenda visa impedir que a livre manifestação

coletiva e o direito de greve destruam a hierarquia e a discipli

na das Força. Armadas, podendo torná-ISS, desta forma, desobedien

tes ate ao Presidente da República, seu COllIbndante Supremo.. ;:

Nação, delas não espeJ:'a nem deseja tal procedimento. Já exiGtem

disposições regulamentares de atendimento àç reinvindicaçõe. de

diversos segmentos militares, sem que eej a necessário o uso da

sindicalização e da greve.

Art 57 .

IV - organizar as polIcias civil e militar e corpo!õ

de bombeiroS militares, na forma prevista pela le~ federal.

JOSTIFICACXO

A missão af:ríbu!da às PolIcias Militares, por este Pro

jeto Constitucional, assim como p~las nOllsas Constitutções mlterio
xee , preconiza "como forças auxiliaree e reserva do Exército·.

A esta solução, já consagrada desde 1934, justifica-se,

plenamente, cabe..,F ã união l~slar Bobre as matérias inerentes às
PoUclas Militares l a fim de que haja uma padron!zação de ~o a
permitir." que, em caso de guerra externa, haja uma. mobt.lização ea

quaisquer ou em todos os Estados da Federação •

A história pátria mostra que, em certas ocasiões de

crise, se tentou formar com as PM um verdadeiro exército estadu 
aI, que se contrapõe frontalmente com o nosso esp!rito federat1 

00.

2 previsto o emprego das PolIcias Militares eID ceec
de guerra externa no quadro da Defesa TerritOrial e no âmbito da

Defesa Interna nos casos previstos na legiSlação ordinária, do
grave ameaça ã ordem interna.

O espírito da presente emenda não caracteriza uma in

tervenção da União nos Estados, mas sim, o dever de exercer uma

padronização e uma orientação eID benefIcio das missões c:onatitu 

ctonais das Forças Armadas e das próprias Poltcias Militares, pe~

Ilitindo aos Estados neabece legislarem supleUv~te..

PLENJtRIO

CONSTI.TOINTE SADIE HAUACHB

PLENltRI.O

CONST.ITOINTE SADIE HAUACHE

nna/......' '''a.çie.------------,

EMENDA 11'10642·7'
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....1.u....'~'''''l101o'._'''Il1e, ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 22

EMENDA 11'10639·7
f!l, O hcJTen do Calrpo custou a ter uea previdência social..

Mas, até., hoje, ela ainda é i.ncoo:pleta e gera insastlfaçi5es. ceetc que urra
foxma de fixar a hc:nenl à terra, 1trpedlndo o êxOdo rural e o crescente aunen
to da marg1nallzação urbana, é conceder ao trabalhador rural os mesmas direI
tos previdenciários, hoje asseg.n-ados aos trabalhadores urbanos. -

CCNSTlTUINTE sERGIO NAVA

EMENDA 11'10636~2 I

l.'l
[!J

.1:rTl/.un....AÇl., _

o Artigo 22 do Projeto. passa a ter a seguinte redação:

Art. 22 - A língua oheial do Brasil ê o Português. e são sím

bolos nacionais e 1nalteráveis a Bandeira, o Hino. as Armas e o Se

lo Nacional. vagoranees na data da promulgação desta Consti tU1ção.

JUSTIFlCACÃO

EMENDASuPRESSrvA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 10. INCI.SOS :IV E V

Suprima-Sf<! do Projeto de consti1:::utção os incisos rol e

V do Artigo 10.

PLENA!UO

CONSXITUIN'ni: ~ADIB BAUACHE

Taia dispositivos ainda apresentam o mais grave inco,!!

veniente. qual seja: o de criar em.abaraços ao esforço brasileiro
de exportação de material de defesa que tantos benefícios tira tr,!

zido para a nceee eecacare, desenvolvimento tecnológico fi .ufici

ência soberana. eliminando a desconfortivel dependência oatrange!

ra em material estratégico..

JUsTtFrcAc1i:o

Preconizar princIpias que possam. criar embaraçosl ou

mesmo inviabilizar a diplomacia brasileira, não párece ser, no m!

nimo, de boa prudência. Os acordos internacionais jã firmados.
segundo oa ditames da conven1êncta da conjuntura internacional.

sempre carac'terizaram a efic.tente e ativa di.plomacia brasileira.

r.-r TUTO/.U...'.~&~l~

:EMENDÃ 11'10643·5
I'l
I'lEMENDA SOPlmSSIVA

D.ISPOSr.rIVO EMENDADO~ ARTI:GO 475

A presente emenda visa manter todos os símbolos Nacãcneas , já

ecnsegradcs pela tradição ao longo dos anos e COI!. os ccxrespcnden-"
tcs dispositivos legais.

A mctusâc do termo "ãnafterãvefs" vasa torná-los J.mutáveis

no tempo. evitando-se aSS:l.lIl tentações de mudança, que por certo fe-
ririam nossas mais caras tradições. •

Torna-se. também, necessâraa a 1nclusão da term1nologia "vigo-

rantes na data da promulgação desta Constitu1Ção" para que haJa

coorênc1a com todo o texto do novo Art 22, ora proposto. e L'cima

lã argumentado e ainda por não serem imposJ.tivas novas mudanças

e regulamentações.

r.-r lCl<nI/.oun.plOAÇle. _

Que seja incluída a Seg.ànte rorea, na parte relaU
va ao poder legislativo J A.<-A~ rI.J!!..> de l'lA.I./1KJto I..>doTt':h&oJL.J-
~..,.A~. .l -,-

Are - NeMuna matéria será aprovada por ~r-
so de prazo de tramitação. n -

DeveT(ls proteger as prerrogativas do Poder Legisla
Uva. o instituto do decurso de prazo foi fruto de ltIIa época emque predo:
lIinava o autoritarismo.

O regimento de cada casa Legislativa prevê a siste
.atica de tram!~ para diferentes proposições. Assim. a aprovaça<J ~

determinada matéria há de ser fruto de Ull ato positivo de vontade e, jemais

de lJlla omIssao quanto a esse ptorU1Clamento. O fim do decurso de prazo ê
,I:?on~l? essercial a ser estabelecido na futura carta Política e representa ,
até mesmo, questão de heraa para o CongressoNaelcrtal.

Que seja lnclulda a seguinte n~ na parte relativa
ao Poder Leg!s!ativOj1Ut.~ :zs r1A 1 i[[H..,.JoVif·lfxi!~:r:j
.kT~1C..,."k~'

It ) Att. _ O Presidente da República, em casos

de urgência ou de interesse público relevante. poderá

expedir decretos-leis.

SupriJna-~e do Projeto de constituição o Artigo 475 ..

iJ"OSTIF'IC'ACÃO

:e desejo de todos, que aqui se construa uma plena dern,5!

crada e que a atual Assemblêia liadonal Constituinte elabore uma
carta que 2:esponda aos -anseios do povo e que vigore até o próximo

século.

No hojo do dispositivo legal que convocou a ANC (Eme.!!

da Constitucional n9 26, de 27 ele novembro de 1985J já consta
concessão da AN.ISTIA, bem mais ampla do que .se costumou conceder ao

longo d. hllltória páb:i••

EMENDA SUPIU!:SSIVA

DI:SPOSITIVO EMENDADO: AR'rI:GO 89

Suprima-se do PrOJeto de Constituição o Artigo 89.

JO'STIFICACXO

o dispositivo e inócuo e impraticável. Basta imagi-

nar um conflito de grandes proporções entre as superpoténcias,que

certamente afetaria não só o Brasil, como toda a humanidade, para

avaliar a .inex1qU1bilidade da nortrla proposta.



CONSTITUINTE SADIE HAUAClJE

CONS'rI.TUIN'rK SAbn RAUACHE

CONSTITIJIN'l'E SADIE HAUACHE

11,14 • Assembléia NilCIo~Constituinte

EMelDA lPl0644·3
1'1

f!l
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EMENDA SuPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, INCISO I, ALtNEA "i"

suprima-se do projeto de constituição a alínea "i"
do inCiso I do Arl:igo 12~

JUSTIFICAÇ1\O

A matéria pertencE!! ao campo da legislação ordiná 
ria, m.ai.s particularmente da legislação penal.

Tentou-se por diversas emendas, apresentadas nas

fases anteriores, incluir-se o terrorismo, que ao lado tia tor
tura, tambem representa grave ofensa ã vida. Ainda porque o

t.errorismo estende a tortura. li coletividade, sendo tão ou :mais

nocivo e abrangente.

Contudo, aJIlbos não se constituem a mais grave ofe~

as ã vida, que sem dúvida é a morte.

Imagine WD agente policial "esbofeteando" um marg!

nal para 'brrancar-lhc" uma confissão e conseqGentemente ceee 
tendo UIl1 "crime de lesa-humanidade a qualquer ~tulo, insusc:e

tIvel de fiança, prescrição e anistia." E se esse mesmo agen
te eeeeeeese um hQlll1ctdio, retirando a vida do marginal, cert,!!

mente teria cometido a mais grave ofensa ã vida, contando,

tretanto, com, no mInih\o, o beneficio da prescrição.
O dispoSit1~0 ~irrefutave1mente ilógico.

EMelDA lPl0645·1
I'l
(:I
~----------Ulml'NIT"""""

EMENDA SuPRESS:IVA

nlSPOSI'l'IVO EMENDADO: AR!l'IGO 12, INCISO I, ALINEA -o"

Supr1llla-se do Projeto de Constituição a alínea "e" do inciso
1 ISo Artigo 12.

JOS'l'IFrCAcKo

o excesso de lucro tem o cariiter- SUbjetivo. como definir o
eseeeec de lucro ?

Ademais, ao que t.udo indJ:ca, o projeto consagra a l:f.vre ini

ciativa, a propriedade privada e a economia de mercado. Não tem

.entido criar medidas para o lucro, tDÕvel prihcipal de quem se ar
risca a empregar o seu capital.

As relações entre o capital e o trabalho deve. 8er estabele

cidos por· outros mecanislllos e para tal o governo dispõe do -p.oder
d. tributação.

EMI!l'IDA lPl064~Õ
(!l
=-------,~..."'..'_I..""'ce.....

pLENJlRIo

mmHDA SDPRESSXVA

DISPOSI~:IVO mmNDADO~ .ARTIGO 12, INCISO VII, AL!NEAS "d" e "e"

Supl;'!mn-se do projet.o de Constttui.ção as alineas "dOI e "e"
do tnciso vn do Artigo 12.

JUS~rFrcn.cXo

A pxeeexvaçee da vida 1nt1Jna e fam11.iar das pessoas dignas

e honestas é indl:!!cuttvel. Contudo, no Bras!l e no mundo temos e
XeJIPlos diários da neces:J1dade da sociedade conhecer a vida dos ho

mens públicos que têm a responsabilidade de dirigir os destinos de

seus concidadãos.

O eleitor tem o dtreito de conhecer totalmente aqueles que

que se apresentam COlIJO cand:tdatos a dirigir o seu .futuro e o de seu
paIs.

Só tem~ qUeI'l\ deve.

Trata-se de conf:ra;;,senso p:o.ib1r a censura de espetáculos e
de conceder a liberdade ampla de informação ao mesmo tempo que

cerceia a imprescindlvel investigação, com direito de defesa, dos
hotaens públicos..

EMENDA lPl0647·8
(!J

.".d~""Ui'''UJo',,, ••,,,UJo
PLENARIO

~.I~D',n~"..&Çlo, ~

EMENDA SUPro::SSrvA

DISPQS1.TIVQ EMENDADO: ARTIGO 12, rNCISO lII, ~tNEA "f'"

suprima-se do Projeto de Constitw:.ção • allnea hfh do in
ciso III do Artigo 12.

JUSTIFTCACXO

O loUapositivo a.lem de redundante ê desprez!vel e pejora -

o ~proieto jã. consagra a igualdade de todos perante a

constituição, a lei e o Estat1,0.
• A prôpX'1a citação no texto constitucional das di:t:.erençaa

individuais em "x-azão de nascimento, etnia, raça. cor, idade, se
XO, orientação sexual, estado civil, natureza do trabalho, reI! 
gião, convicções polltlcas ou filosóficas ..... já representa UJIIa

dtscriminação odiosa e pouco aconselhâvel para 'Uma Carta Magna que

estabelece, sem exceções, que todos são iguais perante a Consti 

tu:ição. a lei e o Estado.

EMENDA ADITIVA

TtTUID EMEND:ADO: 'l'itulo X

Acrescente-se no Título x _ D1sposições Transitórias _

arti90 com o se9Uinte teorJ ovo..dt..~~

Art. - Nos dois meses seguintes ã promulqação- dessa Cons, 
tiuição, será formada comissão para proceder levantamento da dívida

externa e análise de sua leglt1!nidade, cabendo ao Presidente do sen.!.

do Federal dirigir a sua instalação.

f 19 - A com1ssão será constituída poI:' 1111 Il'lembro do sc-,

der Executivo, indicado pelo Presidente da República, tres deputados

e dcd.s. senadores, escolhidos pelos Plenários das respectivas Casas,e

um magistrado, indicado pe-lo Conselho Nacional da Magistratura.
1

§ 29 - A comissão poderá valer_se do concurso de especi!.

listas ou requisitar funcionários públicos qualificados a nLvel de

assessoramento superior.

§ 39 - Atê quatro meses após sua constituição, a comis_

são apresentará <p s..uas conclusõs:!., cabendo ao Congresso Nacional

encaminhar as solUçÕes propo~tas ou apresentar as suas, em decisão de

maior1a, que será soberana.

JUSTIFICATIVA

O Jurista OSNY DUARl'E PEREIRA, em obra patroc1nada pela

Editora Universidade de Brasília, reconhece que a averiguação da clí_

vida externa deveria "ser a prOVidência mais elementar do mundo e t~

mada no própr10 dia da posse do Pres1dente da República. E1n qualquer

clube de futebol, em qualquer SOCiedade, em qualquer empresa,em qua!

quer município ou Estado, o novo dirigente, antes de qualquer outra

medida, tra~a de informar-se, em detalhe, sobre o montante do pãssi_

vo deixado por seu predecessor e sobre o que é legít.1mo ou j.leg!t1mo,

o que constitua dêbito v~rd<:1dciro e que não passe de ônus irregula_

res e negócios escusos."

Estranhamente, no entanto, a Nova República não teve ee-,

se cuidado. cabe, agora, pelo imperativo de uma norma constitucio_
nal transitória, impõe-se essa providencia. -

"O sangue, o suor e as lágrimas" do povo brasileiro Já

foram derramado!;: em demas1a. e hora de definir ~ extensão dessa df.

vida e a sua efetiva legitimidade. E de se encontrar, pela reunião

das 1nteliqências mais expxeâaâvea desse país, a solução def1nitiva

para esse problema, que tem sido a fonte da tragêdia social no Br!.

si1.

A PROPOSTA

O Anteprojeto da cceu eeãe Afonso Arinos teve o cuidado

de, num único artigo, estabelecer o seguinte:

h A dívida externa será levantada nos se1s meses seguin_

tes à promulgação da Const1tui:ção, med1ante apropriada análise de

sua legitimidade."

Apesar de oportuna a proposição, esbarramos nas seguin_

tes dúvidas:

- Quem organizará a comi~?

- Quem a integrasá?

- De que meios poderã se valer?

- Que efeitos poderào·produzir as suas conclusóes?

A regulamentação da norma proposta pelo AnteproJeto Ie-,

varia a nova d1.scussão, o que significa ampliar no tempo a a~9ústia

da nação brasileira. Sem falar:. na hipótese da falta de regulame~t.!.

cão, o que, não é difíc11 constatar, ocorreu com diversos disposlt!.

vos constitucionais, que vieram a se tornar letras mortas no conte~

to de Cartas Magnas.

t::mhora contribuindo para que a ConstituJ.ção seJa mais

prolíxa, pareCEI_nos inevitãvel que a norma constit.ucional se1a,

caso, regulamentada por _i "'••a.

Por isso. propomos, objetivamente, na redação de u:. ar_

tigo com trêg parágrafos, a constituiçiio da comías âc , os prazos, a

finalidade, a sua formação, os seus meios e os seus efeitos.

VeJa-se que, na constituição da comissão, colocamos

presença dos três poderes. Em. maior nümero a representação do Le

gislativo, o que significa, pela s~forln~ composição, a maior
part1cipação do povo, atravês de seus legítimos ãelegados.

Determinamos a autoridades responsável pela sua organi-

eecsc , para que, sob alegação de conflito de competência, não

crie novo entrave ã realização da tarefa. Caberã ao Presidente do

Senado Federal dar a partida, dir1gindo a instalação dessa comissão

especial.

Asseguramos o ccncueso vaUoso de funcionários públicos

qualificados nas áreas em questionamento e/ou especialistas, convi_

dados na sociedade, para que os trabalhos seJam revestidos da muor

qualidade.

Estabelecemos, por fim, que o COngresso Nacional terá

competênc1a para conhecer o relatório e as solUçÕes propostas pela

comiss.ã.o, .acolhend.o-as ou, orientado pelos dados oferec1dos ,apt:es8!!.

tando a sua própria solução, decidida por maioria ea Plenário, que

serã soberana.

oa5ERVAçOES

o que esse monstro _.......dív~xterna - vem representa!!.
do em sacrifício à nação não é difícil constat.ar. Sente_se, diar1!,

mente, seus ataques ao patrimônio, ao trabalho e ao eqlUl!brio eJ!lO_

caonaj, dos indivíduos.

Em valores, basta observar, como referência, que, se-e,!!,

te etlt 1986, foram pagos, mensalmente, juros de ma1s de U!1 bilhão c5e

dólares, o que eqo.ival1a'a 133.000 toneladas de feijão, o';;, 200 Jl1.

lhÕes de litros- de leite por dia..

Para o questionament.o da legitiIllidade dessa dívida, ~b~

ta verificar que, por determinação constitucional, ê colllpetência do

Congresso Nacional ifUtorizar que sejam contraídos ellprêstimos eno!,

nos. O Presidente Médici, por decreto, avocou para si essa coço

tência (decreto-lei n9 1.312, de '15 de fevereiro de 1974, clar~n_

.ke inéonstit:ucional). -

Os contratos firmados pelo governo brasileiro, é lapor_

tante frisar, apresenl:am cláusulas que deixam ao arbítrio da outra

parte a faculdade de aumentar o valor da dív1da. cláusulas de •••

ordeUl. são nulas no direito brasileiro e perante as legislaçÕes d.

qualquer povo civiliZado e culto.

=- -_n""'J~un"lCAÇ1e ---,

EM:BNDA MODIFlCATIVA

DISPOSI':CIVO EMENDADO : 407

Hodifique_se a redação do arbigo "0.7, que passará o1l ter

o seguinte teor:

1u:t. 4.07 _ O meio atnJ)iente. que compreende todo o 00'08

sistema nacional, é bem de uso ccaue , devendo os poderes públicos e

a coletividade preservá_lo contra todas as formas de agressão, mod!,

f1cação e destruição, que possam comprometer sua quaUdade presente

e futura.

JOSTIFICATIVA

A propost.a sencee , substancialmente, • redação.

:
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 40B

Modifique-se a redação do art. 408 do Projeto de cee

tituicão que passará ter o sequinte teor:

Art. 40B - Incumbe ao Poder Público:

I - fiscalizar a exploração raciona! dos recur-

90S naturais:

tI - assegurar o equ1lIbrio ecolôqlco e a recu'P~

ração de áreas degraaadlUJI



UI - promover a ~ucação !Iobre proteção amb!:b 

tal em todos os nlveie de ensinol

IV - autorizar previamente o exerclcio de ativi

dades potenclalmentt! causador•• da degradacão mnblental e fbcallzá

lati em. caráter permanente,

V - estabe1cer o controle da qualidade amblen -

tal, com prioridade para as áreas criticas de poluiçãoJ ..
VI _ zelar 'Cela conservacão da pluralidade qenetica

da....fauna e da floral

'&.I.,......'..~.

EMENDA KODIFlCATXVA

DISPOSITIVO EM.ENDADO: Artigo 395

Dê-se ao artl90 395 do Projeto da Const1tuição a redação

seguinte:

Art. 395 - O desenvolvimentd cientí,fico e a capacl.taçio

ucnológlca do país serão assegurados, observados os interesses e as

peculiaridades nacional., regionais e "locais, bem CC*O li preservaçio

do. bens e valore~ culturais do povo, mediante:

I - a apUcaçio de recursos orr;~ntãrl0. na formação de

~cursoa htaaooa e no deSClDVolvJ.mento da pesquisa básica e apUcada,

11 _ • concessão de incentivo. de naturaa fi.ca1 e crcd!

ê.fc.ia. à e.presiUI e .entldaae. nAcionais públ.icu e privadas de pe.
qui•• " deaenvolv1aento tecnológico;

III _ • 9Uantla da proprieda4e intelectual,

IV _ a u.p1.1acão e -plana utlUzaçio da e&pAciaaa. ticn1-eo

-c1endflca lnatabda no .p.at.,.

V : a prefarincia na aquJ..içio.,. pelo-poder púbUco, de

bena e ••rviça. produzido.~ ucno.!ogla -desenvolvida -no Pata..

parÁgrafo lIn1co _ A tai fixar.i., anU&t.nte... 'ao p&rcelil:do

OJ:ç_ntos aa Uniio, do •••tados, cdo Di.ttlto Te4eral e do. Kun1cC_

jt1os,~ CC*O d .. entidade. parae.tat.a.1., .:a ser çllcada na .eapacJ.

taclo c"leatLt1ea e tecnológica, .-ca.t-.1eceri oa crlUrio. de ince!!

-UYO 1 pÓ.-gradua••

A Zleda. contribui "par& ....ln'te.. e clu:ezll. -4& "Carta.

COII.efeltof, abM»J:'Ye, -E:.tJIa.l~ U d1spod95u; lnaerld.. "DO arti"90 391

• MU. parigrafoa... evitaato a teDlSiDCla de proUua.5e do :texto.

EHI!2fDA HODIPICU'IVA

DISPOSI'nVO -EKElfDADO: artiqo 27, 1, -b-

:!>1odifirrue-se a re13ação do paráqrafo 29 do art. 118,

JIIrt. 118 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••T.

r 20 - 1\ nronosta sct'á discutida e votada em sessão'

conjunta ao r'onnrceso ·lacional, eM dois turno", e , obtendo m!nifll.o

de dois terços dos veees dos melllbros de cada ama das Casas, será .!.._

oferecida ã anrecmcâc flOPular__ -nefrrendada, será nromulqada pelas

'~Q!I'êlq (Ia râ"ara ~nq l'l"nut{l;dnoq e r10 ~cn{l;t'lo 1"'oderal, com o rec;nect!

vo número de ordem..

1\ inova(";to está. substancialmente, na denendencia do

refercndulI\ ponular oeea -a final anrovac-ão de toda emenda ao texto

constitucional.

ronstituicõe'i como a do .Tanão e da 'suãea adotam esse

neeceeee , revestind" dI:' "h<;oluta lcqitimidade a decio:;iio Q coroando,

por essa f-õrmt11al a instituic"ão aeeeeeãeaea,

aeeeseeaee-se narlt'Trafn tio ao J\rtiao 251 do "ro~eto

-d:e Const:lt111çio, com a rcda("ão ,fIeQutnt:.es

1trt. 251 - _-. .

': liq - .,. leI estabelecerá .:a. t.ubutar,:ão 1'Cohre todos

-011 qanhoa .reai_ .1('fUal.. ou 1'Cuper.io!:'n a trlnta vezes o .a"li:rlo 1ll1n!

1IlO. -Os rendiPlentcs 1-nfcl:"iorea ... ~"l'Il!1i .msllnti3 não .noderio .!ler -.t;r1~

tados.

1\ "lec:'!lda "ViSA"l!c"truir o uni.-vcrftn de t2iA!arCtlll quo

coloc... lIUJ'er-rendlN!:ntos A fl'I~Z"1etl'l "do -f'i ...co.: co, nnr lufttlrl!li, excl.!!,

tr da .triblstllicio -ilnUl!lea "anhol'l.ft\lc. ftntl"ni1C!"1OfI, cl:lrrC~nnndoM -<I!IO ,

nom.ai n ...ra li. enuUlhraaa Jllllnutenl;:ào (1e U"'lI "<I",1'1i" >nédia.

f\eb:atllOlI claro que es tributolC, pela .presente Pronoat:....

rec"'iria .sobre os qanholC real", eVl1:ando..se, .ssim, ..a tIlultipl1e14.de'

de eritérioR, bel'l cr>nhec:ianl'l. "ur lt01e SI!: anlica nara hcnefi.cia-r exa

t.~ntc aos mais amJ1.nl1oados. buclando a .f!Azenda Pública, enquanto ....

('IeSSOAR menos favorecida" .flP.los -<ranl1ol1 naqArrl tributos em orejufzo da

pmnria -sub"list.êncla.

Assembléia Nacional Constituinte·' e n 1~:

JUSTIFICATIVA

:e sabido que, em grande parte, a causa da caótica. situa_

ção dos cofres públicos em todos os níveis ,pode ser debitada ao

• preguismo desenfreado.

A présente proposta visa estabelecer a seriedade no que

diz respeito ao preenchimento de cargos na atividade pública, impon_
do 11 responsabilidade criminal \l quem,indiscriminadament.e, ou •

critérios unicamente seescaãe e/ou de interesse eleitoral, promove o

el1lpreguismo, desgraçando as finanças- públicas.

EMEI'iDA lPl0656-7
fJ DEPurADO MENDES RIBEIRO

nn_'Mfl"~ -,

EMENDA HODIFICAnVA

DISPOSITIVO EHENDAJX): kt1go 101

.Kodifique_se a redação do arti.go 101, que passará ser a

seguinte:

Art. 101 - A Assembléia Nacional, por maioria de seus ~

bras, após sentença conden~~ria transitada em julgado, pode decre

tar o confisco de bens de~ tenha enriquecido ilicitamente ii cus

ee do patrimônio público ou no exercício de cargo ou de função públi_

JUSTIFICATIVA

Eaenda ãallpt~-ae li prapo.ta,pelo .signatário apre.entada,

no .cnt:ido do que "'ja instalado o a1Jlteaa I.egl.1at.1vo unie_ral.

ft..., ..... r...I~

llfrlDA HODUICAt"n"A

DISPOSI't'tVO !:mCDItDO: "Aet. '314'

ModifiquCl_e .. -redaçio ee art. UC do J!ro'eto ae
ConaJ:1tuiçio, que pas..rá ~er .. sClqYlntel

Ar~. 3U .. oa·aert'l~s de .tran.QOJ:i:e terraatal.

-4e -nenou., de bea.... de c&rg'a' área, -4entro do terrltório nacl.g

Ilai. -lneluai....... atlvldad.. a. &uenclaaento.. .....nw aerio .~

-:plana.. Pelo?ode:r P1Íbllco, por br••Uelros.., ou:POr

Drlvadas nutonal••

~ 1'ropo." -u..it& a i'&rt1cipaçio nacional os ...~

çoa fundaenbu .de -t:rançorte _ território braailelEO. Bequ~

oÇa e v&1or1ucio 40 eaoreend1lUlnto Pltrio ju.tifico a aedli!a.

ART.. -27-

I -

b)

lIod1flquc-ae .. reda~o do art. 27.. I... --b-, do

Projeto de COl\IIt:1tuiçio, PII.Uando .a "ser ...........
.....................................................

o alia'tUento e o Tato .ão d.1reitoa para oa br!,
aileiros de aabo. o. sexos quP .conb!Il, ã data

ela eleição, dezoito ano. ou maia, sa1vo as ex

ceçõc. dos que ctmpraJl pena içoata por senteB

ça tranaita.da ml julgado.

Entende1llOs, ~ verdade, ..que salirio .não é renda. A s!!.

per--remuneral"'~o. -tndavla"( desnroJ'lOrcional ao nue aUf~re a qrande malg

-ria da nossa -nonulacão deve ser -t:ributada, atendendo relevante in~

resae 'Socia1-..

Tu ..'_rllcOClo ----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 8li

EHElmA MODIFICATI\rA

DISPOsrrIVO EKENDADO _ Artigo 300

"Dê-se ao artigo 300 do Projeto da Co~tltu1ção a redaçio

seguinte:

Art. 300 - A 01'15811 econõ'tlJ.ca te_ por finalldade pra.over

o desenvolvinonto e a justiça apeia1 com bue nos seguintes princI_

pias:

I - a funçio social da p~oprledade,

A fómula i siç":n abranqe.nte. • ..... /

Inova essencialmente nUII aspecto: voto como di

~, não ccao ·obrigaçio. Assa, entendo, contribui-se para -o

despertar de uma soc.1edad~ cr!Uca e pa.rt:1~lpat1va,verdadf'!iralle!!.

te democritica..

Coe essa redação, ainda, dispensa-se a alÍnea
-4-, eia que a extensio da norua !i'erm1.te o vot:o do. militare...

ContrJ.hui-Jle, portanto, para ° ·enxugamento· do
texto.

Acrescente-se parágrafo.:J"l' ao ProJeto da Consti.tuição

~ 4 red4ç'ão -seguinte:

Art .. 86 - : •••••• 4 4 ..

........... ~•••~.-:~ 4.4 •• 4 _ 4 .

§~ - O descuraprimento dos critêrios leqais que .definem.

a hOJDeAÇão de funcionã'rios e o preenchill1ento de -cargos de conf1ança

dat'á ensejo à ...responsahilidade criminal do admlnis.trador, na forma

que a lei estabelecer.

rI - li. livre concorrênc.ia e 'ao liberdade.ode iniciatiVA;

l:Il - a defesa do cons1Dll.idor e a repressÃo a tÕdu AlI for_

mas de abuso do podar econômico,

IV - !" proteçio do _io ambiente e do patrimônio hi.t6ri_

co nacional,

V - o estímulo ao cooperativismo e outra fomu de u_

sociativil!lJlIO dest1nadas i produçÃO e i eomerclaUzacÃO.

5 19 - A intervenção do Estado na atividade econõJt1ca s!,



... 1~/n"'*'.bl-...ual..lII -.

§ 29 _ O !meGt1mrlnt.o de capit.:'!l estrangeiro scceate Ga~

rã ~t!dc no Leeeeesse aaeãenaf., COSi!] agenLG complementar do dODe!!

vo!viLento eccoêsace , e rclJUlado na formo. dEt leiw

EMENDA lF!I0659·1
tJ DEl?UThDO MENDES RIBEIRO

~----------YU"'f.l"'''''''.&.r<Ea'-----------

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 302

Dê-se ao artigo 302 do ProJeto da Constituição a redação

seguintes

Art.. 302 - A Lei assegurará às empresas privadas nacto

naU, _ relaçio ü não naci-onais:

li. nl2d!da COlWâg"r& o Derlamaliloo ume<:XIro.l.

Poo-lle fita ao Senado, qUCI,. !W~at::moo ser uee instituição

que faz parte de t.l:!:'ad!ção neSSD paíS,. é, ioogavs1mentc, rl:'loqu!cio de

uma sociedade essencialmente el!t.!S~l1.

Essa institui Cão perde a sua ruao de aes , à medida

que se quer instalar no país um regiloo verdadeiramente democrático

represent.ativo.

EMENDA 1P10663.0
tJDEPU'l'AOO l{EN'DES RIBEIRO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 155 ( ·Cacut-)

.li. Datm:i(l diCPOS-cA l'!Q ro:ti9 euju auprcccês co propõe eeeâ

sub8suW.dn M oova ndaçâo dada ao artigo 107, atravik: de zeense pró

pria fornali::5da. pelo Dignat.ário.

Totalm2nte, pois, prejudicado o tc~to.

EMENDA 11'10667:2
!:J DEPUTADO IlI"'DE" RIBEIRO'

l:J PLENAAIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 1Q.9

Suprima-se a expressão "!.~" do ·caput" do artigo

109 e dos parágrafos 49 a 89,do Projeto de Constit.uição.

I - tratamento favorecido, simplificado e diferenciado,

no. capo. 1:ributirio, e creditício I

11 - proteção especial, quando se tratar de unidades pro

dutivu _coJllliderodu de interesse para a segurança nacional ou para

o de••nvoly1Jlento de 8etore8 estratégicos,

X.IZ - proferência no acesso ao crédito público e, em. igua,!

dade de condiçõe., no forneclIBento de bena e serviÇQs ao Poder Púb1!.

ec,

Dê-se ao art. 155 a redacão sequinte:

J\rt. 155 - O ?residente da pepública tornará no!.

se perante o ccaceeese Nacional, erue, SI! não estiver reunido, será

convocado para t.al fim, prestando o seguinte compromisso: "Juro '
manter, defender. e cumprir a Constituicão, observar as leis, prom,2

Mover o bam qeral do novo brasileiro, zelar pela união, inteqrida

de e' independência da Pepublica·.

JUSTIFICATrvA

o signatário formulou, em f:menda própria, proposta de ins

t.a1ação de sistema Legis lativo unicameral. IDgo, deve ser suprimida a

expressão "e senadores", porquant.o deixará de existir o Senado da Rep§.

blica.

JUSTIFICATIVA

Suprima_se a expressão "e Senadores" do artigo ~ do Pro

jeto de Constituição. -

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 113

'EMENDA 1P10668-1
l:DEPUTADO MENDES RIBEIRO

o Presidente da República deverá assumir, pera.!!

te o povo,um compromisso jurado. A promessa é a demonstração de

um empenho de fazer. O juramento é o comoromisso mais alto e cond!
zente com. as responsabilidades assumidas pelo Chefe de Estado e de

Governo.

EMENDA 1P10664·8
(!J DEPIJTADO MENDES RIBEIRO

f'l PLENIIRIO
seguinto:

EMl::NDA MODIPICA'l'IVA

DISPOSITIW EMENDADO: Artigo 303

Di-se ao artigo 303 do ProJeto da Constit.uição a redação

Art. 303 - A ellpresa privada nadional terá controle dec!

sÓrio de pe.800 U8icu residentes e domiciliadas no país, a nacio

nal:1dade da .ceda de: inve.t1Dento.u sua sede e inteligência em terri-

tório bruileiro.

EMENDA SUPRESSlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 110

Suprima-se a expressão "e senercres" do"caput" do art.igo

110 do ProJet.o de Const.ituição, xenuaeeendo-se os demais.

·JuSTIFICATIVA

A Emenda adapta a redação à propost.a formulada pelo lig_

natário, em expediente próprio, instituindo o sist.ema Legi.lativo uni

camera1. -

JUSTIFICATIVA

A redação propo.t& .ubstif:ui o texto original, que

parte ficou • .m..1a1do na redação que propomos ao artigo 300, e,

ouua parte relaoiona-.. i aat:éria de competê'ncia da legislação ord!

nlr1a.

'JUSTIFICATIVA

o signatário formulou, em Emenda própria, proposta de iIl!.

talação de sist.ema Legislativo unicameral. Logo, deve ser suprimida a

expressão "e Senadores-, porquanto deixará de existir o Senado da Re-

.... IÜ111o/CMl..1eJ._...uIo ~

"'----------null/.un"Il:At;le --,

EMENDA SUPRESSIVA

pública.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 406

,."... ---'- TII11I"IIITII'
IUCIl

--,

EMEI'IDA lP10665·6
f'l tEl'U1'J'110 lEI<ES l!DlEIIO Suprima-se o artigo 406 do Projet.o de Constituição.

EMENDA HODIFlCATIVA ,."...----------"ne/.......'~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 97

EMENDA MODIPICATIVA
JUSTIFICATIVA

né-ee ao art.igo 97 ao ProJet.o~'Cla constituição a redação ~
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 102

A matéria é atribuição de legislação ordinária. Não ê

sem razão, a propósito, que já está regulamenta na legislação ele!,

toral e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

seguint.e:

Art. 97 - Os deputados serão eleitos para mandato de qu.!.

t.ro anos, ea representação ~~ unidades federat.ivas e suas respecti

vas populações, em proporção ao nÚDlerar de eleitores, na razão que s~

rã estabelecida por lei.

JUSTIPICNrIV~

De-se ao artigo -102 do ProJeto da Con-;ituição a redação

seguinte:

Art. 102 - Somente a Assembléia Nacional, por lei aprov~

da por dois terços dos seus membros, pode conceder anistia a autores

de atentados violentos ã Constituição.
EMENDA lPl067().2
I!J DEPUrADO KBNDES RIBEIRO

pr;';"7~

I filMi~w
JUS'l':IFICATIVA

A proposta evita o detalhamento.

çio da 1e1.

Este deve ser atribui_

A Emend~ adapta-se a proposta formulada pelo signatário

no sentido que leja instalado um sistema Legislativo unicameral.

EMENDA MODrFICATrvA

DISPOSruvo EMEtIDADO: Artigo 107

EMEI'IDA lPl0662·J .
(!J OEPO'rJlDO.mu aIBng)

Kodifique-se a redação do ·CapJlt· do ortiqo 107 li ••u :In

ciso I:I e acrescente-se Incisos VI a XIV e parágrafo único.

(!J PLllliAUo

"""'-,------------,
EMENDA ':)oIPICHIVA.

DISPOSa1VQ ..-wK)1 Artigo " EKEHDA SUPUlSIVA

DIsPOSn'IVO BJmlI)ADO: Artigo 101

Art.. 107 - compete, ainda, i Asaesabléia Nacional:

················1:····· .
:II _ proceder ã tomada de conta.. do Pru.oiro-Hinistro ,quan

40 nia apr...nt.adu i Asselllblêia Nacional dentro de sessenta dias após

a abertura da ....ia legislativa.

IIDdif~__ .. red&çio do &rtt'lD 96 do- hojeto da Cout:l

tuiçio qWJ pu..rl. • tar o "quint:e t:eors

Art. 96 _.' O loSer x.gU1.a~ivo , .:IlIIrc1do pela Al:Hllblila Racional.
I

supx-1:S&__ o Ht1go 108 do P:rojeto de COn8tituiçio, ren.::ll!.

rando-se 011 de_aü.I.

V:I _ julgar o President:. da Ropública e o Prb$eiro-Minill

tro DO. crt.es de J:eç,onllabilidado e o. Ministros de Estado noa cr1.

•• da .... natureza, conexolI coa aqueles J



rrr;===----~t.-...-Je~_~.._M _,

EMENDA SUPRESSIVA

nal·

Art. 100 - ~ da competência exclusiva da Assemblila Haal!!,

EI-u:::mJA HelD!rrCATIVll.

DISPOSITIVO EHI:NDADD; Artigo 104

Modif~que_se a redação no "capüt" do artigo 100, que pas

sará ser a seguinte: -

seguinte.

Art. 104 _ A Assembléia Nacional goderâ corrvocea o -1?:!:'!.t:r3!

ro-Ministro e os Ministros da Estado para prestarem, peeeceâcent.e , in-

JU51'II'ICAT!VA

EMENDA MODIFICA'I'IVA

DISPOSITIVO EMBNDADO: Artigo 100

formacões acerca de assunto pr~via."Ilente det.ermí nedo ,

A aeenda adapta-se a proposta formulada pelo signatário Dl)

sentido se j a instalado o sistema legislativo unicameral.

EMENDA lPl0678-8
tIDEPT1l'ADO MENDES RlB2IRO

r.r .,nro"y~1"l::~-----------,

A disposição constante no artigo 402 do Projeto foi

subs~umida por nova orientação, proposta através de Emenda esp!

c!f!ca. Incluída na competência do Executivo, foi remetida pa

ra artigo próprio, em beneficio da sintese e da clareza.

JUSTIFICATIVA

Suprima_se o artigo 402 do Projeto da Constituição.

DISPOSITIVO EMENDADO: J\rUgo 402

(!I ececco âOJ omãreeebu a;:I coãco éb. c~:=,un!c:l.I;i:.1;'l p&'e'JiD~

lo na 18t.!:E. "1", iCan IU' do 1'..I:t.i9 17 Ó ua pe!vi.ldqllo !njustiLic:i'U's!

Sendo, co;::"~ é ~ J;ia!:'~la da CJ.t!v!de.:í:Gl pI:!'If<:dl'l., o eeecc _ QU3 engJ.~ba

• Jornais. =ádio:<l e t.olev~s5.3D - não !?Ode r!l<:liz aer- oeez-adc eo seus cu~

1::0S pa 10 uso, gra>:uiLo a lndiscrininado, de suas p5gtnas e espaços.

r-âcl1 sará avaliar; o 1:1.101;0 que eSOQ uso eeeseeeeeâ à.':l 139,

presas ao jorna!!::::G:O e l:,;>:3icd!fuooEo oro Lodo o País, coroideredo

gran1c nfu::;!J:o de cntidaden s!ndicato.

~=~=-=",--- ~l pr;';;;'"-:J
liTj77FiiJ

EMENDA lPl0674-5
l: lErol'AOO laDlS RIlEIID

XXI _ suspender a execução, no todo ou em parte, da lei

declarada inconatltucional por decisão deflni.tiva do Supremo Tribunal

Federal,

b) l.'::ii terço dos H!n!l3troa do Tribunal dc Contas da União,

indicados pelo Presidente da RGpüblica;

c) doa cembroe do Conselho Vonstário Nacional,

dI dos eovernedcnes de Territórios.

e) do Presidente e dos Diretores do Banco Central do aee-,

sil e do Presidente do Banco do Brasil, e deliberar sobre a sua e~o~

ração.

- autorizar previamente operações externas de nature

za financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Pede-,

ral, dos Territõrios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade

ou sociedade de que particlpem, e dec,1dir sobre o texto definitivo da

convençãoJ

XI - f~)(ar, por p~Ao Primeiro-Ministro, limites 910
baia para o montanto da dívida consolidada da União, dos Estados e dos

Município. J

XIII _ aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto,a

exoDH'açio, de oficio, do PrQCurador-Geral da República, antes do

VIl! ~ 13/JI:ovro: vreviaEonf:e, /paz vcce ecceeeo, apõa -axgM

çã!lJ 00 000[')::' oillJUcn, a 13lJc:J!ha j;afJ ~l!üKOO QOO scguintGo Clli:5C'0 9

alêe de outrcn qU3 e !~e! d~tertlin""r;

tédim de HU aandato J

IX - aprovar previamente, por voto secreto, apõs argl.\i_

ção eID sessão secreta, a escolha dos Chefes de Missão Diplomática de

caráter permanente.

n!<=> f.llrO~::tODOZ' o julgl:!E co rUniaL""OlJ CO St..'P~ 'S1:'!tnmc!.

t'Gi!or:al o o !PU:~l..'.E:ca()!:~G.J:::o! é!:l i/21}Ubl!@c, Y"'::':" eeãcco da :!':'óCOvn"'lBlW!:t!

e) da c!<!lg!str~àoa. nos casos determinados pela Const.itu!_

XIV - dispor sobre a criação ou extinção de cargos ,empr!!,

90•• funp. da aeu. serviços e fixação da respectiva remuneração J

parigrQfo Onico - Nos casos previstos nos itens VI e VII

funcionar' ee-o Prealdente ° do Supremo Tribunal Federal, limitando-se

a coDllllDaçio, que aomante será proferida por dois terçOs dos votos da

A8.-b1l1a lIacional, ã perda do cargo., com inabilitação, por oito anos,

pc'a O _.releio da funçio pública, sem prejuízo das demaia sanções

jUl!1a1a111 olll.lvaia.

EMENDA MODIFICATIVA

DIS:POSITIVO EMENDADO: Artigo 106

Dê-se ao artigo 106 do ProJeto,de Constituição a redação

seguinte:

Art. 106 - salvo disposição constitucional em contrário,

as deliberações da Ass~mblé~~ Nacio~al e de suas Comissões serão to

madas por maioria dos votos presentes, desde que esta maioria não s!!,

ja inferior a W!l quinto do total d.os membros.

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

, JUS'l'IFICATIVA

, ;-
A presente Emenda adapta_se a proposta fOrJll.ulada pelo a.i.!I

natário de instituição de um Parlamento urucaaecat , denominado AIIa..

bléia Nacional.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A ~n4. via. adaptar~o à Proposta de instalação de

siatema t.gblativp unicameral. / I /7

EMENDA lPl0671-1
(!J DEPUTADO MENDES RIBEIRO
~_...".. """"""_.aWl_"'''I. --,

~ ..n","n"_. _

A Emenda adapta-se a proposta formulada pelo signatário

no sentido de que seja instalado- o sistema Legislativo_ un!cameral:-

EMEl'iDA lPl0675-3
l:J DEPUTADO MENDES RIBEIRO

iEMENDA lPl0679.6
I: JORGE AI.BERTO 1>1, NUlS RI~~";RO

urvpcsr t rvc -, l nn.ndrdo ,

l.rt.igo 337, a r t r go 'IR7 e o18R.

-_~ l~.'~;L

_J l:.u7;;'lIr~

IIII!O 3111, I'lr.íl:r,ICo JÍllu..a do

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 385

Suprima-se o iteu. VIII do Art~lJO 385 do ProJeto de Cons

tituição, remunerando-se os demais.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 10S

suprima-se o artigo 105 do Prc-)eto da Constituição, renu-

rando-se os demais.

supr unnm-sc do t'r cj ctu li .. t un-,tltlIlÇ'io

ôl) o 11tq:o HtI

b) o l1<1r.ígnfa ÚllU...O \10 t t t Igl) 337

c) o nr-t rgo 481

d) o a r t rgc 'lRR

JUSTIFICA'I'IVA
JU5TIFICATrvA ,W"'IIJi(,\fI\',\

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA MODIFICATIVA

seguint:e;

1'>'.,1'> 11Itlll,llle... llI1l1ull LIIII!.I" (lolu (:nvcrno le.lcral
<;50 CS(lIH ..1flcomt'ntc <'1I111l1lIr,llln !,...ll.l ,IIIIILIIII .. t rlll in I\r Ivau,1 ('.1 Ilrnflna

- constltuClOllalhlnde do dCL..rclo tlc. "11'1" LII.IÇÕC" c Itgllhl.l rn.'ljllcllt~

-mente, com pronllllLI.llI\Cllto I..,UI.l VI=' mil" 1,lvnr,ívcI'" i "11,1 rlltlLlflll,lll

Jade sóclo-cultUldl e condur,.:io .1I111I1111 .. ll ItIV.I. ~llls U'110 vc=. .1.. L.lt~

gorl<1S (lrOdutlv.l" uL'>te p.lí~ [,1='L'm pronuncl.lmento e debate'i, em t0r.

no desta quest::io relevante, 1.111.1 maior LXpCLto!tIV.1 ~c condeuso! n,1

supress:io lmcdl.lta do texto mil 1CLchldo 11elds cntlCllde:> rCl1rc~cnt~

l1Vd$ C1ue dC:'CJdJn VL'I 1llloLUll L prt,"CIV,ldIS as :>UI:' lU:>tltUI"Õ(.':>,

1..011:1(1010 do cI,I .... t· tOmCltlill1 t' Illtiu,tll:irl.l qlle ,,c t1lllrlm.Lllln ,I

l'lCSIIl3 proposlç:iO.

A l.onv1C:ç'do de IHl"II..IOIl.lmento 110r p;;artc do! comulIlCl;;adc

na unlfcstaçõo d" l)foposta 1101ml,lr tIe I menda 010 I'rojcto dI.. (Ull~tl

tuiçio. caracterIZOu o unIverso 1.lc bcm-c .. tolr SOClt.ll c JltstJÇ'.1 que dS

~nt1dades proporc..10IMm n.lS 1re.ls de educaç:io para o tr.ahdlho, I.!!

o...ITtIIIlIH'nto .. Ill.ll', lHllt 1\ IlIlt'" IIC .. t I \~ 1"'ll,IlIh.1 (: I fllo
soful de intcgrol,ão Ilue rCIVIVOll o.. :illlmo'> -d,I" LI,I", ..e" '1Ul' n'L..lpTO

"ca.cntc-ncrCI!tt<lM nL'~t<l moblllZdç:iO.

Nost ra-se mccnro nn.ntc a oupr cs.ir ro br.lSl1clro 100m os
dispositivos emcndadex no j1roil..to \11..' ('OIl'>lltuU;ii'o que visnm Incorp2.
ru r os recursos do SLSC/SLNAt e ~11'J1/'::JINAI parti a crldçiio do I-un

do N<1CIOnnI de Scgur rdndc :'01..1,11i com ,ltlmLnlstraç.lo da Unlin ••\lln

da:l esse pensnncnto l.' ,t:í .:I c t I ..... e t rab.r lh.rdo ru em caprus,r-, de co

eêre rc e d,1 lmlii .. t'I,1 1111\' -,,. Jll1"ll 1'1111 [Ivur:ivel , Ilrc'>l..n I" in c m;

nutcnçiio d-rs Entld.ulC"'>. I..om "'lo'" Fcu r r v de receita e com :>UI" oq;a:
IIlZações de dlrelto_priv.ldo. ruvoruto 111 in" \Ic lnlt.lativ.1 pllv Il..ln

c dssim montldo .. c Urlent ItIU" pl'lu .. hlllIL'JI" Ile Clnl'rC",1 <IUL IlllegrdM

os ,do IS sr,mde... "Illlorl~ .... d,1 1..·l..t1Ill11ll1:1 IMt IulI.11•

Logo, as dis-posta de instalação de sistema Legislativo unicameral.

posições do artigo 105 estão preJudicadas.

....1.....'ce.....I.'"_...II~ ,

Art. 103 - Terão força de Lei as preceituaçõ'es regimentais

ou cOlUltantes de resoluções da Assembléia Nacional, que, regulamentan_

dO dl.positivo. desta. Con .. tituLção, objetIvem assegurar o efetivo exer

cicio de suu competências constitucionais.

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 103

""ITe"unltocaci.o ----,

Dê-se ao Artigo 103 do pro)etõ da Constituição a redação

O constituinte signatário formulou, em Emenda própria, pro

A EMnda ada~..,.. 4 proposta fo:mUl~a.~lo 8ignath-iO

no senUdo seja instalado o aiatua tegiUat:Ív"o uniC8Illeraí., '.

ElI'IENDA lPl0676-1
!::J DEPUTADO MENDES RIBEIRO

-1DISPOSITIVO EMENDADO _ Artigo 17

Suprima-se a letra .'1., do item IV, do artigo 17 do Pro_

jeto da Constituição, rpnumerando_se OIS demais.

prevista, no Projeto de constituição, a funcão maior de

traçar a pc:lUtica de comunicação, não se compreende que no capítulo

III - Da Educação e Cultura _ a pretexto de garantir a cada um o pl!.

no exercício dos diJ:eitos culturais, se tente ·preservar e ampliar a

função predaninanteIDente cultural dos meios de comunicação social·,

garantindo o "seu uec democrático".

Ora, alim de repetitiva, a intenção desse dispositivo não

se adequa à realidade: os meios de comunicação social não existem p!

ra uma função ·predominantemente cultural", mas para, com idêntica

orienta'çio, servire. ã informação, à_educação, à cultura, aos espor_

tea, ao lazer e ao serviço das comunidades.



Acrescente-se. ao Art. 88, letra "d", do
Projeto de Constituinte os eegudnees parágrafos:

"UTl/~----------~

~A lPl0688-SC-'
'\\tuinu MãRIO ASSAD -

,.flllITI'''''n'tJU<iI'----- ----,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3S5 _ INCISO 1

A suprcssJc dos .lrttgo:, c pdrJgrnfos acillld c r t adc ... tO!
na-se uaa necc~c;ul,l\IL' l!,lr.1 .ltt·lhlcr o'> -tpe l cs de milhares de n..11 re
senranees dns cln....c-, lmtronnl lo tr IIl,lIhõ1dora.

centlvo-pnra o Inacr- e esporte, na cu l t urn que desempenha Importan
te papel no cct rdrcnc tias empresas c pcsecas , implementando o desen
volvil1cnto nueu tine; JanIS tlinnmic.l" :ircne; tia cconorara nac ronet , -

JUSlIfICATIVA

Art. 355 - .

'de 1987.Sa1& das Sessões. em.

A si.pIes dispença de grande contfaente I
de pessoal indiscrl..inadnlcntc, co.o seria desejável coaa- fôr.ula

de- aliVlar o Poder Público de- gastos- excessivos de pesscat ; a cha
aada verba de cust.eio. não nos- parece .elhor ca.inho .. porquant.o a
carretaria serias lesões ao aeio social. co. repercussio i.previsi:
vel nos lares de milhares e .Uhares de fa1llílias atingidas por- es:
se tratamento de choque.

S sabido. o excesso de- pessoal nos quadros
do serviço publico em suas virias esferas. da poder. s-linificando- I
esse imenso contigente- de pessoas no"..is pesado ônus que os co
fres p1ÍJ;tUcos suporta••

As virias foraas e prceeasca pra'ticados I
para solucionar. êsse proõÍnl té)a sido ÍIIpor-tantes, não perait1~
do uis que ligeiro- atfvio nesse pesado ônus para o Municipio. Es
tado e Uniio-.

A fón.ula- aventada- da aposentadoria. pro
porcional. :1 exemplo de outras- nações que a adotu, seeaa dar- \m

t.rata.ento natural ao- proble.a de excesso- de pessoal no serviço pú
blico, c:o. significativo alívio. para as cortas do Poder PuõlicCJ-:
sem provocar nenhU1l traUJIatisllO no .eio social de nossa Pátria.

f 39 - Os pr_oventos da aposentadorl.1Ii se
rão meeg'raas , podendo o funcionário púb-lico postular aposentado-I
ria, após 10 anos de serviço. C01lproventos proporcionais ac eea
po de serviço, na fon.a que a lei dispor.

5 49 - O retorno aos quadres do- serviço I
público do funcionário aposentado i.plicarâ na. perda da. aposent.d.!!.
ria e das vantagens que ela significa.

JUSTIFICATIVA

FY;~;;J

Ui~iJti?1

Constttuinte EXPEOITO- JUNIOR

'~lPI068S-1'

ART. 355 - Os planos de previdência social do
SistellB de Securidade Social atenderãc os trabalhadores urbanos e
rurais, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 355 DO PROJETO DE CONSTITUIÇJl:D

O artigo 355 passa a ter a seguinte redação-:

I - Cobertura dos eventos de doença. invalr
dez e .orte - inclu!dos os casa. de acidente do tr.abalho - velhice,
eeeãusãc , ofensa crillinal e desaparecimento, extensivo aos traba
lhadores ruraIs.

o Inciso proposta ao ArtfQ.o 355 do Projeto de
Const!tulçlo da COlllissDo ce Sistematizaçlo visa dar toda ass!stênci
que nos dias de hoje so.~nte 6 beneficiada ::J populaç30 uebena, aj.é
de- fazer justiça ao sofrido hOlDe. do eaeee , que- enfrentando sol a
sol D trabalho árduo do caepe, necessita estar mendingando assistên
ela .Edico-hospitalar e socIal l~ autoridades federa! e estadual -;
quando necessitado.

~ O aperfeiçoalllento ao Inciso I COIl 8 cOlllpleme!!.
taçGo ftestens1vo aos trabalhadores rurais· vem possibilitar a clar!
u ao futuro texto- constitucional ..

I::J EMENDAS DE PlENARI~~CI"JkI-.w

~----------TUTl/.....,.,'ICt.;ie

" letra "B" do Inciso I no Art.27 do projeto
de co/nstltU!çIO. passa a ter a seguinte redaçlo:-

A presente. emenda proposta visa S" corrigir
reconhecer constituc!onalJlente o dIreito aos jovens eafcres de 16
anosf- eu acho inconcebível que nlJGl: país, ca.lnhando a largos passos'
para·sua eupreea de.ocratizaçBo, IDas deixem a juventude com idades
de 16 anos, fora do processo de- escolha de seus líderes maiores.

prp~';,'::J

('Ç7~ftJ

JUSTIFIcATIVA

rufll_~ ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27,. LETRA "B" DO INCISO 11. DA PROJETO
DE CONSTlTUIÇ.aO

'UTIl/NSTt~., ---,

A letra -B" do Inciso 11 na Art.27 do Proje
to de ConsUtuiçl1o,passa a ter a seguInte redaçl1o:-

. b) - Slo inelegíveIs, os inalistáveis e os
eencees de dez.esseis anos.

'EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27, LETRA, "B" DO- INCISO I

EMENDA -lPfõ6ãõ=o I
(!I Consti tuinte EXPEDITO JtlN;

l: EMENDA DE PLENARI'O"'-"_aJU--.Je

bt - Silo obrigatórios o alistamento e o voto
dos aalores de 16 anos, salvo para os analfabetos, os matores de
70 ,nos e os deficientes t1sicos.

JUSTIFICATIVA.

JUSTIFICATIVA

A nova redação ao Artigo proposto, ao mesmo'
tellpo ea que pretende-se garantir 11 classe dos trabalhadores rurais
o meSMO tratamento dispensados aos trabalhadores urbanos , assequra
à classe a não discriminação hoje existente no Sistema de Securlda
de Suc!&l.

" eeenda pretende assegurar o direito de voto
aos .aiores de 16 anos, ressalvando os analfabetos e os maiores de
70 anos bea ca-o- ?s deticientes tlslcos, o reconhecimento- COlõStituC.!1
nll do dIreito de voto aos 16 anos. fUTl/....,.,~' ---,

EfllE1IiDA MODInCATXV1l

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO )16

çlo padgrafo único: Inclua-se no Art.318 do Projeto de Constitul_

Pardgrafo únicp ...._ Todo o !Móvel rural que
nlo euepra a sua runç:lo social nos tempos do Art.318 e seus incisos
t!ca sujeito à desapropr!açilo- por interesse social para fins de re-,
forma agrária, .edlante indenizaç:lo.

.lUSTIf'ICATIVA

PlENARID
nltT"Nm~ -,

EMEDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 341

Inclua-se no Art. 347 do Projeto de Const!
tuiçao o seguinte Inciso:

Art.3"7 ~.

IX-~ assegurado la populaçllo Suburbana 9.!
rantia de recursos para abastecimento de água pótavel e saneamento I

básico para as populaçêfes care""ntes, utilizando-se tecnologia de p.!
quena escala, que possibilite a sua execução e manutenção a nivel de
comunidade.

JUSTIFICATIVA

Dispositivo ~endado;, Artigo 410.. a1mea -b-

Dê-se li seguinte redaçàq à alínea "b".. do artigo 410,. do ProjetCl da

Constituição:

-Art. 410 - ..

a) ..

b) li instalaçio,. OQ ISÇliaçio de centrais hidroelétri 
caa de grande porte. te-~létricas e de indústria.
ca.provadutente poluidorae 11 que oio s. disponhaa a
utilizar eqt1ÍpaMntoG de proteçio aabientel..•

JUS'I'D'ICATJ:VA

Da aaneira ca.o está a redaçio origiJYIl.. toda indústria necessitaria

de prévia autorização do CongreslSO B'acicDII1 para inatalaçio,. o que .,

ua absuplo..

A!laia,. definindo-ee .eill precillmlCnt. o que s. quer proteger •
•• quer prDteger.

A presente emenda tell por objetivo,. deixar
+ claro os im6veis rurais sujeitos la ceeeprcpr.íaçãc por não estar CUIn

prindo seú yerdade1ro papel. -

~A lPl0683-4 -" lõr
p
,.u
o
'.''' ---'

PJêõõStítuinte EXPEDITO JUNIOR . L...1 _J

COIl esta eeende aditiva 'pretende-se assegu
rar e garantir à população de baixa renda c- lIeSIlO direi to às popula
ções urbanas da indispensável assistência de abas tecfeentc de água I

potável e sanealllento básico. O que vemos hoje li! que somente 60S (se.!
senta pOr cento) ·das populaçl:les urbanas conta com o serv!vço de s.!
neaMento, ou seja água e esgoto.

U'Tl/.IIInl~' ---,

PLENAftID

Constl tuinte- EXPEDITO JtlNIOR

~-_~_------fPTl''''",~'-----------'-,

EMENDA ADITIVA
DlSPÓsnlVO EMENDADO:. ARTIGO 321

Inclua-se no.. Art.321..do Projetó de Constitui
,lo, O sE!guinte paragrafo:

paragrafo••• _ O taraanho máxílH) de uma pro
pried.de rural & de 100 1116dulos regionais ~ele eXPloraç§o agricola.
ficando o excendente sujeito a desaproprlaçi!o por interesse social
para fins de refollla agrdria.

JUSTIfICATIVA

Com este par~grafo,deseja-se rea1lllente p~opor

• extlnçllo de grande propriedade latifundiaria ao meSMo tempo as
segurar explicitallente,. a propriedade dos _6dlos e pequenos- proprI.!
Urios.

t u.a ellenda que vba limitar a propriedade
rural. daqui para frente a a det1niçlo fundUr.1a dos Uaites lDáximos
perMitidos para os Ilt6ve1s rurais.

EMENDA lPló68'7:iJ
I"
I"

EMENDA I«lIlIFlCAT1VA
DlSPOSlTIYO ElENDADO: ARTIGO 347, INCISO II

Art. 347•••• _ .

11 - prestar assistência integral ã saú
de individual e coletiva-. gaty!taaen!.ej

.JUSTIFICATIVA

Co. est:..a eaenda adit1~a pretende-se asse
gurar a expHc1taçlof- no texto constitucional,.. da competencia d;
Unilo e. oferecer .sslstlncl. integral 11 saúde- individual e coleti
va gratuitallente

Ac:rescente_se ao Titulo IX cappitúlo II •
• do Projeto de Constitul.ção. o presente art.igo e parágrafo:

Art. __ ~ Os provent:os da inat.l.Vldade- 1
não poderão- exceder a remunera cão percebida na atividade e ne. ser
menor do que esta.

f Onico - Os proventos da inu1vidade se_
. rão revist.os sel1pre que, por lIot:ivos de alteração aO. poder aquisi

tivo da .0fUra. se. modificare. os venCl.llentos dos assalariados e.
atividade.

JUSTIFICACAo

Parece-nos da lIelhor oportunidade a adoção
dessa propost.a. porClUando. visa ela oferecer ao aposentado trata_
.ento justo no lIlomento. ea que se retira do trabalho após longa
laboriosa tarefa.
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PLENAAIO

r.r-----_....rdaoJC'Ola••4J_..sdI- ,

Por outro lado se procurou, com o parágr!,
fo Iinacc deste ar-t i.go , a ser enca rxadc onde couber. resguardar o

aposentado dos efea tos da lnflação corros"1va nos seus proventos de

aposentado~, mantendo-o resguardado quanto ao poder aquas aeavc do

seu salário no momento da aposentadoria e daí para sempre, elJ.llI.i_

nando um dos fatores de maior angústia ao envelhecer.

.Lu..... /cu N,..l.,.tJ.....'"io -,
PlENI'IRIO

DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO

o inciso lI! do art 187 do relator Bernardo Cabral. trata

do acesso aos Tribunais de segundo grau Que rar-se-é por antiguidade

e merecimento. alternadamente, apurados na última entrância ou, onde

houver. no Tribunal de Alçada. 'quando se trat,ar de promoção para

Tribunal de Justiça. observadas as alíneas do item Il e a classe de

origem.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se como § ünrcc ou onde couber no Projeto Constitu -

clonaI. a seguinte E Iof E N D A

h O Disposto no mefsc I! do art 187 não prejudicará a an

tiguidade das magistrados amparados pelo art. 142 da lei complementar

nl!. 35 de 14 de março de 1979 h

EMENDA lPl0696-6
I:J

I:J

de 1987.Sala das Sessões. em

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

ma de tortura vac Ierrta , o ex-üeputadc Rubem Pa rva desapareceu, t m

g rndo de sangue o própr10 Parlamento. -

O de La.t;o de tortura. pela sua crueldade •

njio merece o beneHcac da f1an,a e não pode. ounross am, ser at1ng,1'

do pela prescrucâc , devendo os seus autores ser punidos. a qua L;

quer tempo, não obstente o tempo decorr1do. A anê'rcLa do Estado em

pum-fc não pode ccns rrua.r-ee em porta aberta para a sua ampum
dade , -

...s->: Incãue-se no projeto d texto ccnsmtuc ro-

naã , no Capítulo'rdos üã.reazcs IndivJ.dua1s. o ~egu nt.e daspcsãufvc ,

UArt... • são aapenhorâve í,s os bens necessá

rios ã subsistêncu famihar. desde que declarados por decisão ju-:
dJ."C1al".

r.r------ ...._/CCM....1IJaulCO.Ida,- ~

r".-----------tln./~u."'lC&Ç.O ~
I de 1987.Sala das Sessões, em

o nosso texto conemtucaonat Já ampara o
funcionân.o público ao se aposentar J dando a este tratamento corre
to ao lhe assegurar da red tc de proventos de aposentado 19ual . ao
que percebas na emvrdade , Da mesma forma parece-nos absolutamente
correto que d1Te1to 19ual seja defe r adc a todo e qualquer aposenta

do, lnd1ferentemente da sua ongem de trabalhador ou da categon;

da qual ele provem ao se aposentar.

A a.sonomra que propomos obedece ao prlncí-

pl.O ccses mhc de justace , dando a todos tratamento aguat em face

da lu.

TUTD/~.T"OC~. ~

JUSTIFICACÃO

Uma das finahdades da reforma agrária é a
democrat1zacão da p rcp r-aedade rural, tendo-se também eJU. vrsea a' I
sua função sccaat •

A famíl1a é a celula mater da sociedade e
o poder púbhco deve 1nstitu1.r uma polítJ.ca voltada não somente pa

ra os objetivos culturais e espa'ratuaas da família. mas também ma:
ter íeas ,

Acrescenta-se ao Art. 70 o seguinte § ~Q:

.... ' ..... 1I0/c ...II •••I.UlICl1011U..

o artigo 336 proíbe Que a folha de salários

seja base de cálculo para contribuiçl:!lo que não componha o Sistema de

seguridade Social.
COlQ isso proíbe Que seja calculada a contr!

buição das empresas que , há mais de 40 anos mantêm o SESC e o SENAC.

no âmbito das r-edereçües das Indústrias.
São. portanto, contribuições dos empregad,2.

res dos doIs setores. calculada sobre a folha: de pagamento das empr!!,

PlENARIO

te.rra justJ.ça social.

asses contribuiçfles sustentam entidades vo!

tadas unicamente para os trabalhadores com finalidades perfeitamente

definIdas nos campos: educação. saúde. alimentaçDo, lazer. habitaçDo.
vestuário. transporte. cr íentaçãc social. além de rcraação , aperfeiço!.

menta e reabultação profissionais
• A prevalecer a norma contida no dIspositivo

Que pretendo suprimir. será irreparável o prejuízo para milhOes de

trabalhadores brasilllios, de todl?lt º~ Estados que. com a consegue!'te
extinção daquelas entidades, deixarão de usufruir. com suas famílIas

dos benefícios para eles crIadcs
As demais uí.spos.icõee devem ser suprimidas.

visto que são consequência do mandamento contJ.do no artigo 336

Esta emenda é. antes de tudo, medida de i!!,

EMENDA SUPRESSIVA
õlSPõSITIVOS EMENDADOS: Artigo 336, parágrafo único do artigo 337.

artigos 487 e 488.

Suprimam-se do Projeto de Constituição

a) o artigo 336
b) o parágrafo único do artigo 337

c) o artigo 487

d) o artigo 488 JUSTIFICATIVA

! de 1987

/ de 1,9ai.Sala das SeSSões .em

PLEN.(RIO

Sala das Sessões. em

Inclua-se no projeto de texto cons tn tuc ro-,
naã , na parte refatave ã Ordem Econôm1ca e sccaat , o segurrrte das-
po,,<1VO)~~. 11.f<úo 1lTIL) ª''f!.fu.I-01L

"Art. Serão criadas ccoperatavas de tra-
balhadores rurais. aos qua i.s a umâc fará doação de terrenos espe_

cafacadcs em Iea ordmârra , com asencâo temporária de cr-abutcs , a~

sas'cêncâa técnaca , samt âr-La e educacional".

Nenhuma reforma agrár1a se faz sem a ado
cão de uma política agrána e dentre os fundamentos dessa polít1C~

está o da crracãc de cooperativas de trabalhadores 'rura i.s , Por ou
tro lado. entendemos que deve haver a leg1.timação da posse e mesmo
a aquasacãc de p rop'r-aedade s ruraas pelo 1nst1tuto da doação. a ser

Fer ta pela União aos trabalhadores ruraas , com a respectava isen _

ção eenpcrâraa de t rabutcs , bem como ass ratêncaa têcmca , san~tá-/

ria e educaC10nal.

Por essa razão, deve er1gir-se também coao
princíp10 fundamental a impenhorab1lidade dos bens neCeSSáT"10S ã

subsLseêncra familiar. c rrcunseâncaa essa que deverá ser declarada
pç'r decisão judJ.cu!.

r.r------ rt.VWooICOlnll... /IUKlO.uk ~

A nossa proposta prende-se ao fato de quel

a at1vJ.dade dcmêstace , ou seja, o trabalho desenvolvido no lar, ê
de grande relevância ã economia do País e extremamente desgastante

para quem o prataca,

o dâz-e r tc defer1do neste artigo esten-

der-se-á ã mulher que produz trabalho dcmêstacc , na qualidade de
empregada ou empregadora.

o amparado desse daspcsatdvc no texto da

nova const í turcâo obedece ao p'r mcIpac Justo da aguakdade de trat!

aentc a todos que trabalham no lar.

O d1rel to Ide aposentadoria a quem pagou I
justa contribul.ção para isso. é prerrogatl.va que a todos deve ser

assegurado. mormente em se"?tratando de at Ivrdede doméstica, a cha

mada "dona de casa". pelo que signlf1.ca para a eccncme da nação

e pelo seu alto sentadc sccaat ,

Nós jã havraacs amparado a empregada domê,!

tica, tratamento dos aaas Justo p ra t ac adc pelo leglslador. só fal
tando a dona de casa para receber tal benefício eecaat e tornar f_
gua11tár10 esse dare r to , que deverá ser ex'tend rdc ã mulher em geral

que trabalha em casa, mda.Ee rerrtement e de sua condrcâc de emprega

da ou empregadora, observada a eendêncaa moderna de ser a t1tular /
do lar e reat raaêora dessa tarefa de trabalhar em casa, na prátlca/
do trabalho dcnés t.aco ,

~ a forma de o Estado reconhecer. a exemplo

de toda a socaedade , do extenuante esforço que s agnafaca a prática

do trabalho doméstico, mdafe rentenentie se ele é exercadc por pes

soa que ê remunerada para tal f1m ) empregada) ou pela chamada "dona

de casa".

o que se ampara. em úlema es eâncae é a ve

lh1ce, após anos e anos de extenuante serviço. procedendo assim
reccnhecaaentc sccaat da famílJ.a.

catumee , onde couber
Inclua-se ao Art. 356. do Prcj etc de Con,!

De resto, vale ressaltar que a apcsent.edo-y
raa equa refer-rda , da mulher dcmêseaca , se é Justa no mér1to não é

onerada aos cofres públ1cos do País, visto que a titular do dJ.reito

deferldo por essa proposta pagará. ela própr18. por esse d1.re1to.d~

vendo ser observados, na regulamentação desse dlSpOS1t1VO. cálcUlos

atuar1aJ.S a serem proced1dos epla Prevldência SOC1al.

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões. em de 1987 lO Os territórios terão um Conselho Territorial, cujos

membros serão eleJ.tos dIretamente pelo povo com funções administrati

vas fixadas em lei federal:'

r".- TUn/j~'I'OCt.ÇÃ.' ~

Inclua-se no projeto de texto const1.tucio

nal. na parte relat1.va Capítulo I. dos d1.re1tos J.nd1v1duais. o se_

gUJ.nte d1spos1t1VO} b7\.de. ~rw"..
"Art • ConstitU1 cr1me de tortura. puní_

_veI na forma da leg1s1ação ordlnãr1.a. pratJ.car. na quaIJ.dade de I
serv1dor púb11co, v1.olênc1a ou ameaça no curso de l.nvest1gação po

IJ.C1al. proced1.mento adm1n1strat1vo ou processo jud1c1aI. O cr1me

de tortura é 1mprescntivel e J.nafiançãvelll •

_ J

ICo."....I ....C...uLo ,

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

Sendo os territórios uma entidade constituc.lonal que I
abrange expressiva área do solo nacional com população em creSCimen-

1
to, justifica-se criar ao lado do orgão executivo. da governadoria.um

orgão del1berativd\ eleito pelo povo.

EmendaAditiva

IEMENDA lP10699-1
['J

f-'l

PLENÃRIO

Inclua-se no projeto de texto const1tuc10
nal. na parte relat1va ã Ordem Econôm1ca e Soc1al. o segu1nte.d1s_
pOS1tJ.VO)M.Q CAf'{~t.o ld-o~Iíjh-..k~.

"Art.. Além de outros d~reitos que visem/
ã melhoria de sua cond1ção socJ.al, aos trabalhadores fJ.ca assegura

da a 1ntegração na v1.da e no desenvolv1mento da empresa. com part~
c1.pação nos lucros e. excepcionalmente, na gestão segundo for esta
belec1do em le1". -

JUSTIFICACAO

r.r ~-.LIU_/COOIl...Lo/IUK••u1o ...,

fIY;t·~

fi7::u;].Ulu-/c....II • .Lo/...........Ia- -,

PLEN.(RIO

E/I'IENDA 1Pl0692-3
tJ Consbtu1nte MARIO ASSAD

Essa partic1pação poderá "ser proporcJ.onal
ao salárJ.o. ou conforme a produção do trabalhador. ou conforme a

nos de serv~ço. ou varlável cOnforme a frequênc1a do trabalhador.

Umprin~íp10 que deve cont1nuar na futura!

Const1tu1Ção do País é o da part1.cJ.pação dos empregados nos lucros

das empresas. que fo1. a nov1dade da Constltu~ção de 1946. no que
se refere ã parte econôm1ca. • -

Essa part1c1pação deverá ser def1nJ.da em

leJ. e. ~como ens1Ra PONTES DE MIRANDA, terá de obedecer a) ã eXJ.

gêncu de ser obngatória e não faculatat1v8; b) ã eXJ.gêncu de

ser dJ.reta; c) ao pnncípJ.o de 19ualdade perante a le1 ou de l.sono

mu; d) ao pr1ncíp1o de substantJ.v1dade da parbcipação. 1StO é.,7
não ser dependente de votos dos empr~gadores ou aC1.onJ.stas

JUSTIFICACÃO

o cr1.me de tortura é uma v10lência 1nOm1n!

vel que se comete contr!-ª-p-essoa humana. sucedendo-se as arb1tra

r1edades. em nome do Poder, no curso das investJ.gações.

Talo repúd10 a esse t1pO de crJ.me pratJ.ca

do pelas autor1.dades. que deve ser erlg1do ã categor1.a de de11to 7
autõnolllo. a f1m de que os seus autores seJam ma1S facllmente alcan
çados pun1dos pela norma penal. . -

Tanto a tortura físJ.ca. ~uanto a pS1cológ,1
ca. devem ser exemplarmente pUDl.das. pois trata Jde cr.1me pratl.cado

com requ1ntes de pervers1dade contra a prõpr18 humanJ.dade.

A Nação brasileua ê testemunha das 19nó

be1S torturas praticadas ao longo do período revolucionárJ.o vít1.-
Sala das Sessões. em / de 1987

Acrescente_se ao Art. 67 o seguinte § 42:

"Qualquer cidadão será parte legítima para requerer o exame das

contas rrun!c1pais. tlrar certidões, representar perante os órgãos de fiscaliza

ção financeua e prorrover a responsabilidade penal de actninistradores públicos •

do lIIJl1icipio".

No meS/OO Art. 67, no seu enunciada. acrescente-se a palavra

"estadualll ap6s os" termos "na forma da lei". No § 31:1 do mesmo artiga, onde

lê "três milhões" leia-se hhurJ tnilhão de habitantes".

A lei estadUal é a mais adequada para dispor sobre a fiscaliz,,ª
;ão financeira do /tlJt1icIp1.o. ~cIpl0 com mais de hun milhão de hab1.tentes Já
justifica a criação de un Tribunal de Contas. outrossim, a experiência revela a

necessidade de se dar a qualquer cidadão, sobretudo 00 ântlito rrunic1paI. a prer

rogativa de promover por sI a fiscalização das contas rrunicipal~.
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JUSTIFICATIVA

o princípio federativo estruturado pela Constituição I
exige que sempre se faça referência aos estados e euruc ímcsvpere que

não se autorize uma interpretação centrabsta e eutors tar í e vancutaca I
a tecnocracãa de Brasília.

Por outro lado, a ncree cc-te ta-te de ::rrtigc ::'~.:; ocr I

Iuma obrigação para o Estado e para o mum c Ipâo , e não apenas para a I
União. I

A emenda regulamenta a expansão do ensino através de

orgãos estatais da federação.
No § 12 o que se pretende é caracteriz.ar que a União

organize e ofereça o ensina superior "oficial", pois do contrário po
derá haver confusão, ficando o ensino particular subordinado a "orga
nização da União, o que significa a burocratização, e de certa forma

a "morte" do ens ínc privado Por Dut:.ro lado, é preciso dar autonoMia'

não só a Universidade como de certa forma a faculdade isolada, cujos
dirigentes, professores uruvees í târ í.os , tem a necessária capacidade d

dirigir, sem tutelas da burocracia, a respectiva unidade escolar.
a ensino hoje, no Brasil, em todos os qr aus é um ema

ranhado borocráhco de tal forna, que impede as manifestações cristi i
vas e o pr6prio desenvolvimento da escola. Dai a necessidade da emen-I

da
No § za, ° que se quer é respeitar a "eutone'nfa'' do

município, visto que a redação do dispositivo submete o Município a I
lei complementar estadual.

Quando o s- 42 impõe-se a sua supressão porque é UM I
atentado a autoncní.e municipal, e revela assim, UMa certa tendência

de centralização autoritária contra as prerrogat~vas do ~unicíPio, o
que não deve constar nu-na Constituição. bastam ja os paragrafos j e e
22 desse n-esmc artigo DeveMOS afastar qualquer LnsLnuaçân contra a51

prerrogativas do município e mesmo contra a flexibilidade da 8dmlnis-

jtração educacional num Pais de dimensões continentais e de realldade

complexa como o nosso.

JUSTIFICATIVA

o § 22 do masco Art. 378 passa a ter a seguinte red.!!

"Compete aos Estados, através de lei ccnpfe-sent.er es

tadual, e ao munic!pio,organJ..zaT e oferecer o ensino básico e e-éd í cv ,

o § 42- suprima-se.

ção:

rr!ósí~;G=:J

W;;;M
CONSTITUINTE BONIFltCIODE ANDRADA

PLENAAIO

o que se pretende é dar ao vereador a Immldade material, isto e,

a ~nviolabj.lidade parlanentar para que possa com independência e plena garant~a '

externar SUd'op.imiio, suas palavras e car os seus VOtos. I
Se usarmos o conceito de il'lUnidade e inviolabilidade iremos criar I

un outro tipo de garanha, que talvez não seja conveniente a atividade da verean 

ça no interior do pais. I

üê-se ao ítem II do Art. 62 a sequlnre redação:

8:'enda Hod~f1catlva

"Inviolabilidade dos vereadores no território do ccrdctpic por

suas oruntões, palavras e votos".

Emenda Supressiva ao Art. 109

"'--------~-'''''',...",..".------------,

EMENDA lPl070S-9,
f'J
r.r------",.O.."".,,"",.'''.'..M--------,

EMENDA lP10704-1
f'J
f!l

rr=;~~'~

~.0'lJ

p.r=-";'OSI

WlcNf]

EllENDA ADITIVA l
o § 2Q do Art. 379 passa a ter a redação abaixo I
".A repartição dos recursos públicos esseqcrar ã pr ro

ridade no atendimento das necessidades do ensino cbrIçatôr ro , nos te!.

mos do Plano" Nacional de Educação e dos Planos eataduars e MU'11clpals

respectivos.

EMENDA lP10701-6'
t'tONSTITUINTE BONIFACIO DE ;~~RADA

PlENARIO

EMENDA lP10700-8 "''' ,
tJCOHSTITUINTE BO'UFACIO DE Al>DRADA

r.r ru.u.. /c:~,.oJC/~",.O., ......

PLENAAIO

EMENDA ADITIVA

Ao Art. 377 acrescente-se o item 111 como segue abai-

nAtividades educacionais ou cientificas que ebrenjea
todas as áreas do conhecimento".

No Art. 100 suprima-se o § 4Q

JUSTIFICATIVA

iEMENDrrpl{)700:1;
tJ CONSTITUINTE~BONIF;~~~ DE P.~A

f'J

segundo vários tratadistas não é muito democrático criar para os repre

sentantes do povo um fôro pr!vileg~aclo, no caso o Supremo Tribunal Fe

deral, o que allás foi J.ntroduzido entre nós durante a fase dos governo]

militares .
As lm.midades parlamentares quer na·Constituição de 1946, que~

nas de 1934, 1824 e 1891, nunca criaram °fôro privllegiado para deputa~
dos e senadores. I

Fôro privilegiado para autoridades llgadas ao Executivo e ao 1
Judiciário tem sido COlIl.IlI em nossos textos constitucionais. A exceção I
para os parlamentares se deve ao sentido tenporário do mandato e a sua I

::~~~a:re: ~:~~n~~!F:d=: ~:ead~:;~::: ~:2P:;~:~:::1

JUSTIFICATIVA

o sentido e a prática da Universidade há de ser glo
bal, universal, como o nome indica. Dai a necessidade de se exig~r

uee preocupação bem geral, universal, para' não cairmos no erro de fi
eeescs universidades setoriais, como por exemplo universidades agrí

colas, universidades pedagógicas etc; , o que é uma negação da sua pr.É.

ppia essência.

EMENDA lPl0702 ' o_o
• ONSTITU!NTE BDNIFACIO DE AND-RA-O-A------------,

CONSTITUINTE 800!fAC10 I:E PWAAOA

,...,... .~C... OIO/Co..~l1o/IUIC~... lIio

A..ENM.IO

~~;;.;=J

m;o:UE

8nenda Modificativa

No Art. 68 dê-se a seu ercocteoo a seguinte redação:

"Art. 68 _ cceo 6rgão subsidiário de controle da administração

llUnicipal, a Lei orçêrcía poderá criar un Conselho de Ouvidores quando a popula
ção daquele for superior a cem mil habitantes, devendo dispor sobre as suas

atribuições" •

ArJ§ 19 do Art. 68 dê-se a seguinte redação

o Conselho de Ouvidores será constituido por representantes da

COIlU1idade, emespecial de entidades econõm1cas e culturais. além de profission!.
1s de contabJ.1idade, sendo de sua ccsoe-êrcra o seguinte":

EMENDA MODIFICATIVA

o S 20 do Art. 373 passa a ter a seguinte redaçao:

TI.To/....."IC"Clo

ElIlenda supressiva ao Art. 201.

No Art. 201, item I, letra "a", suprlmarn-se as palavras "os Oepu

tados e senadores", e na letra "mi. do mesmo ítem e artigo suprima-se a palavra '

"julgar".

o rrutic!pio can menos de cem mil habitantes, dificilmente terá'
pessoas capazes de exercer as atribuições do Conselho de Ouvidores. Da! se fixar

eIl cem IlÜ.l habitantes ccec o mírú.m:J populacional para que se possa criar tal CO!!.
se1ho.. Por outro lado, hei a necessidade de que' haja técnicos ligados a.-r;pntabll!

dade para exercer coe proveito as suas fll"lÇÕes, sem o ~ se terá que contratar
assessores, o que criará hs para o M.n1clp10.

"O chefe do executivo competente pode ser responsa-

bilizado por omissão mediante ação cfvil pública, se não diligenciar

dentro das possibl1idades administrativas existentes, para que todas

as crianças em idade esccfarj resfdentes no ilmbito territorial de sua
t.:oapetêm:ia, tenham direito ao ensino obrigatório fundamental e gra-

• tuito."

JltSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

D fôro privilegiado para parlamentares é. instituido)cri2do~ap6s

1967, sendo descomecrdo de nosso Direito Con$tituclonal. Da! a emenda supressiva.

Elae:ndaAditiva

A eaenda acrescenta ap6s a palavra. "diligenciarn as

expressões "dentro das possibIlidades administrativas existentes" vi

sando com isto tirar o caráter imposit!vo sobre uma área governamen

t~l em que as providências da- Q.overnante dependem dos recursos do erá
rio público e da efic1E:ncia da máquina governallent1ill respect Ive.u di.!:

positivo, tal como está vai propiciar uma série de iniciativas cena

~~:~c::~e:~:Il:~:~~~icar30as próprias soluçêles administrativas nesta I Erenda Aditiva

No Art .. 17. ítem III, acrescente-se alínea nc". caoo segue abaixo

Acrescente-se parágrafo 32 ao Art. m. eoo.forme segJe abaixo:

• O Poder PCbHco organizará o sistema de bolsas de estudo para su

prir, seg.ndo as defici!nclas locais, o ensino ftn:famental obrigatório e gratuito'

da rede- ofielaI de ecb::aç~o".

JUSTIFICATIVA

Emenda Modificativa

o Poder-Póblico.- por mais que eveira, nestes trinta anos não consel
g.ürá alcançar o pretendido pela norma Constitucional proposta. Há necessi~ de •

apoio li escola particular através dos sistemas de bolsas segundo as deficlências 'I'
locais.

D Art. 57, ítem I, passa a ter a redação abaixo-

r.r TUlll/.un"'"'iIo -,

'EMENDA lP10711-3'- -0=-=-==:::::-----'1 :r=~"-'-=,t: CGlSTITU1NTE BOOIFJlCIO DE J\lIDAAOA . ~';U""'_J

JUSTIFICATIVA

"c - A liberd"ade religiosa- 11lpl!ca- no respeitá aos terrplos, sím
bolos e liturgias, e sua proteç~o far-~e-á na fonna da lei".

seroo ~tido suc~:=: :~::a o: :s:: ::::::~:i:a~:da:~~:t:n~:mI
ela só se comlete e se ccrcre quando todo o cotcfexc religioso e legalmente prote-j

,

gid:J, tesgtJârdado de díscrímínações e precoocettos Assegurar a oignioaoe e respei_,
to aos tellplos comoaqJi é proposto, é providência sem a qual não se consollda 001

clima de paz e harmonia social, pondo a salvo os grupos rellgiosas da intolerância
de outros segmentos sociais

TUTo/.. IST'....;:lo

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARro

No Art. 118,§ 40, alínea "d", onde se lê separação ,I
dos poderes", leia-se o "funcionamento dos poderes".

EMENDA lPl0703.2: ..no --,

tJCONSTITUINTE BONIFAClO DE ANDRADA I rr;õ;If'~~=:J

nu..... /u..,SSl~/·... ~~ ..,..lo -,1 t9Ti;?d'/61l

JUSTIFICATIVA

A Constituição consagra no próprio título e nos dive!.

sos capítulos em que a matéria acima está inserida, um novo s ratene
de governo em que elementos presidencialistas são articulados

elementos parlamentaristas, criando-se um modelo parlamentarista-pre
sidencializado.

Verifica-se pelo texto do Título e nos seus diversos I
dispo.:::itivos, que a ccccepçãc constitucional :!>e did~l,.l;I dd c1cb~~C.d "

separação dos poderes", que é inerente ao regime presidencialista pu

rc , Assim sendo, não há que se falar em separação d'os poderes, substi:

tuindo-se o conceito pelo" funcionamento ccs poderes" .que e bem ee rs

amplo, contendo porém, o essencial da intenção do constituinte

708-3'

TlXTO/.nlSflrlCa;lio -,

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA.

O § 12 do Art. 378 passa a ter a seguinte redação:

"Compete preferencialmente a União organizar e ofere

eer o ensino superior oficial, dando a respectiva unidade universiti

ria plena autonomia para o seu funcionamento".

"legislar sobre a matéria de sua coroetêrcte, cOll\)lementandoa

legislação de no~\ gerais e diretrizes da União constantes do
artigo .54, item ya-J.. e. suplementando, em assuntos de seu inte

resse, o disposto nas letras h, i, n, r, t , vez do mesmo '
artigo.

JUSTIFICATIVA

caso mantida a atual redação do item 1 do Art 57, os Estados '
Federados ficar~ sem ccroetêrcre legislativa expressa, oois o referido texto é vago

e irrpreclso. O fato é grave porque o Supremo Tribunal Federal será rnevrteveieente I
susçitado a definir aquela norma, com graves riscos para a competência estadual ,

enfraquecendo a Federação e colocando-a emsituação ainda pior do que a atual. •

Daí a emenda.
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Inclua-se, deI:0is do art.399, um,dispositivo com a seguinte

redação:

No~, diz-se que os atos de corrupção administra
tiva importarão numa série de punições. Assim, o que o parágr;

fo primeiro quer explicitar é a imposição dessa punição. Ã
quem cabe declarar a medida.

Aceit.a a subst.ituição propost.a, é conveniente trocar
o termo "med,iante n pelo vocábulo "após".

JUSTIFlCAcAo

Que ato é esse a que se refe,re o § 19 do art.Sl do Pr,2
jeto ?

EMENDA ( substitutiva)

TITULO V - CAP1TULO II - SEÇÃO I

'L......'CO""lle/IUHO.. u1e -,

EMENDA lPl0716-4, ..'"-------J lõ1p's·."""---"JtJ CONSTITUINTE JMfIL AADDAD . C .

Substitua-se, no "caput." dó art. 154, a expressão "de finco

anos" pela expressão "de quat.ro anos".

"'- nnO/.IUIT'flC&tlo _

5~;''':J

(Tlli~â?l

TITULO IX - CAPITULO V

'UdMCI/~OOIlnlo'_"la ,

I:MfNDA lPl0712-1:
fi CONSTITIJINTR "MIT. H'OOm

nAr'!:. g dever dos meios de comunicação assegurar, sem eens,)d

ra ou manipulação, a informação a que tem direi to o cidadão."

JUSTIFICAC1iO

o art.399 do Projeto assegura direitos aos meios de comuni

cação, ma;-;--esses direitos deve corresponder um dever,.E este

dever se abriga no enunciado proposto.

'JUSTIFlCACÃO

A eleição do President.e da República para'o per!odo de quat.ro

anos é a que mais se afeiçoa ã tradição republicana.

E/I1ENDA lPl0721-1 ••". _
(,J CONSTITUINTE J1\MIL HADDhD

Emenda (substitutiva}

E/I1ENDA lPl0717-2" "'"-------] lõ1 "p's"."""
l::J CONS'l'ITUINTE JAMIL HADDAD . C

TItulo IX ... capItulo 111

Dê-se ao § 29 do art.386 a redação seguinte~

"Art.386 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ol...I.,o/ ....,•• h/.""u..'.o1o. _

~ ( substit.utiva)

TITULO V - CApITULO I -SEÇÃO VI

§ 29 - são assegurados a ampliação e o aperfeiçoamento

da regulamentação das profissões do set.or de arte, espetáculos

d~ diversões e comunicação social."

r.r---------~yulo/.ul".IC4l;lo------"-----

EMENDA (substitutiva)
Substitua-se, no § 69 do art.- 114 a conjunção "ou" pela

conjunção "nem".
JUSTIFICACÃO

TITULO V -CApITULO I - SEÇXO II
Necessário incluir a comunicação social, que faz pa:;

te da mesma área. No entanto, o text.o do Projeto é omisso

a respeito.

Dê-se ao inciso XIV do art. 100 a redação seguinte: JUSTIFICAÇÃO

':Art.lOO - •••••• I •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

A emenda visa a melhorar a redação.

1~110'~1/1"....~1. ~. •

são:

• em qualquer de suas formas".

fl-p;;~;;:' -,
(lll-;õâ"'l'ã7]

Acrescente-se ao inciso III do art.lO a aequfntie expre!,

Emenda (aditiva)

T!tulo I

E/I1ENDA lPl0722-9 ._. ---,
f: CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

LPLENARIO

(IT-;~~""-J

ru;;~787l

~ (supress!val

TITULO II - CAPiTULO V - SEÇÃO 11

1"fO/~UIT"IC&C1o-- ,

tJ PLEN}\RIO

EMENDA lPl0718-1'
f'l CONSTITUINTE JAMIL IIAOOAD

o que se contém na emenda e o que foi aprovado na Comissão da

Organização dos Poderes e Sistema de Governo.

Trata-se de deixar bem aclarada a competência do Congresso "!!
doaal, sobret.udo no que lhe é exclusivo.

JUSTIFlCAÇ1\O

XIV - dar a conceasão e renovar a concessão de emissoras de rádio

e televisão."

" suprima-se o texto do § 39 do arJ:.. 29",~_OL-~
ckYl'\.OIM: JUSTIFICACKo

"Art..129 - .

TITULO V - CAPI'l'ULO I - SEçXO VIII -SUBSEÇXO II

JUSTIFlCAcKo

~·;~~U

r;u;Y5lJ... 1......lIc. ... ld.'.vac......,ü ,

1u1t/lUl1'tll~

PlENARIO"

DEPUTAOJ MAURICIO NASSER

~).IFNnA MODIFICATIVA-

A condenação ao terrorismo precisa ficar bem definida.

1\. emenda quer compatibilizar a letra do projeto com OI clareza.

.JUSTIFICAÇAO

Quer-se tratamento igual entre todos os

Estados no que diga respeito li distr!buiçAo das aUquotas do Fundo

de Participação, a filO de carent.í rea-se a unidade nacional e a hara!!.

nla no selo da fam!l ia brasileira.

I
D!sposlUJo emendado: ArUqo .461

Substitua-se, ~a letra.! do- inciso TI

do S1R do arUgo 461. a e.<prC$S§olllllentidos os. atuais criUrios de. ra
, teio ati a entrada ea vigor da l~l compleMentar a Que se refere o'ar

tigo 280.. Heôll, lI" COlD.O se aequet

Art ~61 -.~.

51R - •••
11 - •••

• o ...~ ••••mantIdos cereanenteeente
atulls critérios de rateio mesmo [feoaIs da entrada e,.."\'1901' aã-m
cOlllplellentar a que se re rerê D art. 260. Item nr

EMENDA lPl0723-7
l"

1:-':.8"·--J

lITll7;ãm1
__________IUIe/....I"IC.~~-----------_,
~ (substitbt:f..vaJ

...............................................................
§ 49 - O Presidente da República comunicará as razões do veto
ou do pedido de reconsideração ao Presidente do senado da R,!!.

pública, as quais serão apreciadas- dentro de tl;inta dias a

contar do seu recebimento. Considerêir-se-i mantido o veto se

obtiver a aprovação da maioria absoluta dos membros de cada
wna das Casas do Congresso Nacional, reunidas em sessão con

junta."

Dê-se ao § 49 do art.. 129 a r~dação seguinte~

Esta emenda ê decorrência de out.ras, também supressivas, que

of!!reci em relação aos textos dos §§ 19 é 29 do art. 29-.Se ado

tadas tais. emendas, a presente deverá ser necessariamente aC2

lhida.

I: PLENARIO

EMENDA lPl0719-9 ••'" --,
1:- CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

11'ltllUl1"If.",~

JUSTIFICAÇÃO •

Préci••mos estar alert.as e recolher as lições do passado.
Hão podaos peraitir que 1987 seja a simples e monótona repeti-
9io de 1967. -

t necessário submeter o texto votado ã moção da saber,!
nla popular._

_ O ideal seria que a consulta se desse antes da promulg!.
çao. Ofereci emenda ao Regimento neste sentido, infelizmente
não acolhida sob- o argumento de que o tema deveria ser regulado
posteriortlente.

Agora, a emenda, de- toda oportunidade, vem insistir numa
verdade - a constituição votada, para ser reconhecida pelo povo
COMO O código político e jur!dico da:! suas liberdades, fiá de re
~:e~:~~:s~:~~;cii~;~~~.através da Manifestação do elei,torad07

Emenda (aditiva)

Titulo X - Disposições Transitórias

Inclua-setande couber, um dispositivo com a seguinte red,!

ção:
"Art. - promulgada a Constituição, serã ela, no prazo

de eeeeenea dias, submetida ao referendo do eleitorado nacional,
que poderá aprová-la ou rejeit.á-la ... no t.odo ou em part.e.

parigrafo únlcb - o referendo será presidido pela Justi
~ ~~~~~:içã~~~cedendo-sea consulta relativamente a Titulas

" Art. 126 _I ••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

A emenda pretende t.ornar mais técnica a redação.

~;~;:J

(Tllj'~!i%J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 35'.5.

Acrescente-se, como §.5R artigo 35'S do projeto da
constituição, ° que se segue: •

§ sa - O Estado garantirá, a fundo perdido, condições
materiais e financeiras ao cientista. ao pesquisador. ao artista, ao
músLcc e ao escritor, comprovadamente sem recursos. para a elabora
çail e divulgação de seus trabalhos. e realização de cursos de aper:'
felçoamento no país e no exterior _

:!!!~I.!f.!f~~!!.Q

A histórIa nos informa que multos cientistas e f116so
ree , pesquisadores, poetas e escritores muito mais poderiam ter prõ
duzido se houvessem tido amparo material" e ccndíções financeiras me
lhores para a realização do seu trabalho. Por falta de recursos, õ
pesquisador deixa de realizar importante viagem de estudo, e o lite-

6~~~u~;~=~ ~ep:~c~:~:r~a~~~q~ef~::.d~e~~~e~h~~í;e~u~~~;st~~e~~~;:c~~
irreparável prejuízo para as cdênc.tas I as letras e as artes Pr een
chamos a lacuna através da obrigatoriedade do amparo efetivo do Es:'
tado à atividade científica, artística e literária.

EMENDA lPl0724-S
l:lQEPUTADO MAURtCIO NASSER

tp1enário

fI'p~;~;~--)

tJli7~'ã/ã71
.Ud.IO/CO"'lIle/.U•• ON'"do ,

EIItlnda (substitutiva)

TItulo IV - capItulo VIII

Dê-se ao § 19 do art.Sl a seguinte redação~

-Art.Sl - .................. • 1 •••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - A medida será "declarada pelo Supremo Tribunal r-c
deral, apês representação do Procurador Geral da República oi]
de quaquer cidadão, conferindo-se ao acusado o direito de a!!!,
pla defesa."

~~, a redação do ProJeta 'não está clara. Por Iss

a emenda.

JUSTIFlCACÃO

tJ PLENl\RIO
, "UTO'''''IT'.1CAÇ10

EMENDA lPl0720-2
fi CDNSTI"YINTE JAMIL HADDAD

(IT';~~'" - -,

Flli~â/?J
tUd.../C.....o1o'.ulcO.,"lü

§ 19 - Sendo emendado, o projeto volt.ará ã Casa de origem".

Dê-se ao § 19 do art. 126 a redação seguinte:

TITULt3 V - CAPITULO I - SEç1i:O VIII-SUBSEÇÃO 11

~ ( substitut.iva )

(!JPLENItRIO

EMENDA lPl071S-6'
(TI CONSTITUINTE JAMIL HADDAO·\lTOR
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EMENDA ADITIVA
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rijs··~

5W'.~JEJ

CONSTITUINTE JORGE ARBAGE

PLEllARIO

EMENDA SflPReSSIVA

Supr~m1r o Art. 481 do Projeto da Const~tuJ.ção.

JUSTIFICACÃO

EMENDA lPl0730-0
tJ
m- .~......'O/C.~I.. iC"~••ow.,io _,

!!E•.fENDA ~I01lIFICATIVA

~lodJ.fJ.car o Art 284, com a adoção da seguJ.nte redação

"Art. 284 - A execução fJ.nanceJ.ra do orçamento da UnJ.ão será efg

r.1""======,-----_.U10'''>'S1:.<coo;iO

PLENARIO

'~A lPl0731-8 ..". ---,
t=JC{)NSTITUINTE JORGE ARBAGE

Se é tecnJ.Camente adequado que a execução fJ.nanceJ.ra do orçamento da
UnJ.ão seja de compc.tênc1.a do Tesour~ !'l!1Cl..O~~!-,_ mostra-se :Lndefensá 
veI que. na ConstJ.tuJ.ção, se adote ríg1do preceJ.to pelo qual o seu

agente pagador passe a ser, de modo exclus~vo.. o Banco do Bras11 S/A

t10 País( out.ras ~nstJ.tuJ.ções f~nance1ras púb1:J.cas. de nível federal.
atuam, como o Banco do Nordeste do BrasJ.l S/A e o Banco da l\nazôn~a

S/A. os qua:LS poderão, nas re9~ões spb sua Jur~sdição. eXercer. com
a mesma pror~ciênc1a do Banco do BrasJ.l S/A, aquelas funções quanto
à execução do orçamento da t1nJ.ão.

JUSTIFICAÇÃO

tuada pelo Tesouro NacJ.ona1".

o Art. 481 ("DJ.sposJ.ções Trans~tórJ.as") estabelece que "fl.cam gõlran.
tJ.das as regulamentações de profJ.ssões Já exas eences",
VJ.gem, atualmente. no Bras~1, centenas de ãec,s ord:Lnár1Cls que dJ.Sc.!,

plinam, em detalhes, vexaeüas prof~ssões. Poucas não são as que,ta.!!!

bém vaa legislação ord:Lná:r;:l.a, vêm sendo mod~fJ.cadas, com o cejee ave
de serem adequadas às ex~gênc~as da real~dade necacnaa ,

desequilibrio econômico entre Estados e RegJ.ões do Pais, um dos
grandes desafios nacãonaas ,

Observe-se, além disso, que não é s6 sob o aspecto eccnôeucc que
se coloca o problema. Também no que se refere à receita tribut!

ria ocorre um ganho dos poucos Estados mais ricos em detrimento

das finanças daqueles que ensejan esses saldos das exportações

sobre as mportações , o que se agravará,.a menos que se adotem
providências ccnst.Ltucfcnaie para, pelo menos, atenuar a disto!'.
ção , a exemplo de outras nedí das similares já inseridas,
visto, no ente-prcjet.c

E que. face a imunidade tributáua prevista na Constituição, o
imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias '
(ICM), tributo responsável pela quase totalidade da receita es

tadual, não incide sobte as operações que destinem ao exterior
produtos industrializados.

Desse modo, toda a produção industrial oriunda desses grandes
projetos e de outras atividades também voltadas para o comércio
internacional, geram vul tosissima receita cambial e pouca ou ".!:.
nhuma receita tributária par-a o Estado produtor. Pelo contrário,

os impostos que essa substancial produção, em um segundo momen

to produzem, com utilização das divisas liquidas resultantes dos
saldos antes referidos, destinam-se à União e aos Estados mais
desenvolvidos.

E que, de acorde com a sistemática vigente, e , também, cansa _

grado no ante-projeto, o imposto de importação pertence a
União e o ICH incidente sob a importação, ao Estado do domi
'cHio'do Importador Como estes, em razão do maior nivel de de

senvolvimento econômico, se concentram em bem poucas Unidade';

Federadas, principalmente Sl10 Paulo e Rio de Janeiro, a tais
Estados será devido o tributo.

A emenda não contraria - pelo contrário, fortalece - a sistem!
tica constitucional do ante-projeto que adota. como regra,

distribuição, pelos diversos niveis de governo. do produto da

arrecadação dos impostos chamados federais. sendo os de impor

tação e exportação agora, por esta proposta. também integrados
à sistemática.

Por outro lado ,se cria. com a adoção da providência, uIDa fonte

nova de receita para os Estados, sobretudo os menos desenvolvl

das que. na sua generalidade. apresentam saldo positivo em

suas balanças comerciais com o exterior. ao mesmo tempo que se
estimula os governos estaduais a se engajat:em mais firmemente

r

no esforço que se desenvolve no País na busca do maior incremento
das exportações

Enf1m, privados Estados preponderantemente exportadores. pela si~

temática vigente, da fruição de um ganho t.ributário sobre os pro

dutos que exportam e assegurado aos Estados importadores a poste

rior percepção de impostos que tem por fonte aquelas exporteções ,
a emenda ora apresentada constitui medida de inquestionável just,!,
ça fiscal e cooperação federativa.

De ser, portanto, supr:LmJ.do o ~nfelJ.z. quão cr~ticável,praceJ.to do

Art. 461 ("DJ.spqs:Lções Trans~tór~as").

Objetiva a emenda corrigir, ou ao menos minimizar, os efeitos
indesejáveis apontados através da instituição proposta de me _
canismo de ccmpensaçãc aos Estados que apresentem saldo posit,!,
vo em sua balança comercial com o exterior. Vale dizer, que

contribuam com divisas liquidas para o orçamento cambial da

União.

o disposJ.tJ.vo cu j a supressão é aquc, proposta pretende o garant1men

to. a nível ccnetaeucacnea , de todos os dJ.,reJ.tos profJ.ssJ.ona1s con-ª.

tantes das le9~slações específJ.cas ora vasoeenccs , em evaõence J.O 
tÚ:Lto corpccata.vc que a Nação não pode acolher.

A regulação de atJ.v~dedes profiss~onaJ.s é matérJ.a de nível, de le 

gJ.slação ordinária. Sempre o fo~ e não poclerá agora. por censurável

manobra. d:LvJ.d~r os d~re~tos dos prof:Lss~onaJ.s bras1.1eJ.ros entre os
preva1ecentes antes da constJ.tu~ção de 1987 (e, portanto. J.ntocá 
veis), e os ccncedadoa após a Carta Magna que estamos elaborando.

A ConstJ.tu~ção Bras~1eJ.ra iiio deve ser utJ.IJ.zada, sob pena de l.mpe.!:
_ dolivel maculação. para acoberte:- 'interesses de grupos e c1asses pr,2

fiss10na1s.

Nesses casos, via de regra, são vultosas as divisas geradas
reduzidas as illlportaçeies efetivadas, nas unidades produtoras e
exportadoras. Dessa geraçi:lo de d~visas liquidas se aproveitam'

outras EntIdades Federativas.

JUSTIFICACJiO

O item II do art.277 estabelece a participação em dez por cen

to, na arrecadação do IPI, dos Estados e Distrito Federal pro 
por.cionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos

industnallzados, premiando o eej'oeçc exportador.

Dentro dessa mesma diretriz, e esse é o objetivo da emenda, é
justo e necessário ampliar a compensação ás Unidades Federadas

que. além dos montantes exportados, oferecem divisas liquidasao
País, isto é, apresentam valores de saídas para o Exterior,ánua!

mente ssuper í.ores aos valores das importações que realizaram no
período.

Essa partricipação adicional incidiria sobre os impostos vincu_

lados ao Comércio Exterior Omportação e exportação), no perce!!.

tua1 de vinte por cento eT de forma similar à hipotese do item

II (IPI) - limitado o valor atribulVel a cada beneficiária a
trinta por cento do montante a ser entregue e garantida a parti
cipação dos Iolunicipios. -

Essa providência compensat6ria impõe-se,' além de sua intrinseca

justiça, pois a imunidade tributána de que gozam os produtos •
industrializados exportados, conduz a que - sobretudo em Esta _
dos menos desenvolvidos - a produção resultante de grandes pro
jetos que lá se implantam. voltados para o exterior, a quando

de sua comercialização, nenhum ou diminuto tribut~ ou benefléio

geram para o Erário e população locais.

- Em ccnsequêncãe da alteração anterior, modi ficar, ccnpfeeen _

tando, o parágrafo 3Q do mesmo artigo 277, com a adoção da se 
guinte redação
-s 3g - os Estados entregarão aos respectivos Municipio$. vinte
e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos dos

itens II e III deste artigo, observados os critérios est.ebe tecj,

dos nos itens I e II do § 22 do art 276".

- Em ccnsequêncãa e sobre a mesma matéria, a redaçllo do § 8Q do

mesmo Art,272 fica modificada para a seguinte:

Art.272 ••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Isso porque, nesses casos, as economias estaduais envolvidas,da
das as suas características, não' tem capacidade de absorver se:

não uma pequena parcela dessa massa de divisas.

~
s maiores beneficiários dessa contribuição são. precisamente,

os Estados mais desenvolvidos da F"ederaçi:lo, cujas economias,P.!:.

lo seu grau de evolução, possuem aptidão para absorver, em seu
pr6prio provei to, as amplas vantagens decorrentes da maior dis
ponibilidade cambial, agravando-se, desse modo, o indesejável'

• EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA

- Acrescer ao Art 277 (caput) item cem a seguinte redação

"111 - Do produto da arrecadação dos impostos sobre importação

de prcd.itcs estrangeiros e sobre a exportação para o Extel'ior.

de produtos nacionais ou nacionalizados. 2051: (vinte por cento)
mediante rateio proporcional entre os Estados, oistr1to Fede _

• ral e Territórios, Que apresentarem saldo anual positivo do v,!
lar de suas exportações sobre o de suas Imporcações , na forma

prevista em lei complementar, limitada a participação de cada

unidade Federada a trinta por cento do montante a ser entregue,

devendo o eventual excedente ser distribuído entre as denaa.s
partacapentes • OI

"â '89 _ E racet tadc ao Senado da República. também por resolução

aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecer ali

quotas mínimas nas operações internas, não comprenedidas no item
11 do parágrafo anterior"

JUST!rICACAO

Trata-se. em ambos os casos, de substituir a inusitada exfqên 
cia do quorum de dois terços dos membros do Senado Federal. pe

lo de maioria absoluta dos integrantes daquela Casa Legislativa.
na aprovação de reecfuçõee concernentes à fixação "de alíquotas
aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias e

às prestações de serviços, interestaduais e de exportação" (Art
272, § 72, 1), " de alíquotas aplicáveis às operações Internas
reaj.Laedas com energia elétrica e com- petróleo, inclusive com 
bustIveis liquidas e gasosos dele derivados" (Art.272, § 72 .rr i.
bem de aliquotas mínimas em operações internas tributáveis não
compreendidas nas enunciações anteriores (Art.272, § 8l2), maté
rias de alto interesse ao equilibrio federativo. quanto ao impor

tante e básico exercício cas-ncmpe tencfas constitucionais no cam

po dos tributos.

Essa extraordinária imposição do quorum deliberativo do Senado,

em dois terços, em tão relevantes aspectos, não encontra pr~ede.!l

tes na tradiç~o constitucional brasileira. conflltando. inclusi_
ve , com orientação diversa adotada no ence-nrojatc em outros di,!
positivos similares, como, exempllficativamente, o li 5l;l, do mes

mo Art. '272, o que caracteriza ser inadequada e contradit6ria a
inovação.

Além de inadequado aos critérios adotados. na redação de dispasl

Uvas de mesma natureza, o "quorum qualificado" de dois terços
do Senado Federal, versando sobre fundamentais interesses dos
Estados, desnatura a Federação, ensejando sobre tão básicas def!.
çõee , inclusive de -alto relevo cperecãcnarj a ditadura de uma ml

noria das Unidades Federativas. principalmente quando, como cccj;
re,se estabelece tratamento de Imposto incidente sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e de pres tações de servi

ços, interestaduaIs e de exportação, gravâme fiscal da maior ex

pressão nas arrecadações estaduais. Significa, em assunto tão d,!

licado e relevante, introduzir o "veto obliquo" de minoria de E~

tados vencidos no Senado Federal. Nesse aspecto. como pretende
a emenda, a maioria absoluta é o critério que se impêle. pela no~

sa tradiçl:lo constitucional, pelo bom-senso e pelo respe-ito aos
principias da Federação e ao equilIbrio democrático de seu funci9

namenta.

EMENDA lPl0729-6
f'l DEPUTADO JORGE ARBAGE

tJ PLENARIO

fTI:;~~~=:J
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PLENARIO

DEPUTADO JORGE ARBAGE

DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 356.

EMENDA lPl0728-8,
[!J

f'l
EMENDA MODIFICATIVA

- A redação do § 7l;l do Art 272 fica modi ficada par,a a seguinte

Art. 272 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,•••••••••

I'§ 7l;l _ Em relação ao imposto de que trata o item lII, resolução

do Senado da República}r aprovada pela maioria absoluta de
membros, estabelecerá:

Dispositivo emendado: Artigo 386

Inclua-se. como §~Q do artigo 366 do pr.!!,
jeto de Constituiçr:i.o. o Que se segue:

§30 _ O Estado apoiará,técnica. material

e financeiramente. a iniciativa privada na instalação, eanut.encêc e
funcionamento de InstHuiçeies cultorais

~.!:!~~!E!f.!l~.!.Q.

üeve ser amplamente reconhecida a contribuição dada pe
la dona de casa para a geração da renda familiar, Como se em operaçãõ
de guerra. ela oferece, desde o lar, a indispensável base logística
para a ação externa de marido, irmãos e filhos, em busca de recursos
para o sustento e o bem-estar de todos, Enquanto os outros trabalham
fora, a dona de casa cuida da limpeza, compras. comIda, lavagem de
roupa. conserto de instalações hidráulicas e elétricas, assistência
às crianças. etc •• _ tudo isso sem descanso, sem férias, sem remune
çUo. - E fácil chegar_se em casa. e encontrar_se tudo limpo, tudõ
pronto, sem a interrogação de quem o faz, de como o fez, de quanto
custou.

Está na hora de reformular-se a situação da dona de ca
sa. Devemos reconhecer-lhe a sua condição hUmana. Devemos refletir sõ
bre a necessidade de obter repouso. para a recuperação das energias

g;:t~~~ ~a~~r~~~ tn~~Tf~;=d~r~~'m~r~~~t~ ~~;s~sQt~~~~sc~i~;e;sosv~~~~
mundo, ela mergulha na solid~o e no abandono, quase sempre sem o mini
mo necessário para viver. Envereda para a mendicância, porque nin-=
guém dá emprego para o idoso. e só por mui tas sorte consegue uma vaga
em asilo de velhos, ponde passa à condição de morta-viva. Se, porém,
puder contar com uma aposentadorIa, a dona de casa, de idade avança
da terá com que viver, e deixará de ser peso morto para a sociedade,-

Quanto à pensl:lo, não é justo que a viúva. quando mais
precisa, para atender às necessidades de criação dos filhos. veja re-
duzido o ganho com a diferença entre a pensíio o salário ou a aposen
tadoria percebida pelo segurado falecido. -

JUSTIFICAÇJiO

Objetiva a emenda dar coildiçei3s de exis

tência a entidades culturais da espécie no interlor do país Pode oco!'.
rer a circunstll.ncia de haver biblioteca particular numerosa e selecio
nada, em vias de parar no "sebo" depois da morte do proprietá1io. por
indiferonça e desinteresse da família, preocupada meis em ganhar novos

espaços na casa ou apartamento do que em preservar um tesouro biblio 

gré1rico. Se o proprietário, qerateente desprovido de recursos. puder

obter apoio do Poder Público, cuidará em orqenfaee , classificar e con
servar 1.1vros, jornais maIs antigos e cccumeatcs , a fim de que estes

possam ser manuseados e consultados por todo mundo. Em luga.- da disper

silo e da perda inevitáveis no sebo. haverá o eprcve.í tanento por i'ltei
ro desse patrimônio. penosamente reunido. Outras vezes, e-dst em condi-

ções para a fundação da museu histórico e de história natural, QU de
centro de arte. casa de cultura, etc., mas as autoridades Jocars não

se .ostram interessadas Dor iniciativas dessa natureza, Que poderão
corcretizar-se se particulares as tomarem a peito, sem rfne lucra ti 
vos./O apoio, pode traduzir-se em cessão de local, provisorio ou defi
nItivo, de técnicos e outros funcionários e~\de Subvenções em dinheiro.
Investimento em cultura é ainda\o melhor tn~est1mento para Q país

Inclua..se , como parágrafo única do artigo 302 do projet
de Constituição, o q..ue se segue:

§ 601co - As empresas controladas por estrangeiros I mes
/llO as não incluIdas na Lei das Sociedades Anônimas. e as de capi ta
Misto, ficam obrigadas a publicar o seu barencc semestral em órgãos de
cceurucecãc social e no Diário Oficial. nas capitais dos Estados onde
se sediem, explicitando, em quadro à parte, a sua composição acaonâr-La
ou de quotas.

tulçao, o que ;~c;~~~~~, como § IQ do artigo 356 do projeto de Const!

Art. 356 - •••
a - •••
b - ••
c - •.•
d - •••
e .....

§ 1" - Estendem-se à dona de casa os benefícios da
Previdência Social, incluindo a aposentadoria integral com vinte e
cinco anos, ou proporcional ao tempo de contribuiçeies, tudo regul.amen
tado em lei ordinária. -

§ 2Q - Equivale-se a cemper cento' à aposentadoria a
que teria direito o segurado a pensão da viúva e filhos.

EMENDA lPl0725-3
f:'oEPUTADO HAUR1CIO NASSER

r.r_.,- ,Lul.. o/COK'U.O,.U.~OW, •• .lo _,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: A.rtigo 302.

Torna-se neceesar.re e impositiva a publicação do balanço
semestral das empresas controladas por estrangeiros, mesmo as 'não in
clu!das na Lei de Sociedades Anônimas. e as de capital nus to, Essa d
vulgaçllo nos órgEios de comunciação social das capi tais dos Estados on
de elas se sediem permitirá o seu maior controle e fiscalização por
parte do governo e do público. Refletir-se-á isso no próprio comporta
mento da empresa, mais cuidadosa em relação ao Fisco e menos desonesta
na concorrência. A sonegação de impcstos, o sub faturamento e outras
artimanhas deixarão de ser fato comum. e o nosso pais é que lucrará,
por passar a auferir maior renda.

PLENARIO

EMEI'fDA lPl0727-0
f!'bEPUTADO I~AUPICID NASSi;:R

m- --'- 1u10/Jun..'"'õ1o __,

m- l~I1.I.u..."C~.o __,

r.r '~.d.../C......do/....OM' .....

~A lPl0726-1
(!J

r.r:--;-:--__ 'udlllO/ecw'nte/.ulccw'nio -,
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PLENARID DA ASSEH8LI:.IA NACIONAL CONST:íU!NTE

A manutençãb do atual regl.me legal-trJ..butárl.o, a.eto é, a subml.ssão,·
para a l.nc~<lênc.l.a do ISS, de lJ..sta de eervacce , de natureza taxl:ltJ..
ve , raedaerrce leJ. complementar, sJ..gnJ-f3.cará a vedação a abusos exatQ
de Estados e, portanto, a tranqu.l.lJ.zação, tão neceeeérxe e atualmen

te ocorrente, do contrJ-buJ..nte desse l.mportante ampceec ,

JUSTIFlCATIVA

Acreseenl:oU-se a palavra "militante" porquEt o

advogado-, para ser juiz,. terá que ter experiência profissional e estar fa:nil1arlza

do com os atos CIoprocesso, que só aô:;!uire can a militâ..'1cia efetiva.

~
O inciso V do artigo lSS d:> ProJêto de COnstitui

ção da o:mi.ssão de Sistemat1zaJ;ão, assim redigid:>o "é CCiIpUlsór,L~ a <ÇOsentadorla,
cem vencinentos inte)rilis, por invalidez. ou aos setenta anos ~ idade e facultativa.
aos trinta anos de serviço, ap'5s dez anos de exercIclo ~fetivo na Judicatura". pess
a ter a seguinte redação

"é ·c:enpul.sÓria a ap::>sentadorla, can vencínen

integrais. por invall~::, e facultativa aos trinta anos de serVJ.ÇQ, depois de dez a

de exercdcíc efetivo na Judicatura. Ap'5s os setenta aros de idade o juiz

sublretido a- exarre• .anualnente, por Junta Irédica eSfeclali?ada, para aferição de s
cap3cidade para o t:nIbalho".

~
O i.nclso VII do artigo laa do projeto de' consti

bliçao da cani.ssão de Sistematização, assim :redigido. "no caso. ~ mudançado JuIzo.
<xl nag:f.strado será facu1tad:J X'ell'OV'er-Se p:ra. a nova sede, para. outra O:marca

igual entrãncia, ou cbter disfonihilldade o:m vencL'lentos integrais", passa a ter

seguinte redação

"00 caso de nu:lança do JuIzo, ao magistrach
facult:ad:J mrtm>er-se~ a oova sede.ou p3I8 outra o:marca de igual entrância".

JlBI'1.FIC1'I1'IVA

A siilples JTJtJdança da sede do Juízo não é noti
suficiente puq a disponibilidade co:nvenciJrento~ integrais O magistrado, ;;lO

gressar na caneira, sabe que deverá zelar pelo interesse pÚblioo, colocanOO"1)
do interesse particular. A disp::mibilldade não convêm aos cofres públicos p;lrquE! re
SUlta no pag~,b:l dtQlica.::b paza o nesno cargo-, ou seJa, para o juiz que estã afas
tado e para o que estiver exercen.b dito c:ar;o em seu lugar.

savee sJ-tuações formadas de sele a edição do dlLploma legal supra
ca.tiadc , que rege, nac:l.onalmente, o ISS.

Essa l1.stagem, entretanto. não deve f1.car aavreeenee a cargo da
cada Estado, como adm~te o texto do pro j eeo ora emendado. A preva

lecer essa or3.entação. os Estados. va.a legislaçao ordJ..nárJ..a pró 
praa , buscarão levar a ancaeêecaa do ISS a eervaçce de qualquer ea

pécae... no afã, que têm demonstrado, de crescentemente arrecadar. Por

outro lado, ter-se-á, se não prevalecer lJ..stagem de âmb~to nacaonaã , •

que õe'temunaãc aexvaço venha a ser trJ-butado num Estado e não em

cuerc , craeneo-ee confusão que, nesse setor tributár3.o, hoje 3.neX1.g

te.

JlBI'1.FIC1'I1'IVA

Frequentes são os casos em que a aposentaoori
eatpU1SÕrla aos setenta anos de idade atinge o ma;ri5tracb na plenitude de sua capacl

&de física para o trabalho. ~ evasenee, na hipótese, o preJuízo para o ermo F1i
, P='is,. can a ~tador.La desse magistraà:l, t:erã o Estad::l que p3.gar desnec:essa

rianente O neSlO salário para outro, além daquele que sêguepaganoo ao aposentado •

outro 1ad:l, este inteIesse público há de prevalecer sc:bre o interesse parti

da abertura de vaga para outro juiz, can a aposentadoria de que se trata.

~
O caput d:> arti')O 189 do Pro~eto ~ Const:lt:ui~o

da cantssão de Sistematização, assim redigido· "Un quinto dos lugares dos Tr.ibunais

Estaduais e do 'l'ribunal do Distrito Federal será or.p;:lsl:o, alt:=rnada;m:l1te, dos~

bios cb Min1st:ério Público e de advogacbs, de oof;Órlo sal:/er JurIdfoo e reput~'&' i

libada. com rrais de dez anos de carreira ou de ex;.:eriência profissional. indicados

em lista sêxtupla pelos ~ãcs de representação das resp;:cti...as classes". i2SSa a

ter a seguinte redaçoo:

"Un quinto dos lugares dos Triounais :Estad1Jais e

do Tribunal do- Distrito Feeeral será o:rposto, alternadar"ente, ~ ne.ibros do Hinis

tério P'qblico e de advogados m:l.l1tantes, de noténo saber jur!d1co e reputação ili
bada, can rnrls da deZ anos de carzeira OU de- a;er.f.ê:lc1a profissional. indicaõ:ls em
lista ~tupla f:elos: ôr>;rãos de. representação das res~tivas classes".

EMENDA-1PI0738-5,
I!J CONSrITUINrE NAURI~; FRUEr

_UUo/.V1T....A;io~====;;.,,===_-,

í~/' .~l.90, inciso I, letra "clt, que trata das
garantias- da Trag'J.stratura, deverá ter a seguinte redação;

• 'IA irredut.iJ::lilidade reàl de 'venciIrentos, sujei
tos, entretanto, oos :irrp::lstos gerais, extraordinános e o de' renda sobre o venci
nento b3si.ro e adiCl.onais".

'JlETIF!C1'I1'IVA
" "Asalutar nanutençãoda princípio da rr.redutibi-

~~ : =:Sci~gistratura tem reflexos, inclusive. na própria indepm-

~ sonente se tornarâ conaeto eJÓ.s~:a~~ra:~~~ci~0jJ1S"':;~~
comã situação inflaclonãn.a que evemtualrrente" o pa!s p::lSsa atravessar, circunstân
cia que !.rá reduzir.Q valor real" do perCEbido pelo rnal)1.straoo.

I - - 1I.demlls, a tributação do 1J"posto de renda sobre
. o -renc:iIreqto bãsiro, TOSnoldes da nagistratura -de alguns paIses europeus, inclusi-

ve a InglÇl.terxa. é Justificada pelo fato de não se constituir renda as wrbas e-
. ventua1Jrente pagas aos nagistrac10s de a;lJUflS Estacbs. --

EMENDA lPl0739-3,
f1 CO'5Y:W·"rE MAURICro FRUET

EMENDA lPl0740-7
I'l çQliSIITU'NTE MAOO,çIO FRU!!T

PY;;''''=:J
rrwi";o/YJ

Fôê"":J
@i'sE

r=;:~~;':J

ffii~'-mJ

DEPUTADO ASDRUBAL MENOES BENTES

=- lfIl10/~~n",~Açig

o art. 460 ("DisposJ..ções TranS1.tórias") determ1.na que- até serem fJ..
xadas, em le3. complementar, as alíquota!! Jlláx:unas do IVV. não excedg
rão de 21.

EJ.ll'mS'W!. ADITIVA

Acrescer um parágrafo ao art 272, com a segu3.nte redação.

"Art. 272 - •••••••••••••••••••

§ ••••• - Le.l. complementar al1.stará os serviços
sobre os qua1.s l.ncJ-dJ-rá o l.mposto de
que trata o J..tem 111"

nX?O/.~n""'cio ---------,

E quanto a eIllolumentos e custas, são unposições f1.nanceJ-ras que,
por sua natureza, devem cont1.nuar como ora estão, ou seja, !lm! 

~ quanto à natureza dos atos eeeeeeaeae abrangJ..dos.

Dessa .forma, J-mpõe-~e a supressão, na íntegra, do a.eem XIV do ez;
tiaqc 12 do ProJeto da Constl.tu3.ção.

Alcançan~ot~das as v~ndas a vareJo, :lsto é, quer as feitas a p~azo,

quer as a V.l.sta, sera ex~gJ-do do consumJ.dor fJ..nal, sem dJ..stJ..nçao.

JUSTIFICAÇÃO

Passando à competêne:t.a trJ-butárJ..a dos Estados, o Imposto sobre
Prestações de ServJ..ços (ISS) ~é trataélo, no Projeto ora emendado
juntamente com o IeM, no J-tem III do art. 272

Como'e de todos sabl.do. atualmente esse trJ-buto, de competênc1.a

dos MunJ..cípJ..os. só ~nc~de sobre serv1.ços alistados em le3. comp1e 

mentar (Decrlol"n-leJ. n2 406/68, com a redação que lhe foJ.. concedJ-da

pelo Decreto-le). n.!! 834/69). Esse elenco fo1., e a).nda é, consJ-derã
do taxat:l.VO pelos tr~buna3.s e por expressJ..va ma1.orJ..a dos doutr1.na

dO:t::es, com o que fo.1. contJ..da, adequadamente, a ânsJ.a arrecadatór1.a

das Prefel.turas MunJ..cJ-pa1.s. medl.ante .1.nterpretações as maJ..s var:l.a

das e descab3.das.

SUa :l.DstituJ..çào não afasta. da operação de venda a varejo, o ICM

pelo que este e aquele (IVV) serão Cumulativamente- pagos pelo con 
sumidor fJ-nal ~ qualquer que seja o mon.!tante de sua compra ou a na 
tureza do bem adquJ..rido.

Mbstra-"p óbvJ-o que tal relação de serv:l.ços deve ser revJ..sta e am

pl:l.ada, para sua aelequação à realidade emergente de novas e expre~

P%"etende ser o "sales. tax" bras:tleiro, em caráter neutro.

Alardeado como grande conquista para o robustec:tmenta das :f1.nanças

mun1.cJ..pais, o Imposto sobre Vendas a VareJo, Jâ conhecado como
IVV, é, em verdade, outro e pesado encargo para o contrJ..bu.J.nte bra
sJ.leJ-ro.

EMENDA SUPRESSIVA

Sl.l.pr1.mir o J-tem 111 do Art. 273, e. em deco.-rênc:ta
- suprJ-m1.r o § 42 do mesmo Art. 273, e

- modl.f1.car o § 52 do mesmo Art. 273, com a adoção da seguJ..ntel..--·
redação

" § se - Cabe a leJ.. complementar f~xar as alíquotas mÁ

X3.JnaS dos ~mpostos de que trata o J-tem II de~

te art3.go";
- suprJ..mJ..r o Art. 460.

JUSTIFICACJ\O

~~~~~ ~yrlx~~;:~~\72 passa a ~sental" a seguJ-ntel:"edação:

uArt. 272 - ••••••••••••••••

111 - operações r-eãe'eaves ã circulação de mercado

rias, realizadas por produtores ,industrJ-aJ..s
e ccmer-caeneee , bem corno prestação dos serv,;.
ços eã as-t ados em lei compleMental:".

"

PLENARIÕ ..·'"/COIll"iO/IUl.O~,...O------_:_-,

EMENDA lPl0735-f .....=c=---------,
(I CONSTITUINTE JORGE ,A'RRAGE

EMENDA -lPI073l)-9',
l: DEPUTADO ASDRUBAL MENOE·S BENTES

rrr----------Tlnc/ol\lulflUçlo ---,

JUSTIFICAÇÃO

O ISS,de competência dos Munic!p:t.os, passal"á ã órbJ-ta dos Estados,

consoante o Projeto OI'a enendado. O texto deste, entretanto,não e~

tabe1ece qualquer lJ.nitação ao poder trJ..butante dos Estados quanto

ec mencionado imposto,ensejando, aaeam, a l.nterpretação de que po

derão, em leeJ-slação ordinár1.a, amplJ.ar, desned1.daoente,o elenco

dos serviços que serão al~ançados pi!lo ISS.

Ora, atualmente os liunic!pJ..os estão contidos por força da lei COJ:1

plementar (o Decreto-lel. n9 1l0G{6S), com atiniincJ..a aos serviços su!.

cetJ..veis de imposição do ISS.

t de reconhecer-se que tal listagel!l deve ser- atualizada,absorvendo

outros serviços que se eneorrtz-em fora do alcance do ISS.

Se a cada Estado foI' garantJ-do,como está no Projeto, o direito de

estabeleceI' sua lista de seI'Viços, para efeito de lançal:lento e a7"r,!!

c:adação do ISS, seJ'â 1"OmpJ-da, em ôespr-ovea'tc do contrJ-buinte desse

JJl\posto, a unifornidade nacional ora prevalecente. A fúria imposit,!
va que caracteriza o poder 'trJ..butante em tais situações é de todos

r
c onh e CJ.da e não convéM que, quanto ao ISS, seja permitida.

Portanto, é aqui proposto que o ISS-, de competência dos Estados, so

merrte inc.1.da osbre os serviços constantes de lista, de natureza ta

xativa, apresentada em lei complementar, e, portanto, de alcance n.,!!

cJ.onal •

PLENARIO

EMENDA lPl0737·7
f"
r.r .~IN.l.""."""do/SUl.ul..lo

_Trata~SEt, portanto.....de maJ..S um ass~E!.C!~<Lo_consum1.dor bras~le1.r:.o _.

I
pois novo encargo tr1.butár.1.o que ele de ....erá satJ-sfazer em cada com
pra que f~zer.

Nada o Just.l.f1.ca, de ....endo. portanto, ser ret3.rado. como aqu1. propo1!

to, do corpo do Projeto da ConstJ..tul.ção.

çrP'ns":J
[:Jmi';õfY]

'Lld"""co~'UJo/s~ •• evloslo

PLENÂRIO

'~UAlUOlco""S.O/l""co"'ulo

t'LE'NARIO

CONS'l'ITUINTE JORGE ARBAGE

Além exeec, essa des1g~ação. no ;text~"da con~t1tu1Ção Brasl.leira
constitui-se erronea uecnace , ja que e a meceeae , osuensavemenee , de

nível de legJ.slar;ão ordJ.nár1.a.

Portanto, é de ser accahaea, por pez-tanerrte , a emenda modJ.fl.cat1.va

ora apresentada ao Art. 284 do ProJeto da Const:Ltu:1ção.

SupI'J.ma-se o § 19 do Art. 272 do Projeto da ConstJ..tuição.

JUSTIFICAÇÃO

EMEnDA SUPRESSI\TA

o ressuscitamento, contido no ProJeto aqu~ emendado, do J..nstJ..tuto do
-lucro extraord~nárJ.o", de mU1.to expung1.do da s1.stemática legal-tr~

butárl.a bl'aSl.le~ra, deve ser ev~tado, pois é anacronismo ~ncompatí _
vel com a real1.dadc econômJ..ca e soeJ.al da N'ar;;ão

'UTO"~U"'C'C'O ---,

JUSTIFICACS':O

o 3.tem cuja supressão é ora proposta estabelece, sob o título "A
~SUCESS1i.o HEREDITliRIA", que "A transmJ-ssão, por morte, de bens ou

< valores Elstá sUJeJ..ta a emolumentos, custas e tr~butos porpo,rc:J.O-
naJ..5 ao valor do qUl.nhão, atend1.do o prJ-ncíp~o BocJ..al da dJ..Btr~

bUJ..ção da renda e da rJ-queza".

O'-a. a .matérJ-a já está, quanto a tr~butos, adequadamente dJ..scJ.. 
plJ..nada por outros d1.spos.l.tJ..voB do mesmo Projeto, como abaJ..xo dg
monstrado

Retllmente-. é de competêncJ.a da leg:l.slação ordl.nária estabelecer as
al,Íquotas :l.nc:l.dentes sobre os rend.1.mentos das pessoas JuridJ..cas, P2.

d(mdo agravá-las na extensão que cons:t.derar conven1.ente aos int.erbs

ses nacionais, conforme o volume daqueles resultados AlJ..ás. o sist~

ma legal vJ..gente já aSBJ..m procede.

Além d3.sso, a cOlocação desse prece:t.to no TÍtulo :rI, Capítulo I, do
Projeto. li l.nadequada, pois sendo em.1.nentemente de natureza tr.1.butá

ria. devel':l.a ser tratado,esso acolhido, na seção 111 do Capitulo I do
Título VII. onde li atrJ-buída competênc3.a à UnJ..ão,no art.270,para J..n1!
titu1.r J-mposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

(1) - no J..tem I do § 12 do Art. 257. onde é estabelecJ..do que os

trJ.butos terão em V:l.sta. prJ..nc~palmente.. a Just:1ca soc1.al

e o desenvol'o'J..mento equ~l3.brado entre dl.ferentes regl.ões
do Pais;

(2) - no J.tem 11 e no § 52 do Art. 272,onde aos Estados é asseg!!

rada competênc~a para J-nst.l.tuJ.r J-mposto sobre transmJ-ssão

"causa mort3.S" e doação de qua1.squer bens ou dJ..re1.tos, ber!
como determl.nado que as alíquotas desses trJ-butos" serão
progressJ..vas e não excederão os lJ-m1.tes estabe1ec:t.dos

resolução do Senado da Repúbl.l.ca".

rrr----------TUTO/Junlf'cAcÃO--------__--,

EMENDA SUPRESSIVA
Supr.1./lI.l.r o J-tem XIV da Art. 12 do proJeto.

Com o visi:vel J.ntuito de ser elevada a arrecadação trJ..butãl"ia

dos Est"dos e do DistrJ.to Federal, o Projeto, no § 19 de seu artJ.go

272, acsegurou-lhes competência trJ.butárJ.a para "ans-ta'tua.r- UI'1 ad! 
cional sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o lJ.ml.te
de cinco por cento do valor do imposto deva.do ã União por pessoas
físicas ou jurídl.cas eeaaderrres ou doml.eiliadas nos z-eapec't avos ter
r~tórios". -

Em verdade, o preceito, apesar de SUa ge nez-aâa.dade , somente t

beneficiará os Estados ~conomicamente expressivos, em especial são
Paulo, já que neles estão concentrados os grandes contribuintes do
imposto de renda, quer pessoas físieas, quer jurídicas. De seãc.en
tar que nos Estados nordestinos e amazõnieos as grandes enpresas an

dustrial.s, por força de legJ..slação de estlnulos fJ..scais. estão aaen
tas daquele tributo, ou o recolhem parcl.almente. -

Além disso, o dispositivo cuja sup;essão é ora proposta cone

ti:tui-se criticável inovação no Sistema Tr1.butário lfacional, Já que
a competência para ans'tatuir J.lllposto "sobre a renda e proventos de
qualquer natureza", como estabelecido no item 111 do Art. 270 do Pro
jeto, é da União. -

Mostra-nos a experiência no campo trJ.butár1.o que toda vez que
ao Poder públJ.co, de qualquer nível, é assegurado instituir ou ele
var tributos até determJ..nado liml.te, ele lo o o adota ois sua v _

racl.dade impositJ.va costuma ser insãêí:"ável.

Outrossim, o novo instituto trl.butário enseja graves ccn-'

. ''':I'11tos interpretat3.....os, já que aos Estados, aSS1.m como ao DJ..strJ..to
Federal, não poderá ser negada at1.vidade fiscal~zadora relacJ..onada
com os fatos geradores do J.mposto de renda, justamente a área em
que atua, de modo exclusivo, a Fazenda Federal.

O "adJ..cJ..onal" aquJ. comentado não pode, portanto, subsJ..s

t1r, devendo ser .. para esse efe:l.to, suprl.hu.do do texto êQ P'l!'crjeto t

da ConstJ.tuição o 5 19 do Art. 272.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea "e" do ítem I do Artl.12
JUSTIFICACJi;O

rrr-- ?lItl",.J(J'l","A:11>------------,

I:JI'IENDA lPl0733·4
I!J CONSTITUINTE JORGE ARBAGE

F,inlllmente,merece repúdJ..o a expressão, apresentada no dJ..spos1.t1.VO cu
ja supressão é ora propostll,de ser o excesso de lucro "obr~gator1.a 

mente aplicado no programa nac~onal de errad1.cação da pobreza", por
dar dest:l.nação específ1.ca à receJ..ta adv3.nda de ~mposto.o que contra-

- ria a boa t-;knJ..ca 1egal-tr3.butáriâ,e tamblm por enseJar a-;nterpreti!."
ção de que a objetJ-vada "errad3.cação da pobreza",a que a UnJ..ão deve
dedl.car-se,está jung~da,prJ..nc1.palmente.aotrJ-buto cUJa 3.noportuna rg
ab~l~tação é pretend~da.
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",/ Art. 209 - • 4 ••••••••••••••••••• ,

~' .
'IV - Os cr~mes polí.t:LCOS e as :Ln.frações penais prat1

cada; em detrimento de bens, s exva.çc s ou a.ncer e s s es da Unl.ão ou de

suas entidades autárquicas ou empresas púb1:Lcas, e:l..cluídas as con

travenções e ressalvada a competênC14 da Just:Lça M:Llu:ar e da Just2:.

ça Eleitoral.

u,;;;;;iMG"l
f:::n7~'qp:J

CONSTITUINTE MARCOS LIMA

ElolENDA MODTFICA'l'I'VA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2S~

Os crimes contra a integridade territor}.4l e a sober.=.

U1.a do Estado nunca foram da compctência dos .Juízes seaeeaa s ,

Tais crimes. se=pre foram dll competênc14 da .Justiça

H.l.l.l.tar desde. o tempo do IllIpér.l.o. a. princrp:Lo :tlltpl~c:Lcalllent:e,

pIl.c:Ltamentc. com o advento da Ul1 n9 1.S02, de 05 de Janç:Lro de 1953.

que revogou a Lel. n9 38, de 04 de abr.l.l de 1935.

Assim sendo. a compotênc:r.a para julgar eaas crimes co!!.
tra a l.nteBr:Ldade territorial e 11 soberan:La naC10nal nãõ se or1.gi

nou pela ação dl.l:cricionár1.a dos governos após 1964. e S:Lm por imp~

s:Lção hl.stõr~ca bem anterl.or a esses governos.

A .Just1.ça Mi11tar li: uma justiça e s pe c a a ka and a , ane e-'

gradll no Poder Jud:Lcl.ár:Lo como as dema~s Justl.ças do país. -

O alto conceito na apl:Lcação jur1sd:Lc1.onal que gran

jeou ao longo de seus 180 anos de profícua eXl.stência, mormence nee

momentos ma.:LS graveç da nec a cnaLã d ade , e o ma~or argumento para Que

a sua competência pão s e j a mut:L1adll em nome de uma renovllção que t.2,

dos desejalllos, mas no ma1.S alto een c a ec ,

EMEl'IDA lPl0749-1
t'

EMEf~DA ADITiVA

"""m".."'. ----,

Acrescente-se ao Art 3515 o parágra rc 51:1.

Esta emenda visa a proteção do consunl 

dor, já ccneaqrada em várias Const~tuiçl:les modernas como

Portuguesa (Art. 110) e a Espclnhola (Art 51)

Além disto, a própria ONU já raconneceu
os direitos universais e fundamentais do ccneumoor (aeuotuçac
ns '91248 de 09/D4véJ; .....---... /l

.JUSTIFICATIVA

§ 51:1 O pesqlJ~SadOr, o professor e

o profissional liberal poderão amoor tar diretdmente, equí.peaen
tos, instrumentos e acessórios para seu trata lho • em quantida:

aes não excede~tes às do seu uso pessoal.

§ H! As essocaações de consumido

res e as cooperativas de consumo têm direito, nos termos da

lei, ao apolo do Estado e a serem ouvidas SOblC as qucetnes

que digam resoer cc à defesa dos consumidores.

DISPOSITIVO En(WOll.OO:. l\rt. 395

§ 2l:l A pub1J.cidade é disciplins.da

por lei, sendo pro~bidas todas as formas de puhlicidade ocul

ta. indirettl, enganosa e doãosa

EMENDA lPl0746-6e CONSTITUINTE RONALOO CARVALHO

('l PLENARIO
~

o caput cb art:1p 193 do ProJeto ele constituição
da Ccrnissão de Sistelra.tiza~, assim redigido "A Justiça dos Estados instalará Jui

zados especiais, providos por Juízes togad:15 e lei'iPS para o Julqarmnto e a exec:u;ão

de causas cI vere e criminais", passa a ter a seguinte redação

"A .Justiça d:>s zeeeôce instalará )w.zados espe

ciais, providos por Juizes ~, para o Julgarrento e 11 e>.ecuTào de causas clveis e
criminais" •

JUmF1C1\TI1..

O julgarento e execução de- causas civeis e crl-

exige investidura ôe bachazel em direito caro JuiZ natural. ou constibJciooal

para exercer a. Jurisdição es l'll';::Ite do zseeôo, cx:n as 'Jaràntias da COnstib.U.ção. que

lhe asseguram a :lnparci.allda.de Uidispensãve1 ã exJ..stêncra do devido processe le;al.

DaÍ~ pxquê da e»=1us.i:1 cb leigo, qw não eea esses predica:rentos.

EMENDA lPl0742·3
fl CON911UI"TE MAURICIO FRUET I ~..:;.~
r.r ,.u••,o/eo.. ule/l....<u'Ul:o ---, ou.

f: PLENARIO DA ASSE'~8L!;rA N~CXDNAI CONSTITUINTE J tI1"JO~

.JuSTlnCl\TIVA

'rUTO/ILl'TI.'o:>.çãO, ---,

JU5TIF'ICAÇAO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.IP

SOIllOS pelo "desarmamento geral, simultâneo e
controlado" (Art âü , Inciso IV) e pela "dissolUÇão de todos os blo

cos pol!ticos militares" (ar t la, Incisca v).

Há que se ter coerência e ir até as últimas co~

seguênch.s na luta pela sobrevivência da humanidade, contra. um holo 
causto nuclear f: necessário que o Brasil declare enra t fcaeent.e que
não fabricará artefatos nucleares.

CONSXU'UINT6 ltARCOS LIItA

PLENÁRIO

.uMi""'/eO..l1dol ... oeO..,..Ls -,

Art 2S~ - O oficia~ das Forças Armadas perderá o posto
e a patente por aeeençe condenatória ã pena restritl,.va da ~iberd.!

de individua~ que u~trapasse dois anos. passada em Julgado, ou se

for declarado indigno do oficialato ou com eãe incompatível, por

decisão de Tribuna~ Militar de caráter pernanente, em tempo de

pea, ou de Tribunal Especial, em telllPO de guerra. Poderâ ocor 
rer a:inda. na conformidade de leg:islação ordinária especlf:ica, a
perda do posto e patente, por Inativo de ingresso eto asecae de Fo;:;

mação das Forças Arnladas.

A emenda ora oferecida teto o obJetivo de criar o in -

dispensável. amparo const:itucJ.onal para os que p1e:iteiam o ingres....

so nas escolas de fortllaçào de Oficiais e Graduados. situação pas....

slvel de ocorrer no âmbIto âas Forças An7adas, sendo de alta cem"
vemêneí,a para a administração m:i1itar, sua aprovação.

JUô'r'!FICACÃO

O Artigo 25~ do PrOJeto de Constituição passa ter

seguinte redação:

EMENDA lPl0750-4
fl

CONSTITUINTE MARCOS LIHA

f 19 - aes e ~oro especial se estenderão nos casos ex

pressos em lei. ao s crimes contra a int8grl.dade terr~t;orial e =ob,!.

l'ania do Estado.

Acrescente-se um parágrafo (como S 19) ao art:Lgo 228

do ProJeto do Const~tu:Lção da CQlllissão de S"scematização. de 9 de

Julho de 1987. passando o atual parágrafo úru.co para 5 29.

o progresso t.écmcc-cfent í r.íco do ar-e-,
sil. s6 será acelerado se os profissionais brasileiros puderem

ter ... para o seu trabalho a poss~bilidade de importar ou t ra-,

zer- os equipamentos atualizados e aperfeiçoados que silo rabr L,

cados e desenvolvidos no Exterior. já Que no Brasil, em geral

não é possíVel adquirir estes equipamentos, ou por cesfnteres-,
se dos Jmport.adcres ou pelo elevado preço

Art. 228 - •••••••• '.' •••••

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 228.

Tu10/n.'......çÃo ---,

EMENDA lPl0747-4
l?

rêBOO~

rruJ'''õp7J

Inclua-se, no Art Ip • o sequí nt e Inciso:

nArt'9 ••••••••••••••• " ••••
1 ••••• ", ••• _ ••••••••••••••

X)JHf - 0." renúncia à Fabricação de arteFatos

nucleares. A atividade nuclear em todo o terri

tório nacional somente será admitida para fins

pacíficos"

EMEl'IDA lPl0743-1
tJ ROBERTO rREIRE.

r.r===---.U..._,~.~I..1.0'.............1.

f 29 - •

EtlENDTl tmnIFICATIVA

DISPOSITIVO Cf.fEr~DA90: Item XX do Art. 13

o item XX do Art. 13 passa a ter a ">e-
guinto redação:

Item XX - saúde. segurança e higiene
do trabalho, garantindo_se o acesso. flscallzaçJo e informa_
ções aos seus 6rgã"'s representdtfvos.

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda justifica_sp para assegurar

ao trabalhador, além da saúde e da segoral1Ça do trabalho, o

dire1to de saber como e em que condições estão trabalhando

JUSTIFICAÇÃO

4 Justl.ça Militar é uma justiça cspec:LaH;r;ada, ínte

&r.:J.da 'no Pode:!: .Judiciárl.o como as demal.s justiças do pais.

O alto concel.to na apl:Lcação jurl.sd:Lcional que &ran

jeou ao longo da seus 180 anos de profrcua c,",istênc1a, lJIormcnte nos

aceenees ma:LS graves da nacionalidade. é o Illaior argul'llento para que

a sua organização e competência não sejalli lIlut~ladas em nome de uma

renovação que todos desejamos, iDaS no mais alto sentido.

A co~pctênc1.a da Justl.ç.a Mil:Ltar para julgar os I::.ri

lIles contra a integridnde terrl.toria1. a l;oberarl:La do Est:ado ou coE;,

tra os poderes constituídos não apare'ccu, pela primeira vez. na COA,!.

tituição de 1967, como muitos pensam. Tal competênc~a 3ã era i1l1pl2:.

t:::Ltamente reconhecula desde o tempo do Impêrio. e fol. exp1icitamo.nte

defin1.da pela Lei n9 l.802, de. 05 de jane~ro de 1953, em plena V1.

s:ência da Const:LtU:Lç.ão Federal de 1946. Poster:l,ormente, outras leu:

e decreto-le:Llil ampl;l.aram ou del:z.mitaral::l a cOl!lpetênc.l.,i e rigurisl!Iu

elas penas. atê a atual Lei n9 7,170. de 14 de dezembro de 19.83. lei

bem mais benigna que todas as anteriores, embora haJ4 necessidade

de sua atua1:Lzação. para abranger apenas os cr1.mes proprl.amente co..!!.

tra a defesa do Estado, eliminando aqueles de difícil configuração

subjet1.va.

ASS:UD sendo, li cOJllpetência para Julgar tais

cotJ,.tra a integridade terr~torial e a soberania nac10nal não se or~

8inou pe1a,aç.ão d1.scricl.onár:Le dos governos apõs 1964, e Blm por im

posição hl.storl.ca bem anterior nesses geve.rnos. -

Cabe. pois permanecer tal cOlllpe.tên<lia cem a .Justiça

EMENDA HODIFICATlVA

DISPUSI.l'IVO EM.I:.NDADO: ARTIGO 158, INCISO >.VT

o inciso XVI do Artigo 158 do ProJeto de Constituição

passa ter a seguinte redação:

Art 158 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas

e prover os seus cargos de oficia.1s-generais.

JUS"TIFICACÃO

o termo correto é prover os caJ:9OS e não prover os po~

tos_

o oficia.L preenche .o cargo de que deriva a função m!
litar.

Essa conceitu~ção consta. do Estatuto doS' Ml.litares 

(Lei. n9 &.880/80 - Art 20 e 23).
A term:inologia - -Prover os cargos de oficiais-gene 

rais - Já subentende a nomeação de Seus comandantes.

EMEl'IDA lP10751-'2
I:J CONSTITUINTE 'IARCOS LUlA

.~no'... nl."'AtÃo

EMENDA 5Ul'RE5SIVA

r;r TnTo/.pnlrlC~io----__----___,

TUTO/'ul .. ''''.çio ----,

EHENDA ADITIVA

Hil~tar.

lPl0748-2
CONSTI'!UI~TE HARCOS LIMA

..u1""'/e...1111~/.UI....,U~ ...,

PLENÁRIO'

[TPM~~;:~O

rrm/~

EMENDA MOOIFTCATIVA

DISPOSITIVO EHEND1I.DO: ARTIGOS 95 E 254, § 49

Os artigos 95 e 254 do Projeto de constituição passam ter
as seguintes redações:

Art 95 As patentes, com prerrogativas. d~reitos e deve

res a elas inerentes, são asseguradas em toda a sua plenitude, aos

ofic:j.a.1s da ativa, da reserva e refoJ:mados das Forças Anuadas. OS

uniformes serão utilizados na forma que a lei dispuser.

lnclut'n_se os seguint.es rJispos~tl.vos on

do convier} rwo e.rWo.];) <l-o Tí!f>J-o I[. DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 209 - INCISO IV

Art 254 ._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. Os consulaidores têm direito

à educaçdo para o const,lmo. à informação, à proteção da saúde,

a ser ouvido, à livre escolha e à repalação de danos

Suprillla-se. as expressõe.s "os cont~4 a integridade te;:

r:Ltor:Lal e a aoberania do Estado" no ~nciso IV do Artigo 209. O qual

pa••arã a ter a ... esuinte redação:

!l 49 As patentes, com as prerrogativas. dire~tos e deve

res a elas inerentes, são asseguradas. em toda a sua plenitude, aos

oficiais da ativa, da reserva ou reformados das 'policias Militares
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senador- GERSCtl CMiATA e Deputada RITA CAMATA

Junte-se a essa realidade o fato Coe pos suj r-, oBra
silo em proporção preponderante, grande número de jovens que7
pelo lill'lte atual. delXall' de oferecer sua ccnt r rbu r çâc ã vtea po
lltica nacional. Essa contr"ibulçào poderia ser aproveitada pelõ
.. enos no âmbito dos Hunlc1plos - as células da nacional idade _
até "1:08'0 meio de formação de valores e de r-encvaçâc dos nos
sos quadros polTticos. Não se olvtde , ainda. que ja aos deaes 
seis enes o jovem ê penalmente res IPnsãvel.

JUSTlF1CAÇ~O

EMENDA lPl0773·3
PJ

o desenvc lv taentc acelerado dos meios de coeuntca
ção de massa. a neva filosofJa e 05 novos metodos de educação. o
moderno conv'lvro scc i e t , são fatores que vêe. contr-rbu mdc par-e
que o adolescente, hc.i e , atinja nlveiS de compreensão dos fatos
muito malS rap tdemente que. por exemplo, há uma década. Por 1550.
os jovens aduu j r-era mut t.e mais cedo. atualmente. . Ulr. grau oe
ee tur-rdede mental que os cr-edenc ra ã assunção de r-esponseb i t tda
des que anteriormente sõ poderiam ser-lhes confiadas apôs os de
zn t t;c ou vinte e um anos de idade.

§ 19 - As propostas de orçamentos públJ.cos serão subme

nadas enueãnenre , de uma só vez. ao Poder LegJ.slat:l..vo. sendo expr-eg

sos em. unidade monetária de poder aquãeaeavc ccns terrte , -

§ 29 - naspenea-se a ecaaeaeecâc de créd1.to suplemen

tar desde que a arrecadação efe-tave de cecea-ta se enquadre no valor

correspondente ao das· reeea.eas es-camadas por .seu equ a.va'Lerrt e em una

dada monetãr1.o!1 de poder aquJ.sit1.Vo constante -

r De-se a seguinte redação ao artigo 62. § 2Q. CIO fr,,2
jeto de ConstitulÇão:

.§ 21.' - São condições de elegibilidade oe Vereaoor
sêr brasileiro. estar no !!:xerclclo dos dr r-ei tcs po'lLt i ccs e ter·
idade l1'l"nima de dezesseis enos ",

'EMENDA lPlO772·5 ..... --.
~TITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r";~~;J

flJW~';flJ

Supr.una-se do artigo 12, a'tem 111. que trata da cadecenae ,

o trecho da letra "e'", que diz "com a iinace exceção dos que têm

a sua or1.gem na gestação~ no parto e no aleitamento".

JUSTIFICATIVA

1i.s Disposições 'transitórias acrescente-se artigCl com o
guintc conteúdol (n.....ek.. c-o-t1.6.lA-

Art ••••• - t;o prazo de quarcntü e cinco dias (45) após il.

pronulgõl;çiio dcsta constitUição, o I'residcnte da Rc['úbIJca submet!:

rã ao acneac redcra1 os ncmes das autoridades contcmplndns nas alI
n~as "c" c "e" do item lI!. do art. lOB~ -

A supressão justifica-se pela ampcopz-Ledade do argumento

que corrtr-ar-aa os preceitos bJ.ológ1.cos.

· '".t..I.....,""caçi~ _

são apresentados os pr-anc ape.a s trapos de tr1.butos ou se re ,

ampcs tcs , taxas e contribu.1.l1ão de meLhor-a.a , sendo realçado b

caráter progressJ.vo dos impostos dane-tos e o papel dos impostos 52

bre a prcpr-aedade do solo rural e urbano aneproveaeeõc COI'\O fonte

geradora dos recursos de programas de de senvoâvamerrtc rural

urbano.

A fJ.losofJ.a de elaboração deste dJ.sposJ.tivo beseaa-se

pr.1.ncípJ.o da jua'taea SOCJ.al e procura nun imí.aar- da.f er-enças de

tratamento entre as di..versas caeegcro.as , classes e segmentos da

.sccaedede ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPl0769·5
PJ Senador Constituiote Gerson caeet,a

PlENARIO

r;r-----------tUt..ou.. ,,"'aç...-------------,

o Projeto da nova Constiru1.ção reconhece como da r e s ec

inviolável do trabalhador. ne art. 12. aneLs e X. o "lazer e a utl.

lização cr1adora do tempo d:l.spon:Lvel no tfabalho".

Mais adiante. no art. 13. an e Lae XVIII, estabelece em

faVor do trabalhador "gozo de trin~~~~s de. ferias anuaa s ••• ",

Atraves do art. 17.~ "O", permite a crlaçâo de

entidades de orientação, de formação prof1.ss1.onal, cultural, rec:r!:,

ativa e de assistênc1.8 social dcst.1naaas aos t'rabalhlldores e. por

filll. obr1ga as empresas comerciais e 1ndustriais. no que consta

do Art. 304. a assegurar capacitação prof1ssional dos seus traba 

lhadores. Lnc Lu a ave a aprendi::agem dos menores.

Entretanto. todos os dl.rel.tos SOC1.I1l.$ citados, torna!!.

".e-io letra morta. se mantidas as redações dos textos pela Comis

aio de Sistematização no ProJeto constitucl.onal. porque não se

iria per-lIIl.tir a scbr evavêne La dos Serviços SOCl.al.S Autônomos ex1.S
tentes (SESC, SENAC. SESI e SENAI). que arrecadam as contribul.ções

dos empresãr1.os em favor dessas Entl.dades. l.nc1dentes sobre a fo 

lha de salãr1.os.

Os Serv1.ços Sociais AutônoJ:los atuando nos campos do

lazer. saúde. alimentaçiio, esportes, e na formação de mão-de-obra'

profisll1onalizante. alem de educação e cultura. proporcl.onll ao tr!.

balhador ter um lazer. em f1ns de semana e ferias anuais. em Colô

nias de Férias. condl.gna. bem ecrac uma capacitação prof1.ssional ,

at!lll similar elll órgãos publJ.cos.

O serviços -dessas Entidades se presta. também. â 1:0111.2

uidade. enquanto assiste. educa e põe em prãt1.ca projetos cultu 

rais específicos de cunho comunitãrl.o:

Por conseguinte, aqueles Servl.ços Socia1s Autônomcs t

.ão lIantJ.dos por conJ:.ribul.ções dos empresãrios do cotllérc1.o e da i!!..

diistria e não otIeraa o trabalhador. nem o Poder PUbl1.co.

COIBO entl.dades de di.rel.to p r a.vade que são. os ServJ.ços

Soeiais Autõnos estão obr1g~dos, por suas leis de constituição. a

prestarem contas ao Tribunal de Contas da União e por mais de qua

tro dicadas. têlll confirmado a sua eficiêncl.a e utilidade frente t

aoa trabalhadores e ã comunidade. na aist.1'1.buição de benefíc10s s~

a- o Art1.go 336

b- o Parágrafo 1Jol.c:o do Art1go 337

c:- o Art1.go 487

d- o Artigo 488

.JUSTI'FIC~

EMENDA SVPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS. o Art1.go 336, o Parágrafo 'O'n1co do Art1go

337 e os Art.igos 487 e 488

SUPRIM!l-H-SE DO l'ROJETO DE CONSTITUIÇÃO

1C1.. ' ...n'... çl .. --,

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 270:
/

/ S5~_ Serão cobrados tributos -sobre herança.. -em alíquo

'ta progressiva.. incidente sobre o quinhão de cada herdeiro. do

5;,;~-~

CSY';ãfi!J

JUSTI.FI"CA"TIVA

Quase sempre a Câmara de Vereadores do "Município

m-----------TIIU/....'.''''oçi..------------,

tados.

EMENDA lPl0774-1
PJ CONSTITUINTES RITA CA>'ATA E GERSON CAMATA

Excll.ar -do parágrafo tll]. artigo ~9. a expressão da

aprovação das Câmaras MunicipaJ.s de Vereadores dos Hunieipios af.!;.
t.:m sua maior parte, porém, o novo texto há de vigcr irl\edia

t<uncnte, sob pena de ficarem ã mercê de futuros qovernos ou na de

pendência .de fatos fortuitos do tipo renuncia ou demissão.

11 norna proposta pretende dar :1rredlato cumprimento ao novo

CÕdigo Polttico -na parte referente ã escolba elas autoridades encar

regadas do planejamento e .execução da polItl-ca fiscal e monetár.1;
do rab.

.JUSTlrICACl'O

uma das ['rcocupações maiores do povo brasileiro reíen:-se

ã irlecl1ata vigênt:ia da nova !-!agna Carta. -Sem dúvida, muitos dispo

.sitivo~ dependerão de leis complC1ilentares c mesmo -de outras provi
dências •fS;~;'~

!:~7~;mJ
nld-.<l/u.....II1...I_I.t. ~ -,

PLENÁRIO

.cONSTlTUIIITES RITA CAf-tATA 1: GERSON CAMATA

Desta forlBa. por questão de d1reito e Justiça. torna

•• necessãrio a .çupressio los dispositivos que inv1.abilJ.zam a ex1..!.

tiDei. dos Serviços Sociais Autônomos (SESC. SENAe. SESI e SENAI).

E'lIIEI'IDA 1Pl0764-4

' .....I ....."lflCoçi.. ---,

r.r--
K1

... a.lCO_'lo/....CII.,IW -,

EMENDA lPl0765·2
I: ONSTITUIUTES RITA CAHJ\TA"v;."GERSON CAMATA

r.r nl.u../C.......t.I_C.....le-- -,

PLENKRIO

5~~~"~

&i~ãIYJ

EMENDA lP10770·9 ....
~T1T1JINTES GERSON CAUATA:-:::E--:R::I=TA:-::"""A}""IA=TA:-----.) prp~õ~""~

CSY'~ãfã7J

qual se desmembrará o distrJ.to para se constituir num novo lI.un1.c!

pio votará contra a criação da nova unidade. Ass:un o voto do

Vet-eador terá mais força que a cansul ta prebiscJ.tária -.o que seria

anti-Õell.loc::rático..

Acrescente-se o seguinte dJ.spositJ.vo ao artigo 287:

Os orçamentos públicos conterão a prev.1.são de todas as
l'eceitas e fixarão tot;Jás as despesas da administração direta e J.n

direta t inclusJ.ve fundações criadas por lei QU vinculadas a órgãos

ou entidades públJ.cas.

S 19 As propostas dos orçamentos públicos serão sub

ElIetJ.das aos poderes leg1.slatJ.vos competentes, com a prev:Lsão global
dos dispêndios.

li 29 A lei orçamentária não conterá dJ.sposJ.ções

tranhas ã previsão de receitas e fJ.xaçõa de. despesas.

ffiMENDA lPl0766-1 ....·-------'1 ErpH"o"."··----'
r COflSTlTUINTES GERSOJl CMIATA E RITA CAHATA . ~ _J

Suprima-se do artJ.go 1"2. item XV. a partI'" da letra "u~· ..

que -diz o seguinte·

"no exercício de função públ1.ca. ~m desempenho d1.reto

ou delegado .. ou na condição de adminJ.strador de empresa conce!.

9ionária de serviço público. entidade de representação profis-

sJ.Onal. entidades da adm1.nistração indireta, fundações mantidas

ou subvencionadas pelo Poder Público e instJ.tuJ.ções financeJ.ras;

multa, que será proporcional- ao bem juridico at1.ngido nos

que envolvam lesão patrirnonJ.al; prestação sOl::ial alternativa,

suspensão ou interdição de d).reitos".

JUSTIFICATIVA

tll"'.ulflrouç1. --,

Acrescente-se o seguJ.nte parágrafo ao artJ..go 296:

Será estimulada a participação da população, através de

associações crJ.adas especialmente para este f).m e sem vinculações

politico-partidárJ.as, no processo qe fiscalização da arrecadação de

.unpostos.

PLEN]\RIO

r;r----------nu..llulll'lCIÇlo--------__--,

Inclua-se o seguinte parágrafo ao artigo 133.:

A parte J.nicial do text~ da letra "u ll Já diz tudo"

dispensando-se, desta fOJ:'ma, qualquer alongamento explicatJ.vo que

só serve para ofuscar o entendimento ou.. até, permJ.tir uma saída

para os delituosos.

EMENDA lPl0776-8
l:J DE'DUTADO MFl1DES nIBEIro

f!JPrE"I1tRIO

o Poder Executivo submeterá anualmente ao Congresso Na

cional a proposta de orçamento plurianual dos d1.spêndios públicos,
na forma estabelecida em lei.

EMENDA lP10771·7 ..," --.
~ruINTES RITA CMIATA E GERSOll CAttATA ) rr=;~;==:J

J rrw~~JãiJ

EMB"lDA SUPRESSIVA

-DISPOSITIVO· E."iE"IDADO: 1\rt.. 489

SUDrina-se o naráarafo único do art.. 489 do ttrg,
.. jeto de Constituição..

••• d ..../ce.... 'loltlllc.....ub
PIDlKRIo

1

__'- ....UM"..."

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 275.

S - Le.l. complementar d1.sporá sobre a cQmpetêncJ..:J. tributá

roia da União. dos Estados, do Distr.l.to FederalJe dos t1unicípJ.os.

sobre a repartição do produto de sua arrecadação e sobre as trans

ferênc1.as de receita da União para os Estados, o DistrJ.to Federal

e HunJ.cíp1.os e dos Estados para os MunicIp1.os.

'"I.o/"",.,u:açi~

Supr:una-se do artJ.go 12. 1.tem 111. que trata da Cid!.

dania, o trecho da l-eta "tlglt. que dJ.z Ilinclusive os de natureza pr~

cessual e os de registro c~yi111.

JUSTIFICATIVA

Se o texto cita que "TODOS 08 atos, dispensa-se d1.Scr!

minal;' alguns ..

JUSTIFICATIV1\

~ão ê r1atêria constitucional disl)or sobre a fi

xaçâo de datas cO"l\emorativas .. O Brasil tem sido. ao lonqo dos ano;.
conhecido por sua vocacão de estabelecer feriados. prolongá-los in
justit"icadamente e conso1idã-10s eternaMente, Dor .lnércia e abso1.!!
ta insensatez..

Se ~alqum disnositlvo devesse caber, nesmo nas

Disposicões Transitórias. este não deveria, como aI está. ampliar '

as possibilidades de se criar novas datas comemorativas "conforme- I

os segmentos étnicos nacionais.
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EHE~mA ADITIVA

DISPOSITIVO ["IEUOll.DO: Jlrt.. 17

Acrecente-se alInea "c" a'o inciso lI! do art..!7

do Projeto de Co~stituição, com a redacâo sequinte:

o sistema de cobertura em caixas, como a dos fun~i.2.

nários do Banco do Brasil (PREVI), decorreu de sólidos estudos

que garantisse a forma de seguro social ccapfementer o funcioná

rio mesmo depois de aposentado contribuir com 10% (dez por cento)

de Qualquer de seus vencimentos, (salários, gratificações, fun

ções gratificadas e abonos) e o Banco do Brasil com o dobro per

capita.
Adotado o princípio do. artigo ora sob exame, exis

tem 2 (duas) hipóteses.

§ 59 Os :unpostos ancaderrtes sobre a prcpraedade- do solo urbano e

rural anaprovea'tadca serão prcgressavcs e o produto de sua arrecaçlaçào será d~

-t.inado , rcspectaveaenre, a programas de desenvolv:unerrto urbano e rural.

JUSTIFICATIVA

são apresentados os pr-ancapaa.a t1pOS de -tru.bu trca

seja, ampcaeee , taxa~ e ccrrtz-abuacâc de memcro,e , sendo realçado

o caráter progr-eaeavo dos :t.mpostos da.oetos e o papel dos ampca tcs

sobre a pr-opru.edade do solo rural e urbano aneprcvea.eecc como fo!!,

te geradora dos recursos de programas de desenvo'lvaraerrtc rural ~

Art. 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.....................................................
rIr - o 0 ••••••••••••••••••••••• • •••••

a) aumento da carga de contribuição do empregado

8,5% a 10% (oito e meio por ce~ a dez por cento) da previdência

oficial mais 15% (quinze por cento) da complementar para garantir

a atual cobertura;

urbano.

A Ea.Losofi.a de elaboração deste daeposatravo beeeaa-se

no pr-mc Ipac da JustJ.ca eccaeã e procura mamnu.aar- da.f'er-encaa de

tratamento entre as diversas categcr-aas , classes e segmentos da

Soc aedade,

tuaçãc seria mais trágica

JUSTIFICATIVA

I"II-

fl-;~~;"~

fl~~8flilPLEN1\RIO

•• ~d.. o/CO~I..lolI..Co.".~. -.

Dê-se ao S 30, do art. 318, a seguinte redação:

b , Mas, num mundo com S bilhões de habitantes, há um papel no
qual a grande agr1cu1tura é l.nsubstituível. Prat.:a.cada em es
cala "industrial", distingue-se pelo uso intensivo de nlaquT
naria, de ansumos modernos, compreendendo, frequentemente,dã
semeadura ao bene r.i.caameneo , Essas propriedades, de vários
m1.-lhares de hectares, notáveis pelos altos- indices de produ
tividaQe, são easencaea.s à produção dos mJ.1hares de tone1ã
das de produtos, necessár.:a.os ao abas tecamerrto necacnaf , he'iji
eaeam, à crJ.ação de grandes excedentes exportáveJ.s, que nos
permJ.tem competJ.r vanee rceamenee nos mercados mundiais, em 1:.
gualdade de condJ.ções com as ôemaa,s eccncma.aa tão ou mais d~

senvcâvadas que a nossa.

c. De sua parte, a pecuária é, no Brasil," esseaeaareenee exten
siva. As proprJ.edades nas quaa s se cria um dos maiores, se

~:ot~r~:~o~a~~~~~~~ ~~v;~~m~~sm~:~~a; :~~t~~~n~e~mp~:i~ã~õ~:
módulos de exploração, com sua possivel extensão, sob a for
ma de Lama.tres permJ.ssiveJ.s de propriedade, condenarae a atT
vidade à inviabilização. O gado pode, eva.dentiementie , ser crT
ado em conf.:a.namento. AssJ.m acontece nos paises de área terrT
torJ.al eeaceaae , como o Japão e a SUJ.ça. Mas, é óbvio, esse
modelo não serve para o Brasil, com seus B,S ma.Lhêe s de Rm:f..

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO A SER EMENDADO: S 30, do art. 31'S do proJetb

d. Da mesma forma, as atividades dependentes do uso de produtos
florestaJ.s - como a indústria de móveJ.s, madeJ.ra para con!!.
trução, papel e celulose, entre tantas outras - se tornariam
imedJ.atamente invJ.áveJ.s. Mesmo em nosso clima, e nas regiões
mais favoráveJ.s, o tempo de maturação das florestas de corte
é de seJ.s a sete anos. Quer dizer: quem' se dJ.spuser a prod.!!
zJ.r made1ra, para insumo industrial, tem de dispor de terra
suficJ.ente para: plantar um sexto (1/6) da área disponlvel
por ano: e começar a colher no sétimo ano, para continuar o
ciclo em moto perpétuo. Isso não se pode fazer economicamen
te em pequenas extensóes de terra. -

Poderíamos CJ.tar numerosas outras razões contrárias ã J.déJ.a de se li
mJ.J;:ar o acesso à proprJ.edade rural em função de "módulos de proprfe
dade", ou, como está no proJeto, "módulos de exploração da terra". -

Se algo tiver de ser feJ.to, nessa questão, melhor será deixar à le
gJ.slação ord1nãrJ.a, que dJ.sso cU1.darã em função das peculiaridades
de cada t1pO de exploração econôm1.ca, das reg.1ões e das culturas ou
ativJ.dades que, em cada rromento e lugar, conV1er estimular ou deses
timular • -

A emenda consiste em e!J.mJ.nar do texto do referido- parágrafo as e~

pressões finais "bem como os módulos de exploração da terra".

A quee t.ão de "módulos de propriedade", ou, como agora se ve, ·flÓdu
los de exploração da terra" encobre. na verdade, o prõ
pósito de limitar arbitrariamente a extensão de propriedade rUIII
peon:Lssivel a qualquer cadadâc , Nas versões anteriores, cuidavl!I o
texto do anteprojeto da eubccmaeaâc da Politica Agricola e Fundi.
ria e da Reforma Agrár1a de fixar em 100 módulos rurais a extenllãõ
máxima de terra que uma pessoa poderia possuJ.r, a qualquer titulo.

Essa proposta foi derrubada, nas versões' posteriores, inclusive no
texto aprovado pela Comissão Temática da Ordem Econômica. Ficou, en
tretanto. o principio da modulação. Esse princípio, como veremos ã
segul.r, contraria o interesse nacional em numerosos aspectos. A ••
ber e -

a. Na exploração agrícola, em nosso País, coexistem harmoniosa
mente pequenas, médias e grandes propriedades. A cada umã
corresponde uma vocação própria, inconful1dível com as das
demais formas de propriedade rural. Assim, a pequena propr!
priedade e, até certo ponto, a de méd:la extensão - caracteri
aa-eae pela forma artesanal, ou quase, da atividade eCDnõmic~
praticada pelo próprJ.o agrJ.cultor-proprJ.etárJ.o ou. arrendatá
rio, sozinho, ou com ajuda de sua familia. Em torno das cidã
dea , a mJ.cro-proprJ.edade é, quase aempre , usada para cultü
ras de rapidíssimo ciclo vegetativo: a produção de frutas";
hortaliças, aves e pequenos animais.

JUSTIFICATIVA

"Art. 318 - •••

"s 30 - A lei definirá as zonas prioritárias para

reforma ~grãria e os parâmetros de conceituação de propriedade im

produtJ.va" •

__~_lPIO'Z82·2

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

c;~;;,:;;;;]

fILi~'~JMJ

RITA CAMATA

nn.'.u,." ...~l.
EMENDA DE PLENIi:RIO

e) do presidente e dos diretores do Banco Cen traI

do Brasil, do Presidente do aancc do Brasil e do presidente e dire

tores do BNDES"

Art. 270 - Os tr'J1lutos serão cobrados COlOCI lJIlFOStCSI taxas e co,!!

trJ.bU1o;:ãc de me1hor.:a.a, na forma que a legl.slação adequada estabelecer.

Art. 1.08 -

Dê-se ao artl.go 270, a segulIlte redação.

Ao Art. 108, item III, allnea "a", ofereço a seguinte

b) reduzir a contribuição do banco para 10%(dez por

cento) quebrando desta forma o Caixa por falta de fundos de capi

t a Lfzaç ãn ;

Ao ndnistrarem dinheiros do contribuinte - já que o Co
verno não tem capital próprio, mas faz a gerência maior das poupan":

ças públicas -, devem estar sujeitos ao rigoroso controle da Socie

dade. Dal me parecer que o bom começo - a aprovação do Poder legis

Latra.vc , através da Casa dos Estados - viria ao encontro da necessi

dade de que o BNDES palmilhe caminhos transparentes: sUJeite-se,co,!!

tinuamente ã discrição do Povo que nos mandatou; e venha a colirnar

seus fins de eficácia.

redação'

l'1mIRIo

Aos que considerem invasão de esfera de um Poder por o.!!

tro, diria que o próprio Governo, nos moldes deste ProJeto, é exer

cido por delegação do Legislativo a seu PriMeiro-Hinistro.

Diante do exposto, o mais lógico é encaminhar mat,!

ria de tal complexldadê, (até matemática), para a legislação ardi

nária onde terá melhor tratamento ao abrigo de estudos mais apurA

dos.

Com referência a prevã.dêncãa par ãementar dado a e~

pec.ificidade de seus esquemas financeiros e previdenciários a si
<,

Todavia, ambos executam polIticas pÚblicas e mcví.menca

tam fundos pÚblicos destinados ao entretenimento da ação govername.!!

tal de apoio a atividades privadas que nã.o lhes interessa, moderna

mente exercer.

O BNDES tem, incidentalmente, a mesma naturez de agên

cia governamental do Banco do Brasil. nele difere, contudo, no regi
me JurIdico de conduçãodos negócios. -

EMENDA lPl0780·6 '~" --,
l:J SENADOR CONSTITUINTE GERSON CAMATA e Dep

O dbpositi,.vo C11ja supressão é proposta fixa ~.:a.mite de participa-

•çiQ dos órgãos e empresas estata.:a.s no custeio dos planos de prevx
dência das entulades fechadas, por eles patrocinadas, estabelecen

do paridade na contribuição de empregados e empregadores, o que

faz inviável para os planos de previdênc.:a.a em termos de âetremune-.

ção atuar.:a.al, além de acarretar drásticas perdas de beneficios ho
je concedidos.

Além de constituir matéria CUJO tratamento extrapola aos princí

pios que devem informar o texto constitucJ.onal, Já se encontra e
la discJ.plJ.nada tanto pela Le.:a. 6.435, de 15.07.77, e seu regulamen

to, Decreto nl! 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decreto 93.597 de

21.11.66 agora alterado pelo Decreto ns 94648 de 14.07.87 por in.:a.-,

ciativa do própn.o Poder zxecutavc visando a aperfeiçoar os dispo-'

aitivos nele criados. -
Acrescente-se, ademais, que da maneaxe como foi redigJ.do, o texto 'ª
tinge instituJ.ções de .:a.ndiscutiveJ.s prop6s.:a.tos socaade I que J.ntegr!,

1izam benefícios securJ.tários, contemplam grandes massas desproteg.!.

das, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dJ.namizam o desen

volvimento aconêrmeo e sccaeL,

Impõe-se POJ.8, por absoluta .:a.ncompatJ.bilidade, a supressão do art.

360 e seu Paragráfo "n.:a.co, do proJeto da constituJ.ção apresentada

~la Comissão de SJ.stematização, que fJ.Xa l:t.mJ.te de particJ.pação dos

órgãos e empresas estatais no custeJ.o dos planos de previdênc.:a.a das

Entidades Fechadas, por eles patrocinadas. estabelecendo a par:t."dade

na o:mtr.:a.buição de empregados e empregadores, estendendo a Prev.:a.dê!!

eia Parlamentar.

A ciência tem se voltado - e não é sem razão - ao

estudo do fenômenos paranormais. não se ten dúvida de suas e:dstên

ciafi: e da relevância das suas aDlicacÕes.
não nademos, pois, desconsiderar essa realidade I

no seio da sociedade brasileira. N.otadamente aqui, onde, é sabido,

há qrande incidência desses fenômenos. A iniciativa é da Rede Ba!!,
deirantes, programa Terceira Visão, CUJO diretor geral é o comunic!,
dor A.C.Vanucci. A presente é apenas o resp';ldo para que a emenda

vá a Plenârio até o último dia deÀcis~o.

Seria lamentável que um preceJ.to constJ.tucJ.ona1. :t.nviab1lJ.zasse

atuais planos de benefícJ.os crerecaacs por essas InstJ.tu:t.ções que

ao longo do tempo têm demonstrado ser um -dos InaJ.S ef:Lcientes .:a.nstrg

mentos da po1í.taca de pessoal das Empresas e val.:a.oso .:a.n~trumento da

formação de poupança de longo prazo, para consecução da politJ.ca e

conômJ.ca do Governo. Por outro lado -não nos é sequer possivel admi

t.ir que nossos constituJ.ntes legJ.tJ.mamente eleitos pelo voto do po

vo brasil.eJ.ro, sobretudo dos trabalhadores, desejem prJ.vá-los dessa

conqu:t.sta.

JUSTlrICATIVl\.

PLENARIO

SUPRIMA-SE O ART. 360 E" SEU P1\; AGAA
PC "NICO, SEÇJ\O rr , CAP1'lULO II Dê
PROJETO DA CONSTI'lUINTE APRESENTAOO
PELA COMISS,ltO DE SISTEMATlZAÇ1{O.

JUSTIFICAClío

c) t livre o exeecfctc e a 'Prãtica de assistência

e tratamento espiritual, desde que realizados- qratuitamente.

Suprimir o artigo 360 e seu parágra fo único que re-

liA participação dos 6rgãos e empresas estatais no

cus;eio de planos de previdência supletiva para seus servidç,res

e empregados não poderá exceder o montante de contribuições dos

, respectivos benefícios ll •

EMENDA lPl077 ·2
Senador Constituinte GERSON CAMATA e De • RITA CAMATA

, PLENÁRIO

t:='~'~'~'R~

15iJ';ã!ã7J

§ 19 Os mq:ostds lIlcJ.chrão sobre

I - exportação e JJllpOrotação,

II - produtos mdustrJ.a1J.zados.

lI! - operaçÕes de créchto, câmb10, seguro ou relatJ.vas a tí

tulos ou valores nwn.lJ.árJ.os.

IV - produo;:ãc, COlll"..t'C.:a.a1.:a.acào, :unporotacão. cll'Culação. d1str2;.
buJ.cdo ou conslJ.l'lD de lubrJ.fJ.cantes e combustiveJ.s lÍqu.:a.dos ou gasosos e de ener

EJ.a elétrJ.ca,

V - extração. cnculaeão, cb.strJ.bU1çãO ou consmo oie m:merro.s

transportes e outros serv.:a.cos de cOOun1.CaçÕes,

VI - operaçÕes relatJ.vas ã cJICU1ao;:ãc de IIErcqdorlllJ.S;

VII :.. propriedade de veiculos automotores.

VIII - SeI"V1.COS de qualquer natureza;

IX - transmissão de bens.

f'l PLENARIO

Supr1ma-se do arti80 27, ·1.tem I, a parte da letra "dt!,

que dJ.z ll exc e t o os conscrJ.tos, durante o período de servJ.ço mJ.l!

tal' obr.:a.gatôrJ.o ll

JUSTIFICATIVA

"O disposto neste artigo aplica-se-à previdência S 29 A lei pxlerâ estabelecer outros »'lpClstos, vedada a bJ.tríbuta-

parlamentar,"

JUSTIFlCACl{O

Nfto me parece justo fixar o limite de participações

se. u. correto cdlculo atuarial.

S 39 Os impostos <hretos seriio progressJ.vos e mC1dwo sobre a

renda. OOS fatores de proó:J.s:ão e ~bre outros rencb.mentos. na fonna da le1, veda

da sua transferêncJ.a.
S 119 As CXlntri.hlições de lOOlOOria sarent:e poderão ser cobradas na

fonna da lei.

A manutenção do texto or.:a.gJ.nal é um ato d.:a.scrJ.minatórJ.o,

e serve, :t.nclus.:a.ve, para atrasar o aprendJ.zado político desses

cJ.dadãos ,que, mesmo com titulo de eleJ.tos na mão, são proibidos

de exercer um direJ.to seu, que ê o de eséolher seus governantes.
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Emenda Modi flcativa

,EMEND'A lPl0790-3
ROBERTO F'REIRE/AUGUSTO CARVALHO!FERf'.l,!l,NOO SANTANA E~~~'~

Ch7~~h;l
.u......It"....1.o,.u.c.~I•• lo __,

(!J PLENARIO

II - Assegurar o fluxo internacional do conhC!c1Jlento 11: da ex
periência científica e tecnológica.

II1 - Estimular o investimento em novas tecnologias e sua tran,!.
ferencia real ao patrimônio cientifico nacional. ,

IV - Incentivar, mediante beneficios fiscais. o investimento pú
blico e privado em pesquisas, no treinamento e no aperfe!
çoamento do trabalhodor nacional.

..,- TllTOfJUn"u:.çlo --,

Acrescente-se .ã letra "p", a.tem XV. do a1"1:1.80 12 J

expressão "e contra. a economae pcpuâee'",

JUSTIFICATIVA

No mundo atual, seja pela ganância de danhexr-o

pela desonestidade de alguns, registra-se. com freqUêncl.a, epl.s2

dias em que o bolso do c1.dadão, na maaor-La das vezes os maa.a

cesaaeedcs , é violentado da forma mec,s rude possível

'A lPl0785·7
CONSTITUINTES RITA CAliATA E GERSOn CAl'1ATA

suprema-se do art1.go 12, a.tem VIII, a parte da letra

lia", que d1.z "sej am eaaas r-ega.atrr-adaa por qrrt a.dade s parct a.cuLar-e s

ou públl.cas, dnc Iusava as poâãcaeae e ma.Lat ar-ea , sendo exigível

a correção e atuai.aaeeâc dos dados, através de processo judJ.cial

ou admi.m.s tr-atnvc 51.g110501l•

JUSTIFICATIVA

Se , no l.níol.o do 'eex'te , ê assegurado o acesso às

l.nformacões de TODOS os arrteeeesedcs , torna-se desnecesejir-aa

especJ.ficação.

V - Desenvolver a eãêncte, a teconologia e a criacão e desenvol
vimento, no Pais, de processos, métodos e bens.

VI - Proteger adequadamente os inventos, as marcas e patentes.

JUSTIFICATIVA

" ART. 395 - O Estado promoverá o desenvolvimento cientifico, a eu,
tonomia e a capacitação tecnológica, para a garantJ.ã
da soberania da Nação e a preservação do meac arnbaen
te. -

S lo - A pesquisa refletirá aneereases nacaonaas , xeqaonaas lo
cais, sociais e cu.Ltrur-aa.s , assegurada a autouomaa da pesqu!
sa cJ.entifica bãsaca, -

S 20 - Alei garantirã a propriedade J.ntelectual.

S 30 - .t: assegurada pelo Estado, na forma da lei, aplicação das
normas bras~leJ.ras, da metrologia legal e da certificacão
da qualidade , va.senüc à proteção do consumidor e do meio
ambiente e à exploração adequada dos recursos nacaonaaa ,

S 40 - O compromisso do Estado com a cdênca.a e a tecnologia deverá
assegurar condições para a ampliação e a plena utilizacão
da capacidade técnico-cientifJ.ca ansteteõa no Pais.

Trata-se,como facilmente se deduz da leitura, de uma eêeae de pIa
tônJ.cas declarações • " a pesqu i.sa reflet~rã os aneexeesea nacJ.õ
naaa •• "; "o compxcmaaso do Estado com a eaêneaa e a eecnctqa.a dE;"
verá assegurar...... Falta-lhe a neceasâza.a obJet~vJ.dade, própriã
dos _ textos mandatórios de um pacto ccnseaeucacnej., a reger as re
laçoes intra-socJ.~is. -

Mesmo o~ do artigo peca por seu caráter eminentemente estat,!
zante, ao reservar ao Estado, com oma.ssâo dos .ôemaa.s segmentos s2
ciais, a tarefa de desenvolver a caêncd.a e a eecncrcaaa,

Acred~tamos que, na forma ora proposta, os arrtexesses e os des~

JOs eeaace , obscurecidos pela redação redundante e rebarbativa do
texto do proJeto, fJ.caráo melhor assegurados e maa.s f~rmernente e.§.
tabelecJ.dos , na sua obJetiv~dade, do que se aprovado fosse o que
se encontra no proJeto sob exame.

Por isso, cumpre mudar na redação, conforme esta emenda.

~'b Dê-se aos incisos II e r r r do parágrafo primeiro

do artigo bI\ do Projeto Constitucional, as redações seguintes

Art ~ -. • •••••••••••••••••••

§ 12 _ ••• • ••••••4...... ...
II - fiscal1l.ar o desenpenho da administraçllo mu

nicipal, no curso da execução orçamentária, ben corno o f~cionamen

to das instituições, públicas cu particulares, que prestem serviços

à comunidade mani festando-se perante a Câmara de Vereadores, sempre

Que julgue necessário;

lU - receber queixas dos municipes a respeito do
funcionamento da adl"linistração municipal, bem cone de quaisquer

outras instituições, públicas ou privadas, que preaten serviços

à comunidade, encaminhando-as aos órgãos ccncetentes e providenci

ando. quando for o caso, as medidas de apuração devidas.

Justificativa

~ louvável a iniciativa contida no Projeto Cons

tituciqnal.. criando, nos municípios o Conselho de Ouvidores, para

aco'mpanhar e fiscalizar a administração munl.cipal.

Entretanto, restringir a conpet.êncra do Conselho

à administração pública municipal seria incorreto. t preciso que
todos aqueles que prestem algum t rpo de serviço aos cidadãos de

um município estejam sujeitos à fiscalização do Conselho de Ou

vidores. Do contrário, seria resolver pela metade.um grave pro

blema que atinge a população braslleira nos dias de hoje; a Im
punidade dos que prestam serviço ao povo.

Agora mesmo vivemos o problema da fiscallzação

de preços Sem dúvida, um Conselho nos moldes em que propomos

ajudaria as cidadãos e governo a enfrentá-lo de forma mais satis

fatória
É ass m na defesa dos cidadãos e no resguardo dos

seus direitos que apresentamos esta emenda, que acreditamos, será·

aproveitada pelo nobre Relator

r;;~~"'=:J
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 255

supr ãma-se o artigo 236 do Projeto Constitucional

EMENDA SUPRESSIVA

Entendemos que os' quadros da Polícia Civil. formado po
profissionais de graduação superior, organizados e regulamentados

por lei, contemplam integralrvente a carreira dos Delegados da Polí

eia Civil. sendo, em razão do exposto, 'dispensável Lei Especial qu
disponha sobre a mesma.

A manutenção do Parágrafo !Jnico, no A:.t. 255. importara

em privllegiãr a uma única categoria (Delegados de Polícia), em de

trimentn das demais (Peritos Criminais. Médico" Legistas, etc •• )que
também integram os quadros da Polícia Civil. cabendo-lhes, igualmen

• fi te, o direito de figurar no enunciado do dispositivo.

Não obstante a argumentação apresentada e visando ellmi
nar as dúbias Interpretaçlles e qu!vocos que o enunciado do Farágra
fo único do dispositivo enseja, que acabará por redundar em preJuí

zo - passlvel de conflito - nos quadros da Polícia Civil, propomos

a supressão do mesmo, salvaguardando-se, à legislaç§o ordinária, a

sua c~rrespo~dente ordenação.

EKE:NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo lID) •
Modifique-se, no Projeto de Constituição, no Art

403. o Inciso lIL

Entendemos que as restrições ao pleno exercício

dos direitos e liberdades fundamentais devem ocorrer apenas em

casos extremos e especrars , Nesse sent rdc , o instituto do Estado

de Sítio, previsto no Projeto, garante e supre essa necessidade

que, ademais, deverá estar respaldada no Congresso Nacional.
Por isso, epeesentemcs esta emenda, retirando do

texto do Projeto Constitucional o ms t I tuto do chamado Estado de

Defesa.
No resguardo dos direi tos fundamentais do cidadl!o

e do povo e no respeito à democracia, acreditamos que a nossa pro

posta será adotada.

Justificativa

JUSTIFICAC,qO

Elimine-se, no Projeto de Constituiçl:l:o. no Art. 255,

_0 seu Parágrafo Onico.

FMEI'ID'A lPl0793·8
tJ Ofl'IITOOQ RIIY "EDEI

I:J PLEtl'RIO

I:J PLENARIO

GiA lPl0792·0
RUY NEOEL

EMENDA lPl0791·1
f!J ROBERTO FREIRE

l:J Plená"o

er';'~~'~

~;~J;J

p:r-;'~;"~

m;';pn

••• , vedada a con_

Justificativa

Art. 54 _ •••••••••••••••

IV - •..•••
cessão de bases mili tares

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Alínea,2, Inciso IV. Art 17

ROSE:RTO F'REIRE!AUGU5TO CARVALHO/FERfIl,!l,NDO SANTANA

EMENDA ADITIVA

~erescente-se ao inciso Quarto do artigo 54,

final • a seguinte expressão

JUSTIFICAÇJ:tO

A express'l:io ora proposta buscaageiK~lso quarto

do artigo 54 do Projeto Constitucional aos Princípios Fundamen

tais contidos no texto, os quais afirmam que o Brasil preconiza o

desarmamento geral. simultâneo e controladoj a unilio de- todos os
povos e Estados contra a competiçllo armament.ista e o terrorism~j

e· o estabele_cimento de um sistema universal capaz de assegurar a

pu entre- os pOVdS.

Dessa forma, deve ficar claramente expresso no

texto constitucional, que o. nosso país nlo fará, em hip6tese algu

• a, • concessDo de bases Illilit.ares a quaisquer outros países ou
oxganizaçlles4

A redação da Alínea~, Inciso IV, do Art 17, passa a
ter a seguInte forma

"Art. 17 ••••• •• •• •••••• •••• •

IV...... ••• ••••• • •.

d) Os amcncatos pcoen criar, como extensáo de sua o,!

qeru.aaçeo , comissões sIndicais de empresa, ben cone I

constituIr federações e confederações e a ela f111ar_

se As organizações sindicais ccoer so , em qualquer nl
vel, constJ.tuir ent roades centrais, que compreendam I

.mals de uma cat eqor ra e a ela filiar-se, sendo vedada
a existência de mais de uma entidade para o mesmo ramo

de produção ou mesmo nível e esfera de reoresenteçãc ,

garantida aos seus representantes a mesna proteção l~

gal .dí spensaca aos dirIgentes s índrcaí s",

Nossas propostas visam sempre garantir o mais amplo
espaço de liberdade para a organização sindical. sem roter re rênc í as

dp Poder Público Ess-a liberdade. que se estenderá com as comissões

sindicais, ao âmbito interno das empresas, será fator relevante para

que os trabalhadores atinjam níveIs mais altos de crçaruaaçãc e pos-,
sam interferir de forma mais eficaz no avanço das reformas sociais,

políticas e econômicas reclamadas pela nossa ge,te.

Na forma do Projeto, que abre para a organização de

associaçoes ou comJ.ssôes de trabalhadores no sela das empresas, ainda

que sem flliaçáo sindIcal, poderá enfraquecer o sindicato, daí a~
sa Intervenção através desta e.menda.

fi PLENARro

EMENDA lP10788·J,

l!J PLENARIO

..,,- UXTO/.UIT1flC.çio ---,

EMEI'1DA lPl0789·0
I'l ROBERTO FREIRE

rr;;~;""~

lli';;sM

l?:=~~~~~

crw;~JWJ

do ,rt. 395, pelo

'UdlM<l/c.w".l.,••••&W...lo--- __,

2. Substituam-se os parágrafos lo e 40
guinte I

parágrafo Onico - Ao Ação estatal, com ):'Il:ferlncia ã capacitaeão
~;~ntlfica e AO desenvolvimento tecnol6gico! tem por finalid,!.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: ART. 395 e SEUS PARÁGRAFOS

EHENDASUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVO 11. SUBSTITUIR: INCISO VI, DO }.RTIGO 54.
DISPOSITIVO 11. SUPRIMIR : S 'ONlCO DO ARTIGO 404.

DC-Jle ao inciso VI. ao llr.t:. 54, a seguinte :r;edacão :

Art. S4 - Compete ã União:

terial bélieo~a;.;~:o~;:~~s~v:;s:a;~~:~ã:e~~~d~~:o;o~~;:a~~:::rea C::~~~i~ude m;
lIIeio a.biente.

"ART. 395 - CumprA ao Estado. à sociedade , às empresas e aos
cidadãos apoiar, incentivar e promover o ensino,
A experimentação cientifica e o desenvolvimento
tecnolôgico.

JUSTIFICATIVÁ

A e1llllnda sugerida tem por escopo dar consistência ao Inciso VI, do art. 54. A ex
pressão ....ubstinci.s tôxic::as" não tem~bjetivada emum texto c::onstitUCiõ
nal••lê. de limitar a competência da União apenas quanto aos produtos tóxicos :
Rassa sentido, cabe :r;essaltar que as substãncias consideradas não tõKicas, mas
qUe po.s_ colocar em eãsce a saúde e o llIC:1o amb:1ente, nno poderiam ser objeto de
fiscaliz.ção por puta da União.

la consequêneia, suprilnD.-sl! o parágrllfo único do artigo 404.

A redação proposta não modifica o conteúdo do inciso VI do a:r;tigo 54; antes, COIll
plementa-o, na _dida em que amplia o seu alcance. inclusive através da inclusãõ
da EropaSanda ~ntrc as etapas de produciio e conSUlllO dos referidos produtos. A !!.
docao de redsçso proposta. llluito lllllis clsra que o tex'ro do Projeto, torna igual
.ente dispensável o parágrafo único do artigo 404, que veda "a pr-opaganda comer
cial de _dicallentos. fonnas de tratamento. tabaco, bebidas alcoólicas, e agroto
xteee'', A redação do parágrafo é. ao meslllO tempo demasiado restrita e dellu1siadõ
••pla. Demasiado restrita. deixando de reee - e. pcxeanec , presumivelmente pemi
tida ã ptopaganda come:r;cial de produtos, hábitos, costumes, modos de ser nocivos
ã .aúde, ao meio alllbiente. ao bom convIvia das pessoas, e das fam!lias e dos gr.!!;
pos .ociais.

H... o texto é. também de1ll<1siado alIlplo, ao proib:1r toda' forma de propagllcâo COJ:l fi
nalidade c01llercial, (o que incluiria a .divulgação de produtos novos aos mEdos de
coaunicaçâo di:r;:1gidos ã classe médica) de todo e qualquer medicamento e forma de
tratalllento. Ou ao proibir, tllmbél:l, a propaganda de "agrotóxicos", palavra usada
para designar indistinCamente os produtos qU!lIlicos utiluados na. agricultura E,
portanto Da defensivos cont:r;a doenças ou pragas, os adubos, inseticidas l! outros

i~::a~ ~:t:::::t:g~~P~:~:~~~~ã~r~:b~~v~sp;~~~~~~:~ :::s::c~~~:~~~:t~~d~u:ig~I
ftcultaçio do acesso das pessoas aos bens e serviços (inclusive formas de trat.!
atnto). cettamente úteis. e potencialmente promotores de lIlelhorias de produtivid!,
d, 11 do rendimento dos que plantam. criam e colhem.

)$g •• justifica, por isso, manter tal proibição. A matéria sequer se aproxima
do. pa:r;Ütetros que deteJ:1lÚnam o caráter constitucional das normas jur!dicl'ls Mas,
•• also deve a Constituiciio conter a :r;espeito. melhor setá deixá-lo t!.1Il termos os
NitI allplos, a fim de permitir ao legislador dispor, como melhor lhe pareça, sE,
bre casaa concretos. ã' medida elll que ~urgirem.

Por {.e justifica, DO nosso entender, tanto a re.visão do texto do inciso VI. do
an. ~. qu.nto supriair o pa:r;ág:r;afo único do art. 404.

tI PLENÁRIO

EMENDA lPl0786-5
l:J CONSTITUINTFS RITA CAMATA F GERSON C""TA

EMEND'A lPl0787·3
GNSTlTUINTES GERSON CA~;:';I\ E RITA CAMATA
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tuição

JUSTIFICAÇIiO

Dê-se ao artigo 418 a seguinte redlçlo:

A Emenda visa a restabelecer o sistema de escolha dos

Juízes Classistas dos TRTs, atualmente em vigor, por que é comprovad.!

mente o melhOr
A forma adotada pelo Pr01eto de Constituição introduz

uma série de complicadores , dos quais alguns poderão até inviabilizar

a escolha.

Dispositivo Emendado· AlInea otd" , Parágrafo Único do

Artigo 214 do Projeto da constituição:

JUSTIF"ICAÇÃO

Art. 214 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágra fo Único • •••••• • • • •• •• •••• • ••
a - • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••
b -.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c - ••• ••• • ••• ••• ••• •• • •••••••••••••••••••••••
d _ Os classistas, escolhidos dentre os integrantes de

listas tríplices organizadas, por maioria de votos,

pelos conselhos de Representantes da Federação de
EmpregadQ.5. e empregadores com sede no territ6rio de

jurisdiçlIo do Ttibunal.

pr"~r~~

rn'~ãLEJ
lCZI"""'"'ICA;li.

Art. 41B - Aos órgãos públicos e privados é permitido
implantar programas de planejallento -fami

11ar, objetivando a Ilelhoria das condições

de trabalho dos cOnjuges, e de habitação,
saúde, educações , lazer e segurança das f,!

IllIlias

üí.spcs í t Ive Emendada--Artigo 418 do Pr,ojeto da Consti-

Não existe liberdade de escolha do número de filhos e
a época da concepção, sem um amplo conhecimento de todos os escécbcs

envolvidos. Daí, a necessidade de assegurar tais informaçêles às pessoas,

o .que sé pode ser feito através da ampla l1berdade de atuação publica
e privada.

EMENDA lPl0797-1
Weputado JALLES F"ONTOURA

I - ......•••.•••••••••..•..•......

11 - •••••••••••••••••••••••••••••••

III - promoçiIo da cultura nac1.onal, em suas dí.s t In

tas manifestações, assegurada a regional1.za

ção da prcdução cultural nos meios de comu
nicação e na publicidade. sarvaqceroaoc aos
sistemas Jccars 20% do espaço de programação

IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 403 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAçnO

Os meios de coeurucaçãc ccnst.Ltuen-se em ans t ru-

mentos não só informativas como difusores da cultura e costu-

mes nacionais, regionais e Lccaa s ,

Visando assegurar e ampliar o leque crescente e
ascendente dos benefIcacs propiciados pl.1as mcvações nos meroa

de comunicação, PROPUGNAMOS a nomrãcncão do Inc rsc 111, da
do Art 403, do Projeto de Const1.tuição, garantindo, aos siste-

mas locaiSt o dí.rea to de produzirem e explorarem programas e
serviços de rádio-teledi tusãc que proncve e atenda as necessj,
dades, peculiaridades e manifestações criativas de seus segme!!.
tos, facultando-se-Ihes o intercâmbio humano-tecnológico com

sistemas co-irmãos, no aprimoramento e desenvolvimento de

sistema pluralista e integrado, sem ser restritivo e monopol1~

ta.

Acrescente-se Parágrafo Único ao art. 358

JUSTIF"ICAÇÃO

tufção ,

L'~';~'~

1:J1Ti'~'ãf?l

cionais" •

Suprima-se do artigo 381 a expressão "e em casos excep -

Dispositivo Emendado.~ VI! do artigo 347 da Seçllo

I do Capitulo I! da Seguridade sccaar

A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho I não
é assunto especr r.ícc da área da saúde, tendo sido completada no CapI

tulo VI do Meio Ambiente.
üí spoaí t.ívo Emendado: Artigo 381 do Projeto da Constitul.

ção

o ilJe·I$O
Suprima-se do projeto íl j.í.Re'á VI! do art. 347.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA lPl0802-1
[JDeputado JALLES FONTOURA

L';;~'~

m'~;;m]

p=;:~'~"'~

tJ]Ti';;8fã7l

lUI0'.U.T"'C.;1o ---,

.~•••""'{C."..,l.'.O."O",•••• ~--__,

["1,LENÁRIO

çãc ,

Dispositivo Emendado § 4lõl do art1.go 49

"'"

"".".""',,...'----------,

JUSTIFICAÇ1iO

Dispositivo Emendado: Artigo 57 do Pr-e j e t n de ccnst í tur-

Sabemos que no Brasil, a falta de controle rasuLí ar

tem causado uma deterioração crescente no padrão de vida da população,

dificultando, se não tornando inócuas, as polIticas soc í eas
Se faz urgente a implantação de programas de p Lane j a-,

mento familIar, tanto por parte do Governo quanto pela iniciativa pr!

veda

'"
Suprima-se do § 4º do ar t , 49 do Projeto da Constituição a

expressão "da aprovação das Câmaras de Vereadores afetados e se darão

por lei estadual."

EMENDA lPl0799-7
tJDeputado JALLES FONTOURA

f'PLENARIO

EMENDA lPl0798-9
tJOeputado JALLES FONTOURA

F7;~"'~

ffi/"~;p]

Aos inativos e pensionistas deve-se retirar a tribut,!
çDo do Imposto de Renda, uma vez que, seria uma forma de premiar aqu!.

les que cumpriram COl\l seus deveres para com a sociedade
Não se concebe tributar proventos e pensões, pois são

recompensa que o Estado tem a obrigação de atribuir aos velhos traba
lhadores para que possam, tranquilamente, manter a sua subsistência
depois de longos anos de serviço prestado ao Estado.

O aposentado e pensionista já não são mais força ati

va e produtiva da sociedade, não podendo portanto participar da eco 
tr1buiç~o social que fada brasileiro deve assul}j.r um s , já ccnt r rbuf

ram com sua parcela iJurante seu perIodo de op{(osidade produtiva

Dispositivo Emendado' Artigo 358 do Projeto de Const.,!

Art. 358 - • •••• . •••••
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre proventos

da aposentadoria 56 incidirá a par

tir do montante correspondente

dez salários mInimos

tJ Plenêrio

EMENDA lPl0794-6
l:J Deputado JALLES FONTOURA

tuiçl:lo

Acrescente-se Parágra fo 5Sl ao Artigo 270

.,,---------""""''''''',',-----------,

Apesar do instituto de enfiteuse, Uo antigo qua~

to o nosso ordenamento! jurIdico, ser por muitos considerado arcaico
e ultrapassado, não é essa a opinião de mui tos daqueles que atuam

na ãrea do desenvolvimento urbano.
Uma medida, apontada como importante para o deserr

volvimento urbano e administração de nossas cidades, é a manutenção,
pelo Estado, do domInio de bens imóveis que, cedidos a particulares
num momento. podem ser revertidos às suas mãos em outro, para que

lhes seja dada outra destinação. se isto impuser o Interesse colet,!

vc , ccrrtancc-se ainda como desejável a puss ab.L'l.Ldade o exercIcio do
direi to de preferência pelo poder público, no caso de transferência

do aforamento.
Ora, se já contamos, nosso ordenamento jurídico

de instrumento adequado a esse fim, e se outros com a mesma finali
dade encontramos como a Concessão de Direito Real de Uso, prevista
no Decreto-lei nO 271/67, não devemos extingu!-los. mas adaptar a

sua aplicação às necessidades de hoje
Se o instrumento caiu em desuso ou vem sendo mal apl!

cado,no nosso entfnder não se extingui-lo, mas moderniza_lo.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 471

Especialmente na área do desenvolvimento urbano é pa 

tente a ausência de instrumental jurídico que permt te" uma atuação

mais eficaz na administraçl:lo das cidades e a ext Inção do instituto

da enfiteuse, em vez de sua modernização, será considerado um retr,E.

Suprima-se do ~rojeto do Art. 471.

EMENDA lPl0804-7
t: ROBERTO FREIRE

tJ PLEN~Rl0

L'~;~'~

l::V7~'ã!ã7J
.~Exl~,.'Co" ..l1.I.""••'"..i. _,

A introdução no texto da Constituição, da expressã'o "sa~

de ocupacional" (traduçl:lo literal e imprópria de "occupational health")
tem o objetivo, que sI!!' evidencia na leitura de suas alíneas, de in

cluir na área da Saúde e segurança do Trabalho que, em âmbito intern.!

cional fica. 'eeee os demais assuntos relacionados com o trabalho, aos
cuidados da organização Internacional do Trabalho. e não da Organiza
ção Mundial de Saúde. Não tendo surtido efeito, em passado recente ,

as iniciativas de caráter corporativista de transferir, do Ministério

do Trabalho para o da Saúde, a Secretaria de Segurança e Medicina do
Trabalho e a FUNDACENTRO, tenta-se agora, usar o texto constitucional
P.8l;8 atingir o objetivo.

Cumpri subl1nha.r que na redação anterior do referido ar

tigo 350 havia uma al!nea, de número III, estranha à área da Saúde I

que a Comissão de Sistematlzar;a:o houve por bem deslocar para o artigo
13 do caot tufc II dos Oifeitos Sociais (BIInea XXIII), em virtude de
emenda sistema tizadora.f

SeUS INf.i 50S
Dispositivo Emendado. Artigo 350 e s~ al~as da Seção

I do Capitulo II da Seguridade Social

Acrescentar IncIso VI ao art. 57.

Art 57 - ••• •• • •••••••

I 

11 -

III - ••
IV - .~ ••••••••

V - ••• •••••• ••
VI .. Legislar sobre'

a _ criação, fusão, incorporação e desmembramento de

Munic!pios,

JUSTIFICAÇM

sevs l('1elSos
Suprima-se do projeto o artigo 350 e sb.é\s a~êa.s.

(1LENARIO

EMENDA lP10800-4
f: Deputado JALLES FONTOURA

m---------''''''''''''"'',.

rr;;~'''~

t%"~;m]

pr;;'t~

rw;'~BmJ

Art. 353 - É garantido ao cidadão brasileiro o direito

de determinar, livremente, o número de fi
lhos, permitindo-se a livre circulação de
informações sobre planejamento familiar

Art 270

I -

11 -
rrr -

IV - •

V -
§ 1Sl _ •
§ 2Sl _

§ 3Sl _ .,

§ 42 _

§ 5g - O imposto de renda de que trata o Item lI!

poderá incidir sobre os proventos de aposent.!,
doria nos termos a partir do montante de dez

salários m!n~mos.

Dispositivo Emendado Artigo 270 do Projeto de Constl.

Dispositivo Emendado. Artigo 353.

Dê-se ao art. 353 a seguinte redação:

[gENARID

EMENDA lPl0795·4
(tl Deputado JALLES FDNTDURA

r.r P~.".~,.,C."'Sd.'"OI••"'11.0

'EMENDA lPf0796-Z
meputado ~ALLES FONTOURA
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EMENDA lPlOB05·5 'EMENDA lPIOB09·B ,EMENDA lP10B13·6
I: ROBERTO FREIRE rr;~~"~ I: ROBERTO FREIRE; rr!2~"'~ f'J RDBERTO FREIRE r=;~~"'=:J

I:
P~u~"",'c~w.. oIo/l"'<.llW'Uio FijJ';WTI (l

'Ltd~,o/'.WI"".',u'I;O"'''ÃO fui:::2illJ I:
.LU.....,'''''.....;;.'IU ......UÔO

fui";~fl!JPLENARIO PLENAlflO - ,
PENARI1J

r.r l ... TO/.US.. "<~<..O fUlO/.USTl,,<~;Io -.,

EMENDA MODIF"ICATIVA

•No artigo duzentos e quarenta e seis do Projeto

Constitucional, no seu final, substituir a expressão "autcr.i.oaoev ,
pela palavra "com~ndo". .

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 372 inciso IV, .
O inciso IV do artigo 372 passa ter a seguinte rede-

çêc

EMENDA SUPRESSIVA ~~ -dó

DISPOSITIVO EMENDADO VAillgo 381 incisos I e II

Justi ficétiva

Justi ficat1va Art. 372 '" •••••••••••••••••••••••••••••••

~ preciso que fique claro, no texto constituc.io
nal, que o Presidente da República é o comandante supremo das For

ças Armadas, seja em tempos de paz, seja nos de guerra

A nossa emenda busca afirmar essa questão na Con.§.
titulção.

IV - O ensino público é gratuito e laico em todos os

níveis de escolaridade, sem distinção de sexo. rece , idade, confi-

eaãc religiosa, filiação política ou ciasse social.

aeccnenca-ee a supressão dos incisos I e 11 por en

tendermos que o texto como está no a"lte -projeto mantém o uso pri

vado de recursos públicos, ferindo o princípio da não transferê!!,

cia de verbas públicas ao ensino privado

EMENDA ADITIVA

r.r-- fUTlhu.ro',UGÃe ,

Àcrescente-se ao artlgO~dO Projeto o segvinte
inciso, dando-lhe a devida numeração:

L·pc's·---=]

rrui"~

EMENdA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Art. ~Q

Suprima-se, no IncIso IV do Art. 2~, a expres

sãc "e o estado de defesa".

EMENDA IPI0814-4
tJ ROBERTO FREIRE.

r.r '~l....."'/~O..lSsIo/.UI<O..,SJ1e ~

Justificativa

A defesa do laicismo, como requisito de cemccer t Iae

ção do ensino, implica em não prevllegiar um credo religioso em de

trimento dos outros, não contundmdo ainda, o laicismo com ate asmn,

No Estado Republicano não há religião oficial.

Na medida em que se assegura o ensino laico. garante-se consequen 

temente, a liberdade religiosa e de pensamento, possibilitando

manifestação de todos os credos, mesmo os não reconhecidos oficial

mente.

tG~~""~

rrJi"":;;;WlJ

EMENDA IPI0806·3
tJ ROBERTO FREIRE'

;:}-(J
Art·X- •••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso - instituir imposto sobre a propriedade

territorial rural. cuja receita será assim distribuída:

20~ para a UnHl:o

)0" 'para os Estados

50" para os Municipios

Justificativa

EMENDA IPI0810·1
I? ROBERTO FREIRE

('l PLENARIO

nno/""TII'~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTITO )72 inciso VI

fS~:"·~

tJ,UJ:~flJJ

JUSTIFICAÇAO

Consideramos que rest r í ções ao pleno exercício

dos direi tos e liberdades fundamentais só devem se. dar em casos ex 
tremas. como no de decretaçéc do Estado de sítio. Já na Comissão de

Soberania e dos DIreitos e Garantias do Homem e da Mu!her essa expré,!

sáo • r havia sido suprimida, que era, a' nosso ver, a ccnrssãc compe 

tente para deliberar sobre a questáo.

VI
.;pf" - eliminção das desigualdades e das discr1

minações regionais, socIais, de raça. de etIní e , de sexo

de re~igUo.

Todos sabemos da importância da cues tãc agrária

ee nosso pais. bem como, dos graves conflItos dela originados

Devido, inclusive, a essa importância. o imposto

sobre a propriedade territorial rural deve ser da- competência ex

clusiva da União.

Por outro lado, a divisão da receita auferida com

âepcatc deve privilegiar os Municípios e Estados. pois. a sa tuação
de dificul!1ades vividas por ambos é sobejamente conhecida

Tem o sentido acima apontado a presente- emenda.

redação:

11
O ~nciso ..Prdo artigo 372 passa ter a seguinte

Art. 372
'EMENDA lP10815·2
('I ROBERTO FREIRE

,uTo/.u,.,ôoeA(Io

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO. Item 3, Alínea E, IncIso IV Art. 12

r,r'~'~;~- 
trü~~JYJ

JUSTIFICATIVA
SuPrima-se o Item 3 da Alínea E. lncisco IV, nr t ; 12.

EMENOA ADITIVA

Justificativa

Náo estando sujeitos â c.ensura, os eece t écvrcs de dl
versóes, assim como os programas de televisão e rádio, não hav~rá, co

seguentemente, a supressac , ainda que parcial, de espetáculo ou pro 

grama. A ressalva concernente "a INCITAMENTO E DISCRIMINAÇAO, poderá

oportunizar ações atentatórias â liberdade de exereseãc , a qual obje

tiva-se garantir Sendo as exnressões supracitadas, a Lt anerrt e subjetl

vas, cer taee-rt e abrir-se-á precedentes a censura proibitiva, COM a m,!.

nutenção desse cr mcfp.rc no texto constitucional.

O Partido Comunista Brasileiro. ao apresentar essa emen
da, está atendendo a solicitações de artistas e cro r íssfona i s ligados

à arte e à cultura. que oerencen , como nós também o defendemos, a li
berdade de expressão no seu mais a I to nível.

JU5TIFICAÇAO

p:r;;ê~"'''~

llii~g7WPLENA.RIO

EMENOA SUPRESSIVA ~L.\\b'V.'M.1.V\-:)

DISPOSITIVO EMENOADDYP'ãTâgrafo único do Artigo 376.

Propomos esta emenda ao ante-projeto por consi

derarmos. que não poderá deixar de ser contemplada, em Texto

ConstitucIonal, a eliminação das desIgualdades e das discri
minaçi:les por sexo, compatibilizando este enunciado com os ca

pitU,lO I. Dos Oireitos Individuais, referentes ao mesmo as:
sunto.

r.r .,-_p~UA.... /CC.......O/.~.CO..IS.io

~DA IPI0811·0
~ERTO FREIRE

rr;'~~"~

tJ!TI;'1illJ

Art. 69 - •••••••••• ••• • • ••• •• • •• • •
. § IQ _ Observado o disposto nos paragrafos pn-

melro, segundo e terceIro do artigo cento e cinquenta e três.

l\crescente-se ao parágrafo primeiro do artigo

sessenta e nove do Projeto Constitucional, no seu final, a fr,!

se seguInte

r.r lUto/""'tl',~.~IO--- --,

EMENDA lPl0807·1
['l ROBERTO FREIRE

EMENDA IPI0816·1
tt' ROBERTO FREIRE,

r.r rlno/.uS."'c~~Io --,

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO Inciso XXIII do Art 13

Suprima-se, no Inciso XXIII, do Art. 13, a
expressão "salvo na condição de aprendiz, a partir dos dez anos.
por período nunca superior a três horas diárias"

---.,.-J fCPC'B'~

..··..·,···,,·,·.."..·....~-------,I E?"L'Jfi PlENARlU

Justificativa

A defesa do Jade reme como requisito de den,2,

cer t.raecãc do ensino, implica em não prevllegiar um credo ret i 

gioso em detrimento de outros. não confundindo. aInda, o La í c i s-.

mo como ate Isno ,

Do momento em que assegura-se o ensino lai

co, garante-se, ccnsequentenent.e , a liberdade religiosa e de pe!!,

samento

ccree temente , o Projeto Constitucional garante

a exigência da maioria absoluta de votos para as e LeLçõe s de Pr~

sidénte da República; Governadores de Estado e Prefeitos no en

tanto, inexplicavelmente, exclui as eleições para Governador do

nr , dessa medida democrática.
A nossa emenda busca corrigir essa questão, exã-,

gindo, também para o Distrito Federal. o instituto da maioria ab

soluta de votos para eleição em turno único.

Justi ficativa

ensino.

Art 372 ••••••••••••••••••

"';~;':J

tÇJ~~7;l

JUSTIFlCAÇ~O

Embora muitas crianças. na luta pela sobrevi

vência, e só por esse motivo, ingressem no mercado de trabalho com
esta idade, renunciando ao direito à educação e â vivência na Infâ!!,

c í a , não podemos ace i t er que o Brasil estimule a admissáo do traba

lho do menor de 14 anos na condição de aprendiz, pois pode ocasionar

a exploração de sua força de trabalho. Tal admissão não ocorre na

t:lal.o.ria dos países do mundo. Daí a necessidade de suprimirmos tal'

dispositivo.
O que devemos prever é a preparação do menor

para o trabalho em instituições públicas especfat Iaecas , ou seja. na

escolas.

'~l""."'co..... lo/....<OI<''';:O

(B PLEN~RIO

IEMENDA lPIQ817·9.
fl ROBERTO FREIRE. -

L';~~=j

t\W!;~ffiJ

O artigo 381 e seu parágrafo único passa ter

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIYD EMENDADO: Artigo 381 e seu Parágrafo único

Art. 381 - As verbas públicas serão destina

das às escolas públicas.

parágrafo único - O ensino é livre a ini

ciativa privada. que o administrará sem ingerência do Poder Pu

blico, salvo para fins de autorização, ·reconhecimento e creden

ciamento de cursos e supervisão da quaf roaoe ,

a seguinte redação:

EMENDA lP10812·8
tJ ROBERTO FREIRE

r.r l ••TO/Ns"tl•• ;Io...."'"......".====~~EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSlrIVO EMENDAOO: Artigo 372 inciso III

111 - PluralIsmo de Idéias e de InstituIções de

o inciso lU do artigo 372 passa ter a seguinte

redação:

JUSTIFICATIVA lu.o/"",",,,,.~IG

Ficam suprimidas as expres~ões "públicas e priv,!

das" do inciso' III ,na medida el!' que se entende que o pluralismo de

idéias não deva estar restrito à natureza jurídica da instituição

que o ver.cula, bem como a grantla de ecessc ao ensino.

Rec·olle!"'da-se a modificação redacional do art. 381, por e!!,

tendermos que o texto como está mantém a atual situação de uso pri

vado dos recursos públicos. ferindo o princípio da não transferên -

ela de verbas públicas ao ensino privado.

EMENDA S~BSTInJTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Item 1, Alínea E, InC1s0 IV. Art 12.

A r-edação do Item I, AI!nea ~ • Inciso IV, do Art. 12,

passa a ter a seguinte forlla:



.LI... ,G'••~..,.G,.".~O.,...l:G _,

"Art. 12
a) ••••

e) ••••••

1 As diversões e os espetáculos públicos, Incluídos o
programas de televisáo e rádio, não estao sujeitos à
censura Cada um responderá. na forma da Ie í , pelos!
abusos que cometer"
JUSTlrrCAç.tlO

EMENDA lPl0821·7
f'l ROBERTO rREIREI

f'l PLENARIO

r.r----------tU,O'.I\II1';,~.Ç.l:O

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 154

....;~;.~
fu7~;7;]

Assembléia NacionalConstituinte e 113~

ART. 231

§ III - Cada Ministério Público elegerá o

Procurador Geral, diretamente por toda a classe, dentre integrantes d

Colégio dos Procuradores, cara mandato de dois anos,permi tindo-se um

recondução

o Estado de ni r e.í to democrático que pretendemos a.tcen.,
çe r deve garantir'ao cidadão o direito de livre acesso aos bens cultu
rais ccns rdecenca-se que todas as manifestações estão sujeitas as -;

leis de prcteçec da sociedade, desnecessário se torna darmos tal des
taque neste dispositivo Além do mais, devemos considerar que a fre _

queênct a aos espetáculos de diversão, bem como a auda ênc Ia aos progra
mas de televisão e rádIo, sáo opcionais e cabe aos produtores fofo! :
mar ao públ1co sobre o conteúdo e correspondente faixa etária, quanto
aos espetáculos de diversões. A criança e o adolescente es t a r ãc prole
gIdos quanto aos programas de televIsão e rádio, quando as empresas d

te.leconurrtcsções responsabllizar-se_áo pela adequação de horário e"
tãixa etária à sua programaçã'o e cada um responderá pelos abusos q.re
cometer.

EMENDA.. lPl0818·7
f'l ROBERTO rREIREI

'L~."'OfC.""'J."U'~"'''lo'=======~l:J PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Alínea ~ do IncIso IV, Art. 17.

L·;~;·~

t\V~~Jd

Substitua-se a redação do Art. 154 para a seguinte f0E.

"Art. 154. O mandato do PresIdente da República é de
4. (quatro) anos. admitida a reeleição para um segundo mandato conse
cutivo, exceto no caso de vacância provocada pela sua ;Jr6pria reoõn

c.í e ao cargo."

J:JSTIFICAÇIiD

Temos assistido a várias manifestaçóes populares no
sentido de .que ~ eleição para Presidente da República seja convocada
para 15 de novembro de 1988. Essa é também a posição do Partido Comu
nista Brasileiro Estamos certos de que esta Assembléia Constituinte,
que signi fica' um dos passos mais rmacr tentes para a conso t Ioaçãc do
Estado de DIreito Democrático, não ficará insensível a tais manifes
tações, estabelecendo o mandato de quatro anos. Por outro lado, de ren
demos a reeleição para um mandato consecutivo, que náo fere o pn.ncí:
pio democrático de alter'nãncIa do poder: e que poderá ser uma solução

-ccncrHatõr ra para o impasse político que vivemos.

•LU••'.'~.~..'lo1IUUo..,..lo _,

Não se pode entender de nenhuma forma a reda

ção d § III do ART. 231, como sendo benéfica ao MInistério Públlco

! Em primei...ro lugar é de se ver que a futura

Constituição não pode cometer o erro de permitir tamanho equívoco ao

admitIr que o Procurador Geral seja eleito "dentre integrantes da

~".

E o que é carreira?

Carreira é o agrupamento de classes da mesma

profIssão ou atividade, escalonadas seg~ndO a hierarguia !!E. serviço,

E!!:!~ prIvativo dos titulares dos cargos~ ~~.

conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o cargo permanen

te do serviço dos diversos Poderes e órgl!!os da Administração Pública

As carreiras se inIciam e terminam nos respectivos quadros (Direito

AdministratJ.vo "Brasileiro, Hely Lopes Meirelles,511 Ed., pág 382) •

A redação da Alínea !!!.. Inciso IV, Art 17. passa a ser
B seguinte:

"Art. 17.· ••••••••••••
a. ••••• •••••..••• .••.•...•.• .. ... • .•...•...
m Não será constituída .mais de uma organização sindi
cal em qualquer grau, representativa de uma categoria
profissional ou econômica. em cada base territorial".

JUSTIF'ICAÇII:O

A redaçã'o dada no Projeto abre espaço à pluralidade
sindical que nós.. "ccncmatas e representantes da classe operária, se
lias frontalmente contrários e representa uma velha estratéglr; da bur
guesIa e do patronato para dividIr os trabalhadores.

Além do mais, a redaçáo que pretendemos -é a mesma ap rc
v.da na éomissão da Ordem Social, que é a Comissão competente para d~

liberar sobre a organIzação sindical.

' ...

.L......,•••,.'1.'....u"'••1o-------,
.... ,u"'#v.'muçl.-------------,

EMENDA ADITIVA
l)ISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV, ArL 17.

rncrva-se , no Inciso IV do Art. 17, após a al!nea !!!. •
'lenumerando-se as cenats , o seg.linte dIspositivo:

"Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••
a ~ ••••••••••••••••••• , ••••••
( ••• ) Os empregados de uma empresa integrarã'o um mesmo
<Indí catc , constituí-cfo segundo o ramo de produção ou a
ativi-dade da eeprese , garantida a representação dos -si
dlcatos das -categorias diferencIadas nas negociações
coletivas."

JUSTIF'ICAÇAO

_ A aprovação desta emenda, que é complementar a uma ou
"t-t'e-que também estamos apresentando, visa-assêgJrar a undc Ldade sind.!,
'Cal. Os coeents tas , democratas e progressIstas, e os Partidos Políti
cos.. enquanto instituIções, devem assegurar essa unidade, criando in
trumen!os eficazes -para tal, pois ela rep r es.ent.a a força dos trabalh~

dores e se antepõe aos Interesses do patronato. Cumpre, ncf s , a tais
segmentos da sccfedede civil. aqui rect-esentadcs , definir a unicIdade
sindIcal. Se mio o flzêr , equivale dizer que se aLí an à burçoes Ie ,
A pluralidade sindical servirá para enfraquecer a representatividade
dos trabalhadores n3 defesa dos seus legÍtimos interesses e necessid~

des. '

:HENDA suasr ITUTlVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 97

O Art. 97 passa a ter a seguinte redação
ttArt. 97 - A Câmara dos ueputacas ccncde-ae de até

quatrocentos e oitenta e sete representantes co povo, eleitos, dentre
cidadãos maiores de dezoito anos e no exerc.ício dos direitos político

pelo voto direto, secreto e prcpccc.í onat , em cada Estado, Território
e no DIstrito Federal."

JUSTIFICAÇ~O

Segundo a tradição histórica brasileira, o sistema ele
toral é tratado no âmbito do Capítulo do Poder LegIslativo. Asslm.-é
coerente priorizarmos a redação adotada peLs Cor:llssão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, a qual, ôlém de ee Is , mantém uma o.!:!.

tra 'tradlç6o histõr!Cil brasileira. da eleição dos deputados federais
pelo 10'01:0 proporcional, muito mais adequado à nossa realidade, além..d
as sequrar uma maior politização das efe íçdes , ameaçada pelo paroquia

lismo do vote dlst1'ltal.
Além disso, o sisteC'la d1strital misto recreseotaeé u!!.

entrave ao pluripartidarismo e o -est.raqgulamento das minorias partid.,!
rias Que dificilmente conseguirão representação nos "Vários distritos.

EMENDA ADITlVA
DISPOSITIVO EMENOAOO:: Ar.L 32.

Acrescente-se ao Art. 32., renumerando-se o seu
parágrafo único, o seguInte parágrafo:

'''Art. 32~ •••••••1•••••••••••••• ~ ••••••••••••••

§ 12 •••••• ' •••••••••••••••••• ' •••••••••••••

S 21l Todo e qualquer cidadão tem o direito de
resistir às violações à Constituiçáo brasIleIra
praticadas por qualquer pessoa física ou jur-!d.!,
ca , entidade cu instltulç6es púb1!cas ou priva
das".

JUSTIFICAÇAO

05 comunistas desempenharam signirIcativo papel
na quadra da resistência ao -regIme di tatorial e continua'l'l pugnando pe
la ampliaçáo do conjunto de forças comprometidas com a democracIa ;
o progresso social.

A nova Carta Magna deverá 'representar um impo;_
tente passo -para a construção política de um BrasIl InteIramente novo
e democrático. E preciso cumprL- la e de.fendê-la A inclusáo deste di
positIvo é um tios Instrumentos mais eficazes para a garantia do res _

pelto à dignidade e à Integridade da pessoa humana.

Um Promotor de Justiça é na carreIra do Mi 

nistéI:1o Público inferIor tlierarquicamente ao Procurador de Justiça.

Como pode o mesmo vir a ocupar um cargo' de

Procurador üerat , superIor hIerárquico dos Procuradores e estes supe
r-fores hierárquicos daqueles? -

O princIpio hierárquico que sempre norteou o

Ministério Público e a AdmInistração Pública em seu todo, está juri

dicamente ferido.

~ evIdente que isto não vai dar certo, daI

'nossa proposiçl!!o pela sua modificação.

Também $ugerimos a modi flcação do "na forma da

lei", por considerarmos desnecessário.

A futura Constituição deve ser concisa e cla _

ra em suas normas.

Julgamos sem cabimento deixar para a legIsla _

ção ordinária dos Estados a forma de eleição se direta ou indireta.

já que em vários Congressns da classe foram aprovadas t-eses -em ce re-,

sa da forma direta ce escolha em escrutínio secreto por todos

seus componentes.

A titu-l0 de ilustração c í taecs tese aprovada

em recente Congressso do .f.linistério Público, defendida p-e-los eeunen.,

tes Promotores de Just!ça do Estado de Perneebeco , Ors. Itamar Noronh

José Gildo de Almeida, Rasana Grinberg e Ildefonso PereIra Neto,

seguinte concIU~lIo:

lO Q.~ Geral será~ dentre "E!

membros d.e, Colégio ~ Procuradores, tendo direito .!~ todos os .Ef!!!!.

ponentes ss ~, ~~~; .e, mandato~ Ê!. doIs!.!:!2.! ,

podendo haver reelei'Ção !!B..t. maIs !!.!!! biênio consecut!vo,só podendo ser

destitu!do se "Cometer falta disciplinar definida em lei e apurada em

processo administrativo com diTei to a ampla defesa perante o Colégio

dos procuradores, o qual terá .a competência exclusiva para aphcar a

penalÍdade legalmente prevista". (MINISTE-RIO POBLICO NA CONSTITUIÇJlO

fEDERAL.: ORGANIZAÇAO BAsICA. COHPETENCIAS INSTlTUCIONAIS.GARA~!IAS e

IMPEDIMENTOS) •

O eminente PI:omotor Pú~lico pernambucano, ür ,

Cláudio José Ferreira de Melo. reforça a nossa llustraçI!o com br,f.lhan

te tese intitulada li O MInistér!o Público e a Constituição", com

seguinte ccncfusãc a respeito da matérIa em Questão'

n Os Procuradores Gerais das .Justiças Estadual

serão escolhidos pelo Colégio dos Procurado'res por período igual de

dois anos".

Como última modificação julgamos ser suficien

te o mandato de doIs an~s.. permitindo-se uma reeleição.

EMENDA lPl0820·9r:. .. ROBERTO rREIRE/(

.L..._'••~,'I1.'""...o...,," ,_--,f'l PLENARIO

L';~~'~

~~7;] 'U'O"US'''l:~

Não há "I'azão para um mandato tão longo, permi

tindo com a reeleição que o Procurador Geral permaneça no cargo du

rante seIs anos.

Quatr.o anos. no má~imo. é'o suficiente e é

,EMENOA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENDAOO: ArHgos 162 e 1.63 e demais dis,osIt1v~s que
tratam sobre o Conselho da Repúb1ica.

JU5TIF'ICAÇAO

Entendemos que no sistema parlamentarista de governo
que defendemos, e certamente será adotado, não há necessidade de um

outro Conselho que mio seja o Conselho de Ministros.

TtTULO - V - DA))RGANIZAÇAO DOS PODERES E SIS

TEMA DE GO~ERNO.

CAPlTULO-V _ 00 MINlSrERIO POBLICO.

Propõe-se a modi ficação da redação do § Hl do

ARTIGO 231. passando o mesmo a ter a seguinte l'edaçifo.:

que deseja a clusse.

Conclulmos ao atacar o ponto principal da

',uestao referente a hierarquia. com a celébre advertência de Léon

Ougult. in Traité du Drolt Constitutlonnel. Paris I 1923, III/250 :'

" O prlnc!plo do poder hIerárquico domIna todo

o direito admInistrativo e deveria ser '1plicado, ainda mesmo que ne_

nhum texto legal o consagrasse".
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EMENDA lPl0825-0
tJ HARLAN GADELHA

~IO

rr;'~~~~

r-rm::i:S-lJ

eepr-ês t uec compu l s dr tc que cons t t tu-t o Fundo Nacional de nesen

vc tv teenuc - HIO"

JUSTlFICAÇM

vesuactwra mJ..lJ.tares; exercem o poder de pol:lc1.a de t"snutenç5o &da
ordem pública sob a eut.cc-adede dos Governadores dos Estados. dos

TerrJ..tórJ..os e do DJ.strJ..to federa.l, são forças eux.i.t.ae res do E:lo.ércÃ
to e reserva deste para fJ..ns ·de mobJ..lJ.zação."

Não e Justo que os jtum cfp i c s br-as tle i ros , que ar

cen com ~rande soea de e t r-i burçâe s , fique ã margem da ep t r caçãc
dos recursos do niO. cuü a es t tue t rva de arrecadação s i tua-e e , p.!

r-e 1987. em torno de CZ$ 120 b t I hões. desde que a ecooorn a nec lE

nal n-ante nha nivel sat15fatõTlo de cesem janhc ,

As edrn ms tr-ações munt c i pa t s são a con t r-apa r-t t da

conunt tê r i e da ação da umêc e devem pe r-t tc tper- C:O processo de

tnves t ur entcs publicas e reaparelhamento urbano md i spensãve t ã
ne ror- e t i cêc te dos Planos SOClalS

T1TUlQ - v - DA ORGANIZAçnO DOS PODERES E SIS

TEMA DE GOVERNO

tAPtTULD-I- DO LEGISLATIVO

SEÇAO _ IV - DO SENADO DA REPUBLICIl

PropBe_se a supressão do INCISO VII I DO ARTIGO

lOS, por não ter cabimento em face ao contido no ARTIGO 230, §§ H! e

2',

ART 10B.

EMENDA lPl0827·6 .-:::-::c-::-:-:~,------,
Senador üon s t r tu t nt e JUTAHY NAGAUIJl.ES tJ-",','iõQ

rrn}"iiB/3l

JUS'I'IF'JCJ\~

Para m",nutenção da ordem e ceva.de fJ..scalJ..zc::çào do

trânsJ..to. beI'l como a vJ..gJ.lâncJ.8 na s fe;rovJ..as. exas cn o polJ.c1.amen
to especifJ..co qual seJa a POl:lC1a Rodcva.eiz-a.e , Não podez-aem os po
LacLaa.s , ou co-ioe i.eoe ter essas atr.l.bu.l.ções. UMa vez que que têm
funções eapeca.aas , da mesna forma que 8 Polic:l.a Rodo'l1ár1a ttlmbém

tem sua espec1a11zação. qual se je a manulenção da ordem nas rodo

vias. svaeeneeneeeenee , nada ampede que, eventualmente. e'e Poli
ca.as e até os ncmoearos ae yam convocados para prestaç50 de serv.i

ços nas reeevaee e zer-rovaea, isto em cesoe de emcrgêncJ.<l. Logo.
não há razão que por dxeposa.ea.vo ccnscacucaonaa seJam incumb1.eos

de alnbolção que é de rf>sponsab1bdadc exctusnve õa Palic.H) Rcx'lovliÍna.

Dê-se ao art. 336, a seguinte redaçl:Eo:

..,,--- .n-ta,...IT..''''&<;}a---- ~

por'po'5:J
(Si";ã0J

Art. 336 _ A folha de salários é base exclusiva da Seg!!,
ridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo
ou contribuiçi!io. salyo se para atender às finalidades previstas nos

arts. 383 e 384 desta Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TITULO IX - CAPITULO II - ARTIGO :336

EHEnOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEnDADO' ARTIGO 17. InCISO IV. ITEM "d"

Afnd"a que seja admissivel a organizaçCl.O de cormssões de
trabalhadores para tratar de assuntos espeert tecs e bem determinados (a exemplo
do que Já ocorre com as cccnssees Internas de Prevenczo de ACldentes, CIPAs),
nac se con-cebe que isto se faça indiscriminadamente, e na prdpr ra ConstltulÇ~O.

a pretexto de otuet ívcs vagos ou mal definidos.

Além disso. inovações como a constante do texto do substtt.!:!,
tlVO devem surgir não pela iniciativa de UIIl Estado protetor. aliás, em crise, mas
como resultado da prátlca da política da ccnvençãc coletiva. nele incrementada
com ênrese. ' ..

Suprima-se o item "d". do inciso IV. do artlgo 17, do Pr-o-".
jeto de Constitulç~O: tIl! igualmente livre a organizaç!o de essccreções ou comis
sões de trabalhadores no seio das empres~s e estabelecimentos empresariais, ain
da que sem fi1iaç~o sindical. gar.anticJà a seus integrantes a mesma pr-eteçêc le
gal dispensada aos dlrigentt;!s sit!.di~;ns".

.-,J U S T J F I C A ç ~ O

EMENDA lPl0832-2 ..,P' ---,tJ Constituinte OSVALDO 8ENDER

= TUl.'oI\IU,;"'.l.;io

Os avanços sociais $6 se apresentam reais e harmônicos,
quando provenientes da força germlnadora dos prõprlos interessados e nao quando
criadas artiflcialmente e paternaT(stlcamente pelo Estado

r
Por outro- lado. não há que se perder de vista que inova

ções cornoesta. implicando em interferência do trabalhador na vtda da empresa.

sendo matérla apta a acarretar profundas- alterações na estrutura social do Pais.
nao deve. de fato, resultar de impOSlçi:ies eseaears, mas de negoclaç:lo entre os
parceiros sociais:

tJ PLENARIO

Art. 356 - ••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••• , •••

Inclua-se nas "ütspcs i ções t r-ans r t.ãr i es" do Pr-nj e t.n
de Constltuição) n-.Jc~;

"Art. - [ declarada a ams ta a dos dêb i tos dos ttum
c1pios para com a Prevldênca Soca]" -

EMENDA lPl0828-4 "~P--------'Jroc-pos"'''''~t:Constituinte OSVALDO BENOE~ . ~ _J

Ter na família 'uma pessoa de-ficiente é mui to comum. e
sabe-se a que representa soa manutenção, uma vez que é um ser humano
e tem direito à vida. O que ocorre constantemente com famílias po_

bres que nDo têm condiç~o de dar um atendimento drgno aos deficien 
teso Sabemos que no País existem 13 milhões de deficientes, a metade
COIll incapacidade total. Por isso achamos justo a pensão para estas
pessoas. como responsáveis pelos deficientes, e um auxílio para illan.

ter sua subsistência.

Inclua-se, no art. 356, mais uma alínea:

.r> - todas os deficientes físicos. com total Lneap ae L,
dade • .independendo de contrIbuição.

JUSTIFlCAÇ1to

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T1TUlO IX _ CAPITULO II- 'SEÇRO II - ART, 356

JUSTIFICATIVA

Os Munic1pios foran: as grandes vIt ts-es da concentr.!

ção de recursos resultantes da cerrtr-e l rz eçãc t r rbut.êr re da um ãc ,

DegradaJT~se os seus serviços. deteriOram-se as condições de aten
dlmento às comunidades que nascem. V1Vem, sofreu; e morrem sobre u
ll'a super-f'lc te de term nade do terntõno da União que e o hunici-

pre , '[ llcito reverter este quadro fortalecendo as r-ece t tas futu

ras do t'um c'Ip tc , has há que se sanear o pas s rvo de tantos anos de
dlstorções. E a anistia das cotas da pr-ev rdêncre em atraso pelos
Pr-efe i t.c s ê um passo tepor-tente nesse sentido Justlflca-se. s c-,
br-etudo , esse pr-ccedtwento , porque a perda das receitas das Pr-e

feituras bener t c rcu particularmente a União. a qual. por sua vez.

vem omitlndo r-e t ter-edanente sua parcela de contr-lbutcâc ã r rev t

dência Social. Trata-se. pois. t.en.pes t rveeenee , de estabelecer lolt

sistema de eoopenseções que al tvre as Pr-efe r t.ur-as , de t i m e tven.eo

te. desse ônus acumulado por enes de eepcbr-ec-eento

r.r HX'a'~UlTlru:.çãa __,

§ 112 _ São princIpios lnstl tuc10nals do Mini~

tério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência~

!!!!.
§ 2" - Ao Ministério Público fica assegurada

8~ funcional, administrativa e financeira, com dotação 01'

çalllentária pr6pria e global. competindo-lhe dispor sobre sua organi

zação e funcionamento, prover~ cargos, funções e serviços auxi _

Hares, obrigatoriamente por concurso de prova; e de provas e titulas

ART. 230 - O Ministério Público é instituição

permanente, essencial ~ função jurisdicional do Estado, incumbindo _

lhe a defesa do regime democrático, da ordem juridica e dos Interes

ses sociais e individuais indisponíveis

Suprime_se:

lNe VIII - aprovar, por maioria absoluta

por voto secreto I ~ exoneraçi:lo. ~

oficio •..1!E, Procurador Geral ~ ss
pública. antes &2. termino.!!.!=. seu

~;

Como é possível atribuir-se aos membros do

HinisUrio Público independência e autonomia funcional, podendo o Pr!2.

curador Geral da República ser exonerado de ofício pelo Senado da R~

pública antes mesmo do término do seu mandato '?

Independência Quer dizer"estado ou condiçi!lo de

•quelll ou do Que é independente, de quem ou do que tem liberdade ou au-I

tonollia" •

AutonOmia é a liberdade de se governar Por si

~- I
Ademais vale a pena ci tal' a advertência brilha0

te em tese intitulada "0 Ministério Público e a Constituiçi!lc.", do iluJ

tre Promotor Público pernambucano. Dl'. Cláudio José .=-erreira de Helo

em recente Congresso Nacional do Ministério Público'

Em face a todo o exposto e fundamentado acina ~

só nos resta a esperança de ver suprimido tal dispositivo, pela cer I
teza Que temos em não acatar intromissõ~s indevidas ao pleno funcio-]

namenta do Ministério Público, pois julgamos que s6 com a independê

cia e autonomia funcional ampla, sem artifícios, como bem está previJ

to nos §§ 10 e 25l do Art. 230.restauram por completo a importância el

~ engrandecimento do Ministério Público no contexto da sociedade.

.. Por outro lado o Ministério Público não tem

a devida independência face que em várias situações está sujeito

"vontade política" dos governantes Basta que se indique a demissibili

dade do Procurador Geral da República. A situação daqueles membros da

instituIção que se vêem numa verdadeira "guerra sem mortes" quando e~

trem em uma lista tríplice para promoç~o por merecimento e que dependa

de ato administrativo discricionário do Governador do Estado, sendo

muitas das vezes obrigados a recorrerem a políticos. Isso não pode

mais continuar, sob pena de jamais termos uma Instituiç~o Independe!!,

te e a quem cabe fiscalizar a lei e fazer punir os culpados, pois

na pior das hipóteses, existirá uma divida moral ou de amizaoe, pon

do em risco os interesses do povo".

TlUa/""l1"lC~ã& ~

.JUSTI'=-ICACAO

o art. 336. na redação atual, proíbe a utilizaçDo da f.Q.
lha de pagamento como ba-e de cálculo de Qualquer tri.buto.assim como
de qualquer contribuição não destinada à seguridade social.

Ora, existem hoje conhecidos e eficazes mecanismos de
• promoção da educação fundamenhl (salário-educação) e de formaçlio

profissional (contribuições par o SENAI e SENAC). cujos recursos são
obtidos mediante contribuições calculadas com base na folha de p.aga

menta.
Como eS$as contribuições nao podem ser ident1Flcadas,em

sua totalidade, com contribuições destinadas à seguridade social,co!.!..
forme definiçllo constante do art. 333. torna_se necessário modificar
a redação do. art. 336, para que este não as venha extinguir.

O fundamento para. a rIlodificaç30 da redação é o de que o

projeto, nos seus artl~os 383 e 384. assegura a continuidade do ens!
no gratuito dos empregados. faundo menç~o expressa ao salário -edu_
caç§o. assim como assegura a "cap;citaçDo profissional dos trabalha_
dores. inclusive aprendizagem dos menores". o que é feito atualmente
via SENAI e 5ENAC.

5; a constituição mantém esses serviços. seguramente lJla!!

tém suas fontes atuais de recurso. que são contribuições e salário
educaçlJo. Como o art. 336 prevê a impossibilidade de cobrança de co!!,
t"ribuições como essas (calculadas que são sobre a folha de pagamen_
to), fica evidente a contradição entre ele e os arts. 383 e 384 clt,!

dos.
Há necessidade, portanto. de compatibilizar esses três

artigos, ~ que. se faz com a redaçi!lo sugerida. para o art. 336,

acima exposto.rr';~~':J

&i'~;;;JI oP L E N Á R

CONSTITUINTE OSVALDO DENDER

Dê-se ao art. 379 a seguinte redação:

~ENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO. Tít.ulo VI - capítulo IV - Art. 254

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TITULO IX, CAPITULO lI! _ ARTIGO 379

Art. 379 - A Unillo aplicará, anualmente, nunca menos de
18" ('dezoito por cento).e os Estados, o Distrito Federal e os Mun.!

cíplos,25~ (vinte e cinco por cento). no mínimo. da receita resulta!.!..

te de impostos, inc-lusive a proveniente de transferência~ na manute!!,
ção e desenvolvimento do ensino. sendo 10" (dez por cento) destas. !.
pllcadas exclusivamente com- pessoas deficien:es.

,JUSTl.=-ICATIVA

O problema das pessoas deficientes e excepcionais é I
muito grande. Precisamos fazer o máximo para sua recuperaçllo. inte_
grando-os ~a sociedade. Eles nDo querem um tratamento de piedade.
lIlas sim, uma soluçDo que lhes dê condições próprias de sobrevivêncla.

manutenção e sustentaçi!io.

..,,- ru•• uu... 'IOA<;io

(!J PLENARIO

EMENDA lPl0829-2 ._' -----,
(JConstituinte OSVALDO SENOER I pr-;~'~":J

I tljifi7im

EMENDA lPl0830·6
(J

rr;;;~~:J

rsJ~'8fii1l

EMENDA 1Pl0826-6
tJ Senador Constituinte JUTAIlY MGALH~ES

TI~TII",""rlC.l.;i.

Acrescente-se o segulnte disp~sitivo ao Projeto de

C=~çiO'''''' ~ 1/J.,o/,. rc..r ;r:,d,.,-r~ =I~
-Art. - Se rã destinado aos Municípios. proporcio

nalrente ã população, vinte por cento do produto da recelta do

Dê-se ao art. 254 do projeto a seguJ.nte redaçêo

-Art. 254 - As poh.c1as lo!1.litares e os Corpos de Bom

beiros são instituições permanentes e regulares, destinadas a pre

servação da ordem públJ.cn. COI! base na hierarquia. d1.scipl1.na e 1.,n

EMEnDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 193

Inclua-se no Art. 193 do Projeto de Constituição, o so!.
gl,linte parágrafo 11:, renumerando-se os demais' ~



Assembléia NacionãIConstituinte e 1133

Art. 193 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ Le - os Juízes le1gos serão andaoedos meô rente aprovâ

ção em concurso de provas e títulos. com eveaaecêc de desempenho

e aptl.dão para o exeecIcae da função.

111- cinco, indicados pelo Presidente da Repúbli

ca, dentre JuIzes togados, integrantes de lista triplice,

organizada para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. ~

JUSTIFICACÃO

"Art. Os maLat.ar-es serão e i i s râve i s ,
cãuadcs apenas aqueles que pres t an o servacc mat i t.ar 1n1C1al "

"At-t Os maLa t are s at i.st âveas são elegi

vc:t.s "

CONSTITUINTE OSVALDO BI:NDER

Inclua-se no Art. 272 do prc j ecc mea.s um ítem

r.r 'OXTOIJUSflfleAÇ10 ---,

A extensão do voto aos maLat ar-e s em geral.

exctumdc-ee apenas os Jovens que prestam o servacc ma.Lat a r- anaca

aL é d1SPOS1t1VO cons:t.derado Justo e demccrjit rco -

O que se pretende. ao exc Iur r apenas os

conscra.t os do d.rre ato de voto é e l ammar- a poss aba'[adade de que e~

ses jovens, não perfeitamente s arrtom aa dcs e f amaLaa r-aaadc s com os

valores maas elevados da 1nst:t.tuição maü i t.a'r que ac rma de tudo tem

o dever de ser apot Itace se de rxem envolver pelas mquae tudes das

da spueas pot It.acc-partudâraas , com o consequente ccnprcmetamentc /

da asencâc , da da s capil ana.....da haerearquaa e da coesão que devem

remar nos que r teas ,

JUSTI FICACÃO

(-?PS~;:;;:;~

rw'~;;;J
.~UhID'.D~....D'"UI••KlldD_---__--,

g importante garantir na ccapceaçêc do Supremo Tr!

bunal Federal a presença de Juizes de carreira, o que

harmoniza com a tradição da Cõrte e com o bom funcionamen

to da mesma. Ali devem ter assento Juristas saídos da adv2

gacia, das cátedras, mas também do seio da magistratura.

Dessa média é- que se obtém o bom conjunco , A red~

ção do ProJeto não garante o que a emenda pretende.

EMENDA IPI0838-I.
l: CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

.tJ .IlLENÂRIO

N li: B I QP L E

"V - a loter:La estadual e outros jogos exastent.es

amb1ente federal, ou que aande forem crl.ados."

EMt:NDA ADITIVA

DiSPOSITIVO t:NENDADO: Título VII, Capítulo l. seção IV, Art.. 272

EMENDA IPI 0834-9'
[:J

A modificação proposta resgata. no tocante

a eLi s t aha Lrdade dos maLat.a r-es , o exe-rc Icao pleno da c rdadanaa a
um enorme con t i.ngente de cabos e soldados ant agos , prcfa ss acna í.s /

plenamente formados, que por certo não se de axa rãc envolver pelas.
quase sempre, acaloradas discussões polít:t.co-part.J.dára1s

A exclusão proposta, ampLr a a abrangêncu/

do conta.gente al1stâvel. comprometendo a i sencâc neces sãrra para

o trabalho das Forças Armadas, nu rt as vezes convocadas pelo Poder

Jud:t.c:t.ário para atuarem na gar-anta.a dos p Le a t c s e Le a t c r-a as

JUSTIFICAC]\O

A e"ploração de jogos existentes.. ou 'Bl.nda a serem
criaelos não podem ser apenas priv:LJ.ég:Lo da unaêc , Achamos que os

Estados devem ter os mesmos d::r.re:t.tos, assim como os mWl:t.cíp:t.os tam

bém devem ter part:t.c:t.pação l uma vez que os recursos são or:Lg:t.mír:t.os

ele todos os recantos do pais, por a.eeo achamos justo que, pelo me

tios, a metnde deste danheaxo retorne semanalm.ente aos mWl:t.cipios Os

Estados, por :t.S50 mesmo, devem ter o:; mesmos d:Lreitos de explora

rem lotos e espcr-ta.vas , poa s , caso contrár:Lo, os recursos são todos

canal:t.zados para a UD:Lão, f:t.cando os Estados e Mun:t.cíp:Los cada vez

mais pobres.

Emenda ( Substitutiva)

TItulo V - CapItulo IV - Seção I
Dê-se ao caput do art.199 a seguinte redação:

"Art. 199 - Os serviços no,tariais e registrais serão exeE.

cidos pelo Poder Público."

JUSTIFICAÇ1\O

A tendência histõr!ca do direito brasileiro é a da ofici.ê.

lização dos serviços cartorãrios,o que, paulatinamente, vem

sendo conseguido na esmagadora maioria Cios Estados.

Não há sentido em se alterar uma tal situação, mormente

quando atendendo ao inegável interesse públiCO.

Sala das Sessões, em / de 1987

EMEI'jDA IPI0835-7
I? Q4V oOdo r2Hll?i
tJ PLEN~IO '~U.toIOIC~l/lul.o/'ua.Ullll.o

EMENDA IPI0839-0 ..".---------, ~-P--S.B••/"R••J--JtJ CONSTITUINTE JAMIL HADDAD _I C _ _
Máno Assad

üon stntu m te

JUSTlrICACXo

Dê-se ao art:t.go 13, :l.tem XV a segu:t.nte redação:

JU5TIFICAÇ~O

EMENDA MDDIFI.CATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13. INCISO XV

r=;;~'~

F;/'~illtl

O prcpfiaa to desta nossa proposta prende-se

ao fato de que nos parece de bom alvitre praticarmos a experaêncãa

da reelegíbilrdade nos cargos executivos, a exemplo do que Já se

faz em out.ras denoc'rac i.as

h~ S<~< :z: do c..;. 1/ d.J 1,lvb JI:,
Inclua-se\MO~. do P'r-ej e t o de Const,!

Art -------- J! facultado o da re atc de se

candadatar a um segundo mandato, sucess avc ao enterxor , o Prefe:t.to

e o vace-Prefextc , no mesmo municíp1o.

§ Onico _ O d rrea tc de r ee Leg r.ba Ladade de

que trata este art1go poderá ser exercido sucessavas vezes, cbse r-,

vado o an t e r-r-egno de pelo menos um out.ro mandato no mesmo munrca-,

pio.

o propós1 to do Legas Ladc r' tem aadc sempre/

no sentadc da preservação da lisura dos p Lea t.e s efe r'coraas , eva t en

do o exe rc fcac da 1nfluênc:t.a da máquina adnfm.s t rat í.va e dq pode;

eccnêmco como fator de desequa í.ãbrac dos resultados ej e i toraas ,

_ A vontade do povo deve ser exerc1da 11vre_

mente. sem a .interferênc:t.a ou a 1ntervenção do poder públlCO

seus resultados.
Ocorre que a nós nos parece que o c:t.dadãol

ele1tor, pela prox1m:t.dade com o arca:t.de. é o melhor JUlZ das suas

ações, não estando suje1to a influênC1as estranhas na formação do

JU:LZO de valor quanto ao Julgamento do prefe:t.to da sua c1dade !{ão

escapa a ele aS 1nformações necessâr:Las para proceder a__ anâl:t.se
e a aprec:t.ação do cand1dato a prefe1to, mormente quando se- trata

do prefeito que postula uma segunda oportun1.d.ade de reele1çào

Por outro lado. achamos que o ele1tor

dadào f1ca t.olh1do quando pretende ver ã fr&Qte da prefeit.ura da

sua C1dade o adm1nistrador que vem real:t.zando a contendo suas ta_

refas. produz1ndo obra sign1f1cat:t.va no mun1cíp1o sob sua respons,!.

b1lidade.

flUD'~UITI,.. ~J. ---,

JUSTIFICACÃO

tumre , onde couber:

o mandato de quatro naos parece bastante I
. exigu10 para a realH.ação plena de uma obra de governo de boa qua_

11dade. por sua vez é bastante longo para a permanênc1a ã frente

do mun1cip10 do adm:t.n1strador que se mostra' incapaz e desqual:t.f1c!.

do para ger1r o mun:t.cipio.

Somente com o inst.itut.o da reele1çào para

os cargos do executivo. na pr1me1ra etapa os mun1c1p10S. para po

dermos atender as ex:t.gênc1as sempre crescentes do c1dadão e do
povo na solução dos problemas 1ngentes que nos afligem na presen-

te quadra da v1da públ1ca nac10nal

EMENDA IPI0842-0
(Jc!:!Dstituinte ).t~RIO ASSAD

PLEN"~RIO

r-s:;~"~

p:ru:~ffiJ

/ de 1987

Máno Assad
Const:t.tu1nte

Sala das Sessões, em

TuTD/....n .....ç.D

PLENfl:RIO

..~ul.Ill/•• KI•••D/IU'••K'.....

Inclua-se, no Título VII. Capítulo I, do
ProJeto de Const:Ltuição, o Art1go que se segue} rn,..Je. ~.

"Art ••• A Un1ão, med1ante leg1slação espe
c1al. d:t.scipl1nará a remessa de lucros para o exter10r, f1scal1zan

do a at1v1dade econôm:t.ca do cap1tal estrange1ro. As empresas co;

capital estrange1ro assegurarão aos seus empregados ass1stêncía e

ducaC10na1. san:t.tári~ e de lazer, além de outros d:t.re1t.os preV1S
tos em le1."

§ 29 - As Comissões parlam~ntares de Inquérito, que qozam

na produção de prova dos poderes de investiqação das autor:t.dades

Judiciais, além das que se constituIrem na forma do inciso VIII

do parágrafo anterio:. serão criadas pela Câmara do~ Deputados
e pelo Senado da Republica, em conjuneo ou separadamente, para a

apuração de fato determinado e por prazo certo, mediante requer!

mento de um terço de seus membros, sendo suas conclusões enca

minhadas ao órgão próprio para fins de promover a responsab!.

lidade civil ou criminal dos infratores, se for o caso."

JUSTI FI CAeÃO

JUSTIFICAÇÃO

1 - Substitui-se a expressão "que qozam de poderes de in
vestigação próprios das autoridades Judiciais" por "que gozam nã
produção da prova dos poderes de investigação das autoridades )U
diciais", com a finalidade de se obter maior precisão )urí.dica.-

2 - As conclusões do inquérito podem resultar em respo!!.
sabilidade civil ou criminal.

Assim, dependendo da situação, a promocão da responsabi
lidade pode competir ao Ministério Público - résponsabilidáde cri
minaI - ou 5. Procuradoria Geral da União - responsabilicladc civiL

~~~~eem~~~, a~sM~~~~~~~~sP~~r~~o~e~u:n~:;n~~d~ioa~e~r~~~pete~~~.

EMENDA (substitutiva) TI,tulo V - Capítulo I - seção VII

Dê-se ao § 29 do art.llS a redação seguinte:

"Art.llS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deve,' 1nd:t.scutivelmente. constar do ante-/

proJeto de texto constituc:t.onal a necessidade da d1scipl1na da ati

v:t.dade econôm1ca das mult1naC:LOna1S e do cap1tal estrang.eiro A r;

messa de lucros para o exter10r deve ser f1scal:t.zada e d1sc1Pl1na:

da, no 1nteresse ma:t.or do País e do erár10 públ1co. através de mar

cante tr:t.butação Deveres com assistênc1a educacional. de saúde ;
de lazer devem ser f1xados.

EMENDA IPI084Q.3" .~•. -,
f!l Ccns t.a tu rrrte l>l(RIO ASSADf'G~~"~

1TIY!~"0J
nUD/~unl'''&;.~------------'

N 1. R :I o

Estabelecer. a ntve'l ccnsuttucronet a duraçllo semanal da

jorneda de trabalho de forma inflexfvel é desconhecer as dtferençes setcr-rers ,
regionais e de categorias prorrssrcnats existentes em nosso pafs

A palavra de ordem nas relações ceprtet-trebathc é flexi

bilizaçllo Asslm ocorre nos países onde o sistema SOC1al é o mais avançado e que.

justamente são aqueles onde a reteçao é mais e!jtável e harmônica

"XV - A duraçllo da jornada de trabalho semanal será esta

belecida mediante acordo ou ccnvencêc coletlVa de trabalho"

Capital e Trabalho. af1nal. são co-per-trctpentes de um pro

cesso dlnSrnlco no qual um não existe sem o outro e o que se deseja para o Pafs

é que estas forças atuando em conjunto, reahzem o esforço de desenvolvimento e

ccnêntco e social sem os qua'ts Jamais alcançaremos a quahdade de .vida que todos

desejam

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título lI, capítulo II .. Art. 13, :l.tem XV

Dê-se ao inciso XV do Arti90 13 do Projeto de tonsurturção

do Relator da Comissllo de 51stematizaçllo, a segu1nte r-edação

"XV - duração de trabalho semanal, não J.nfer:t.or a

tr1nta e se:LS horas, nem super:l.or a quarenta e 01tO horas, conforme
estabelec:l.do em-negoci"ação colet:Lva." ~

A 8:t.mples redução da jornada de trabalho não

em nada bnenef1c1ar o trabalhador. t eV:t.dente que em alguns setor~s

a dim:Lnu:t.ção é possível e v1ável, dai a razão de se de1xar l:t.vre,

ent.re empresas e trabalhadores, o d:Lálogo para negociações colet:t.
vas, como já tem ocorrido com algumas categor:l.as. A s:l.mples f:Lxa

ção da jornada na Const:t.tu:Lnte representa um esvaz:t.amento para os

sind:t.catos. A l:t.vre negoc:Lação é a melhor fórmula, uma vez, confo.!:

me necess:Ldade e a s:Ltuação, esta jornada pode ser d:t.m:l.nu:t.C1a até em
menos de quarenta horas conforme se prevê. A med:l.da do alcance da

estab:LI:Ldade econom:t.ca do país, gradat:t.vamente estes avanços poderão

ser alcançados pelas categorias, e18 que a const:Ltu:t.ção terá incluí

do como pr1nc;Íp:t.o esta alternativa.

!"" P L E

EMENDA IPI 0836-5:
l: CCNSTI'IUINTE 0SIfAUX) BENDER

1

C de 1987

.Már:t.o Assad
Consti tU1nte

Sala das Sessões, em

PLEN~RIO

~I2~ ~if.LJ.~ ']:d..o1.[T.u.l.,"J!
Inclua-se • do ProJeto de Const:t.

tuinte. o segu1nte dispos1t1VO. -

~DA IPI084I-I .~..
('leans!>tulnt. ",-,RIO ASSAD ---------., r=.;;~'~

.~lo.l"'.'ccK'ni.o'"ul.D.,..... ,

, l5U~WIJ
TU'D'~UIT'''.~.D •

Emenda (Substitutiva) Título V - Cqútulc IV - seçãoII

, ",,--'itJ~
Dê-se ao inciso III~200 a redação seguinte:

"Art.200 - •••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••



J 134 • Assembléia Nacional Constituinte

CONSTITUINTE FABIO RAUNHEITTI rr='FOT':J
r)l7~~--;;J

EMENDA lJPl0850-1
Deputado Constituinte João de Deus Antunes

f: Plenatio

x:IN _ legislar, sem prejuízo da ccecetêrcta complementar
e supletiva dos Estados, sobre.
S _ organizaçãa, preparação, garantias. direitos e oeve-,
res das polIclas ctvís , bem como sobre as carreIras rco-,
cionaIs que a Integram;
b _ organlfação. emenentc, efetivos, instrução, Justiçá
e garantias das Polícias Militares t bem como as condições
de convocação e mobillzação

'lUA"",IeO~...~o/lu,~O"'U""--------

EMENDA lPl0843-8
t'
t'
r;r nno/...n,''''&;io

~ENDA. ADITIVA AO PROJErO DE CONSTITUIÇKo
.JJSTIFICATlVA

O inciso IV do Art. 57 do Projeto de Constituição. passa

a ter a seguinte redação:

JU5TIF1.CATIVlt

tambelft

t:P~';;~"~

[Jil7àJ?]

S1\MPAlo

Apropriedade imobiliária urbana

MARTINS

L

PI.I."IO/... ~...io/'~I.o.'n'"

."

lllólCC1.lnvcl o coneel.t.o contlt1o no le"tn dI} :11 Ligo rm<..mlado
(424) l.OIII"l CXIll<..hS;'O "tlllrlln.. OII~IIl~rln .. ". Dllllln.. UII~IIIIIIU'"

~Jgttlflc.1m dl.rcltn<i antcr-iore8 ~ lurmação do {"ÓIH lU ' ...tado 11I':I,",1.10l.-

JUs·rtl reAl 1\'1\

IV - zelar pela manutenção da ordem e da segurança publl
cas , arganizardo para tanto ,os serviços policiais rela
tivamente a todas as eaterdas não incluídas pela Consti
tuição na competência da Policia Federal.

JUSTIFICATIVA

A Polícia Civil e a Policia Militar são instituições que

Integram a estrutura dos Estados meroroa,
Não poderia. consequentemente, escapar à competência dos

Estados a organIzação e manutenção dessas forças. destinadas à proteção da

sociedade e a garantia da ordem e da segurança públicas, legislando, corote 
mentar e supletivamente à ccecetêncía da l..loião e adequando às peculiaridades

regionais.

apresenta gráu de função soclal elevadíssimo. Não se deve- admitir

o .!móve-l urbano como reserva de capital, sem Que nele incidam ônus

estimuladores ao seu senhor de bem aprovietá-Io. Essa emenda é or.!.

ginária dos ideais do MInistro do Desenvolvimento Urbano e Heio

AlIlbiente-.

EMENDA ADITIVA

DJ.SpO"J.LIVO tmrolHhdo: AI1.1g0 424, do I'IOJl'to
Dê-se ao Art1go 42.4, do I'loJeto de COllst,ltUI,,-IO,"1. "l:'l,"T.lintc

rcd"tç:'ío:

Incluir no Capítulo 1 do titulo VIll - Da

Ordem Econômica e Financeira - onde ccu

ber , o seguinte artigo:

11 _ conceder o direito de ccnst.ruí.s-

área urbana ao seu titular de acordo com os planos urbanísticos e

de desenvolvimento urbenor

111 _ gravá_la com Impostos progressivo no

tempo, no interesse do desenvolvimento urbano,

IV _ excluir da indenizaçãO devida ao ex

prcprãadc o valor acrescido comprovadamente resultante de investi.

mento público em área urbana
JUSTlFICACil:O

PLENARIO

Art. _ Para assegurar a função social da

propriedade imobiliária urbana o Poder Público poderá .:

_ subordiná-la às exigências fundame!!,

tais de or-denação urbsna , expressas em planos urbanísticos e de

desenvolvimento urbano;

"ART. 424 - 00; [ndlos têm dil r-Ilo nu 11.. 0 e ... 11O.... r
das tel rôls que ocupara, c ; 111 r ...rl'\ nç-no dr- "'11.1 OI gll
n1zaç:to s.ocau L, ..cu", uso-, , co&tumro<;., Jingun"" cre;
ça s c t.rndiçõe". cempet.cudo n t'lllno OI l'lrotrçnn c1f'~
srs bCll"'. por me a o ele ól~iin IlIi.IIIIO.
§ 19 - Os aecs que cnvc t vaw illtrrr"'''(':>' da':>. comUIlJ.
daeres lndlgeuol:,;> terão ;1 {Jólrtlclfln ....ã" Ollll~"tt~lJ.ôI

de órsõo foderal PI ÓPI·J.O e tio \lulL,>1 éllO PI;hlJ.co,
sob pcnn de nu] uladc.
§ 22 - A cxplorn....50 1Iõ1., I 11i"'~/II" l'llllrl 11 '"' rln Lrl'
rilS 111t1;grnõ1<;O ohl tg"l n dl. .. l 11t.1\:in clt pr I Cf ntu .. l IH';"..
r~sultndos da lavra em bem flclo d.I'o CfJmUIlI t1,ulc'> 1,!!
dJ.gcJlas c do IlIcJ.o-DmbJ.cnlc, nn fOlm,' d.1 ll.)~"

EMENDA lPl0852·7,
[l CONSTI'I'UINTE,u'MAuRo

suprimir os ,artigos 254 e parágrafos, 255 e parágrafo .Q
nico do Projeto de Constituição.

.)JSTIFICATIVA

Por proposta de emenda ao projeto, as normas referentes

aos dispositivos supra citados passam a integrar o Art, 57 com os parágrafos

112 e 212, regulando d maténa na orbita da competência do Estados. onde,

mais propriedades devem se situar.

E mister a existência de tJ7Ia política de segurança públ,!

ca de dimensão nacional posto que ... exarcebação da violência não exclui qual~

quer região do PaIs
O disciplinamento estrutural e de procedimentos propici!

rá lJll8. ação mais uniforme e, consequentemente, mais eficiência. na atdvrdade
policial,permitindo-se ainda, às unidades reoeraetvea, adequá-las as peculia

ridades regionais.
A Polícla Civil é o rôcrec através do qual o Estado exe.!.

ce sua ativIdade de prevenção e repressão ao del1to e integra o sistema de

eõnlníetraçãc da justiça criminal, juntamente com o Ministério Público a ~

gistratura.
A norma proposta possibilitará a reorganização, o repos!

cionamento e a adequação da PolícIa Civil à atual conjuntura, possibilitando

una estrutura cOllPatível aos anseios de segurança na Nação•

oreoutra parte, no que se refere à Polícia Militar, a
proposta constante da al!nea "b'' traduz una posição já consagrada no contexto

constituclonal do Brasil, dando à União o poder de legislar sccre aspectos e~

truturais e sobre a convocação e mobilização dessas mil!cias. COOlO forças au

xil!ares e reservas do Exército

.JJSTITICATIVA

§ 112 _ As Polícias Civis são instituições permanentes ,
organizadas por lei, dirigidas por Delegados de pul.ícaa
de cerrerre, destinadas, ressalvada a competência da U
nião, a proceder ortvetaveeeote a apuração de infrações
penais, a repressão criminal, exercendo os poderes de cc
lIcia judiciária e os poderes conexos de polícia adminG.
traElva.

§ 211 _ As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros a
elas vinculados, são instituições permanentes e regulares
destinadas a preservação da ordem publica e são conside
radas forças auxiliares e reservas do Exército, tendo ae
reaoeraçêc limitada à correspondente aos postos e gra 
tiJaçires do Exército

A institucionalização da polícia Civil, por norma de ~

tureza constitücional impõe-se como objetivo de cn disciplinamento estrutu 
tal e uniformização de procedimentos que ensejará maior eficiência da ativid,!

de de segurança emtodo o território nacional.

A detlnlção precisa de atribuições t no cesoo da seçorsn
ça públJca e o ccocertc de autot'idade policial atribufdo ao Delegado de. Pol!

era como dirigente de polícia Civil, não s6 qualifica a funçl10 policial como
reveste de controles básicos às garanbas das instituições, face a rerevêv-,

cia da atividade e os poderes atribuldos ao Delegado de Polícia.

Da mesma forma a proposta define o posicionamento das Po
líc.tas MIlitares e COrpos-de Bombeiros como integrantes do sistema de segura;;

ça Pública e como forças auxiliares e reservas do Exército, ficando, tambê;

estabelecido o l1rn.lte de remnereçãc, como aliás, já consagra o atual texto

constitucional, n() § 4~ do Art. 13.

Acre_scentar ao Art. 57 do Projeto de Constituição.

parágrafos 10; e 2;, com as seguintes redações.

EMENDA lPl084i.l
f!! Deputado Constituinte João de Deus Antunes

tJ .'m'r!o

EMENDA lPl0848-9
('J DoM'do Con,tltu!ote Jo'o de Deus Antunes

r= Plenário

p:r;;';;;;;;-J

rr;~~A!J

rr=;~~~~!CEJ

I:;-;~;-;U

JUSTIFICAÇÃO

ACRESCENTA AO ART. 169 UM PARl~GRAPO, c;un
SERIA o SEGUNDO, COI/J. A SEGUINTE nr:DAC:\':O:

Nos Estados onde houver Tribunal. de Alçada

o quinto dos lugares do T~J.bunal de JustJ.

ça. será prondo, por promoção, dentre os

ju!zes daquele Tribu."1<;ll., observada e. z-ee 

pec.tiva classe. de oriaem ~

fUurRO SAMr"m

MAURO S1\MPAIO

§ 2'

.-

Acrescente-se às disposições Constitucionais Transitórias o se

guinte nrtigo:
"Fica assegurada a efetivação no serviço pÚblico federal.

constituindo quadro especial em extinção ~ aos atuais oC"!!

pantes de cargos ou funções de confiança e de função de
assessoramento supetior. que na data da promulgação des

ta COnstituição, tienhem completado mais de quatro

de efetivo exercfeac",

Resta salientar que o acréscimo, ora proposto ,

objetiva, tão-somente, evaear- eventual. entQndUZlento de que o in
cdec lI!, do art.188, do ProJeto de Conotit1J.ição, poclerJ.a ooni'li

tar com o art. J..89 no que concec-ne à c1ara pro:noção dos~ :

'trad08 1ntetqantes do OU1.nto constitucional. dos Tribt.lm\.is de AJ.._

~ para id~ticos lugares dos Tribunais de Justiça.

EM COllCLU!:;ÃO : pela emenda, ora apresentada, :fi

cará esclarecido, Sl!m sombra de dúvida, que o ingresso, pelo qui.n

to constitucional, acraenb e ao dará através dos TribunaJ.s de A1.ça

da nos- Estadios, onda houver ( são Pa.u1.o, JilJ.nas Gerais, Rio de Ja.

~~ e Rio Grande do Sul. ) ----

A efct:ivnção no serviço público federal, aos atuais oc.!!

pante; de cargos ou funções de cÓnfiança e funções de assessorê:I1e~

to superior'que tenham completado mais de quatro anos de efetivo
e)'orcIcio, mnntendo-se a tradição dos textos Constitucionais ant!!
eacees ,

Na. promoção aos TribunaJ.s de segundo grau deverão acr- adota

dos os taecmoa cr;Ltérios, apuráveis na Última entrfutc:La ( antJ.ruJ.da

de- e merecimento, al:ternad"amente) ou, onde houver, no Tr:.Lbuna2 /

de A1çada, quando 'se tratar de promoção paz-a o Tribunal. de Justiça,

por ser aquele TrJ.buna1 a mais elevada entrância. estadual para. /

fins da aludida promoção e observada fi eJ.n~~e da orief>:n d2....l!:yti%.t'':l:
~agistrada, haja vista que Os magistrados que ingressam. nos

Tribunais de Alçada, quer cr-runâca da classe dos advogldos, /

quer oriundos da classe do lUnistério PÚb1ico, devem Concorrer,

somente, aos lugarai3 z-eeer-v-adoa a estas classes, quendc da: pro

moção par-a o Tribunal. de Justi9a, ev:i:tando-ae, assim, d:z.storçáo

naquela Corte com o aumento dos lugares de$'tJ.nados aos magistra

dos de carreira ( 4/5 ) • -

JUSTIFICATIVA

substitua-se, no Projei'o de Constituição, o art. 344, pelo seguiu

te:

"11. União na forMa da lei ou mediante convênio com os Estados

e Uuniclpios assegurará assistência médico e hospitalar gratuita a

toda a popt.lagão de baixa renda".

EMENDA lPI0845-4
f'J

r;r lIUONU.l1'I<.~M' _

EMENDA lPl0844·6
f'J

r.r----------T.XTO/.u.. '....~;:<t---- ~

SUprirnJr a letra "r" do Inciso XXIII do Art 54 do Proj~

to de constituição, com a segu.lnte redação

r - estrutura básica e condições gerais de convocação
ou mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombei
ros. -

DEPUTADO SAMIR ACHOA

PLENARIO

A gCllcralJ.lI:ulc dc.,;sc conccll.o n;'o ,,1l:~I"C(' ~lInrlcl1 Il"l Con .. ' Ilul
9i o • -

" -' POI." 1mpo'>1.ção, lmpõc-sc a suprco;':>:io do .. Inln;.\:l,rO .. du 11IÓpl 10
artIgo cmcntlndo c das artigos 425. 426, 427 c 428, c ht'lI<; rc-~pr I t 1\0'>

p"rngl"fr)!,.

EMENDA lPl0853·5
f"
f'J

rr='~;'----:J

nu'~àfEJ

Deputado Constituinte João de Deus Antunes

'EMENDA lPl0849~7

r.r------.l.u.lUO/.o~ ..u<t/.~••o~,•• ;:O, ~

o problema sanitário brasileiro continua dos mais graves ~

prolifernado as endemias nos meios rurais ~ enquanto as ep~ae":lias

graves, vez por'outra, nas cidades, insuficientes os recursos da

saúde pública para enfrentar essa~ situações permanentes ou con

juntux:ais.

Somente um esforço das três esferas administrativas a União,

os Estados e os HUDicipios possibilitará o enfrentamento do pro

bIena, reduzindo a mortalidade infantil, a incapacitação de enor
ne nÚIllero de t.rabalhadores por motivos nosológicos, a mort.alidade
gera1 e ia penúria sanitária dos que sobrevivem.

.u•••'O/eON'..iol.....O'l •• io ,---__--,

r,r----------fC.TO"'Un"~..i~-----'---- __,

Acrescentar ao Art~ 54 do Projeto, o Jnciso XXV e as a

líneás "a" e ub" COM a.s seguintes red~ções: -

3JSTIFlCATlVA

A norma constante da alínea "r" do inclsco XXIII, do

Art, 54 do Projeto de ConstituiÇão passa a integrar a alinea "b" do inciso

'/.:XN do mesmo artigo, por força de emenda aditiva COO'J nova redação mais adeQ~

da ao contexto do projeto
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ou contra menores de 14 (quatorze) anos de idade, em que o
agente já tenha sido condenado, com sentença transitada

em julgado~

Parágrafo único-"Lei ccep t enentar

cetemuner-é como se 1a;-á a consulta Pleb1s~itârfa':

~JlO que ccncerne ã escolha dos Ml.nistros C1Vl.S. a d1s

trl.bu1ção mal.S justa a e r aa aq ue.La que assegurasse a e ep e e s en e a cava>

-dad e permanente dD.s t.rês classes envolvidas (Juíres-Aud1tores, repr~

s e.nt an t e s do Min1sterl.o Públl.cO Hl.Il.tar e. Advogados) com, pelo

nos, um representant.e de. cada uma delas, f a can do as duas vagas res

tsdtes para serem p r e en ch a da s 1ndl.st1ntame.nte ou por Advogado,

- 'Por Representante d,o Ml.nl.ster10 Públl.cO ou por JU1:r:-Audl.tor.

A partir da Monarquia, o País nunca deixou de ser, na re~

lidade um Estado um.tário, forma que nos asfixiou durante todo o

Império, e que sensi.veãmence não se modificou corr o advento do r.=.

gime republicano, sem eI'lbargo da Const1.tuiçãó de bases federais

promulgada en 189L

O Brasil tem pago alto tributo a instituições centraliza-

Emenda Modificativa

n CAP!'l'ULO VI

Justificação

Nas nações onde surgem espisodicamente mcvtreeneos separa

tist~s, como na Itália e na Espanha, a sua causa não é o estatuto

da autonomia.

Nossa Emenda propõe estabelecer as Regiões. institucion~

lizá-1as politicaIJ;lente, em reconhecimento a uma nova rea1idade.A

medida. prOJetada em bases constitucionais, cria um quadro descea

tralizador. que fortalece o poder e a ação dos Estados-membros ,d2

tando-os agora de outra esfera, onde poderão congregar, com ~is

eficácia, em face do Poder Central, suas ;orças dispersas.

, O mais importante. porém, é que a necessidade de institu_

cionalizar a Região no contexto do sistema federativo vem, .sendo

compreendida e recebendo crescente apoio em todos os quadrantes do

PaIs. E essa conscientização capacitará as sociedades das áreas

subdesenvoJ"vidas a se organizarem politicamente para formular o's

próprios planos e propostas, e cO,nsequir eaeeueã-ace , Não podemos,

pois, perder a oportunidade de constitucionalizar as Regióes.

doras, contrárias ê índole de um modelo federativo que nunca lo

gramos estabelecer na pureza, harmonia e legitimidade de suas li

nhas essenciais

Alem de objetivar a descentralização política, a Imej amc s

acelerar o processo de desenvolvimento sócio-econõlllico das áreas

atrasadas de nosso Pais. Existe o consenso nacional de que o cen.

tralismo e o sub-desenvolvimento terão de ser combatidos simult$!

neamente, pois o regime autoritário deles se valeu para impor as

suas decisões, tornando fictício o sistema federativo. Naquele

regime, o Governo Federal concentrava poderes na arrecadação

participação de tributos, para aquinhoar os Estados eventualmen

te dóceis às suas decisões. Essa postura governamenta!..asabou por

institucionalizar as desigualdades regionais (entre as regiões e

dentro de cada região) dos níveis-de-vida.

a faccioso argumento de que a regionalização estimula o

separatismo, e s~ se compatibiliza com o Estado Unitário, e inte,!

ramente velhaco, na verdade, ela é muito mais ajustável à Federa

ção, que, aliás, passou a representar as antigas estruturas' das

Províncias e Municípios.

o resultado histórico tem sido este, e não poderia ser ou
tro; a corrosão do sistema, uma vez que, naquele binõmio, só ;;

União é expressão real do poder. A autonomia dos Estados-membros

se converteu em ficção constitucionaL Não será unicamente. com

urna reforma tributária que se poderá alterar esse quadro.

muitos apregoam. Faz-se necessário recorrer também a inovações

mais ousadas.

as populações das diversas áreas do País.

Para prest'igiar as Regiões, é prec1'so c:cnferir-Jhes status

político, e atribuir aos seus Conselhos Regionais de -cesenvoív!

mento a competência para autorizar Manic!pios limítrofes a cri!!.

rem Microrregióes e Areas Hetropolita.na~, visando a funçóes p:2.

blicas de interesse comum.

As escaramuças provêm de outros fatores, tais como os r$!

caars , cu1,:urais e eccnômí.ccs r entretanto, nunca conseguiram m!!

dar a unidade política daqueles países •

No Brasil. essa impossibilidade ainda é mais evidente. ã

medida que o processo econômico estreita o relacionamento entre

Uma Nação como a nossa não pode, todavia, rElger-se por

outro tipo de organização que não eeãa o do pacto federativo. Es

ta a liçáo, que nos ministram quantos estudaram o assunto, e so

bre ele refletiram, como Ruy Barbosa e Nabuco.

observamos que tudo caminhou para a renovação, em matéria

constitucional, a conj:ar da primeira Carta republicana, menos

técnica federativa pot nos adotada. Continua a mesma do século pa,!

aadc , de inspiração rigorosamente norte-americana, da qual fôra ,

aliás. fiel traslado. Durante cerca de cem anos. ficamos atados à

dualidade União-Estado membro.

titucional. é o primeiro grande passo que se pode dar no sentido

da concretização futura de um federalismo de bases regionais"

(ver: "política e Constltu'ição", Rio de Janeiro: Forense.: 1985,

A autonomia política, administrativa e financeira das R!.

qiões concorrerá para o revigorarnento da Federação, pois dará

ccnsacões a permanente trabalho de entrosamento entre a_ união,

os Estados e os Municípios para o seu desenvolvimento integrado.

Por essas razões, propomos que em nosso federalismo' s!.

jam introduzidas as Regiões. Esta proposta tem o respaldo da op!

nião do eminente cons~itucionalista PAULO~: "A autêm~

mia da Região ••• poderá gerar o fato novo e produzir o germe da
reformulação federativa' •• evitaria no Brasil o retroces,so uni-

-tàrlstâ :~ Um estatuto de autonomia das Regiões, em nível cons-

__~!2 e 1111.

Logo depois de promulgada a nova constituição, em lei CO!!!

plementar, poderemos dispor sobre a autonomia das Regióes, confoE

FY;;;~'~'

f)Li:~fl±JPlenário

Constituinte ALU!ZIO CAMPOS

o que propomos ê um novo federalismo que também as com

preenda como pessoas jurIdicas de direito público interno.

Em nossa concepção, teremos entidades políticas gerais

(Estad~s, MttnicIpios, Territórios e Distrito Federal) e especi~

lizadas (Regiões, Microrregiões e Ji:reas Metropolitanas): as g~

rais com funções político-administrativas e as especializadas

precipuamente destinadas a promover o desenvolvimento.

de unidades federadas limítrofes, para efeitos administrativos,

se j am entidades políticas do sistema federativo.

Art. 73. Lei complementar regulará o disposto neste C~

Modificando os artigos 71 a 73 do ProJeto de Constitu!
câc , pretendemos que as Regiões, mais do que meras associações

'Uto/..ltI."'.ç..o ~

§ 29 Compete ã União. aos Estado~ e aos, Municípios a~

segurar a realização das funções públicas de interesse microrr~

gionál ou metropolitano.~

Art. 71. As Regiões, integradas por unidades feder~

das limítrofes, inclusive o Distrito Federal e, os Terr~tórios,

são dotadas de autonomia polItica, administrativa e financeira,

para promoção do seu desenvolvimento.

pítulo.

Art. 72. Mediante prévia autorização dos Conselhos R~

gionais de Desenvolvimento, poderão ser criadas Microrregiões e

Areas Metropolitanas', constituídas por Municípios contIgu"s, p!!.

ra a organização, planejamento, programação e execução de fu!!.

ções públicas de interesse comum.

Dê-se. ao -Capítulo vr do TItulo IV do Projeto de Const!.

tuição (arts. 71 a 73'- materia conexa), a seguinte redação:

§ 39 Nenhuma unidade federa,da poderá integrar mais de

uma Região.

§ 19 Cada Microrregião ou Ji:rea Metropolitana terá um
Conselho Microrregional ou Metropoll.tano, do qual participarão,

COmO membros natos, os Prefeitos e os Presidentes das cãmaras

dos Municípios componentes.

§ 19 As atuais Regiões são as definidas no art. do
TItulo das Dispos"'içóes Diversas e Transitõrias.

§ 29 Cada Região terá um Conselho de Desenvolvimento

cuja composição inc1uirâ representação maJoritâria ,de entidad:s

públicas e privadas, em regular funcionamento nas unidades f~

deradas que a compõem.e.minoritária; da administração federal

direta e indireta.

REGIOES, MICRORREGIOES E KREAs METROPOLITANAS

r;r------ ,~.......q,CD~".;:D'"ulc.~I ..lo

EMENDA lPl0855-1
t:
,t:

Consideramos a institucionalização das Regiões proposta

_~__p..Ei~ri~~ia~ueremos-:Lnclur-la~entre-as-unidadesfederad~s, s~_

guros de que a inclusão redimlrá o sistema federativo., que sem

pre viveu em crise AO longo da nossa histór'la.

5 19 - Os Minl.stros c1.vu serão escolhidos pelo l'res1dente

da República dentre brasl.lc;iros mal.ores de trl.nta e e aacc anos. de

notável saber Jurldl.co e l.done1dade moral, sendo pelo menos, um den

tre JuIres-Audl.tores, um dentre representantes do MLn1stér10 Públi=

co Ml.litar e um dc;ntre a dvp gado s de 10 anos de exerclcl.o

da profl.ssão.

Condenável sob todos os pontos

de vista, não se pode deixar de reconhecer Que o 15nrha
aentc , na maioria das vezes, se dá em decorrência do d.!:.

sespero da população ante a impunidade desses crímíncscs
submetidos a essa forma primitiva de julgamento popular

e à lnércia em que se encontra o aparelho estatal ante a

crescente onda de violência e a contumácia com que se

assiste criminosos com sentença transitado em julgado,

cada vez mais perpretarem maior números de delltos crlmi
nosos com requintes de pervesidade, muitas vezes seocer'"

imaginados por criminólogos e penahstas.

Por se tratar de uma questão que apa!
xona os debatedores e por estar consignada em Inúmeras sugestõe

de eleitores, como consta, por exemplo, da publicação do gove!.

no paulista, denominada "As Sugestões do povo de são Paulo à
Assembléia Nacional Constituinte", a adoção ou não da pena de

tIIorl:e encontra seu foro propício no âmbito desta Assembléia.

Acreditamos que a aplicabilidade a p.!:.

na de morte aos crimes brutais e aos praticados contra menores
de 14 anos de idade, em que o agenl:e( já condenado anterio.!,
mente ) ultrapassa o impulso ou desejo inicial do crime para o

qual fol motivado, praticando outros atos deU tuosos , não pre
vistos pelo próprio agente criminoso, caracterizadores de sua
sanha assassina, é a que mais convem à sociedade brasIleira

sobretudo pelo seu caráter de excepcionalidade

5 29 ••••••••••• ~ ••••••

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO~ CAPUT E SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO

Dê-se a s eguan ce redação ao Art.~ Caputi e seu pa '

rãgrafo 19, referente ã composição do supe ea ce Tr1bunal ~l1l1tar, co~
• ervando-se o atual § 29.

,p1.':{-
-Art.~ - O Super10r Tribunal H11itar compor-se-á de

qU1n:r:e 1l1n:utros v1tallc10s, nomeados pelo Preu.dente da Repúb11ca,

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo três entre

oiu:ia1s-genera1s da at1va da Marinha j quatro entre oficla1s-gene
rai!: da al:1va do Ell;êrc1to, três entre Of1C1al.B-general.s da at,l.va~ da

Aeronãul:l.ca e cinco encee efvs.s ,

Enquanto as opiniões se divergem

como é natural em qualquer grupamento humano, especial
mente em uma sociedade democrática, em distintas regi5es

brasileiras, vem ocorrendo linchamentos de alguns desses
criminosos de crimes brutais.

Caberá à Lei complementar estabelecer as

condições para a realização do plebiscito,

Com a presente suqes tão , estamos certas,

trazemos à colação um dos temas mais comuns e preocupantes do

dí a-a-dra do brasileiro e que, portanto, não pode estar ausen

te do debate da Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICAÇlio

Nas últimas c~mpanhas eleitorais

acentuou-se o número de pesquisas em que a segurança

pública constava como uma das prlnclpáis preocupações
da população brasileira

O elevado Indfce de crlmlnalldade,

notadamente' n05 grandes centros urbanos, tem levado os

habitantes a viverem em uma situação de verdadeiro terror

.pânIco em face de crimes hedIondos • brutais praticados

contra a vida da pessoa humana. taIs como, latrocínio
__estrupo, extorsão medIante sequestro, rapto violento,

entre outros, acompanhados de outras modalidades ce atos

delituosos, quase sempre a morte da vítima

JUSTIFICAÇÃO

A atual compoução do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR ê uma
garanl:l.a da melhor apll.cação da Just1ça, não só pelo seu número, c~

• mo tambCim pela sua formação ml.lll:a, em modelo de. escabinato

___-"Ist.o tem perml.tl.do, até agora, além de celerl.dade, um

ma10r cuidado por parte de seus Ml.nistros no exame dos pleltos subme

tl.dos ã Just1ça Ml.l1.tar. -

A dl.minul.ção do número de Ml.n1,stros não leva, pratl.c,!.
llIente. a qualquer oc-onoml.a matorl.al, uma vez que os Ofl.cl.ul.s-Gene
rais que integrarl.am o Trl.bunal cont1nUarl.am a perceber seus venel.

llIent.os do mal.S alto posto da hl.erarqu1a de sua rcspect1va Força, alem

de reduzl.r precl.samonta a representação da nobre classo dos ndvoga

dos.

r.r-.---------'..T1>N~""'c.~lD _
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SENADOR CHAGAS RORIGÚE'S------------,J tJ!iiÔB'IC~

I fU77ic;j@]PLENWO

PLENJ'iRIO

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Emenda supressiva

Ao art. 112, Inciso I:

Suprlnam-se as seguintes palavras finais:

" ••• ou eventualmente Prefeito~ Presidente de empre~a

J?ública ou empresa de economia mista federais".

Ao art. 115, § 19, inciso I
AcrêséE;nte-se:

" ••• ou de um quarto dos membros da-' Comissão.

A um quarto dos membros da Comissão, e não apenas a

un décino ôos membros da Casa, deve também ser assegurado o
direito de recorrer ao Plenário, de decisões que, ordinarl,!

mente.seJam da competência da Comissão.

JUSTIFlCACAo

Congressista não deve exercer as funções acima,
as quais, por natureza, são incompatíveis com o mandato

legislativo. As exceções admisslvei.s constam da primeira
parte do inciso.

Quanto a letra '10 1' estamos acrescentando o pri~cí

pio da publ1cação em org·ão de imprensa .. da prestação de contas, sem
o que 'ela cairá no vazio. A ,prestação ee contas deve ser acompanhada
de sua divulgação. Da! a emenda. Desta forma a letra "d" ficará as s In

"d"_prestaçãb de cõntas da Administração pública dir!.

ta ou indireta através da publicação.

Etnenda Aditiva

JUSTIFlCAcA°

EMENDA lPl0866·7
!!J

r.r----------1CU..,..a.l"II~.

,EMENDA lP10865·9
!!J
!!J

.~U."'o/CC ..'''lc/l'''CO..,..Ic

PlENARIO

CONSTITUINTE aooIFACIO DE Af'.mJIDA

A..ENAAID

EMENDA SUPRESSIVA

Elimine-se o parágrafo 32 do Art. 349. remunerando-se

Emenda Aditiva

o Art. 231. § 111. passa a ter a seguinte redação.

PLENARIO

"Cada Ministério Público elegerá o seu Frocurador Gera!,
na forma da lei. dentre integrantes de carreira, para mandato de três anos. pe!.
m!tinoo_se una recondução, devemo a cêeera dos Deputados andícar , por ll'.aiorl:!'

absoluta, o ncme do Procurador Geral da República,pára que seja nomeado pelo

PresIdente da República, na rcree do. Art. 107, !tem III, alínea "du.

JUSTIFICATIVA

o § 42 para 32,

"O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde

de natureza privada, necessários ao alcance dos ob 'etIvos da pólítica 11

do setor, bem como desapropriá-los." E o texto 00 parágrafo 32..

O parágrafo a eliminar é duplamente redundante.Primei

ramente, quanto a permissão para o Estado intervir nos serviços priv:;:',
dos de saúde. A intervenção do Estado na economia já está amplamente'

coberta pelo Art. 303 a seus parágrafos. I
Quanto a desapropriação dos serviços privados de saú

de, trata-se apenas de espécie do gênero, já previsto minUCiosamente',
no Art. 12, que trata dos dil'eitos individuais e. em particular, no
inciso XIII do mesmo artigo, que trata do dIreito de propriedade pri-l

vada, assegurada e protegida pelo Estado, e cujas alíneas disf,lôe'I1 50-1
bre os casos de r;Iesapropriaç~o •

• ~ JustIfica-se assim, plenamente. a eliminaçãc do par!
grafo 311 do Art. 349, a fJ,m de se evitar "conflitos e superposições ..

-eom vistas a dar "coerência e consistência" ao projeto, conforme pala-I
vras do relator da Comissão de Sistematização.

EMENDA lP10862-4, '~'---------'I ITr·p"o·s"·~
tJ(:ONSTITUINTE BDNlrACID DE ANDRADA . ~ _,

o parágrafo diz o seguinte:

EMENDA lPlÓ861.6,
I?
tJ

EMENDA lP10860·8 ,,_. ~

!?CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA I fT"!õs'''j

I t7JiO'WJ

r.r TU'CNVIT""'.'iO

E~;;;'j

tv,õUJ]

lo.""AS.Sto CvoU.l\.Il" UM~

_ J#i"D !J.íf-If,rrt)

ClJ'6TlTUINTE SOOIFACID DEPJ.l:lRAOA

lr110/,ult1.'c.1;~ ---,

CCNSTlTUINTE BONIFACIO CE AtmAOA

Emenda Aditiva

I\creseente-se ao Art. 362 parágrafo único como segue abaixo'

ErIenda soceeserva

N o Art. 97 excluarn-se as palavras" voto majoritário

.JUSTIFICATIVA

A descentralização é 1.111 intleratlvo da realidade brasileira e a

necessidade dos Estados Federados prcmoverem os Seus respectivos planos se lrr.põe I
de toda forma, pois que as condIções educacionais e culturais são muito difere"'ltes

do Piau! ao Rio Grande do SUl. A centralização emmatéria eoucacímat é umdos • I
grandes males q.Je etcreenta o País, daI a necessidade de se fazer menção aos planos I
estaduais para se fugIr a tcrccracra da máquina federal • .agIndo sobre os Estados •

e sufocando as suas manifestações peculiares neste iJrçIortante campo da aCrninistra.-!

ç'o

" Cada Estado organIzará seu Plano Estadual de Eó.Jcação I procu
rando articulá-lo cca o Plano Nacional de Educação, mencionado neste artigo, dando

ênfase às peculiaridades educacionais e culturais locais"

me a redação que sugerimos para o artigo 72 do Prójetoo

Certamente a todos os brasileiros interessa um cxeecãmen-,

to~ nacional economicamente menos desequllibrado e socialmente mais

jUJlto.

E/IIEI'tI)A lP10856-0
l'l

U""NnlncÃ;h

JUSTIfICATIVA EMEtJDA ADITIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Na Cc41ssllo de Organ1za~o Eleitoral, a C!,efiniçilo do srsteee Dis

trital r40 inclui o con:eito de "voto majoritário" ", o ~ a nosso ver foi adotado

sem base no trabalho do órgão- teeãtãcc,
AlIás, enterceees que será melhor para o texto constitucional não

&dotar estas expressões pois facilitará a procura de fÓflWl&s~ na lei ordinária.

qJe 8Cb1tu até o Sistem Proporcional dentro do Distrito Fica ainda evtceote
que, lil;1llal"'Iefra de haver 'Distrito com duas ou três cadeiras ilipIicari.a na ado;ã~ •

do sistema "'Hont" para evitar Ilo disputa entre correllgfonál"tl'l<;

1iT------.u:1IÍ ... /r'wl.d.,'IIH'.. nh _

RfliAATO

r.r----- ll"./lUlf"IC~It'-----------

Inclua-se onde colber no Titulo das OIsposiçaes Transitórias:

Acrescenta-se ao parágrafO único do Art.389 o segl.in-

te item UI'

"Benefícios de isenção fiscal".

~USTIFICATIVA

Uma- das formas indiretas de dar amparo ao patr.im5nlc

cultural é justamente aquela que suspende a cobrança de impostos ou
tributos de qualquer natureza, visto que num Pais da dimensão do nos
so setá dIfícil em Illuitos casos oferecer dir.etam~nte assistência a

administrativa às áreas patrimoniais- oficialmente tombadas.

1!MEI'IDA lPl0663-2
I:êQNSTlTUINTE 8DNIF'ACIO DE ~RAOA

p, ENllRIO

Ao art. 112. inciso III~ capue ,

Na parte final, onde"se lê ••• , cento e vinte dia....

Leia-se:

.. ,., cento e cinqüenta dias."

JU5TIFICACJi.O

A eeenda fixa em cento e cinqüenta dia. o prazo aixiao

de licença. ·para tratar, sem remuneração, de interesse particu
lar", que pode ser concedido ao congressista. ~ prazo razoivel ~
ra ~v1br a perda do mandato. -

E/'t1EI'II)A 1Pl0868-3
f'l

"AIt••• "No prazo de trinta dias da prOlftJ1gação desta ConstItui
~, 05 Partidos Políticos se reunido em Convençilo Nacional para dIspor sobre seus
estatutos e progtallaS. em face do que dIspêlClll os artigos 29 e XI desta constituiçãol

"Par~afo IJn.ico - A Cmvenç~o Nacional poderá delegar i'CJIRres ao
olret6rl0 NacIonal para decidir sobre o q.Je dispõe este artigo".

JUSTIFICATIVA

r.r----- .t".,_..,~._----------

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se ao Art. 384 as seguintes expeeesaee ,

.ap6s e palavra "$lndlcatosn:.

....... podendo ltlanter servIços sociais autônomos, in-

c~ui~do ou.tras finalidades, para o que será fixada contribuição na

forllla da lei."

PLENWO

r.r----------lIn.,...'~
Emenda Adit.i,.va

Ao- are, 317, paragráfo único.

Acrescente-se a seguinte alínea:

e} não exceda a área tnãxi1ra. prevista por lei par'a càda
regiiõ do pals. •

~ artigJs 29 e 30 criam una nova concepção de partidos políticos

eII qJe sua organização e funcionamento não serão fixados em lei, COOlO ocorre
atua1lllentel cabef'w:jo as organizaÇÕes partidárias dispor sobre novas estruturas e
aUvidades. Por outro Jeoo, a constituição cria enfoques novos, que extçen

novas tLW:adas de poslÇ~O pelos partidos políticos, o que deverá ser feito em co"ue.21
çIo, podendoos eesecs alterar suas respectivas dencm.inaçiSes, estatutos e prcqra- I

- I

JUSTIFICATIVA

o que se pretende é ampl1ar a atu<lção das entidades

sindicais dando-lhes atribuições de atuar espec1 ficamente nas áreas',
de assistência ao educando filho do trabalhador e também destes, em:
pl1ando esta atividade na forma da lei.

JUSTIFICACÂO

Impõe-se a dli!mocratização da propriedade rural ..
E! isso somente será possível, se for estabeleciaO o limite

máximo da '"Propriedade em c1;!.da região do pais.

PLENAR!o

SENADOR CHAGAS RODRIGUES-

Emenda Supressiva

Ao art. 317, parágrafo único
J
allnea "a'",

Suprimam-se as palavras: ,

", •• ou está em curso de ser.,.·

luro/,v'Tl,,,.,io

, JUSTIFlCACAo

'EMEI'IDA lPl0869·1
f'l

.fI
j

No t\rt. 74, .ítem VIl, letra "b'", dê-se a seguinte

redação:
11respeito aos direitos e' garant1as individuais"

Na letra "d" do mesmo artigo acrescente-se eoõs

palavra "indireta" o seguinte.
...... através de publicaçi!io"

,EMENDA lPl0864-1 ..".,- --,
tJêDNSTlTUINTE BONlrACIO DE ANDRADA

PLENMIO
r.r- 'U 1'll/ lUlT'..c.;io

l:2G0

" ;;:;;-;l'i(~;1H I

COOSTITUINTE 8C)UFACIO rE: AmRAOA

I'lfJWlIO

tb lugar da denom1naÇiJo "Da organização do Estado" leia-se

'1Je o.ganlzaç'o Federativa'o (TiMo iJl)

EMENDA lPl0859-4
ê'
r.r------ .u:d-'O'cO''''doJIUlcaw'n1e ,

JUSTIFICATIVA

Se o Estado é federativo necessário se faz colocar o adjetivo da
sua denominação, como em todas as Constituições

JUSTIFICATIVA

o eenceree " direitos da pessoa Humana", tecní.ce-
eente era terlllos constitucionais é expressado nas palavras Ildireitos e

garantias indIviduais".

Piz o texto. emendado que a função social da pro
priedade é cump~ida quando o- imóvel "é, ou está em curso

de ser, racionalmente aproveitado·. A redação emendada é
imprecisa, amblgua, e o aproveitam~nto nem ao menos está
SUJeito a prazo.
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IV _ Hodificar o tempo de mandato dos juizes classistas,

dos e tue i s três anos e onde são permJ.t1das duas reconduções, para
cinco anos, limitado, por outro lado a apenas u-na recondução zn-

tendemos que o mandato deva ser um pouco maior, poiS ao cabo de

três anos, é quando a boa experiência acumulada no mandato deve
ser melhor ap r ove.r t ada Apenas uma recondução objetiva na SOMa de
dois mandatos, alcançar o mesmo tempo apr-nx i mado da atividade que

serf.e um mandato de 3 anos e duas reconduções' lO anos, no primei

ro caso, e 9 anos, no segundo.

V _ Finalmente, a Emenda proposta reduz de 7 (sete), pa

ra apenas 4 (quatro), o núme3:'o de artigos de que se ccecõe o pro

jeto, na parte referente a "Tribunais e Juízos do Trabalho", sem
modificações profundas de mérito prJ.ncipalmeote obje,tiva eper ref-,

çoar a técnica legislativa

crassas tas tenporários, representantes dos ell'pregados e dos e'npr'e-.
caoores , respectivamente

§ 42 - Para as nomeações dos ministros do Tribunal suce-,

rior do Trabalho, o Tribunal encaminhará ao Presidente da Repúbli_
ca listas T:I:Í.plic:es resultantes de eleições a serem realizadas.

a) para as vagas de s t rnedas à magistratura do Trabalho.
pelos membros do J1róprio Tubunal;

b) para as de advogado e de membro do Ministério Públi-

co, pelo Conselho Federal da ordem dos Advogados do Brasil e por

um colégio eleitoral constituido por Procuradores da Justiça do
Trabalho, respectivamente.

c) para as ele classistas, por colégio eleitoral à n t eqra.;

do pelas diretorias' das confederações nacionais de trabalhadores
ou das patronais, COnforme o caso.

PLENli.RIO

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Emenda ~ubstitut,iva

Ao paragráfo único do .art. 319.
Substitua_se pelo seguinte-

- Publicado o decreto de desapropriação de área rural para

fins de reforma agrária, deverá a união, imediatamente.

imitir-se na posse do imóvel, podendo' ser contestado, adm!

nistrativa cu Judicialmente, apenas o valor do depósito pr!
via feito pelo desapropriante, na forma da lei.

r.r----=o==-=--,~.".hIQ,çç~"do/IU.<o•• ol. ..,

r.r------~---1UI.,.U..'.'••~10 ____,

SENADOR ClIAGAS RODRIGUES

PLENARIO

JUSTIFICACJ'i.o

~er=P~B':J

I tiLi~';JEJ

JUSTIFICAÇAO

Estabele~endo-se nova ordem, a redação do art.

416 e seus parágrafos passa a ser a seguinte:

"Art. 416 A famí1J.a, constituída pelo casame!!,

to ou por união estável, baseada na igualdade entre o homem e a mu 
lher, tem direito ã prct.eçãc social, econômica e jurídica da Estado'
e demais insti tuições.

§ j s Estende-se a proteção do Estado e oemais

instituições ã entidade familiar formada por qualquer um dos pais ou

responsável legal e seus dependentes, rmns ançu Irrec s ou não.
. § 2'2 O casamento civil, no seu processo de ha

bilitação e celebração, será gratuito,e o casamento religioso terá'

eficácia jurídica, nos termos da lei.
§ 31:1 A lei não limitará o número de dissolu 

çóes da sociedade conjugal, que oac-ee-ão pelo divórcio, indepe,nden

temente de· prévia separação judiciaL."

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art 416 e §§ rc , 29, JIl, 49, S2 e 69.

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art;. 421, §§ 111 e JO

Ao pretendermos que tais alterações se dêm, l~

vamos em conta, em primeiro lugar, uma melhor recaçãc técnica, expll
citando no caput do artigo a forma de constituiçáo da família e con

substanciando os dois primeiros parágrafos em um só. Em segundo lu 

gar, tivemos a preocupação de atender ao fato Social e às reIvindic.!!,

ções dos movimentos de mulheres. Suprimimos. pois, a expressão "ca ..
bendo ã lei facilItar sua conver-são em casamento", por entendermos'
que a lei não pode provocar nenhum tipo de cons t r anç.ímen t e ao casal,
que deve ter sempre a plena liberdade de optar sobre a forma ce
umac entre eles.

Não queremos, ainda. que haja limitação alguma

no tocante à dissolução do casamento, no estabelecimento do prazo p!.
ra que esta se dê O que está em evidência é o respe.ito a dec1são do
ser humano, • à liberdade de se construir uma nova relação, na busca

da rerfeteaee , A lei não pode, pois, intervir ou oferecer qualquer'

obstáculo neste sentido
Deve ser também assegurado que a dissolução da

sociedade conjugal será feito pelo divórcio, para não corrermos

o risco de nenhum retrocesso.

EMENDA lP10874-B
f ROBERTO FREIRE,

r' gNltRIQ

EMENDA lP10B75:6
tJ ROBERTO FREIRE
r.r ~~II.U'O/••~'U••,.U••o..,.. lo _,

.."... T.X10/.u'.. " ••~lo----------____,

Regionais§ 511 _ Os magistrados membros dos Tribunais
tio Tra\lalho serão'

a) Os juIzes de carreira, escolhidos por promoção de Jul.
zes do Trabalho, por antiguidade e merecimento, a I ternadamente

b) os advogados, eleitos pelo Conselho Seccional da ür-,
dem dos Advogados do Brasil da respectiva regUlo,--c) os membros do Ministério Público, eleitos dentre
procuradores do trabalho da respectiva região

d) Os classistas, eleitos por um colegio eleitoral cons
tituido pelas direcori~s das federações respectivas, com base ter

ritorial na região

§ 62 - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação
e Julgamento, eleitos pelo voto dueto dos associados do sindicato,
com sede nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua ccece tên.,
cia territorial, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regio_
I}al do Trabalho.

Art 213 _ A lei disporá sobre a constituição, investidu
ra, jurisdição, competência, garantias e condições de exercíci;;
dos órgãos e membros das Juntas de Conciliação e Julgamento, asse

gurada a paridade de representação de empregados e empregadores

Parágra fo único - A lei, nas Comarcas onde não houver criado

Juntas de Conciliação lo! Julgamento, poderá atribuir a sua compe-
tência dOS~ Juízes de Direito.

Art. 214 - O lribunal Superior do lrabalho expedirá rne

t r uçãu Normativa disciplinando o processo eleitoral para todos os
casos em que os aufaes da Justiça do Trabalho forem eleitos

Parágrafo único - Os juízes classistas, em todas as Ins-,
tâncias, terão suplentes e mandatos de cinco anos, permi tida
recondução e aposentadoria regulada em lei

Art 215 - Compete à Justiça do Trabalho concilJ.,ar e jul

gar os dissIdios individuais e coletivos entre empregados e empre:

gadores, as ações de acidentes do trabalho,e as questões entre tr.!!,
balhadores avulsos e as empresas tomadoras de seus serviços e as
causas decorrentes das relações trabalhistas dos servidores com os

A Emenda proposta tem os seguintes objetivos:

Municípios, os Estados, o Distrito federal, os "Territórios

uní.ãc , inclusive as autarquias municipais, estaduais e rede r ai s

§ UI _ Havendo impasse nos dissídios coleti vos, as par

tes poderão eleger a Justiça do Trabalho como árbitro

§ 211 _ Recusando-se o empregador a negociação ou à arbi

tragem, é facultado ao Sindicato de trabalhadores ajuizar processo
'de dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer no,!.
mas e co·ndições, respeitadas as disposições convencionais e legais

mínimas de proteção ao trabalho

§ JO _ A l~i espec~i ficará as hipoteses em Que os" dí s s L,

dios co.letivos, esgotadas as POSSibilidades de sua solução por ne
qccfaçêo , serão submetidos à apreciação- da Justiça do Trabalho, fi

cencc de logo estabelecido que as oec í sees desta poderão es tebej e.,
cer novas normas e cOl1dições de trabalho e que delas so caberá re
curso de embargos para 1J mesmo órgão prolator da sentença.

JU5TIFICATIV.A

r;;~"~--;;]

ts/;';;-;;J

JUSTIFICAÇ1i.o

üê-se ao Art. J2S e parágrafos 1Q e 20 a seguinte rede-

nerescente-se a seguinte alínea'
- o regime parlamentarista.

Enienda Aditiva

Ao art. 118, § 49

o presidencialismo, decorrido um século, não teve

condições de firmar-se demccxabí.camentrej no Pais. Recentemen
te, conduziu a Nação à mais longa ditadura de nossa hist~ria.

O Pais esteve à beira da guerra civil. Basta , portanto; de

presidencialismo no Brasil. Assim, não deve sex <ldmitida emel!
da constitucional tendente a abolir o parlamentarismo.

Art.325 _ A União, os Estados la os Municípios, r~conhe

cendo a importância fundamental da agricultu
ra, propiciar-lhe_ão tratamento compatível com
sua equíparaçãc as demais atividades produtivas

çtlo:

JUSTIfICATIVA

Sem a imissão imediata na posse do imóvel, pela

União, a execução da reforma agrária poderá ser indefinid.,e.
mente procrastinada

§ 2" _ A UnHio,os Estados e os MunIcípios. devidamen-

te articulados, promoverão l:J assIstência técn!
ca, extensão rural, pesquisa agropecuária e

crédito rural, prioritariamente ao pequeno
médio produtor

§ lo _ Lei Federal, a ser promulgada no prazo de

ano, criará árgão planejador permanente de po
líticas agrícolas regionais e àisporá sobre os
objetivos e instrumentos aplicáveis à regular,!

aaçêo das safras suas comercializações, destl
nação ao abastecimento interno e mercado exte,!.
no. estimulando o desenvolvimento do cooperat!

vismo de produção e de crédi to.

tJ PLENAAtO

fMENDA lP10B72-1
tJ eDNSTITUINTE JOS~ TINOCO
r.r 'L.dA'o/CO~,'s10/IUICg~'•••O

.."... 1nTOII"n..'.A~lo- __,

JUSTlfICAÇAO

lO Art 421 e seus- paragrafos 19 e 311 ficam ccn
substanciados em. um único dispositivo, obedecida a seguinte forma:

"Art. 421. A ecccac de menores, por brasileiros
e estrangeiros radicados no Brasil, será estimulada pelos Poderes Pú

blicos, com a essrs têocf e jurídica, incentivos fiscais e subsídios na

forma da t ef , Pais- e fJ.lhos ~adot!vos t erão , ainda, assistência inte _
gral do sistema previdenciárion.

Trata-se de resgatar;: forma aprovada na Sub co
missão respectiva, que contou com a participação de entidades e pro:

fissionais da área, atendendo, a nosso ver, aos anseios sociais Por

outro lado, quandó se trata de acolhimento e/ou adoção' de menores, nã
podemos estebefecer nenhuma restriçáo, daí a supres;ão, na nova reda
çáo,. da expressão lido eenor em. situação irregular".

er';~~':J

crw~~7ãiJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 422.

Inclua-se, no Art 422, os seguintes paragrafo

"Art 422 •• • ••••• • ••

§ llil A partir de sessenta e cinco anos de" id.ad
o idoso, independentemente de prova de recolhI

menta de contribuição para o sistema previden

ciário, desde que não possua outra fonte de re
da e/ou pensão, fará jus à percepção de proven

tos Cfe aposentadoria, vitalícios, nao inferio~

res a um ..salárlo mínlmo e progressIvamente ma

jorados de acordo com as disponibilidades da

previdência soelal

EMEI'IDA lP10B76-4FROBERTO FREIRE,

tJ PLENJlRIO 'u.....,.ou.. do/."".u' .. lo

11 - Compatibilizar os dispositivos que tratam dos Trib.!:!

nais Regionais do Trabalho com os que dispõem sobre o Tribunal Su
perior do Trabalho, manter as indicações dos representantes clas

sistas dos Tribunais regionais POI:LI'll colegid eleitoral cO(l~tituido apenas
de diretorias de federações, excluindo os sindicatos, uma vez que,
pelo enquadramento sindical, as federações são constituidas por
sindicatos filiadOS, carecendo de suporte jürIdlco a dupla .repre

sentatIvmade no colégio eleitoraL e federação e seus sindicatos
filiados. A esses últimos já está dada a competência de indicar os

classistas para as Juntas de Conciliação e Julgamento (§ 6l:! do Art.
212) ~

!lI - Suprimir o artigo 213 do "projeto, que estabelece

que "haverá-em cada Estado, pelo menos um Tribunal Regional do Tra

balho, Que será instalado na forma da lei". O "caput" do Art 213

(já renumerado) da _~menda, evidentemente assegura a criação de tr.!.
bunais regionais do trabalho nos Estados onde o número de reclama_

I _ Aumentar o número de Ministros do Tribunal Superior

do Trabalho, de 17 para 2J, adot'ando como nossa, a proposta do
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pub1icada em
artigo assinado na edição de 22/07/87, do Correio Brazlliense, de
que, ampliando-se significativamente a competência da Justiça do

Trabalho, terna-se evidente que o número de ministros- do Tribunal

Superior do -irãbalho deverá ser também ampliado.

Mantemos no entanto a proporcionalidade de um quinto pa
ra os representantes dos advogados e do Ministér~o Público e
terço para os representantes classistas, respe í.t enuc a linha da

Constituição atuat e do projeto da Comissão de Sistematização. Ao
contrário, a proposta atual ,de 5 Exa o presidente do T5T, fixa
a composição em 17 togados e vitalícios e 6 classistas e ceepcré

rios.

ções trabalhistas justifique a sua criação (Já é assim pela Cons

.tituição atual) Há Estados em que existe atualmente em funcion<t

menta apenas uma Junta de Conciliação e Julgamento Por outro la
do, pretende-se a criação,de novos Estados na Feãeração. A obriga_
ção constitucional de se criar pelo menos um Tribunal Regional do

Trabalho em cada Estado, sem a ressalva, inviabiliza de plano, o

'preceito constitucional proposto.

Art. 212 _ São 6rgãos da Justiça do Trabalho

- Tribunal Superior do Trabalho,

II --Tribunais Regionais do Trabalho,

III - Juntas de Conciliação e Julgamento

§ 11:1 _ o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de
vinte e crês ministros, sendo.

a) quinze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente

da Rep4bl1ca, sendo nove dentre Juízes de carreira da magistratura
dõ Trabalho, três dentre advogados no efetivo e)(ercício da profis
são, e três dentre membros do Nfn í s t é ru c Públ1co;

b) oito classistas e temporários, com todas as garanbas

da magistratura exceto a vital1cJ.edade, em representação paritária

de empregados e empregadores, nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, entre candidatos bacharéis em Ciências Juridicas

§ 22 _ Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compos_

tos de magistrados nomeados pelo Presidente da ~Úbl1Ca, se!,do

dois terços de Juízes togados vitalícios e um terço de ~juízes -cla.!

sistas temporários Dentre os juízes togados observar-se-á a pro
porcionalidade estabelecida na alínea "a", do § lll, do~Art 212

§ 32 - As Juntas de Concil1ação e Julgamento serão com

postas por um juiz do trabalho, que dS presidirá, e por dois juizes

SECA0 VI
DOS TRIBUNAIS E JUrZOS DO TRABALHO

A presente proposta objetiva atribuir também à União e

aos Municípios, o reconhecimento da importância fundamental da
agricultura, bem como adequar corretamente a terminologia juridica
quanto à leg:islaçao a ser aplicada para a Politica Agrícola

EMEI'IDA' lP10B73-0. ,..;---------,1 r.r~',..'oo~
tJ CONSTITUINTE JOSE TINOCO _ C-..e.~. ..EE-J

r.r~- ---_1UTC/,~,,,..~.çiG_-_--_----__'
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JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda constitui pleito da Associação

de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do lHo de Janai-

§ 29 - Lei especial disporá sobre a carreira nas polícias Esta ...

duais, onde Os critérios de antigüidade, mérito, cursos e prova

de titulo de bacharel em diraito serão ~mprescindrveis para exe.=..

cer as funções de delega~o. ti

l
I
i

A assistência médico-hospitalar para eeaea-enec

e recuperação dos trabalhadores acidentados e com doenças pro

fissionais, Jâ é uma realidade nacional.

JUSTIFICAÇÃO

SUprima-se o Inciso XXIX do artigo 13 do ProJeto

Suprima-se o Inciso XXVII do artigo 13 do ProJeto

-~--------......"''''".,..----.. - -- --

= 1uro"uu"IU~Jo

EMENDA lPl088G-l
lê1_-êc:'!:O!!!n::'st"i"-tu~io!!n"te~AN"'T'"O!!.NI~O'_"FE"R~R"'EI~RA"__ . , f';;~D~

n ••• """.o..,.do/••••o.....""' --, ~o.t.---,

fl PLENÁRIO ~ ê?'It BJ.7 I

p:r;;~"=:J

t:~7;--;';J
'L~.'~ld'CC"I..lio,"u.c~.,•• liQ -'

JUSTIFICAÇÃO

suprima-se o Inciso 111, do artigo 273

Qualquer elevação da atual car.ga tributária, seja

no âmbito federal, estadual ou munJ.cipal, caracteriza uma atitu

de de afronto para a classe empresarial, ere partJ.cular, e à soci~

dade como um todo, uma vez que direta ou indiretaT'lente ê; o consu

midor final que acaba pagando todos os ônus criados.

tJ PLENÂRIO

EMENDA lPl0880-2 ...,, ---,
l:J Constituinte ANTONIO FERRI:IRA

§ 22 E: vedada a f nc Ldêncaa ede impostos sob r e o

proventos de eocsenteccr i e e pensões, que se 
rãc reajustados na mesma época e proporção dos

reajustes cncedidos aos que estão en a t í v i dade
§ 312 Em caso de falecimento de um dos cônjuges,

é assegurado ao outro, ou a seus dependentes,
pensão de valor não inferior aos proventos de
aposentadoria que lhe dão origem.
§ 412 O benefício concedido ao cônjuge sobrevi

vente. na forna do parágrafo enterrcr , não se
extinguirá por motivo de novo naaamen t o "

JUSTIFICAÇAO

Trata-se de resgatar o que foi aprovado na SUE

comissão respectiva, assegurando o direito à pessoa humana que, ~o
envelhecer, não tem nenhum tipo de renda que lhe permita viver de fo

ma independente e íntegra No Brasil, esse tipo de situação é fato '

. real e comum, especialmente com relação às mulheres donas de casa d

baixa renda. que não t rveran , no curso de suas vidas. condições rme
ceiras de contribuirem para o sistema previdenciaria

As outras inclusões se justificam dado ao

elevado carater social

tLUl.ruo/COlillllo/llltCOlilll1D

A assistência obrigatória a cargo do Governo Fe

deral, que ora se quer passar ã responsabilidade das entidades

privadas, gera custos operacionais exorbitantes para a Já opri

mida classe empresarial.

JUSTIFICAr.ÃO

'LEU':<l'Cout:uo/.~••o.,s.i:l -,

EMENDA lPl0881-1, ,,''' _
l:J Consb.tu~nte ANTONIO rER~EIRA ~ p'~;';~-,

fl PLENÃRIO :=J fIff!';J;]
El'-IENDh MODIFICATIVA

l1odifiC!ue-se o 'PP.E&-!BULO, que passará ter a redal::'ão

seguinte: Suprlnla-se o § 19 do artigo 272 do ProJeto.

PREÂ.l.fBULO
JUSTIrICA~..ÃO

A ca~acidade contributiva tem limites. Na nedida

em que se ultrapassa um pataMar, a linha ascendente de arrecado!

ção declina, Visto o próprio poder público ~ncentivar a prática

da atividade invisíveL

o simples anúncio de intenções desse nível, só

podem contribuir para desagregar ainda mais a economia e apres

sar o rompimento da tênue película que separa o Pais da perspe.s

tiva de distúrbios sociais de ccneeqüêncLaa imprevisíveis.

A estabilidade r nos ternos do Pro)eto, para o

empregado, significa instab~lidade para a e"lpresa. E, aen a

empresa, não há empregado.

'Suprima-se a alínea "c", do inciso I,do artigo 13 do ProJeto

JUSTIFICAC'ÃO

p--';~~--:J

fIffi'~'J8!J

EMENDA lPl0882-9
l:J Constituinte ANTONIO FERREI""

Nós , os representantes do povo brasileiro, aqui •

reunidos, sob a invocação de Deus, em Assembléia Nacional constitui!!,

te, a:!:irrnamas o pronósito de consolidar esta Nação baseada nos princ!

"10s de liberdade, fraternidade e iaualdade. sem distinção de raca ,

procedência, reliaião, penaament.o nolItico, certos de aue a grandeza'

da Pátria esta na saúde, felicidade, educacão e cultura do DOVO, na

observância doe; direitos fundamentais da pessoa hu-nana, na eeuitativa

distribuição dos bens materiais e culturais. }'Ifirna"los ta:rlbé/l'l, a dec,!

são de obedecer e, com os demad a Poderes da República, fazer obedecer

os dispositivos desta Constituic::ão, de praticar todos os atos necess!

rios ã consolidacão de tL'TI modo democrático de convivência e de orqan.=.

zação estatal, repelindo toda a forma autoritâria de aoverno,
A soberania reside no povo, que ê a fonte de todo

o poder; os poderes inerentes à soberania são exerctcios por represe!!,

tantes eleitos, ou por consulta. O voto ê secreto, direto e Obriqat§.

rio, e as minorias terão eepreeeneeçâc proporcional no exercicio do

poder pol!tico.

JU5'1'IF'IC1\TIVA

Esta emenda nr-etiende, com modificações no texto

oriqinal do 0rojeto de conor;tituição, afirnar, de modo o mais cat~

qórico possIvel, o direito indiscutí.vel de representantes do povo

de deputados e senadores leqitirnaT'lente eleitos. pretende,igualme!!,

te, dizer que não vamos~r uma '!acão,1'Ias consolidã-la nos

princlnios de Justiça social e de resneito aos direitos da pessoa.

Pretende, afinal, e com toda a ênfase, melhor abrir o cexco da f~

tura Constituicão.

r cY" - )

t'JTi;'iillJ
___________nl.o'....""'~Io

EMENDA lPl0878-1
l!J DEPUTADO MtNDES RIBEIRO l:JPM~;""~

rv;;m]
fCUo"~","1C~lo__- __---_---,

Portanto, a mais habilitada a traduzir os anseios

de uma classe é a .fed~ração.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMFJ'IDAOO: Inclua_s~ po"Capitulo da Questão UrbM8.J

uc i/..uh.I!ilT; CdJn PifO I) MA"'- =,,~
Art.· - A população do Munlc!pio t através da man! fest,!

ção de no mínimo 5% do seu eleitorado POderá ter a iniciativa de

apresentaçáo de projetos de lei de interesse urbanfs t i cc , na forma

Que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

fI:'~'~';'~

fTiüõm
.~l ........ 'uw'nIo/I... C.W'"lio ~

00 momento em que se garanta os mecanisnos de partici

pação da comunidade 'na Gestão Democrática da Cidade, estaremos
evoluindo para um encamdnhaeento satisfatório das questóes que:

abr&gem desde os assentamentos habitacionais, passando pela are

servação ambiental e histórica, contribuindo para a democratiza

ção do uso 90 solo urbano ..

.Justi ficativa

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no capítulo referente a Questão

urbana,..v-:? 7'llz.Le ...1L.UI../ /.A'Á7./-k..-W a:J
f)7Ar::k ......~/wtz.: -T'

.. _ Art. - Na elaboração de implantação dos Planos Urbanísticos

e de Desenvolvimento Urbano, o Poder Público deverá

garantir a participação da comunidade

Parágrafo único - No exercício de sua conpe têncf a , o Poder MunI
cipal assegurará a participaçao popular a t r avé s de.

I - Audiências públicas. promovIdas pelos poderes executiva

legislativo murrLcLpa Ls j

U - comissões municipais de urbanismo;

UI - conselhos comunitár.ios j

IV - pleblscl to Ou refrendo popular.

JUSTlFICATI'JA

Predeece-se com esta proposição assegurar a particip,!
ção da COmunidade na Gestão Oemocratica da Cidade, fator esseecaef
para o encaminhamento satisfatório das questões que abrangem desde
os essentaeeoecs habitacionais. passando pela apresentação eetnen 

tal e histórica .,e. ccnt.r íbumdc para UM uso naa s ceeccrâttcc do solo

urtiano ,

tJ PlENARIO

EMENDA IPI0889-G
~ ROBERTO FReIRE

~--__------.UTtl/.u..~I(:.;k1_------ __,

Os bene.ficiãrios não temem em a.firmar as qualid~

das do que lhes tem sido oferecido.

JUSTIFICA('..ÃO ..

.u••,.u....':,.;h l
Suprima-se a alínea "c" do mcí.sc tx do artigo 17 do ProJeto

JUSTIFICAÇÃO

Existen, atualmente, além da fiscal~zação do ~luni- I
cipio. os fiscais estaduais da SEl"AZ, da Secretaria da Saúde, do

Trabalho, da SUNAB, da Receita Federal e outros. ,_

Não cabe, sem sombra de dúvida, a criação de novos

fiscais. O que importa para a realidade nacaone I é o incentivo ao

trabalho e o âeae j c de progredir. I

o dispositivo não pode subsistir ante a exper~ê!!,

cia de quarenta anos de administ.ração desses órgãos pelos er:lpr~

gadores.

Suprima-se a alínea "o" do rncrsc IV do artigo 17 do ProJeto

EMENDA lPl0883-7
Lf!l_J:;~o~n",sEti"t~uio!n!"t"'.e-,AN!!:!T"o!!,N~IO,,-!F!cER!!!';"~".e';RA~ -,I rr;;~°:J

....Ul.O'CO .." ...,.••• o., ....o ~-., &i'~;;;J

~;;~'~

t::';i7;7;J
.L~."""C •• ,,'JO""'C,.,.d. .,

o artigo 255 do ProJeto passa a vigorar com a seguinte redação'

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 489

socrãma-se o art. 489 do 'ProJeto de Constituição,

renurnerando-se os denais.

t inconceb!vel que se pretenda atrbuir ao Poder

Público, sob O disfarce de uma reforma do ensino, a missão de a!

terar a História da Elrasil. Não se quer, assim, "contemplar. com
igualdade, a contribuição das diferentes 'etnias oara a fornacão

multicultural e pluriétnica do oovo brasileiro". "la verdade, est!

mula-se a criação de UMa história oficial.

Ao historiador, ao peacudsadcz- e ao professor,é

que cabe a alta e intransferlvel missão de fazer a História desta

Nação.

"Ar-t. 255 As Policias Estaduais são instituições permanentes.
organizadas por lei, dirigidas por delegados de policia de carrel

ra, destinadas, ressalvada a COMpetência da União, à preeervacãc

da ordem pública, a proceder ã apuração de Ilícitos penais,

repressão criminal e auxiliar a função JUri~dii'::::ional na aplica 
ção do Direita Penal comum, exercendo os poperes de Políc~a Jud!

ciâria, nos limites de suas circunscrições,lsubordinadas ao JUcl!

eiário do Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.

§ 19 - As atividades de policiamento ceeensavc são exercidas COM

exclusividade pelas Policias Estaduais.

EMENDA lPl0879-9
tJ Constituinte ANTOlHO FERREIRA

EMENDA SUPP,ECiSIVlo

= Tl(ldO~.t"lC.çiio' _
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'~l.O.l~lc/cCII.. dolluICllII'SS""

mesmo tempo, é Impr e sc índfve I que se assegure ao proprietário de

saprccr raçac indenização justa A disposiçáo de que a propriedade

imobiliária urbàna deve atender a sua função social é o caminho
para solver o conflito entre o interesse individual e o coletivo.

A atual "constituiçáo assegura a cesdoropr i acac da pI'O

priedade rur:al em títulos da dívida nõuirce , para garantir o int~

ressse social da produção agrícola Por igual caaac , nas cidades.
onde o problema fundiário assume cada vez maior amplitude, justi

fica-se atribuir ao Poder Pdb Lí cc a pcc;sibllidade de promover a

justa indenização do proprietáriO desapropriad:) p::tr interesse ur

banisUco em títulos da divida pública
No entanto, é mais que justo que esta prerrogativa nilo

seja ept Icade àqueles que residindo em imóvel próprio, de modo

que nesses casos a indenização se dê sempre previamente e em din

he Lr-n

Esta emenda visa a adequação do artigo ao titulo pro

posto para o Capítulo VI "Das Regiões de Desenvolvimento. das R~

glões Metropolitanas~ e das Aglomerações Urbanas

Justificativa

EMENDA MODIFICATIVA

DIPOSITIVO EMENDA~O: Caput do Art. 72 e supressão do parágrafo
ún'):~1~

Art. 72 - As regiões de desenvolvimento, constituí 

das pOI' unidades federadas limítrofes,per
tencentee ao mesmo complexo geoeconômico.
são criadas, modificadas ou extintas por Lei
Federal, ratificadas pelas Assembleias t.e

gislativas dos respectivos Estados.

Modi fica-se o caput do art 72, suprimindo-se o pará

grafo IR. renumerando-se os demais

-- ,
fl\1ENDA lP10897·7
fl ROBEBID EREIBE

t: ,PLENARID

VêB"'~

fJ7T/;iflB
ROBERTO FREIRE

PLENAqIO

JUSTIFICATIVA
O mínimo que se poder esperar de urna Nação é que as

segure além do trabalho, seõee , educação, uma moradia para cada
c.tdadãc e sua família, de tal forma que gcJranta sua segurança e

prlvacidad-e. Não se trata aqui de comprometer o Estado com um pl~

no de casa própria mas, sim com a garantia de um espaço permanen
te. seguro. eaudãvef , crõxamo ao trabalho e ao serviços comunitá
rios e, compatíVel com a atividade e poder aquisitivo de seu mor2.
dor e sua família. Que acompanhe o desenvolvimento da famllia e d

EMl:.tlDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO. Incluá-se no Capítulo sobre a Questão urbe

na,.v.,Q 7)fi:;;fto rtill; Cú'l',/tv..eo ~ ,n..,tk<-Hl&{.·

JUSTIFICATIVA
Quando das discussões do Regimento Interno da Assembléia

Nacional Constituinte, julgou-se necessário que a Comissão da ür 
dem Econômica fosse subdividida em três subsomissões: A dos Prin 

c!pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da propriedade so Sul?

sero e da Atividade Econômica; a da Questão Urbana e Transporte. a
da Política Agric,ola, Fundiária e da Reforma Agrária

Neste sentido. buscando a ccerêncae regimental e, ainda,

entendida a Questão Urbana como um dos grandes desafios que enfren.
ta a Nação, na medida em que 72% da população brasileira vive, hoje,

em cidades, propomos a abert.ura de capítulo com titulo corl'esponden
te a importância da questão

Art. _ Todo o cidadão tem direi to para si a sua famí 

lia, de condiçóes oe vida urbana dig~a, incluindo o acesso a • uma
moradia com condições mínimas de intimidade e segurança, atendi

dos os servrcoes de transporte coletivo, saneamento básico, educa
çée , saúde, lazer e demais dispositivos indispensaveis, no conte~
to do desenvovimento urbano, e é dever do Estado assegurar as CO!!

dições para que este direito seja exercido.
§ IQ _ A habitação será tratada dentro do contexto do

desenvovimento u.bano , de forma conjunta a articulada com os de 

mais aspectos urbanos.
§ 22 _ O acesso à habitação não pressupõe necessária 

mente a propriedade ~mobiliária, devendo o Estado formular progr1!,

mas populares de aluguel.

r.r__::-.-:-:-:__ '~ubla/cc..... i.a/lulca..,I.... ~

EMENDA lPl0894-2
f?

p:r-;~~"oo~

fI?7!';;MJ
ROBERTO FRfTRE

JUSTIfICATIVA

No entandc , é mais que justo que esta prerrogativa não

seja aplicada àqueles que residindo em imóvel proprio, de modo
que nesses casos â. indenização se dê sempre prevreeente e em dinhe!

ru ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADD:wlnclua-se no Capítulo Que trata da Questdo
Urbana1,v.P '-;rlufo ilJii) Úl-rt-/u..ro Ij C'Mr:k
~hv.

Art _ As desapropriações se rãc pagas em Títulos da Dl
vida Pública, com cláusula de exat;a correção monetária, resgatáveis
em até lO anos, em parcelas anue i s , 19ua1'5 a sucessivas, acrescidas
dos juros legais. Em se tralando de casa de moradia ou de imóvel na

posse do legítimo propr í etar í o , a mdení.aeçêo será paga previamente,
em dinheiro

A desapropriação é um instrumento Indispensável à exec!:!
çl:io dos planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano Ao mesmo
tempo, é lmprescind!vel que se assegure ao proprietario desapropri2.
do inden1zação justa A disposição de que a propriedade imobiliaria
urbana deve atender a sua funç'ão social é o caminho para scãver o
conflito entre o interesse individual e o coletivo
-- A atual c~nstituição assegura a desapropriação da pro '

priedade rural em títulos da dívida pública, para garantir o i.nte 
resse social da produção agrícola. Por igual razão, nas ca oaoes , on

de o problema fundiário assume cada vez maior amplitude, Justifica
se atz:i.b\.lit ao Poder Público a possibilidade de pTomover a. Justa in.
denização do proprietário desapropriado por interesse urbanístico,

em títulos da dívida pública

EMENDA ADITÍVA

DISPOSITIVO EMENDADO INCl'UA-SE NO CAPiTULO QUE TRATA DA QUESTAo
URBANA. fJo.. Sef~ V M G>f x. ,f...?
1,,1.). VI! J.<'.p. " j:(J~I"+L M.&.
';a> """ §'{< M-""f '<13r

EMENDA lP10890-j}
fJ ROBERTO FREIRE

EMENDA lPl0891-8
f'J

r.r- fUfO/'U$T""'"~I., ~_ ___,

Jus-Uficativa

EMENDA tlOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art 71 e seu parágrafo único

Art 71 - Para efeitos administrativos, os Estados F!

rados e o Distrito Fedel'al poderão es socIej;
se em regiões de desenvolvimento e 05 Muni
ctêtce em Regiões Metropolitanas, ê Aglomer,!

ções Urbanas.

Parágrafo lJnico _ Lei Complementar Federal definirá os critérios básicos para

o estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de regiões metropolitanas, e

de aglomerações urbanas.

Precedeu-se a estas modi flcações, com o objetivo de
compatibilizar o conteúdo do artigo ao título proposto para o
capitulo VI "Das Regiães de Desenvolvimento, das Regiões Metr.Q.

poj.Ltenes , das Aglomerações urbenes ,

JUSTIFICATIVA

T~K'a/.y.l'fle.;i.a ,

Dê-se ao Caput do Art 71 e seu parágra fo único a se
guinte redação:

EMENDA lP10898-5
l!J ROBEIHO FRElfJ,E

o que vem a caracterizar no novo conceito de propried2.
de"é o entendimento de que. o contexto em que se encontra é mais
amplo do que o mero interesse privado do seu titular O interesse,
social, enratãaeoo pelo plano urbanístico é que concretiza em ca
da parcela de t.erre~o, um tipo específico de utilização e. deter.,

mina, ainda; restrições especiais e espaciais.

EMENDA ADITIVA -phJo JLW;N"'47~ o;L I ".,..<k ""'""" 6v, :
DISPOSITIVO EMENDAOO: Inclua-se no Capítulo da Questão Urbana

Art. _, O Direito de construir em área urbana está sub

metido às exigências expressas nos planos urbanísticos e de deseE!.
volvimento urbano
Parágra fo Único - O 'direitõ~de construir em área urbana setá con

cedido pelo Poder Público ao titular da propriedade imobiliária

urbana, na proporção compatlvel com o interesse social do empree!!.

dimento.

EMENDA lPl0895-1'
f? RDBERTD FREIRE

l:l PLENÁRIO
Justificativa

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND'AOO. caPI~t do artigo 73 e supressão do parágrafo

ú9J:é'o

o solo urbano possui. atualmente, um valor instrumental,
sendo sua importância definida pela capacidade de se edificar sobre

ele e, portanto, criar riquesas.
O proprietário urbano está, assim, obrigado a custear os

serviços de infraestrutura, já que deles se beneficia direta ou indi
retamente A nãb utilização da propriedade urbana de acordo com sl)a
finalidade especificada em plano urbanístico pode implicar em custos

para o poder público que, nes te caso. constrangerá o propnetárid a

edificar, sob pena de expropriação t

~ 9/'! - O poder Público estabelecerá a cobrança do
imposto progressivo no tempo a incidir sobre as áreas urbanas não

edificadas e não utilizadas, de forma que se assegure o cumprime!!

to da função social da propriedade.

r;r----------HUa,.n"',c.ç.a ~

grafo ~!J'l:t-o,M;:~~~:;:~~o:S:a:~td:~a::t.73, suprimIndo-se seu par~

- A;t 73 - Os-estados pcderüc , mediante Lei Complementar,

criar Regiões Metropol i tanas, e Aglomerações Urbanas consti tuidas
por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organi:za
'çêo , o planejamento, a programação e a execução de funções públicas

de interesse comum, atendendo aos princípios de mteçração espa~ial

e setorial

JUSTIfICATIVA

A in-iciativa desta proposição visa a compatibilização

técnica e de termJ.nologia com o titulo proposto ao capítulo VI:

"Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das
Aglomerações Urbanas~-

Dep Roberto Freire

EMENDA lP10893,4
l!J ROBFRW FREIRE

tJ· PLENARIO

EMENDA ADITIVA ;-;,'/.J..,,!LflJ I 4fu~I
DISPOSITIVO EMENDADO' Titulo da Capítulo I!

ROBERTO FREIRE

EMENDA SUBSTnUTIVA

DISPOSITIVO EIo'ENOAOO: ARTIGO 12, lNCISCO XIII,
ALÍNEAS A,C,a

Dê-se à alineas a.c e d do inciso XII! do Artigo 12
a seguinte reoaçâc r

a) A l-ei estabelecerá o procedimento para desapro _
priação por utilidade pública ou por interesse Social, mediante
pagamento de Inoerrfaeção em títulos da dívida Pública. -

c) As desaprcpr í ações urbanas neces aé r r as à execu _

çãc de projetos de in~eresse social serão pagas em títulos da di
vida publica, com cláusula de e tuef t aecsc monetária, resgatavels
em até dez anos, e~ parcelas anuais, J.Quais e sucessivas, acres
cidas dos juros legais. A Inoeru aaçac de proprietário de um úni

co ím6vel,_no qual seja morador, será sempre feita previamente em
dinheiro;

d} Os bens de produção são susceptíveis de desllpro_
prIação por ~cessi.if§de- e utilidade pública ou por interesse so _

cial, desde que necessária à execução de planos, programas e pro

jetos de desenvolvimento socrej e eccoôeucc, sejam eles da União~

dos estados ou dos eoorcrcros , mediante indenizaçãp em títulos
qa dívida públIca.

Dep RODt:,I. ..u 'reire

tJ;. "PL.ENÀRIO

EMENDA HODIFICATIVA -;J:,
DISPOSITIVO EMENDADO: TitO~!tUlO VI

, -- -
Dê-se ao l1t~apitUlo VI a seguInte redação.

Capítulo VI

DAS REGIOES DE DESENVOLVIMENTO, DAS REG1ClES METROPOLI

TANAS, E DAS,AGL01J.ERAÇÕES U,RBANAS

JUSTIFI CA11VA

Propõe-se a modificação do titulo ~o Capítulo VI, para

que se faça a adequação de conteúdo com a terminologia técnica a

tualizada, oferecendo ao elenco de artigos uma coerência.

JUSTIFICATIVA
A desapropriação é um instrumento indispensável à

execução dos planos urbanísticos e de desen\olvimento urbano Ao Dep Roberto Freire
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EMENDA lPl0900-1'
(!JCONSTITUINTE LÚCIA ~RAGA

[JPLENÁRIO

L;~'t~

rr»J';WJ

cursos ne turaa s , renováveJ.s ou não, DeM assin dos recur-sos "i:l1 

ner-ea.s do subsolo: A supressão do ArtJ.go 413 é, desse rrodc ,

J.rrecusãvel.

=- 1~n.,.un''' ••~io _____,

Art. 355

JUSTIFICAeM

Modifique-se o caput do artigo 13. que passará a ter a s~

guinte redação:

j e i t.o ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 426 e seus parágrafos

Suprimam-se o Artigo 426 e seus parásra

fos.

EMENDA StJBSTITTJTrvA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus §q 19, 29 e 39.

Substituam-se o Art.J.go 427 e seus parágrafos

19, 29 e 39. pelo de redação seguinte:
"Art.. 427 - A peaquxaa , a lavra, a explora 

ção de IlUnerios e o aproveitamento dos. po 

cenca.eã.s de energia hidráulica em terrFls
ocupadas pelos índios scr-enca pooerão ser

eesenvcrvadce conforne regras def:a.nidas pe

la união, nos termos da lei".

......., ,..,,, ,,-----------,

GERALOO FLEMING

GER~LOO FLEMING

A presente emenda é proposta sob a proteção

do Art. 23, § 29 , do R~91nento Interno ê1a ccnat.í.uuarrre ,

JUSTIFICAÇÃO

o ProJeto de Constibução em fase de

de co r-sa~rou, de fOrPa ccr-se-isuat , que as terras ocupadas pelos

Indc os são oropriedade da uruâc , co"'o taI'lbérr. os recursos rune 
xaa.e do subsolo e os peeencc aa.s ce energia hidráulJ.ca (Art.. 52,

ancasos \I.!.!I e X) A urc.ãc foJ. reservada cor.petência prl-va

':.:l v a ?are legislar acnre as nacêrvas em..-rc í adas no A::.-tJ.go 426

Logo, as d:o.Sposlções que se quer- supriTnidas só ser-cera para esta

betecee controvérsias aneerpreeaeaves , Dela razão elementar de

que ve.r'aas- sccee e r-esma caeêra.e , coa a a;:avante de J.ntroduzi;'

uma das paores violênclas JurIdlcas, que é a SUanto it"iporta as

sanções reeroataves , em revogação êe ga::.-antJ.a iundan.:ntal de que

a; le~ não preJudJ.carã o dJ.re{to adçua r Ldo e o ato JurIdJ.co per -

JUSTIFICACliO

Com efeito. num País em que se ganha mal e em que prati

éámente não se consegue fazer poupança nem se tem qualquer garantia d
manutenção do emprego, o afastamento do trabalho em virtude do parto

não deixa de se constituir num risco extraordinário para a mulher que.

por várias razões, deveria merecer uma proteção especialíssima Isto
porque é exatamente nessa ocasião Que ti mulher mais necessita do salá
rio. para adquirlt roupas apropriadas para seu filho, pata ccbr i r de~

pesas com medicamentos e médicos. para recuperar as energias perdidas

naquele dramático transe biológico e. acima de tudo. para lhe refor 
çar o ânimo de encarar a nova e pesada responsabilidade de ter trazi

do o filho ao mundo

Face a tais razões. entendemos ser necessário não apenas

estender de oito para doze meses a qerent i a salarial da mulher, como

também instituir, de forma bem clara, o car e í tu à estabilidade provi

sória no emprego

Sabemos que a medida ora proposta não e a ideal e que nes

se campo muito haveremos ainda que caminhar. Entretanto, consideramos

absolutamente imprescindível ampliar. de imediato. a segurança traba
lhista da mulher enquanto não promovemos aquela re rcrecfeçêc mais am-,

pla que nossa legi;lação trabalhista está a exigir

Atualmente a Lei proíbe o trabalho da nu.ther no período
de quatro semanas antes e oito semanas depois do parto e ainda lhe g!

rante, durante esse mesmo período. dJ.relto ao salário jntegral

Se tal disposição atende às ccndrções biológicas da mu

lher e do recém-nascido. acatando inclusive recomendações genéricas

da Organização Internacional do Trabalho, formuladas indistintamente

para todas as nações cefxa, porém. de setzs reaer às necessidades só

cio-econômicas da parturiente, num ambiente específico como o do ara
siL

Art. Durante o período compreendido entre um mês an-

tes e doze meses após o parto, a mulher gozará de estabilidade no em

prego, fazendo jus ao salário integral que. se variável, deverá ser

calculado de acordo com a média dos últimos seis meses de trabalho ,

sendo-lhe. ainda, facuitado reverter à função que exercia anteriorme!!

te

L~';'~O~

l§!~'<iliJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III do artigo 355

Art. 13 - São direitos sociais de homens e mulheres trab,!

lhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social

lU - proteção à maternidade e à paternidade, naturais e

adotivas, notadamente à gestante, assegurado licença-gestante nunca
inferior a 120 dias;

Madlfltlue-se o inciso In do artigo 355, que passará a ter
a seguinte redação •

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: -caput do artigo 13

A legislação atual nega à mulher o exercício dos seus mal
legitimos direitos - aqueles que decorrem do par to e do aleitamento 
de vez que só assegura à trabalhadora 84 dias de licença-gestante
limitando-lhe o r~'pouso remunerado para cumprir as exigências que

maternidade lhe l~põe.

~ preciso que a nova Carta Magna venha resgatar essa dívi
da social para com a mulher, inserindo-se no texto constitucional a

licença-gestante num período nunca inferior a 120 dias

EMENDA lPl0901·9
ECONSTITUINTE lÜCIA BRAGA

r.r------'~C" ......,••"'..i.II""•••lId. .,

JU S'I'IFICACI;,O

JUSTIFICAC~O

A discriminação histórica e cultural da mulher deve

encarada como divida social a ser resgatada na nova Carta Magna que

estamos elaborando. constituindo um imperativo de consciência democr!

Hce ,
É inadiplissível que a força de trabalho da mulher conti 

nue sendo exmcrade e o seu salário continue sendo aviltado, quando

exerce atividade igual à do homem.

Portanto. a proposta que ora apresentamos à Assembléia N,!
cional Constituinte se reveste de um sentido de alto alcance social.
não se concebendo mais num sistema democrático qualquer tipo de dis

criminação da mulher., que venha marginalizá-la no contexto da socied.!

de.

GERALDO FLEMING

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 270 do ProJeto

Aczescente-ae ao Artigo 270 o seguinte in -

ciso :

"Art 270 - ----------------------------

VI - âmcc sobre minerais •.

JUSTIFICAÇÃO

Se, no Art. 52, inciso VIII, do ProJeto de

Constituição o legislador constituJ.nte entendeu de atribuJ.r à Un~

ão a propriedade das riquezas nune red.s do subsolo e dos pceenca 

ais de energia hidráulica, convem, desde logo, explicitar sua cc:!:
peeêncí.a tributária nease matéria. Até porque e a união anvesta>

da de prerrogativa exctueavê-eare legJ.slar sobre bens tninerais,

conforme sencacna o Art. 54, ancaac XXIII. letra i ). A emenda
ora apresentada não é só pertinente corno J.ndispensãvel.

Se cabe à COMpetência privativa da União le

gislar sobre populações J.ndigenas, anckusave garantia de seus direi

tos. JazJ..das,lavras e quaisquer outros recursos mineraJ.s, conforme

norma cardeal inscrita no Art. 54, ãncaso XXIII, letras.=. e 1., não
se pode admJ.tJ.r que o prôprJ.o texto constJ.tucional se abastarde

tratando d~ matêna 'pertJ.nente ã leglslação ordJ.nárJ.a. Tal"hél'1 é

J.nadmiss!vel tolerar que, pela sua nenueençâo, a s to é, a pe:rnanên
cia do Art. 427 e seus parágrafos, institua-se voluntariamente um

conflito na futura Constituição. A emenda ora apresentada com

apoio no Art. 23, § 29, do Regimento Interno vasa corrigir essa

anOJllalii1~

EMENDA lPl0909-4
f'l GERALDO FLEMING r;~;~:~7]

(l P L E N Á R..... ~_'.~,1I1.,.U.t••"ai.------ --) [12[jõQD
=- --:---:-_.c••• oun"'"&tio --,

Emenda ModJ.fJ.catJ.va.

DLSPOSJ.tJ..VO Emendado ArtJ.go 427, do Projeto.

redãÇão
Dê-se ao ArtJ.gt) 427. do Projeto de Constituição, a seguinte

EMENOA ADITIVA
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' 2'l. do Artigo 306, do Proj eec ,

"ARTIGO 427 - A pesquisa, a lavra ou expJo~çiio de mlnérlo,; e

~i~~roe:e~~a:t;~I:e:a:e~~~~ode:;e;:s~:~~~~~:
das pela un1ão ou por f"TTlJlN"';M: mlCl0nal"l, rcsre.!.
tados os eüreatcs da r-espcctava ccm.uudade lml1
genn, e sua part.1Clpaçâo nos resultados da lavr",;,nos tennos que a Ler ord.utárla determinar "

GERALDO FLEMING

JUSTIFICACÃO

"'----------''''''..."..~''-----------,

Com;) vem rewgt.do no Projeto, este d1S)lOSlt.1.VO ofende a 1ntel.!.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACÃO

Pretende o Artigo 426 não só fulminar de n!!

1J.dade cs atos de a?roprJ.ação de terras ocupadas pelos iJ1dios,

co:oc tarnbéI" torna::.- nulos e extlntos aqueles anteriOrl'lente prati

cados Em prime:a.ro lugar, a nulJ.dade retroat.,iva se consti tuJ. em

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ~ Artigo 426 e seus par~~~afos ~

SuprJ.mar.-se o Art1g0..4.fi e seus paragra 

fos.

GERALDO FLEMING

Além de consagra~ un monopÓl1o ~nconcebhel.da tmào, amda
lhe vem reccnhecrdo um dareato a tl.tul0 de pr-rva lcgao rrl\I Iegro diluo por quem,
se os recursos IlU.nera1.5 do subsolo Já são deflD]dos como bens da (lIll.ão (AM". 52.
l.nCISO \'lII)? Adema1s, condlcJ.onar"a exploração de tal.S recnrsos mlnerilJ.S naque
las terl'5 a quantHl.a.des só sufl.cJ.entcs ao consumo lntenlD é SU!Jlralr, JX'nnane!i
temenLE" do BraSll a poSSl.bJ.lJ.datle de compct lr no mercado cxterno COTl1 produtos
que podem seI' abundantes.

_ .... Como dJ..sPOSlt1~t::l mantldo CCJIIO está nc: Projeto df' Constltwção
nao se estara prJ.vl.legJ.ando a Unlao e s:un, 05 demalS paJ.ses rrodutores. que abi1~

teeerJ.anl o mercado llI.1IlcU.aI sem un c:ompetJ.doI' (no caso o Brasll. por deternunação
" co_nstltuClDnal).

SÓ paI;" 1SSO é de ser adaut1da a presente ernend.,

m--------'....,."'n".~"-------____,

Supnma-se o ç 20. do Artlgo 301) do Prcj etc

JUSTIFICATIVA

......... ' ....,Ub'.u.c.....b ,

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITrvO EMENDADO: Artigo 413 do Projeto.
Suprima-se o Artigo 413.

A criação de um fundo para recuperação

e conservação do meio ambiente • prevista no Artigo que se quer

suprimldo, constitui pleonasmo constitucional. Já está precel

tuado no Art. 52 do ProJeto, inciso XI. § 29, que os Estados, o
DistrJ.to Federal e os Municípios participarão àos resultados

econômlcos da exploração e do aproveitamento de toaos os re -

Sem razão o trataJrento aestacado ao muolci
pJ.o. com,o quer o § 20 do Artlgo 30ó, cUJa supressão se quer por e~

ta emenda.

o Art.lgo 52) do mesmo Proj e tc , per seu lOC.!

50 XI. § 2 0 Já assegura ao Munlcípios, as s am como aos Est.<tdos e ao
DJ.strito Federal. partlcipacão no resultado da exploração econôm1_
f.! dos recursos mlneralS do subsolo ..em seus respectJ.vos terr] tórl_

os, de acordo com preceltos que a lel ordlnârla venha a estabeJe-

EMENDA lPl090S-0
ê'
PJ

A mulher trabalhadora rural foi discriminada pela Lei

Complementar n12 11 (Pró-Rural). Embora exerça atividade em igualdade

de condições ao trabalhador do sexo masculino. foi-lhe retl:rada o di

rei to de aposentadoria, quando o cônjuge houvesse gOZado desse bene=
f!cio.

Milhões de trabalhadoras rurais. camponesas espalhadas

p()r esta imensa área rural brasileira. reclamam desde 1971 a garan _

tia de seus direitos.

A presente emenda visa atender às justas aspirações de

mllhares de trabalhadoras rurais. corrigindo. assim, uma dlscrlmlna
ç~o que vem atingindo ao longo de tantos anos as mulheres trabalhado

ras rurais. que exercem no campo atividades 1 uais às do homem 
saltando-se t ainda. a sua condição de mUlner, com os encargos a ma-

ternidade e de assistência ao lar e aos filhos! sendo onerada. dessa

maneira. com dupla atividade - a do lar e a do ItrabalhO.

Portanto, consideramos esta emendi de alto alcance so

cial, pois visa esti;lbelecer igualdade de direi tos entre o homem e a
mulher no trabalho rural com à Previdência Social, corrigindo as dis

torções existentes

JUSTIFICACAQ

Inclua-se. onde c~er. para integrar o projeto de Cons

tituição. o seguinteO<Y(n'+'w,l.A..O T.,I/r.do s, t. ~4J..o1L'

Art. - r Icem assegurados à mulher trabalhadora rural,

todos os benefícios concedidos pela Previdência Social à trabalhado:'

ra urbana, inclusive direito a aposentadoria de valor global. nunca
inferior a um salário mínimo, sem prejuízo dos benefícios concedidos
ao cõnjuge, chefe ou arrimo de famUia
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Pl ENARIO

DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA lPl0921·3
I!J

l'J

Dispositivo emendado:

A União não pode fugir à resocnsab í t Iea
de pelas aplicações em dinheiro que pessoas físicas e jurIdicas fazem
em instituições financeiras Essa responsabilidade advem do fato de ser
a união quem outorga, através do Banco central, as cartas-patentes
que autorizam o func í onamento das instituições financeiras, ap6s ee t I-,
culosa verificação sobre a idoneidade moral, técnica e financeira dos
grupos que respondem par aquelas

O grande público nãc tem condições de a
purar se tal ou qual instituição é honesta ou desonesta, e se aplica
bem ou malas recursos financeiros disponíveis São milhões de homens
e mulheres a confiarem no discernimento e na integridade dos julgado _
res das credencrars dos candidatos a cartas-patentes. O raciocínio é

simplista e correto' se houve entrega de carta-patente, ê porque o Ban
co Central considera idôneo o grupo credenciado. Assim sendo, ninguém
terá dúvida em abrir caderneta de poupança, depósito a prazo flx0letc.
confiando ás instituições patenteadas suas economias

Em face da má administração ou de rombo
financeiro,o Banco Central declara a intervenção, e nomeia seu prepos _
to, com a atribuição de promover o levantamento físico-contábil, para
verificação da situação real da instituição, e promover ~JBI liquida 
çtio, amigável ou judicial Regra geral, o Banco Central ressarce os de
pcsf tantes , embora depois de longo tempo, graças ao que ninguém saT
prejudicado. Para esse fim l o Banco Central lança mãe

dos 'recursos eececfetccs provindos do Imposto Sobre Operaç::\o F'lnancei

ra , o IOF', que incide sobre cada desconto de titulo em banco
ccnsfceremcs criminosa a tentativa de ex,!

JIlir-se a União de sua inarredável responsabilidade quanto aos dep6~i 
tos ou aplicaçêies em instituições financeiras I que funcionam graças li
carta-patente expedida pelo Banco CentraL O povo não pode ficar Ince
fesc , e o crime de lesa-economia, perpetrado pelos "colarinhos bran

cos", não pode sãcar impune. E preciso que a lei ordinária se torne

mais rígida, mais enhgdca, contra os falcatrueiros de colarinho bran

co. Se a unrão se tornasse isenta de responsabilidade, sobreviriam o
_ cães financeiro, e a consequente ruina de milhões de cepcsf tantes ;-, em

todo o País. ,-- _#

JUSTIFlCAÇAO

Art 285 _ A União se responsabilizará

pelos depósitos ou pelas apl!

cações nas instituições fina!!.
ceiras.

Suprima-se a palavra "não" do texto do
ertigo 285 do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização,
como se segue:

EMENDA SUPRESSIVA

tor Hengele, carrasco apelidado de Anjo da Morte. Hengele fugiu para a

Argentina, viveu, por muito tempo no Paraguái, e teria perecido afoga

do no litoral de São Paulo, com nome suposto, subterfúgio através do
Qual evt teve os caçadores' de naus tas

Ninguém fala, porém, dos bárbaros cri 

aes perpetrados por eun t ínacdonars de medicamentos e ent rdedes médico

-científicas, de preferência nos países do Terceiro Mundo. Inteiramen

te des mrornados de tudo, os indivíduos não sabem por que estão pade 

ceado tais ou quais dores, tais ou quais deformações físicas, por Que

estão ficando surdos e cegos, depois de haverem ingerido certos remé 

dias. Se ocorre o 6bito l a fam!lia,_ignorante, pobre e resignada,- ach
Que o mesmo ocorreu "porque Deus quis". '

Longe de susne.í tar Que c, parente nada
mais foi do que vítima de ilegais manipulações das multinacionais de
remédios. As exper íêncdas se processam com frieza, na observação vigi
lante dos efeitos diretos e colaterais das drogas sobre o organismo hu
mano •• São anotadas as alteraçõ$ quê se crçceasem nas involuntárias e
desprevenidas cobáias humanas I para constatação do sucesso ou insuce.!

50 dos produtos em excer naentação ,

Sabe-se que as muI tinacionais adotam eín

da outro método, qual..rc de-ec.lccaraa li venda, 'nos países do Terceir;;-

• Mundo I medicamentos e ~drogas condenados para o consumo pelo qcve rno em

seus próprios países. O que lhes importa é o lucro, e não a preserva _
çãc de vidas humanas.

Tudo isso precisa ser policiado OBra
sil não pode continuar servindo de laborat6rio, e não pode permitir que

as St,lBS populações sofram o impacto do U50 de drogas e medlcamêntos de

eteitos ainda desccnnecí.dcs • O direito à vida e o direito à saõde são

princIpios a que o Brasil não pode renunciar.

p;;~"~

rJl;-'B-;~7J

JUSTIFJCAf'ÃO

As conseqOências dessa medida serão indiscuti

velmente a J.nflação incontrolável, o desemprego, a recessão e
conômica, o aumento dos custos e a não geração de novas opor:

tunidades de emprego,

Suprima-se o Inciso' "XV" ãó artigo 13 do projetol.)\,(~u.:t ......",~~.l.t.
~cP.t..".«À4

Atentando-se para a realidade brasileira 'do momen
to, não é possivel falar-se em 149 salário,

••• "com remuneração em dobro. li

Do Inciso XVIII, do artigo 13, suprima-se a expressão:

JUSTIFICAÇÃO

~~_.~.~•• o ft".$ •• /t~"'.""'AO ~=-=-==-~

----...
A tentativa de resolver, por força de ....lei, esse.

tipo de problema, resultará na exaeçâc de uma força de traba 

lho fantasma, como também um uma imensa massa falida de comer

ciantes.

E/I'IENDA lP10919·1
ê' Constituinte_ ANTONIO FERREIRA

ê' PLENIJUO

r

I
I

r' SUpr ima- Se o Indiso "X" dO'~:~:~~"::=jeto,N~~d,=l
~&V),~, I

I JUSTlnCACÃO J I
I

rSuprima-se o Inciso _"X~-I~': do artigo 13 do p~o::~~=~t
~ ...""""'"

JUSTIFlCArAo

I
I A meda da é vista pelo empresário como desesti- '

mulo de aplicação de cap~tal e de criação de atividades prod~

eãvee ,

ArtJ.go '126 e seus §S

Supr-amam-cse o ArtJ.go 426 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITlVO EMENDADO

.o_Direito Constitucional brasileiro funda-se
historicamente sobre os principias de reserva legal. Desde a Consti

tuição de 1981, o legislador constituinte tem respeitado essa linha'

doutrinária, mediante acolhimento de institutos como "ninguém está o
brigado a faze'r ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude d;
lei", "não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena

prévia cominação legal" (Código Penal em vigor e atual Projeto de
Constituição). O próprio texto constitucional em elaboração, subaí.s-,

s~ ao pr.inc!pio de reserva legal, estabelece que 2.~~ prejudica
E! .2.~ adquirido (letra =: inciso xs , Arti9c 12). A nulidade 7'
retroativa prevista no Artigo que se quer emendado não só violenta a

doutrina constitucional consagrada no Brasil como, principalmente, a

norma cardeal inscrita no prec.i\t.àdc dispositivo do ProJeto de cone
tituição. t, ao mesmo tempo, desnecessâria, porque os atos pratica_";"

dos no passado com vicio original de fraude, simulação, estelionato"

e outros são nulos pleno )ure, porJ;anto, não se podem erguer
~ adquirido.

Pede-se a supressão do Artigo 426 <oaput}'
e seus parágrafos porque a alteração envolve a necessidade de se al
terar o Artigo por inteiro (Artigo 23, § 29 do Regimento da Assemhlé
ia Nacional Constituinte. -,----

GERALDO F'LEMING

Suprme-se o parágrafo 7'J do artlgo 338 00 Pr-ojete de ConstltulÇ~O

JUSTIFICATIVA

violência Juridl.ca inor:..ir.ável, porque atinge a p ropz-a edade adqu...

r ade ce Doa-fé e ofende garantJ.ê axrevoçêve t i.r-scra t a no orêcr-ao

ProJeto de consta cua çâo , segundo a qual a ~~ não preJudicará 2

~~ Em segundo lugar, porque essa ccaçâc é ões

neces s âza a , P0;LS a aqL.J.s:l.ção de terras indíqenas reeã r aeda por

meio de fraude, siMulação. eeretxcneeo e_outros_vicJ.os iosaná -

-vers não gera direitos l'Ião se cons t.a tuem, em consequência,

em direitos aâqu Lxí.dcs , .. Q.lanto ao futuro, nada há o que d.1.scl.

plinar, pois as terras ocupadas pelos indios pertencem à um âc ,

à qual ancumbe legislar soare populações indígenas, inclusive

garant:Las de seus direitos, JazJ.das, lavras e quei.squez- recur 
soa m:Lnerais.§' potenciais de energia hiêlráulica (Artiqos 52,

VIII e X, e 54, XXIII, reeeas 1. e 1.l. li. União pertencen tam
bem , segundo ° mesmo ArtiqO 52, os recursos naturais do subso

lo e os potel'lcia:Ls de enerç i a hJ.dráull.ca.
A emenda ora apresentada quer a supressão

integral do Artigo porque a alteração no ~~ ampLaca altera

ção nos parágrafos (§ 29, d~h90 23 do Reg:LlTIento)

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOsrnVO EMENDADO; Art 338, parágrafo 7º

{'J nE!l!Rlo

l-
I

o tnctso menctonedc trata das formas de utiliZação do Fundo de üerentie do Patr.!.

I
. J1I{)nlO Indlv1dual acumulado A referida metér-re Já está suficientemente regulada

em ler crdmar-re, não se Justlflcando sua inclusão na Carta Magna

Do Inciso XVI, do artigo 13, suprima-se a expressão:

~USTIFlCA('.AO

A forma preceituada no Projeto não ê viável, per
inexistir possibilidade de conceituar o lucro excessivo nas ati

vidades econêmicas e financeiras. -

..". "de preferência aos domingos" .....

JUSTlrlCAc:'Ao

EMENDA lP10922-1
(lDEPUTAOO MAURICIO NASER

....."..."..,.,--------------,

Inclua-sei como § 2R do. artigo 397 do projeto da

constituição, como se seguei e o atual § único passa a ser § lll'

Art 397 - •••
§ IR _ ••

§ 251 _ Empresa estrangeira que ceda ao Br,!

sil a sua tecnologia de ponta, sem cobrança de "royal t Ies", ou qual-

quer outro direito autoral, terá tratamento favorecído previsto
iei complementar. sobre as demais que não o tenham feito.

r-

Pode ..ocorrer a transferência de tecnologia de
ponta dalguma empresa estrangeira para nós E justo, pois, que

tranferência l deve ser estimulada por meio de incentivos, além daqu.!

les concedidos às que não O tenham feito, Preocupa_nos o enriquecimc!!
to do nosso conhecimento tecnol6gico. Lei cOlllplementar dirá quais as

vantagens que oferecemos em troca.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 397.

pr;~~~-~

~~PlENARIO

EMENDA ADITIVA...

JUSTlnCAç1iO

EMENDA lP10920·5
ê' DEPUTADO MAURICIO NASSER

o mundo se horrorizou, quando soube das

atrozes experiências, levadas a efeito l em nome da Ciência, em homens,

mulheres e crianças, no campo de concentração de Auschwitz, pelo dou -

ncrescente-se , como inciso IX do artigo

'''7 do projeto da Constituição o que se segue":
IX - Vedar a prop~ganda comercial de m.!

dicamentos, formas de tratamento, tabaco e bebidas alcoólicas, bem c.R

mo a utilização. sem conhecimento das pessoas I de seres humanos no eo!

perilllento de drogas e medicamentos novos

t justo o descanso semanal remunerado, mas de a

cordo com as tradições locais e nunca por dete:rminação de lei.

r;r-----~----TEITOUU1T"':04ÔO

.~U'.lfj/c."'"$••'$""'."'llla

O desestimulo de emprego.ã, mulher, devJ.do ao so

matéria das diversas medidas de proteção ao trabalhador, seM
sombra de __dÚVida irá criar una série de defesas do empresário p!.

ra a geração de empregos.

JUSTIFICAÇÃO

••• "por periodo não inferior a cento e vinte

dias."

; .. no-fncrsc XIX, do artigo 13, suprima-se a expressão:

EMENDA lP10914-1
f'J Constituinte ANTONIO FERREIRA

['J PTE"'BXO



1142 • AssembléIa Nacional Constituinte

PLENARIO

!'>LEN.l\RIO

EDESID FRIAS

EDESIO FRIAS

TIITOOUITI."'.oçÕo'----------_,

TEXTO PROPOSTO:

§ 3~ _ A faixa interna de cento e cinquenta quilóMe
tros de largura, paralela à linha divisória'
terrestre do território nacional. é consrcer
da indispensavel a defesa das fonteiras e se
rã designada como Faixa de Fronteira A lei '
especf rf carã as et rvr ceces Que, nessa faj)(8,
ficam sujeitas a limitações"
JUST!~!CAT!\IA

TEXTO ATUAL:
§ 312_ A-r'ãIiaTii"Eerna de até cem quilômetros de lar

gura, pa.ralela à linha divisória terrestre -r
do território nacional, é considerada mdí e
pensável à defesa das fronteiras e será desi
gnada como Faixa de Fronteira, conforme dis:=
puser lei complementar li

EDESIO FRIAS

"Art. *{-""

"'~"Art li( - ...

Emenda ao PROJETO DE CONSTITUIÇ1l:Q da Comissão de Sistematização:
_ Acrescente-se ao Item IV, do Art. 54:

un~,.""'.,>ClÇio _,

"IV - permitir, nos casos previstos ee lei compl
mentar, que forças estrangeiras transitem'

pelo -território nacional ou nele permaneça

temporiamente,

~_--_------TU.Q""n"ICM;..a------.---_ __,

JUSTITFICATIVA

Emenda ao PROJETO DA CONSTlTUIÇAO da Comissão de Sistematização:
_ Ac~escente-se, no Capítulo V - Da SOBERANIA POPULAR, ao art. 26:

TEXTO ORIGINAL:

"Art. 26 - A cidádania é expressâc individual da
soberania do povo

TEXTO ORIGINAL:

A redação proposta mantém a largura atual da Faixa de Fronteira ,
permitindo que maior número de Municipios tenha auxílio financeiro da
União. e esta faceIta continuar exercendo, sabre a mesma faixa, centr-e
le quanto à alienação e ccncessãc de terras públicas, aos serviços d
radiofusão ~ às atividades de mineração. conforme se dispuser em lei.

TEXTO PROP0llQ.:

Art. 26 - 'A cidadania é a expressão individual da
soberania do povo E: permi tidb a
quaisquer cfôeoãcs brasileiros, dire
to de se reunirem pacificamente; de
sarmados, para quaisquer finalidades,
independemente de prévae comunicação '
e/ou consentimento das eutcr.idades pú
blicas consti tuídasv , -

TEXTO PROPOSTO

Todo cidadão brasileiro tem o dueito de ser reu

nir pacificamente, sem armas em Qualquer lugar público. NlJo há como ju

. tificar,num regime democrático. o prévio consentimento atualmente exi

gido, por autoridade pública, que detenha inclusive, o poder de negar'
essa reunião em lugar público

Compete as autoridades públicas const.ltuldas, o 1

pedâmento de quaisquer reuniões, sejam em lugares públicos ou privados,

desde que. comprovad~m:~!~_caracterizado o caráter d~ motim, de seguran
ça e/ou incolumidade publica.

"EMENDA lPl0930-2
l'l
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A norma sugerida viria a contribuir para simplifi

car a criação das empresas, pois sez-aa dada a definição de macxcem

presa, estabelecido tratamento simpl1f1cado para o seu funcionamen
to e estipulados os beneficios fiscaJ.$ federais, estaduais e muni _

::ipais de que gozariam.

·õ artigo 9S passa a vigorar com a seguinte redação:

A presente Emenda atende pleito da Associação de
Cabos e Soldados da Polic.ta Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O estatuto da microempt"esa consta. tui um grande passo

para o fortaleCimento da iniciativa privada, com a democratização
da eXp'loração das atividades eccnôea.caa ,

Emenda ao PROJETO DE CON5TITUI1;Aü.da Comiss~o de Sistematização:

lIe) por Invej í dea , e a todos os inválidos (deficientes físicos
e mentais) de qualquer idade, cuja invalidez seja constata
da corno definitiva. para sua sobrevfvêncaa, em valor nunca
inferior a um salário mínimo"

_ Acrescente-se a alínea "e" do Art 356:

JUSTIFlCAf'.ÃO

"Art. 95 As patentes, COm as prerrogativas, dJ.reitos e deveres a
elas inerentes, são assegQradas,em toda a plenitude, aos oficiais

da ativa, da reserva ou reformados das forças armadas, excluindo 

se as polícias esuaduaa.s e corpo de bombeiros dos -Estados, dos Ter

ritórios e do Distrito Federal, por serem forças auxiliares com r~

serva de poderes nos Estados."

JUSTIFlCAÇ'1i.O

Q; inválidcs ou deficiente rf s í ccs, não têm como contribuir para a Pre
vidência Social, e, porisso mesmo. não recebem os benefícios que de
ver rae receber. já que não são culpados pela não ccrrt r Lbua ção -

Atualmente os Auxílios-doença e Aposentadorias por Invalidez, da
Previdência Social que tenham completado c íncc anos de duração, con
secutIvos ou alternados, 50 podem cessar havendo prévia volta aõ
trabalho. Dai ocorrer com rreouênc re , a prática abominável de dar
alta eéence :2 rccscs , oerfcrcntcs f;'sicQS e mentais, cardlupl:f1..o::I!>,
epilépticos. chagásticos, etc. Lançando-os !nglõriamente no mer ca
do de trabalho, em prejuizo da saúde pública e agravamento da marg!
nalidade social

Ademais. é contundente a Jurisprudência do Ttibunal Federal de Re 
cursos, mandando pagar os Auxíl.1os_Doença negados por altas mécncas
em casos' de tHocardia Chagástica, (squizofrenia; Cegueira, etc.

JUSTIFICATIVA

".,.--- .~I..~I'l!Ca..,uia'""".O"'lIio

EMENDA lPl0928·1
I!J EDESID FRIAS

I parágrafo ünacc, Nos termos estabelecidos na mesma
~ Lei, a microempresa ficará isenta dos impostos sobre suas ativida

des e resultados dela decorrentes."

=----------..."'~""."'.
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DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ArtiqO 426 e seus §§

Supritnam-se o Artigo 4.26 e seus parágra -

EMENDA MOOIF'ICATIA
D-rSPOSTIVIO EHENDADO • ArUgo 12.

9ulnte redação~ letra 1. do Inciso 1 do artigo 12 passa a ter a s,!

Artigo 12 -

1 - .••

fot;o

JUSTIFICAC·}tO

As disposições constitucionais, segundo a dou
trifta dominante e a prática das nações civilizadas, Jamais devem

destinar a atuação de suas normas ao passado. Seu céU:lpo de ação

é o futuro. O Artigo 4.26 e seus parágrafos invertem totalmente
esse principio e violentam o próprio ProJeto de Constituição,

no que diz respeito ã garantia essencial de que ~ lei ~ ~

Judicarã 2 direito adquuido (Art. 12, inciso XV, letra çl. Ade
mais, a normat1zação prevista no Artigo que se quer emendado é

ociosa, pois as terras ocupadas pelos índios são propriedade da

união, assim também os recursos minerais do subsolo e os poten

ciais de enexqa.a hidráulica (Artiqo 52, incisos VIII e X). Ao

mesmo tempo, é da competencia privativa da União legislar sobre

essas matérias (Artigo 54, inciso XXIII, letras! e!). De co

do que as tutelas previstas no Artigo 4.26, inJuridicas como são

irrec:usavelmente. também são desnecessárias.
A alteração integral do Artigo observa o disposto

no Art. <:3, § 29, do RegiMento da Assembléia Nacional Constituin

te.

Louvável a intenção de quem pretendeu o regime de
semi-internato às crianças pobres na rede oficial do ensino de l~
grau. Buscou ele dar melhores condições de vida à Inf'ancaa de hoje,
bem nutrida e bem encaminhada I seja o homem. ou a mulher J de
amanhã,sem complexos, sem deficiências físicas, e com perfeita ecos
ciência do seu dever perante a sociedade. -

Precisamos, porém, cair na realidade O ensino de 111
grau está, em sua quase totalidade, sob a responsabilidade do Muni
e.tere, às ver tas com a escassez de recursos, mal podendo sustentar'
a rede oficial de -escoãas na zona urbana e rural A maior parte dos
estabeleclmentos §ão PZ'ecário~,dimlnutosl com insuficiência de sa
las e desprovidos de pátios de recreio As crianças pcmeneceo na
rua, quando não eln aula, por não terem aonde abrigarem_se , acmren-
te nos dias de chuva. ..

Temos 'e considerar ainda que o regime de semi-internato
11l1pllca em aumento de despesas, por material consumido e por desgas
te nas instalações. Gostariamos que tudo fosse como o autor da cmen
da em foco o quer, Mas, não devemos lludir~nos com a ilha da fanta:'
da. A imaginação é fértil, e transcende à realidade Temos de fin
car o pé no chão, e ser realistas Para que criar novos e insanã
veis problemas aos prefeitos municipais, mediante a imposição de um
1n1possivel semi-internato fias esco~as,de lo grau? Assim, pois, a
nossa emenda, por ser condicional, «na proporção dos xecurscs havi I
dos", cuida mais da alimentação adequada e .da prática de esportes, em
centro que não o da escola, a fim de que nós nos certi fiquemos do
"slogan" de que 110 Brasil marcha pelo pé das crianças".

f - ••• € assegurado o. regime de merenda ~ esco-
lar adequada, esportes e lazer às crianças pobres no ensino de pri-
meiro grau, da rede oflciàl, na proporção dos recursos havidos pe
lo município -

",---------__ TlUO/lUIT1IIC.çb _,
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EMENDA lPl0925-G
fbEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA lPl0924-8
[!J

14lenãrio

Emenda ao PROJETO DE CONSTITUIÇIl:O da Comissão de Sistematização:

['C;~;.~

tr;j";--;;)
EDESIO FRIAS

. PLENÁRIOf'J. -

EMENDA lPl0933-7
[!J

... Tlne/....r""ôAÇÍll' _,

Emenda ao PROJETO OA CONSTITUI,Ç.~~ da CQmf.:~f,J~e ~srÀ.5-m~~zação)

- Acrescente-se, no capitulo~'-"& &8~ntlln P9PblboR, ie art. 25:

TEXTO ORIGINAL:

"Art. 356 - t::: assegurada aposentadoria com proventos de valor igual

à maior reeunereçãc dos últimos doze meses de serviço,'
verificada a regularidade dos reajustes salariais nos'
trinta e seis meses anteriores ao pedido, garantido o
reajcseemenrc para preservaçlJo de seu vatcr real, cujo

resultado nunca .será inferior ao número de salários ",i

nimos percebidos quando da concessão do benefício:
a) com trinta e cinco anos de trabalho, para o homem;
b) COM trinta para mulher;

c) con tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exercício de

trabalho noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;
d) por velhice ao sessenta e cinco anos de idade;

e) por invalidez."

IV - permitir, nos casos previstos em lei comple

mentar, que forças estrangeiras transitem I

pelo territorio nacional ou nele permaneçamI
temporiamente, proibida a instalação de bas

militar, mesmo que seja para fins pacificas"

JUSTIFICATIVA'

A soberania da Nação deve ser um primado que ense

je a segurança necessária a quaisquer segmentos da sociedade.

5~~"'~

f5ii~';7a
fCna'~UIf1.ItAÇÍll _,

EDESIO FRIAS

- Acrescente-se ao Art. a8:

,,§ :SI:! _ Na hipótese da alínea "bOI, em se tratando de prc resscr
Universitário. Magistrado ou membros dos 'r r ibunaLs ce
Contas, o funcionaria poderá requerer sua peruenêocca
na atividade, por mais dois anos. desde que. submetido
a exame médico, apresente condições de saúde."

JUSTIFICATIV~

A aposentadoria compulsórl-a aos 70 (setenta) anos já deveria t;!" 51
do revista em virtude do aumento médio da sobrevida do b r a s i.Le f r c I
No entanto pela política de renovação dos quadros de servidores 1=...
blicos, a medida tem sido protelada.

Entende-se realmente que no geral essa.... po.l f t sce possa ter sua jU5~':'
ficativa, mas em riptermJn;jrjos casos ele é prero-ee-e-te preju::j~::.:::!

ao pais I
Aos setenta anos o brasileiro pode ser Presidente da República, vi_
nrstre , Governador de Estado. Congressista. ou ocupante de carqc :1"

Comissão Mas jlâo pode ser Professor Universitário, Magistrado, "'e.:.
bro dos .Tribunais Superiores ou dos Tribunais de Contas.

Quantas vezes um Ministro do Supremo Tribunal Federal, em pleno vr
gor físico, com larga experiência e cultura. desfalca a Corte por
haver completado 70 (setenta) anos?

Igualmente quantos Mestres, Professores eennentes , deIxam a~ Unlve,r
sidades pelo mesmo motivo. com grandes e irreparáveis prejoracs pa
ra o ensino?

Cremos não ser precisa qualquer esforço para demonstrar o acerto :;::: I

~~:n~aqu~i~a~o~~;~:~i~~n~f~~;;sa q~;~s~:rc~~~~l~~~ geN:~g~e e oeace i

EMENDA lPl0929·9
l!J

"Art. 267 Lei Complementar estAbelecerá tratamento
tributário, previdenciário, creditIcio e administrativo, diferen 

ciado e simplificado, para tllict:oempresa, a fiI'l de estimular e fac!

11 tar sua criação e desenvolvimento.

Substitua-se o texto do artigo pelo seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSTIVO EMENDADO: Artigo 90.

Substitua-se a atual redação do artigo 90 do pro

jeto de Constituição pela que se segue:

Art 90 - A revisão de proventos de inatividade

se impõe desde antes desta Constituição, será efetuada com base na to

talidade da remuneração, grati ficações e vantagens permanentes, perce

bidas pelo servidor na ativa, de igual categoria funcional e posic1onf!

menta I bem como sempre que for transformado ou reclassi ficado o cargo

ou função em que se deu a aposentadoria ou reforma.

êusca-se a isonomia, pelo reajustamento, do apS!.

sentado com o servidor da ativa, através de maior clareza na redação

do artigo, indo-se, assim, ao encontro do objetivo do autor da redação

primitiva do artigo 90.

EMENDA lPl0926-4 ....., --,
~ Constituinte ANTONIO FERREIRA



Assembléia Nacional Constituinte e 114~

TEXTO PROPOSTO,

"Art. 356 - É assegurada aposentadoria com proventos de valor Igual
à maior remuneração dos últimos doze meses de serviço,'
ver i ficada a regularidade dos reajustes salariais

trinta e seis meses anteriores ao pedido, garantido o
reajustamento para preservação de seu valor real, cujo
resultado nunca será inferior ao que percebe, em at Iv í.,

dade, o trabalnador da mesma categoria que o aposentado.
(~líneas de "ali a "e" sem ef terecões)

JUSTIFICATIVA'

Nenhum t.rabatbedcr , depois de ~erecer sua aposentadorIa,
poderá receber menos do que aquele que _ em atividade _ desenvolve I

funçlio ou cargo Idêntico àquele no qual se aposentou.
A finalidade do que desconta o trabalhador para o custe

io da Previdência Social (fundo de Previdência e Assistência) nÊ!o é,

como pensam alguns Ministros, o de gerar superavits espetaculares, '
como se tem divulgado, com a aplicação desse custeio no Mercado de
Capitais. E se existem tais superavã ts , tanto melhor.

: O Governo federal, e bem assim os governos estaduais, pe

gam aposentadoria aos servidores regidos pelo Estatuto dos funciona

rios Públicos CIvis da União (Lei 1.711) o quanto recebem seus com _

panheiros em atividade; os militares na reserva remunerada, da mesma

rema, p~r·que a discriminaç;;:o do trabalhador regido pela ccnsot ace
çll:o das Leis do Trabalho?

Onde está o princípio de isonomia, em não se conceder I

tratamento idêntico a todo trabalhador brasileiro, na aposentadoria?

- - A aposentadcr ía precisa deixar de ser um castigo; um pe-
sadêloj para ser o prêmio àqueles que já deram sua cota de sacri fI _
dio peio engrandecimento da nação.

"Ar t , 427 - •• • • ••••••• • • • ••

I - Neé i ant.e concessão ou autor raacãc , a

umãc poderã at r rbuxr a empresa prava

aa de cap a t a I nac aona I a real i aecâc cas

at avadades enumeradas no~ deste

art i go "

Estabelece o Art1go 303 (caput) do Projeto

de ccnsr i nneão que a mtervencâc do Bst ado no dom in ro econêmco
e o monopó110 e s t a t.a I sÓ serão pe rrm t r dos para a t ende r aos 1mper!

t.1VOS da segurança nacaona I Ora. as at av i dade s nuner-aôo r-as exe r-,

c ad a s por empresas p r-avada s b r-as a Ie í r-as em 'terras and fg ena s , após

seleção e Julgamento da prõpr ra Unlão/não c r ram qua r s quer ,I1SCOS

ã segurança nac aona L, De outra parte, o Ar t r go '300 do mesmo da pj o

ma ass maf a que a Lavre rnac r a t ava ê o fundamento da oroem ec cnji-.

m,1ca. AssJ.m. omonopóllo es t abej ec rdo em favor da Ijn r âc COIllO un pr,!

va Lêg ao ofende e v aoj a esses prmc Ipacs cardea as A emenda c r-a !
preserreada não só ccrr i ge essa anoma1Ja como concede ã um âc a f!

cu l dade de liberar-se de at av i dades onerosas e t Ip acas da ln1C13

t rva p r avada , prava f eg rando , ass~s prôprras c omunada de s mdf

genas.

EMENDA lP10937·0 .....----------.1 IrpM"O'B''''~tJ constn.tuance OSVALDO SOBRINHO _ ~ _J
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Art. 356
Parágrafo ürucc - O imposto de renda sobre proventos da apo

sentadoria s6 incidirá a partir do montafi
te correspondente a vinte salários m!njsnos

JUSTIfICAC~O

Proventos os há de mui tas espécaes , Com a me>
ma designação, as maa s variadas fontes de proventos de va1õ
res os mais díspares A aposentadoria não é mais, em nossos
dias, um. mero favor. ~ oecessãrao , imprescindIvel nesmc ,
que se poupe o <posent:a::lo a um empobrecimento progressivo e
inexorável que lhe tisne os últimos dias da existência Sem
a indexação presa por sua natureza ao salário mfrnmc de ce
da região e sem a preservação dos quant1tatIvos com o que
o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno da
velhice o desespero de quem gastou toda a sua maturidade em
proveito da coletividade, da geração de riquezas e do e.!!,
grandecimento da Pátria.

.l •••• '.r~."'SlIa/.ulc."'."'. _,

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se ao art 54. item XXV e ao art. 252 auem

VI, na forma aequante e

"Art. 54. Compete à Un1ão

r;r----------TU"/.lUln'........ --,

Emenda ao PROJETU DE CDNSTITUIÇAo da Comissão de Sistematização:

_ Altere_se a redação do Art. 318:

ONDE SE L~'

EOESIO fRIAS

EMENDA lP10934-S

t:
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PLENA"RIO

~~~'''.~

~~M

EMElIDA ADI.TI.VA

Incluam-se no ProJeto de ceneeaeuacêe, na parte relatl.
va aos Func:lonár10s Públl.cos, os eequmt.ee d~spoS1t:lVOS',<U1~

JL, .}" iAf'.w.. Viii, J.oT,'foJ.o iF,.-...J< """'Ix......
"Art. Aposentado o func~onár:lo fede-

ral, estadual ou mun:lc:lpal fará ele JUs

proventos de valor 19ual ao da remuneração

perceb:lda na atJ.v:ldade.

.. i~v':.············" .
x:lEo{ - organ~zar e manter a Polícl.a Rodf!.

v~ár:la Federal."

"Art 252.. •••••••••••••••• • ••••••

VI - PolícJ..a RodovJ.àr.1.a Federal."

JUSTIfICATIVA

EM:':NDA ADITIVA

~"~~~ã""""]

fu;;-u;J
RuBEN FIGuEIRÓ

PLEN~RIO

EMENDA 1Pl0940-0
t'
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EMENDA ADITIVA

PRDPOSITIVO EMENDADO - A SER INCLu!OO. Cíi.'~~ ~'t.J-oL)

Adema.1.s, a Políc:la Rodov.1.ár~a Federal s:lgnl.f.1.ca garan

t1a da unl.formJ,dade de proced~mento, com cont.:lnu:ldade do poder de

pOlíc.1.a, eV:ltando confl:ltos de jur.1.sd:lção pOl1Cl.al, tendo em V:lE

ta, :lnclus:lve, o transporte 3.nterestadual e J.nternaciCl1laI de pas

sage~ros e cargas, com a mantença da comun:lcação por rad.1.ofoni.a
como é de l.nteresse da segurança a nível nac10nal.

JUSTIFICAÇA.o

ARTIGO - Constitue princIpio de obrigatoriedade ao

Congresso Nacional legislar no prazo maxi

mo de duas Sessões Leg.1s1ativas, a parti;
da promulgaçillo desta Carta, sobre a comp~e

mentaçillo de disposições constitucionais r;

ferentes as seguintes materias -

a) direitos e garantias sociais, indIviduais,
coletivos e políticos,

b) partidos pol!ticos j

c) bens da união, do Distrito F'"ederal, dos

Estados e dos Municípios;

d) regiões de desenvolvimento. metropolitanas
e microregiões;

e) intervenção da união nos Estados,

f) administração pública, servidO're§ públicos

civis e militares, representação judicial
e extrajudicial da lJnUo;

g) organização das Casas do Poder Legislati

vo. obrigações. deveres e impedimentos dO';'
membros do Poder Legislativo;

h) orçamento da llnião, fiscalização finance!

ra. operacional e patrimonialj

1) competência do Poder Judiciário. atribui

ções dos tribunais, exercício da Magistra
tura, organização do M1nistério Público; -

j) forças armadas e segurança pública,

1) tributação e orçamento;

T!TuLO •••

DAS DISPOSIÇÕES DE OBRIGATORIEDADE

No momento em que a Políc.1.8 Rodovíár.1.8 Federal completa
I 59 anos de exaaeêncae e que tantos benefíc10s tem traz:ldo aos usy

ár10s das xoôovaee federais. tanto nos grandes centros como

ma1S longínquos eaneêes de nossa pátr:la, há que constar em texto

expresso de nossa Const:ltu:lção a ser beevement.e promulgada,
eX.1.stênc.1.a ·da refer.1.da Políc.1.a RodoV~ár:la Federal.

Ressalte-se, por neceasâeac , que a PolícJ.a nceevaéeae

Federal, J.nstl.tuída por Lea, , dest.ana-ee ao patrulhamento cat.ensj,

vo das xoõovae s federa:lS, zelando, nas xeapect.avas fa.1.xas de domi

nac, pela segurança do tráfego, do trânsl.to e das própr:las rodo

vaaa da unaêc, pr-evenaridc e ccabanõc :lnfrações ou transgressões

das leis, regulamentos e posturas eõeumeereeavee pereanences , cã

laborando com as aucorudedes adml.n:lstrat.1.vas e Jud.1.c.1.ár:las no com

bate ao cr:lme, ao tráfego de drogas, à sonegaç~o, ao contrabando
e ao descam1nho.

Art. Os membros do mag~stér3.o, sob

qualquer regl.me Juríd1co, terão d1re:lto

epceeneeecrae com proventos l.ntegra3.s,

25 (vanee e cance) anos de aexvacc "

Art. Qualquer meühora.e ou vantagem

salar~al atribuída aos func:lonár:los em atiVl..
dade será eut.cmetucamence escendada aos apo

sentados, :lndependentemente de I norma especí

f1ca.

É preC:lsamente com o obJet~vo de corrJ..g~r taJ..s :lnJus
t1ças que oferecemos à aprec:laçào dos d:lgnos const.1.tu1ntes a pre

sente emenda, na expectatJ.va de que ela mereça acolh1da, pOJ.s, CO!!

substanc.1.a ple.1.to de m:llhares de aposentados e mesmo funcJ.onár:los
em atl.vl.dade, que são os aposentados de amanhã.

Trata-se de prát1ca od:losa, :lnjusta e desumana,

que precl.samente nõ momento em que têm exaur:ldas suas energ:las

sem conseqÜentemente poderem reJ.ntegrar-se ao. mercado de trabalho

em bus~a de rendas ad:lc:lona.1.s para, pelo menos, manterem seu P-ª.

drão de v:lda, vêem-se os 1nat~vos d:lante da brutal real.1.dade que

é a queda do ~~ p.e.drào remuneratóri.o em face do copf:lsCO salar1al
através do :lmposto :lnflac.1.onár.1.o.

JUSTIFI.CAÇAo

Malgrado o texto constl.tuc:lonal v.1.gente assegurar aos

func~onárJ.os dos três nível.s de governo aposentador:la com proven

tos ~ntegra:ls, apÓs cum'QF1do o tempo mín:lmo de serv:lço, tem-se ve

r3.f1Cado constante e cada vez m8:l0r d.1.stanc:lamento entre os valo
res percebl.dos pelos at~vos em comparação com os i.nat~vos, em dQ

trl.mento destes últJ.mos, log1camente. É que, como as correções sa

lar1ai.S, V.1.a de regra, são processadas em percentua:ls J.nferl.ores à
taxa de l.nflação, cr1am-se art.1.fíc:lOS para de algum modo, al.1.vl.ar

a erosão do poder de 'compra daqueles em at:l.V:ldade, através da 1ns

t1 tU:lção de grat:lf:lcações e vantagens às qua~s não têm acesso
aposentados

Parece haver general3.zado consenso quanto à :lmposter
gável necess1dade de se l.nstitu:lr mecanismos que resguardem o pf!.

der de compra dos aposentados, grantindo-Ihes Justos proventos de

modo a manterem uma elo:.1st.êm~:.1:a de acordo com a d1gn:ldade dilll pes

soa humana

Art. 270

lI! _ renda-e proventos de qualquer natureza;
§ 111 _

§ 2Q _ O imposto de renda de que trata o Item III s6 incidi
rá sobre os proventos da aposentadoria nos termos dõ
parágrafo único do Art 356.

§ 32 _ O imposto de que trata o Hem IV ---------------
I - --------------~-----------------------------------
11 ----------------------------------------------------
§ 4Q _ O imposto de que o item V ----------------------
§ 5; - Na cobrança ------------------------------------

Art. O valor dos proventos será

vxsto sempre, e na mesma proporção, que fQ

rem majorados os vencamennos dos func10nár10s
"em at:lv:ldadé.

~;~~~~

crJ!7~'y;t)
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DEPUTADO MAURICIO NASSER

Texto atual _ "Art. 318 - Compete à União promover a reforma agrária,
---- pela deseprcnr Ieçãc , por interesse social, da proprie

da de territorial rural improdutiva. em ac-res prLritá
rias, mediante pagamento de prévia e justa Incení aaçã

EMENDA 1P10936-1, , .~~ --,t: GERALDO FLEMING I ~~~~~~ACJ
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LEIA-SE:

Texto proposto - "Art. 318 - Compete à UnHlo promover a reforma agrá
ria, pela desapropriação. por interesse social, d
propriedade territorial rural Imcrocut rva , em zona
prioritárias, por indicação do Executivo Munic1pal,
e o referendo da Câmara Municipal de Vereadores. e
consonância com os parágrafos 1Q • incisos I e V e 2
do Art. 66, mediante pagamento de prévia e justa in
cení eaçêo n

Não devemos reincidir nos mesmos erros anteriores quando da distribui
çlJo de terras aos Senhores Chefes das Capitanias Hereditárias Nenhuma
reforma agraria será feita nesse país de extensão tier r r t.or í e.l continen
tal sem que os Municípios se integrem como os maiores interessados. -

Com a indicação das terras illlprodutivas pelo Execut!vo Municipal, con
forme estabelece o § 111 inciso V do Art. 66 do texto original dessa Co
missllo de Sistematização, in verbls. -

"V _ promover adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, parc~

lamento e ocupação do solo urbano e rural; "
que poderão, também. indicar mediante insc:dção, os MunIcipes interes
sados em implementar a cultura agrícola naqueles solos. poderemos ver
a reforma agrária sair do papel~ a execuçlJo.
Por outro lado, seria também -~m patte - a solução para o êxodo rural.
pois que se o HunIcipe tiver oportunidade de - alI mesmo _ ao lado de
sua família e das suas raIzes, junto com seus ascendentes e descenden_
tes, promover o suprimento e consequente bem_estar dos seus concida _
dnos, verificando que do seu esforço está nascendo condições de uma vi
da digna para os seus. certamente estará amando cada vez mais o solo 
onde nasceu e sentindo orgulho de sua terra natal A Reforma Agrária,
assilll, será também um incremento de brasllidade!

Art. 248 - ••
§1 Q - •••

§2~ - ••
§311 _ Salvo em caso t:e g'J~rrs exte.r

na em que o Brasil esteja diretamente envolvido, as F'"orçãs Arm'3das C,Jm
prlrão missões no_exterior apenas a ~erviçO-da O....N U e da-O E A. de":~

pois ~';! autoI ização do Congres!:oo "Nacional

JUSTIFICACAO

Pretende-se impedir a repetição do v~xat6

+jo epi<;6dio de 1%6. quand~, ao arrepio do Conqresso Nacional, LO'1t:n
gente militar brasileiro, comandad.:l pelo general Meira I~attos, inteI 
v!?io na Repúb.dca de São Domingos. América Central, a ser/iço de inte
resses de washington, e ajudou a depor o seu governo constitucional ,
eleito soberanamente pelo povo.

Se o Brasil não t'sther envolvidc. direta
!'lente em Q,Jerra e.<terna, continQentes de nessas Forcas ArmadJs ceve;n
clJrrplir 'lIhsões nJ exterior somente por solicitação ç1a Orgarl17aCão dos
Nacões Unidas e da OrQonização dos E::otados Americanos. sllbretudo se em
missllo de paz, sem violação da scberan!ã de outrc.s Estados e dd al.oto 
-determinação de'o,Jtros povo!.. N~o fora, por exelT,plo, e energia do Pre
sIdentE' Getúlio 'lar']as. teríamos i;:lo .lutar roa Curéia, como. depois. nõ
vietnam e na Nicayaqua. por preo;s~o norte~americana. Da!, a necessij~

de de um freio constitucional, a fim de que jovens brasileiros nillc sir
vaM de "buçha para canhão" nem contribuam para a li qui dação da llber1ã
de de' QutNs DC.VO~ A autor~zaçi;;o leQislativa será IJm ato de impériõ
dJ Brasil, e não oroduto de conchavos de certas árecls predispostas a
servir de instrumento à ação de imperialismo internacional

Dispositivo eme'ldad:). Artigo 2118
Inclua-se, como §3Q do artigo 248 dD pr.~

leto de constituição, o que se segue:

EMEr!oA lP1093S-3
t:

--------......" ..""....rEMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art1go 427 do ProJet.o.

Acrescente-se ao caput. do ArtJ.go 427, logo

a segU1T. o seguJ.nte 1nC1SO
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tbEPUTADO MAURICIO NASSER
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A presente Emenda atende pleitg da Associação de

,Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro v
'. .

JUSTIFICAÇÃOtil} polítíca fundiária, agríc'õ1a e agrada,

n) seguridade social, saúde, assistência. so
eia1 e crevteêocre social;

o) educação, cultura. cfêncra , tecnologia. c~

eurucacões e meio ambiente i

p) fam!lia, menores, idosos e índios.

JuSTIFICATIVA

Não é imperioso que a Carta foJagna através parágr!
fos reforce aqueles mandamentos.

A ConstituIção não pode descer a detalhes sobre os
direitos e as obrigações decorrentes de seus preceitos, uma vez
escrito em um de seus artigos Assim, se escrito está que:

• TíTuLO Il

DOS DIREITOS E GARANTIAS

CAPíTulO 1

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDuAIS

ARTIGO 4li! - A Constituição assegura e a lei garal"l

tirá, tendo em conta as ccndrções s6

crc-eccnêarces do 8ra5~1. aos braSile!

ros e aos estrangeiros res Identes no

País, a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, à saúde, à exí.e

tência digna, à integridade fIsica 

mental, à liberdade, à segurança e
orocr teoaoe,"

F~;"':J

Fli!~·~EJ
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~!!~!!I..!.f.~.Ç,E~

A chamada !llei Sarney" objetivou impulsionar a ativid[
de cultural e artístIca no paIs de eececacc, e cal'! o desconto no i!!.
posto de renda do valor das contribuições particulares. Estabeleceu
-se, ccntucc , um elenco de exigências oficiais, de sorte a impedir a
eoneqeçãc tributária sem ter havido a alegada contribuição às ciên
ciasloàs letras e às artes por parte dos supostos mecenas , Esse I!
que de exigências di ficul ta, por vezes. o apoio financeiro a inicia
tivas Que objetivam a conservação da memória hIstórica. como no caso
da preservação e reforma de prédios e logradouros Cuidamos em si!!l
plificar o processo, de sorte a permitir que tal ou qual tcôver , to,!!!
berre pelo Serviço do Patrimônio Histórico, possa sofrer reparos. e
o custo da obra possa ser descontado no imposto de renda de pessoa
física e jurídica, isolada qu conjuntamente, depois de aprovado o
respectivo orçamento pela Delegacia Regional da Receita s'ecerat j em
processo sumário. para seremevitadas as delongas da burocracia.Sabe-se
que o tombamento de um imóvel provoca, Inapeaave.lmente , a sua desval,2
rização no mercado Incb.íHér ro , porque a utilização é delimitada por
certos parâmetros, asseguradores de conservação da memória hist6rica
No intuito de amenizar o prejuízo, concedem-se ao proprietário as
isenções tributárias, e estimulam-se pessoas flsicas e jurídicas o,!;!
tras a se peopcr-em à r-ea.Laz açãc das benf'eitorias que o tnovej esteja
a reclamar. Se desapropriado, adquirido por compra ou por doação pelo
Poder Público, ou entidade cultural e t.écmcc-cfent í tãca , o proprietá
rio do imóvel e o aoqurrenté devem ficar desobrigados de Qualquer
ônus tributário. As isenções devem incidir tambén suor-e a doação de
bens móveis, in6veis e semoventes, feitas para fundações, ou entida
des congêneres, sem f ms lucrativos, de caráter cultural ou técnico':'
_científico, pois, a nosso ver, se houver ônus tributário, a doação
estará mais dihcultada, quando ela, por si só, revela a intenção do
doador de ecnenter o pat.r ínõruo da entidade beneficiada e assegurar a
esta, não raro, condições de sobrevivência

EMENDA MODIFICATIVA

DlSPOSHIVO EMENDADO: Artigo )72

EMENDA ADITIVA
.DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 386

g.
Inclua-se como §,6'2 e al!neas do artigo 386 do projeto

de Constituição, o que se segue'

§~ Gtlzará de isenção de impostos e taxas o imóvel
tombado pelo Serviço do Patrimônio Hist6rico, ou similar;

a) - As despesas de conservação do im6vel tombado. cer
tificadas, em processo sumário, por autoridade competente, poderãõ
ser descontadas no imposto de renda;

b) - As despesas serão da responsabilidade do proprie
táI10 do inóvel tombado, ou de pessoa física e jurídica, isolada oü
conjuntamente, certificadas. em processo sumário. por autoridade com
petente, descontáveis do imposto de renda; -

c) - Nenhum tributo federal. estadual e municipal inci
dirá sobre a alienação, em qualquer modalidade, de imóvel tombado, c~
mo incentivo à preservação da memória hist6rica,

~ d) - Doação de bens móveis 1 imóveis e semoventes a fun
dações ou entidades culturais e tecnc-cfent I hcas, sem fins lucrat::!
vos, e legalmente constituídas. está isenta de í.epost.cs e taxas

fG~'~';'~

flY!;??)
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EMENDA ADITIVA

EMENDA lP10945-1
fl DEPUTADO HAURICIO NASSER

JUSTIFICAÇAO

Posto f'im á dí.scrrmíneçãc a numerosos Mu
rucroros , dentre eles os das Capitais dos Estados, são eleitos os Pre':'
feitos e vfce-sre ref tcs pelo veto direto e secreto, el'l mandato normal
de quatro ar-es E'I'l v í r tude , oorén, do «caco-e de '3l)r~l" ele 1977, o en
tão vr es tdent e Ernesto Geisel es t mu.lou que seria de se i e anos o manda
to dos erereâ t cs e Vice-Prefeitos c.re ser í a» eleitos em 1982 Pelo fa':'
to de Que 1988 terã de ser o eno conslltuinte nos Estados, tomanos a
iniciativa de apresentar enenoa add LLva , cone naréqrurc H! do ar t ã-rc
64 do Projeto Df' Constituiçã?, estabelecendo a prcr rc aaçêc , per os i s
um ano, do mandato dos Prefeitos e Vlce-P.efeitos. a f~n de oue -rãc ha
ja prejuíz:J aos trab6lh3dos ccns t í tuíntes , e a fJ.m de que as etcicões"
municipais co ...nu Ldam com a do Presidente da aecubt Ica Esta e-ser-oa e-n
t Iva tem em nira "acul t ar a reeleição, so Dor mais um nandatc ccnseeur
tivo, dos Prefeitos e vrce-cre feitos Ser,dJ candidatura facultativa a
ser reQulam~ntaja po. lei complpmertÕ'I, ne:lllUMa lesão crera ao rnrej rc
político de que-a Quer que seja E o povo, ao 1ulgar a administração-I':J
final, dirá nas Url"8S se quer, ou não, a ccntImudade ec'mní st rat rve
Quem tiver sido bom Prefeito, com administração fecunda, tera a epor tu
nidade de reeteqer--se , peru prosseguir as obras em andamento. Se tiver
sido mau sre ee rt;o , o povo poderá eent res ter , entãc , o seu repudio nas
urnas, dant1:J pr~ferência a outro candIdato, que lhe inspire mallJI con
fiança

TI.TO/lIISf'flC.;io _

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. sio
Inclua-se, éomo incisos V e VI do artigo 310 do Projeto

de Constituiç~o, o que se segue: •

a) E man'tido o monop6lio estatal sobre o serviço po.!
tal-telegráfico;

b) ~ mantido o monopólio estatal sobre o serviço de t,!
diocàmunlcação.

Dispositivo emendado: A:-tigo 62

Inclua-se, na per te final do inciso I d:l
artigo 62 do nrcjetc de Constltulção, o que se segue:

Art. 62 - •
I - eletividade do Prefeito. Vice

-Prefeito e dos Vereadores, mediante: pl~ito direto e s íruu têneo reaj L,
zado em todo o eers , facultada a reererçac só por mais um mandato ccn
secutãvc ,

O monopólio estatal sobre o serviço postal_telegráfico
e de redí cccmmí caçãc é irreversível, por implicar até em necessid!
de de segurança nacional. Se em mãos particulares, a empresa pr r veda
concessionária, desde que o queira, poderá pexafc aar o Brasil. como
poderá isolá-lo do mundo, a serviço de interesses alienígenas, e tal
risco estará afastado se prevalecer o monopólio em questão

EMENDA lPl0944-2
f'bEPUTAoD HAUR!CID NASSER

r;r P"EUluc/co.. 'nlO/luICO..'"lio

Inju~

jud1

do

do

Qualquer cidadão. através Mandado de
ção , poderá promover a competente ação

eial visando apurar a responsabilidade
ccnqressc Nacional pelo não cumprimento

prazo assinado,n1 "caput;'' deste artigo.

PARÁGRAFO (iNICO -

Basta o princípio, o substantivo O adjetJ.vo fica
para a lei Complementar ou Ordinária

-e
Por outro lado, há nece7idade de o Poder legisla

tivo. votar as leis Complementares n~ determinado espaço d;

t.eeoo , obrigatoriamente, sob pena de se submeter ao rigor do Manda

do de Injun~o, cuja oenef í.dade visa comprometer a imagem do pode;
Legislativo e seus integrantes, como inoperantes e sem senso civ,!,
co

A presente Emenda cria o que chamo de Princípios de

Obrigatoriedade 130 Congresso Nacional, objetivando evitar que

c}isposições constitucionais moortantes e imprescindiveis à vida

nacional fiquem seer a interpretação e a complementação que a lei
lhes deve infenr

Norteia, igualnente, a duetriz a ser seguida, no pro

cesso de elaboração da Jeqr s l ação ccnal enent.er • -

,'lII Cabe ao Poder Leq í s Lat rvo assumir a sua obrigação,

elaborando e votando o elenco de leis indicado, evitando que

imagem seja denegrida, uma vez que é do arocr ro Poder, via Assem

bleia Nacional conat í tumte , o advento das Ldé r a s que determ~nam:
necessariamente, o coenteeentc das nomes ConstItucionais

E a juat í t rcação

EMEftOA MODIFICATIVA

..,- TUTO/.ijST'fll:&çio ---,

Substitua-se. no 1nciso II do artigo 28!j
do projeto de Consl:.ituição, a expressão "especialmente, sobre os crité
rios de rateie dos Fundos pr~v!stos no seu item I, que ser~o distribui
dos. • , para a seguinte· -

Art. 372 
I 

II
III 

IV -
V - •• garantindo-lhes estruturação de ca!,

relra únJ.ca para o magistério públ1co••

Substitua-se, no inciso V do artigo 372 do projeto de
Constituição, a expressão "estruturação de carr e i r a nacional", como
se segue.

A estruturação atual e antiquada, repressora, deses
timulante e prejudicial ao ensin'O, ao passo que, com a eMenda modi':'
ficativa, a qualidade do ensino melhorará, porque será elevado o ga
barito técnico-profissional do professorado, incentivado a aperfeT
çoar-se, para ser contemplado com a ascensão na cí:lrreira. -

rr;~~;":=J
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fi ENABIO

OEpl!T,;an MAURICIO WI$5FR

Art. 260 - •

11 - ••• especialmente, de mam.ten_

ç~o dos mesmos critérios
de rateio dos Fundos pre 

vistos no seu item I

EMENDA lPl0946-9
I!J

"Art. 252 A segurança pública é a proteção que o Estado proporcio
na ã SOCiedade para a preservação da ordem pública e da incolurnid~

de das ppssoas e do patrirônio, através dos seguintes ~rqãos:

I - Policia Federal

II - Policia Estadual
III - Corpo de Bombeiros

IV - Guardas Municipais. n

o artigo 252 do PrOJeto paS$a a vigorar COl'! a seguinte redação.

TUTO"""''''~'O •______,

JUSTIFICAÇÃO

A presente EMenda atende pIei to da Associa~ão de

Cabos e Soldados da Policia "1ilitar do Estado do Rio de JaneJ.ro

JUSTIFICAÇJl:O

A manutenção d:ls critérios de rateio das

alíquotas do Fundo d; Particip-ação dos Estados e Distrito Federal irlp..!:.

de o desentendimento e a hostilidade entre as unidades federativas do
Brasil

EMENDA lPl0950-7
(lOEPUTADO MAUR!CIO NASSER

",- PU ....""COM"tlO/IUlco'"'''io ,

",- TuTO/.un'IC&~ia---_------____,

Inclua-se, como incisos I e II do artigo 333 do projeto
de Cosntituição, o Que se segue' •

Art. 333 - ...

I - Estendem-se à dona de casa, ~ndependentemente do
seu estado civil, os beneficios da Previdência Social, incluindo' ap2,
sentajoria, na forma da lei ordinária que regular a matéria.

rI - A pensão da vlúva e f!lhos menores é de valor igual
ao da aposentadoria do segurado, nunca ~nferior ao saláuo-mínino.

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 333.

A dona de casa é trabalhadora com jornada de trabalho
mais longa do que qualquer outra, abrangendo todas as horas do dia e
da noite, eM múltiplas e complexas tarefas 1 esgotantes e arrazadoras
Não há lim_taç'ão igualmente para tempo de serviço, indo da epoca de
recem-casada à velhice, como avó e bisavó, quando não tem de assumir
mais cedo, em solteira, as responsabilidades de direção do lar Ocor
re, na maioria dos casos, ele confetrmldade com os padrões da socieda
de brasUeIra, que, ao atingIr ldade provecta, a mulher esta solitá
ria, e carente de recursos para sobreviver Entra rapidamente nu., pro
cesso de miserabilidade progressiva, Sem ter a quem apelar Por isso,
a fixaçi.:io de aposentadoria e beneficios da Previdência Social à dona
de casa é ato humanitário, ele solidarisno social E claro Que a lei
ordinária terá de estabelecer os parâmetros dessa aposentadoria. da
Qualidade da assistência médico-hospitalar e dos nIveis da contIjbui~

ção mensal, graças ao que a dona de casa, seja qual for o seu estada
civil, passará a integrar também o universo da Previdência Social.

A pensão a viúva e filhos menores se apresenta, na
maIoria das vezes, como agudo problema social. Os valores mensais. pa

f gos pelo IN°S, são tão baix:os e rid!culos Que não compensa a despesã
com transporte para recebê-los no Instituto Daí 1 a ~mposição de Que
a pensão equivalha a cem por cento da aposentadoria, percebida 1 OU
a que teria direito, o aposentado Outra imposiçl:io, igualmente justa

I
e humüna, é a de que a pensão nunca poderá ser inferior ao valor do
salário-mínimo regional Assim, pelo menos, viúva e filhos de que'll
contribuiu durante toda a sua vida não perecerão à mingua E um caso
de justiça sQcial, que deve sensibilizar o logitlador.

fT?M~;"'~
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EMENDA ADITIVA
'1/11

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo~
_[!".,rt'l~ cf~ q/y

, Inclua-se, como~do artigo "394-do projeto de
Constituição, o que se segue

f"'" ......~'l ..... f-. J",(.C...§..-2'Sr _ O Instituto Brasileiro de Defesa Plorestal, IBDF,
estimulará com incentivos fiscais, e prioritariamente, o refloresta
mento com essências nativas. -

Possuimos vastas regiões do território nacional cabe.!.
tas de matas nativas Em período de teMpo mais curto do Que se pensa
va, elas desapareceram, consumidas pela voracidade do fogo, do mã
chado e da moto-serra. Madeireiros, criadores, agricultores e ~ndús
tuas de papel se uniram na fúria dendroclasta, para promoverem ã
desertif1cação do Brasil. Vieram, depois t essências ex6ticas, como o
eucalipto, o pinus e o Kiri, em florestas homogêneas, empobrecedoras
do solo e sub-solo. O sul do pais, por exemplo, se vangloriava dos
pinhais compactos, e Mato Grosso se orgulhava de seus mognos e, jaca
randás. O Paraná, celebrado pelos poetas, como a "terra das araucã:'
rias>!, n~o as têm, porque destruídas, e ostenta plantações de pinus,
que distorcem e despersonalizam a paisagem brasileira D norte-ameri
cano nos induziu a acabar com as florestas nativas, para vender_nos
mudas e sementes de pinus e eucaliptos, e o japonês, mudas e seMentes
de Kir1. Está na hora do IBDF dar novo rumo à sua politica de reflo
restamento, e dar prioridade às essências nativas, embora de desenvoT
vimento Ilais demorado. Queremos queo Brasil seja mais Srasil. a fim
de que as novas gerações continuem a conhec!;r as florestas, como elas
o foram outrora.

EMENDA lPl0947-7
[1DEPUTADO MAURICIO NASSER

"' TIUO/.Ust,'oc:oclo

r;r '~IUIW/Co.. ""lOlSulc~ ..'nlo __,

______ P"u.l.'O/COMOISh!Julc ... 'uIo ----,

"Art. 82 O reaJuste periõdico da remuneração dos servi!iores, sob
qualquer regiMe, far-se-â sempre na mesma época e com os mesmos
Indices, incluindo os inativos e as pensionistas."

JUSTIFICAÇJ\O

A presente Emenda atende pleito da Associação de

Cabos e Soldados da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

o artigo 82 do ProJeto passa a vigorar com ~ seguinte redação'

o artigo 92 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 92 :e assegurado ao s~:tvidor público, sob qualquer regime, o

direito ã livre associação sindical."

",- TUTOU"~.. " •• ç;:O__~ ____,

",- TUTO/.ijS""•• çia -,

rr=;.LEN1\nIO

'"EMENDA lPl0943-4 ..... --.
~ Constituinte ANTONIO FERREIRA
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EMENDA lP10957-4
tJ Senador Aureo Mello

O objetlvo é obrigar a empresa a ministrar o ensino
aos empregados e filhos destes, por manutenção de escola, o que sai
rá mais caro, e concessão de bolsas de estudo. E justo que a despe
sa correspondente seja abatida no recolhimento do salário-educação -

tUTe'~~I''''''''l:b --,

EMÉNDA lP10951·5
(!l O,PuTAoa MAURICIO NASSOR

(!l

EMENbA ADlnVA

'Eng/.u.."'eAch _,

fS~~;~

fJiÇ';õLEJ

E~~;;;=:J

15ü~ãIã!J

SENADOR AUREO MELLO

SENADOR AUREO llELLO

Dé-se a seguínte redação ao inciso I, do art. 211, do ProJeto

de const.ituição, da COmissã"l de Sistematização:

At't 211 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - compete ã Justl.ça Agrária processar e julgar

al as causas que tenham por obJeto a tert:.a rural, pÚblica ou
particular:

b) a discriminação de terras devolutas e a desapropriação por

meeeesae social ou utilidade pública,
c) as causas relativas ã defesa da ecologia., conservação dos

recursos natiur-aa.s renováveis e às terras indígenas;

d) as causas rel-ativas ã proteção da economia-.rt1ral, do créd!

to, produção _e comerclhli:t:~ão agrícolas>e aos contratos agrários;

e) as causas relativas ao Imposto Territot:'ial Rural e ao tr.,!

balho rural,
f) os crimes prat1.cados na disputa da terra

.)USTIFICATIVA

Atualmente eX1.st.em no Brasil 180 J:ntJ.dades Fechadas de Prev1.dência

Pr:Lvada, mantJ.das por cerca de 750 empresas, :1.ncorporando um cont,!

gente de cerca 6e 7 milbões de trabalhadores e seus dependentes.
Refer1.dO cont1.gente, pelas suas caracter!st1.cas ecea eã.s , constitui
segment.O destacado da sociedade brasileJ.ra que 1.negavel:men te con..

tribu1. para a formação da opJ.nJ.ão púb1J.ca necacneã ..

Embora entre as p<lltroc1.nadora~essasEntidades Fechadas de Previdê.!1

ca.e Pr1.vada, encontrem-se rnuiJ;.as empresas estatais, 1:iS''"'apl:icações
dos recursos provenientes das. ~pntr:1.bl.ll.ções dos empregados e deS:HlIl!l

empresas são or1.entadas basJ.~lj!nte plllra o setrcx privado ou para fUJ:!

das de interesse d1.reto ,do g~,=-rno.

Parágrafo único _ Todos ali que tiveram direitos po1it!

cos suspensos pelos atos instituciona:l:s, no exerci.

cio de mandatos e1etivos, contarão, para efeito de

pensão, junto aos il)st.1tutos de pensões das Casas

LegislatiVas a que pertenciam ou junto aos ins.tit.!:!.

tos de pensões dos Estados onde exerciam Illandatoa

executivoa, o periodo compreendido entre a data de

suspensão de direi toa p011 ticos e cassaç,ão do maJ'l-

JUSTIFICAC1\O

A Prev)..dência PJ::1.vada. li: praticada há vários anos em virtude da ee

ccnbecaôa dehciênc1.a dos BenefJ.c!os da Prevadêncae Oficial e par;

atender a essa s1.tuação há. Ent:l.dades Fechadas de Prev1.dênc:1.a Pr1.v,2

da t~ chamadas de Fundações, neceseâraeaence, sem zJ.ns lucrat.!.

vos, obedecendo, na aplJ.cação de suas dispoTUb1.11.dades fJ.nanceJ.rê:ls
a regras rJ.g1.das f3..xadas pelo Conselho Monetál:'J-c l'la.c:l.onal.

"Art. 475 -Ficam ampl:t.ad~s as anistias anteriores, a tE.

dos oa atingidos pOlo atos institucionais c comp1e_

mentsres. para sereM consideradas preenchidas to_

das as e;x:igências constitucionais. 1egai6. estat.!;i

tárias, de regulamentos e regimentos, a fim de se_

reltl promqvidos, continuando na inatividade. os que

ainda não receberam tais promoções e desde que não

tenham sido tambéM, condenados por sentença def'in!

tiva. em processo plJnal regular.

TUf(l/JUlfl'",&çIg_~ -,

Ta1.s 1::ntJ.dades têm por objeto ;instituir planos privados de ccncee
são de PecúlJ.o ou de Rendas. de Benefíc~os Complementares ou xese-,

meãbeecs aos da PrevJ.dêncJ.a Soc1.81, medaance contr:LhlJ.gão das em..

presas :Lnst1.tuidoras e dos respectavce empregados, esses em menor
proporção que àquelas.

Dê-se ao Art. 475 do projsto de Constituição, ds ,Collli!.

são de Sistcmath:ação, a seguinte redação

Seria lamentável que um prec::e3.=~(1 const1.tucJ-onal inviabil1.zasse os
atuaJ.s .. planos de benefício~ferecidospor eSSl!lS Entidades à clas

se trabalhadora. Por outro 1'3PE. não nos é sequer possível adrn1.tir

que nossos const1.tU1.ntes leg;;.t}!namente eleitos pelo voto do povo bl':i,!

sJ.1e1ro, sobretudo dos traba:Jdgl:dores, deseJam prJ.vá-Ios dessa con

quista.

mENDA : SUPRIMA-SE O AAT. 360 E SEU PARÂGRM'O

nNICO, SEÇ1\O rr, CAP!TULO II DO PROl!

'rC DE COOSTI.'l'UIÇ~O .. DA COMISSÃO DE

SISTEHATIZAÇKo.

E,epurgar o texto dos vícios de técnica e 13efinir a competência

da Justiça Agrária.

Impõe_se p01.S, por absoluta ~compatibJ.1:I..dade, a supressão do art.

360 e seu parágrafo t1'nico, d~lt,ProJeto de ConstJ.tuição, apresentado
pela CornJ.ssão de SJ.stematJ.zaçâo, que fixa IJ.mJ.te de partJ.c1.pação dos

Órgãos e empresas estataJ.s no custe1.0 dos planos de prevJ.dência das

Ent1.dades Fechadas e o esten~ à Previdência Parlamentar..

~DA lPl0959·1
ê'

PLENÂRlO
r.r-------'~r •• lUO/cc.,I~lO/IUICgM.. Slg

EMENDA 1Pl0958-2
['J

fC'~'~'~'B~

15Ti;'SI5'J

'E..g/.u.tl"e.~l,g __,

Artigo 28

.LI'"''''''/e'''.. ,llo/....eo.. u:'o--- _,

pl ENARro

Plt"nárfo

EMENDA ADITIVA
DISPOSJTIVO EMENDADO

Dispositivo emendado: Artigo 229,

Inclua-se, como §5 g do ertigo 229 do
Projeto da Comissão de Sistematização, o seguinte:

Art. 229 -.. •

§,52 _ F'acultar_se_à instalação de auí.ae

do de pequenas Causas em Distrito

Judiciário I ou nas sedes das o.dmi
nistrações Regionais, das capitais

de Estados e cidades de granele po.!:
te.

rME::NDA ADITIVA

EMENDA lPl0954-0
f'J DEPUTADO MAURICIO NASSER

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JUST!F1CIl.TIVA

Inclua-se, como parágrafo 3§1 do artigo 28 do projeto da
Consti tuição, o que se segue:

Art26- ••
§ 12 _ •••s n_
§ 32 - Haverá anistia às infrações eleitorais e cone

t~1ç~~e tenham sido cometidas até a data da promuLqaçãn desta Consq

r.r----------'Eng/.u""'~.;lg __,

Doe-se <:. t;E'cuinte rejn:ão DOS incisos I e IV UO Drt. 209, do Pro

J!'to d n C'onstJ.tuição, da Comim:no de SíDtematíz8ção e suprima-se o inc.

XI,

XI- (Suprimir)

~Q~!!E.!f.a..';.l!.Q.

O Brasil esta vivendo d!ficil fase de transiçã~, e bus
ca profundas mudanças eccrais , políticas, eccnônfcas e institucionais
As pretendidas mudanças serão mais facilitadas se em clima de ccep r-e.,
~~SãO e de ccncõroaa , e consequente ccnaracaeento da familia braSllel

Comecemos o trabalho conciliador já pela Justiça Eleito
ral, Existem muitos erej tores , por exemplo, que oerxezam de Jusbf1 :
car sua ausência. não tefloa votado em 1986. Outros se en\lolveram em
p:oblemas de pixamento não autonzado de paredes, muros e ed;'f!cios '
publicas Outros ainda foram flagrados na proiblda ação de al1c~amen-
to à boca da urna Como resultado, estão processados, e sUJeltos a
multas e apenações de somenos Por que não seguirmos a rotina das
Constituintes anteriores, mediante a concessão de anistia às infra_
ções eleitorais e conexas? A aprovação da nossa emenda significara
pois, um principio de desarmamento doS espíritos. O alívio da carg~
penal constituirá, pa~a milhares de eleitores em todo o pais, o pri
melro passo para o estabelecimento do entendimento e da harmonia en
tre povo e .instituições, em demonstração de esquecimento dos erros dõ
passado, para Que se pOssa construir, em bases sólidas, uma sociedade
brasileira despreconcei tuosa e mais progressista

~DA lPl0955·8
t'õEPUTADD MAUR1CIO NASSER

Art. 209 .

1- tlf.. C.lU:':::lO COlD 21!1o n Ulli;1o, entidade cut5.rquicn ou em, rf'f." rií
b1ica feuc>ral forem ~nteressadas na condição õe autores, ré"" af..sis

te:d..C'o ou oponentes, e)ceto as de fo.1êncla e as sUJe~to.fJ à Just.l~a /

EloJ.t.oro1, à Ju::.tiço. do Trnbo.lho e à Justisa IItrtÍna;

IV- o::; cnmec rolíticos, os contra a l.ntec,ril1o.de territorial e

<:. l:olc!n.m.c. do I:stt\..l.o...e l);Z lnfações l'ellnia t:orat:lco.do.s cm. à.etrimer:to I
":e bcmt:, f!erv~rOs ou interesses dn VnHío ou de suas enl:J.dades autár 

q..l1{..{1s 'Ou e!:::l"'reDl!S riíblJ,.cDs, excluídas as cortravenl)õcs e res::::::.lv~11a

a comrettllcia CoZo Ju:..bt;a '1:1.1J.tar, d<l Justiça Eleitoral ek~

~

EMENDA lPl0956-6
l!J
t:

.lUSTIfICAÇAO

Ninquém ignora que a máquina judiciária
dos Estados vive pemanentenenta ~ortgestio!@1a, 6'1l virtude do "Juxc de
centenas de milhares de processos Desse conqes t í.cnecente resulta o a
traso na tremitação e no despacho final dos processos. u que causa insa
t rsreçao entre o povo , \lé_se que a culpa não cabe ao titular das vara-;

onde os pr-cc esacs tramitam Se formos ver! ficar a natureza deles. COl'\S

tataremos, de pronto, que a maioria é irrelevante, e, no entanto, esta
a et.revencar os canais ccenetentes • Tal não estaria Ocorrendo se, nos
Distritos Judiciários, ou nas sedes das Administrações Regionais, hou
vesse Juiz.ado de Pequenas Causas, a conciliar as partes e a decidir ,

com presteza, as questiúnculas de vizinhos, os casos de furtos, de be

bedeira ou de agressão fIsica. Graças a essa iniciativa, desemperrar _
-se-ãe a máquina judiciária nas capitais dos Estados e nas cidades de
grande porte, com benefício geral ante a prodigal1zação de justiça rá_
pido e gratuita. Como será fa~ultat1va\a i~stalar;ão do Juizado de Pe _

I
cuenas Causas I segundo o Jeventenento das necessidades, não naveeã
transtornos com a aprovação desta emenda pelo eminente Relator da
Comissão de Sistematização.

de

[ilJ:~;'~

DV"~ãillJ

Inclua_se. como § único do artigo 383 do projeto
Constituição, o que se segue

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO. Artigo ::38::3.

~MENDA ADITIVA
DISPOSIT!VO EMENDADO. Artigo 320

Revelam as estatísticas que se reQistram,

anualmente, setenta m.íI acfdentes ofídicos em m~dia, com o 6bito das
vítimas O Instituto Butantan e outros não conseguem atender à demanda
de soros anti_ofídicos no país Essa ce rf crênc.ta precisa s~r sl.lpr':da
com novos es tabet ectmentos , publicas e privados, destinados à producão
de soros 'llnti_ofídicos, ent í -erecnfdeos e eot r-escc-oroorceos , graças

ao Que mais vidas de seres humanos e de animais serão salvas
E racional a pribição de propaganda de

medicamentas, fumo e bebidas atccõf Ices • Afirma o dito popular que, de
médico e louco, cada um tem um pouco Em outras palavras, a simples nE.
tíela, na imprensa, no rádio e na TV, sobre novo remédio no mercado ,
desperta a. curiosidade e o interesse de euí tcs , Que tratam de utihzá
-Jo , sem reCOMendação médica, POUCO atentos aQS efeitos diretos e col!
terais que o mesmo possa produz.ir no crparu smc A experiência, não r a-,
ro, é nefasta, pelos distúrbios que orcvcca , levando à lesão iuecupe
l'ável, ate à morte N~o é preciso partIcularizar o maleflcio causado
pelos vicias do fumo e das bebidas alcoolicas A sua propaganda at rca
os mais fracos e dependentes, quando o mal precisa ser evrtaoc

E do ccnnecieento geral qUE multinacio 
nars ccs tvmem experimentar, solertemente, novos oedrcenentcs em popul!
ç15es desprevenidas de paises do rerce rrc Mundo. Se a experiência corE.
ar-se de êxito, o produto passa a ser, então, comexciahzado no pais
de origem das multinacionais. Se não, as cobaias humanas sofrem as co!!.
sequêocfas da utilização da droga, sem saber o que as originou. Como
não se pode impedir, por outro lado, que alguém se apresente como vo 
luntárlo, para os experimentos em vista. O que se deve exigir é a in
formação completa ao voluntário sobre os riscos Que corre, e que esta
-rá se ;'\.Ib.Th.'Ct~nO~ ás e:t.pelier.cia5 per sua 15:ne e espontânea vontaÓll, e
sob a sua responsabilidade pessoal Cumpridas as exigências, nada se
pode opor a quem queira orerece c-ee como voluntario, no oese ro de ser
vir à Humanidade.

I - ••.
11 - ••

III - ..
IV - •••

V - ••

VI - •••
VII _ •••

VIII _•••

rx - incentivar e prooucão , pública
privada, de soro antl-ofld1CO,81"lti
-aracní deo e aot f -escororonj oec

X - Vedar a propaganda conerc.í aj de 'lIe

d1camentos, fumo e hehJdas alco61~

caso
XI ~ Proibir a utilização Inconscjente de

seres humanos na experimentação de

drogas e medicamentos novos

§ Onlco - Informados dos riscos. poderão
apresentar-se voluntários para os
exper-Iaentcs de drogas e remédios 1".2,

I

:1USTIFlCAÇAO

~!d2!![!f.a.~ E9.
O ~enado da Reptjblica não pode abrir mão da prerrogativa

de apreciar a concessão ou a alienação de terras devolutas federais
estaduais e municipais, em área igualou superior a três mil hectares'

Quando o Poder Legislabvo, ao tel'lpo do autoritarismo,
perdera muitas de suas atribuições, o Senado da República deixou de

~~~v~o~f1;~:~~h ~: ~eie~~~;egf:~a~e~~~~r~~sang~bd~~s qU~~6~:~u~~t~lo e~
presas multinacionais. Chegou a haver alienação de giebas superiores
ao. territorio de paises europeus. O pior é que, não raro, os projetos
agropecuários não passaram de mero pretexto para a concessão De posse
provável de fotos dos satélites_espiões, as multlnac10nais teriam sabi
do, antes do governo brasileiro, onde se localizam nossas riquezas nã
turais, e terjam tratado de glMrdá-Ias avaramente, para exportaçâõ
cl~ndest1na. Esse risco é palpável. A imprensa tem denunciado contra
bando de minérios raros, e a existência de missões supostamente reli"=
giosas, mas, na verdade,comitivas de geólogos, botânicos e outros cien
tistas estrangeiros, que vêm para cá a fim de procederem ao rigorosõ
levantamento dos n'Ossos recursos naturais nas reservas indigenas, nas
áreas concedidas a multinaclonals e a lndividuos de outras naclonal1
dades, e em regiões onde a fiscalização é mais di Ocultada -

No caso eventual do cancelamento do registro de imóveis,
por víelo no ato da alienação sob qualquer titulo, o governo poderia
apro\leitar essas glebas disponíveis para promover o assentamento de nu
merosas familias dos sem-terfla -

DIspositivo emendado: A.rtigo 347

Incluam-se. como Incisos IX,X e lU do
artigo )41 do projeto de Constituição. as m1itérlas seguIntes

Artigo '47 ~ Compete ao Estado, rlIedia,!!
te o Sistema ünãcc oe Saúde

Inclua_se. como parágrafO único do art 320 do projeto de
de ConstituiçãO, o que se segue:

Art.320 _

§ ú!:!ico - O Senado da RepiJblica fará revisão obrigat6
ria, para aprovavao ou desaprovação, da concessão ou alienação feitas
à sua revelIa, e a qualquer titulo, de terras públicas da UnJ-ã~ Esta
dos e Municipios, em área iguf31 ou superior a três mil hectares'

EMENDA lP10952-3
('DEPUTADO MAURiCIO NASSER

r.r:-:--:-:- .~rw.lk'O/COW,S.10/'""~CM'sllg _,

r;r 1E.,g�JU.'I' .. .;io --,

Art. ::363 - •••

§ iJnico _- A empresa que mantiver escolas o.; bolsas de
estudo para empregados e filhos de empregados poderá descontar as
despesas no+:ecolhimento do salário-edUcação

De-finir e clarificar o competência da JustJ.<;,a N.riiriu delillliLt:.n

do-a da compet.ência da Justi,..a. Fet1erpl

dato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em qUe

a Lei nl 6663 extinQ;uiu os ef'eitos da inelegibi1i ..

dade provocada pe1011 atos inst..1tucionais.
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JUSTIFICACJ\O

nã-se ao inciso VI do art. 240 a 'redação seguinte

TITULO VI - CAPITULO II

Parece-me, com a devida vênia, que faltou o termo "ccncesarg

nárias" para aclarar que empresas seriam as referidas no texto do

ProJeto.

"Art. 240 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ (substitutiva)

.Uto,l......".çio------. _

JUSTIFlCACÃO

VI - intervenção nas empresas concessionárias de serviços pu

blicos;"

TItulo IV - capItulo IEMENDA (substitutiva)

..Art.49 ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••

Dê-se ao § 39 do art.49 a redação seguinte.

§ 39 - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdí.va

dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem no

vos Estados, dependendo d.e consulta prévia, mediante plebiscito ~
às populações diretamente interessadas, seguida de aprovação das

respectivas Assembléias Legislativas e do Conqresso Nacional, por
lei com'i:l1ementar." •

Na matéria tratada pelo parágrafo, em causa, o processo
deve ser deflaqrado pelo plebiscito, colhendo-se a manifestação
das populações diretamente interessadas. A decisão das Assembléias
Legislativas e do Congresso Nacional é posterior. Se o resultado
da consulta popular for negativo, as estapas posteriores estarão
preJ udicadas.

O texto do ProJeto não é satisfatório. No § 49 do mesmo
artigo, dá-se realce ao plebiscito, mas não no texto do § 39, ora
emendado.

Algun" órgãos dos poderes executivo e judiciário. ta-enercreenec-se

eDl verdadeira e inaceitável segunda instância da instituição da ANISTIA, nega

ram-se à concessão dos favores da Emenda Constitucional 02 26, sob diversas

deacuãpas , restringindo e condicionando a vontade do constitucionalista, de r2.

parar 08 punidos por atos excepcionais, e de pacificar a í'amIl1a brasileira.

Quase dois anos após aquela Emenda, a prática provou isso

Assim sendo, enquanto muitos já receberam as promoções • devidas,

outros. agora nines Illaia discriJflinados e estigmatizados. estão precisando

correr ao judiciário, em demandas aabidamen1;e longas, para garantirem seu di_

reito, negado pela administração.

COII\ iSBO, remexe-se em velhas :feridas, acentuam-se ressentimentos

e há até trocas indesejáveis de acusações que deveriam estar sob o "manto de

esquecimento". como os Bregos antigos já chamavam anistia.

Já que não se facultará àqueles anistiados, sua desejada reintegr,!

çii.o. nem sequer o pagamento de atrasados, ao ensejo de uma Nova Constituição,

será ~agnânimo ccnceder--âhea esse m!nimo, esse prêmio de consolação, consiste,!!

te na promoção a que terilllll direito, sem restrições e condicionamentos a tal

direito, o que o torna aleatório e incerto. por parte .de seus superior~s
A condição de inexistência de condenação com sentença com trânsito

ee julgado. em nrceeesc penal regular. evitará. injustiças e se estará raspei _

tando afluim, o prin""c!pio da legalidade bem como o "due process of law". com re
ulsa a outros rocedlmentos. -

organ!Parágrafo único _ Os auxiliares da justiça serãc

_ 'lnO/.ul1.....;lo •.

Emenda (substitutiva) Título V - capítulo IV - seçêc I

Dê-se ao art.198 e seu parágrafo único a seguinte redeçac ,

"Art.198 -As serventias Judiciais e extra Judiciais são

oficIalizadas e os respectivos serviços prestados pelo Estado

~e.-.lPJ0968·0_...~_________ fõl PS'·.·'''.·'J· -J
fl CONSTITUINTE .JAMIL HADDAD =:J C _

TI tulo IV - CapItulo IH

Acrescente-se ao art.55 um parágrafo ~om a seguinte redação:

...,o"...",...;io ._

Emenda (aditiva)

'----'='===-""-=-=0:=- --'1 r p;;;;'"

Emenda (Substitut.iva)

______ ,••,0,''''''''''...10 _

Titulo V - capItulo r -Seção V

Substitua-se,' no final do § 1.9 do art.l09, a expressão

"sem prévia licença de sua casa" pela expressão "sem prévia

licença aprovada pela maioria absoluta de sua Casa".

JUSTIFlCACÃO
"Art.55 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aeccs em carreira. n

o Art. 106 do ProJeto estabelece que "salvo disposição

constiucional em contrãrio , as deliberações de cada Casa e

de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presen

tes, desde que esta maioria não seja inferior a um quinto do

total dos membros ",

.. As:im, bastariam apenas vinte por cento dos membros da

Casa para conceder a licença, o que, positivamente, ê inacei

tável.

A emenda exige o guorum qualificado, sob pena de i!!

cidirna regra do art.lOG.

~A lPlQ.961-2 ..... ---: fõl PS~/RJf? CONSTITUINTE JAMIL HADDAD _I C

Emenda (Aditiva)- TItulo IV- capItulo VIIl- Seção II

§ 49 - Aos ássistentes JurIdicos dos Estados, orqanizados

em carreira através de concurso público de provas e títulos, são

assegurados. além das atribuições que lhes competem, direl.tos

earaneães , paridade de remuneração e vedações conferidas por esta

Consti tuição aos membros do Ministério Público."

JUSTIFICACÃO

A presente emenda visa a uniformizar os membros da carrea
ra de assistente Juridico dos Estados!.com relação a outra categõ
ria ,para cujo desempenho é exigida identica formação Juridl.ca -;
compatibilizando-se a filosofia adotada pela nova reforma democrâ
trãce , -

Os assistentes Jurídicos acham-se atualmente fazendo par
te do sistema Jurídico, defendem os Estados respectivos, apreciam
questões de fato e de direito, oferecendo interpretações da lei e
da doutrina aplicáveis às diversas espécies. Manifestam-se, tam
bét'l., nas pretensões levantadas na esfera administrativa -

De recordar-se que o art. 71 do Estatuto da Ordem dos Advo
gados do Brasil coloca a consultoria Jurídica como incumbência pro
pria das funções do advogado. -

JUSTIFICACl\.O

A tendência histórica do direito brasileiro é a da oficial!

z aç ãn dos servIços cartorários, o que , paulatinamente, vem sendo

conseguido na esmagadora maioria dos Estados.

Não há sentido em se aI terar uma tal si tuaçêo , mormente

quando atendendo ao inegável interesse público.

Da mesma forma. ante a enorme diferenciação das possIbll!

dades de cada ~stado. é infactíve1 pensar em remuneração idênt!

ca , para os auxiliares da justrçe , em todo o território nacional.

tJ PLENJ'i.Rio

______ unnllu..'....;.O " ~ •

Acrescente-se ao art.90 wn parágrafo único cem a redação

seguinte:

"Art.90 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••

parágrafo único. A integralidade dos proventos dos inati

vos será também garantida pela extensão, nos mesmos percentuais,

de todas ~s gratificações e vantagens concedidas aos servidores

em atividade."

Emenda (Supressival - TItulo x-mspcetçêee Transitõrias

"Suprima-se o texto do art.479."

Emenda (Substitutiva) Título V - cepítulo I - seção V

Dê-se ao inciso U do art 112 a redação seguinte:

" Art. 112 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11- que, como servidor público, exerça magistério supe

rior , com ingresso anterior à diplomação."

JUSTIFICAÇÃO

O obJetivo da emenda é garantir. eliminando toda e qual

quer dúvida, o direito do inativo ã permanente atualização int~

gral dos seus proventos, evitando-se expedientes que frustrem

paridade que deve existir entre ativos e inativos e Lmpeda ndc-eae ,

assim, o aviltamento da vida dos que se aposentaram após longos anos

de dedicação ao serviço público.

JUSTIFICAÇÃO

Não há razoes que justifiquem a mutilação da atual carre!

ra de Magistério Superior. Essa carreira representa uma conquista

de todas as entidades representativas de docentes, reafirmada pelo

recente Decreto-lei n'i' 94.664 de 23 de Julho ültJ.mo.

O ponto mâximo deve ser atingido apenas por concurso PQ_

JUSTIFICAeXO

Várias faculdades e Universidades são meras Fundações

mantendo com seus professores contratos regidos pela legisl~

ção trabalhista:; a expressão "cargo público" assim, náo abra!!

geria a totalidade das hipóteses que o dispositivo, crarenenee ,

pretende alcançar.

blico.

P.K........'U.....1e/.UO....'u1e

o texto que se quer slo1primir estabelece uma promoção bi§.

naca , Por outro lado encerra matiême que não ê própria da Consti

tuição.

Dê-se ao art.422 a redação sequinte:

"Art.422. O Estado e a socdedade têm o dever de amparar as

pessoas idosas, promovendo sua plena integração no meio social

mediante:

a) combate ao preconceito contra o idoso:

b) respeito à diqnidade e ã pessoa do idoso:

c) proeremas de integração permanente do adoso ao meio

social;

di adequação do tratamento do idoso. preferencialmente em

seu próprio lar, considerando suas potencialidades i!!

dividuais e as progressivas conquistas da qerontoloqia."

EMENDA (substitutiva) TItulo IX - capItulo VII EMENDA 1Pl0966·3
rr-CONSTIT~~~TE JAMIL HAOD:~o.

-----_'U'O,.l1l1;,t,,,a.;.o.o _

Emenda (subst1tuti va)

Titulo IX _ Capitulo II - Seção I

Dê-se ao parágrafo único do art.354 a seguinte redação:

"Art 35~ ••••

Parágrafo único - ~ vedado todo tipo de comercialização

de sangue. órgãos e tecIdos humanos "

--- __ -- ._ 'UTO/.u..,,, ..çio _

Emenda (SUbstibutiva ) Título V - capítulo I - secêc V

Dê-se ao § 19 do art',l12 a seguinte redação:

"Art.112 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - O suplente é convocado nos casos de vaga, de in

vestidura nas funções previstas nos incisos I e 111 dest;

artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias."

JUSTIFICAC]i:o

JUSTIFICAÇÃO

A redação do art.422 do ProJeto é vagp e demasiado s,!!
cinta, sem nenhum real comprometimento com uma. pblitica salutar
ou UM programa efetivo de amparo aos idosos, contrastando com o
tratamento dispensado ao nence , que mereceu três artiqos do proj~

to (!lrts.419,420 e 421).
DaI, a elllelula.

JUSTIFICACAQ

Deve ficar inscrita. também. com toda a clareza, a pro!

bIç§o do cOlllércio de sangue. cOIn~rcl0 que tantos danos tem

causado à saúde em geral.

A exceção à perda do mandato é tratada no~ do a.!.

tl.go. A convocação de suplente, contudo, não há sentrdo se

faça nos casos de exercicio de magistério superior, previsto

no inciso 11.

Assim, deve-se restringir a hipótese do texto apenas

aos incisos I e 111.
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T.UO/'""f"...çlo _

~ ( substitutiva)

T!TULO V - CAP1.TULO I - SEÇÃO VIII-PUBSEÇÃO II

Substitua-se, no § 19 do art. 122, a expressão "devendo subm~

tê..las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão" pela

expressão "devendo submetê-las, de imediato, ã apreciação do Co,!!

gresso Nacional".

JUSTIFICAÇÃO

A conversão poderá ocorrer ou não. Pode dar-se, porém,

reJeição; Assim, parece-me que o apropriado é falar na apreciação

Da!, a M emenda.

F~~;!!~~~";~ÕAÕ.."" )1õ1 P~~/;;"
flPLENARIO "..,~"'....,,,..."''',,.------ -.--J (l-;;;'~';i87J

.urOIlUtT"'•• ç•• _

Emenda (substitutiva) Título V - capitulo I - 5eÇOOV

Dê-se ec inciso VI. do art 111 a seguinte redação:

IOArt.lll- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI- que sofrer condenação criminal, por decisão defini

tiva e irrecorrIvel, que resulte em pena restritiva de liberd~

de, efetivamente executada,ou, qualquer que seje esta, quando

aplicada em razão de crime infamante.

JUSTIFICAÇÃO

Há duas razões para uma tal perda de mandatic sumaj de 0f

dem"moral, aquela da condenação, qualquer que ae j a a pena com!.

nada,' desde que aplicada em razão de crime Lnfamantie re a segu,!!

da, de ordem prática, motivada pela impossibilidade do efet.!.

vo exercício das funções constitucionaJ.s pelo parlamentar, c~

Ja pena restritiva de liberdade venha a ser efetivamente ex~

cutada.

JUSTIFICACÃO

Inexistem, a rigor, entidades da administração indireta dos

Poderes Legislativo e Judiciário. As funções destes Poderes não po

dem ser exercidas através de entidades dotadas de personalidade J;
ddica distinta daquela da paaaca polItica. -

Acrescenta-se, também, ã parte final do dispositivo, a expres

são "qualquer que seJa seu grau de vinculação. lO

Desta forma, a um só tempo evita-se a repetitiva remissão às

várias espécies de entidades da administração indireta, como, sem

qualquer dúvida, cpnsegue-se ating r -ªs_ Fundaçõeffi e as subsidiárias

das em resas úblicas e socie es de economia mista.

Não se deve perder de vista que, histõricamente, negou-se ta

situação às subsidiárias, e tentou-se retirar ao controle do Tribu

nal de Contas as Fundações, pelo expediente de se extraí-las do rol

das entidades de administração indireta, o uso da referida expres _

são faz sediar-se no texto constit;.ucional o parâmetro a ser utiliza

do na definição do que venha a ser administração indireta, o que ~

adema Ls , é de boa t~nic.ã.t eis que indevido permitir que uma norma

constitucional de tamanha releV'ância como a que diz com a fiscaliz~
ção orçamentária e financeira possa ser ladeada pela legislação or
dinãria.

Emenda (aditiva) Título X

Irctua-se nas llDisposições Transitórias" (Titulo X), tm dispositivo
assim recngid~ ,et'1.A&z. ,~bv-.. ~

"Art _ O dispsto no inciso !II po art.188 não prejudicará a anti

guidade dos magistrados a que se refere o art.142 da lei COO'4J1ementar ng

35, de 14.03.1979 11

p~-o---····,~,..·"..,,·........,·------I tçj~~-;;;]

ti Art. O sistema de aviação civil será organizado por lei sob

forma autárquica • lO

Inclua-se, onde couber, um disposittvo com a seguinte redação:

TitUlo X - DisDosições Transitórias

~'l p~~'"'_J

TITULO III - CAPtTULO I

___ • noro/'u1T"t(.çl. __ •

Acrescente-se um parágrafo ao art. 31 com a sequanbe redação

n A~t. 31 _ ~ •••••••••••••••••• 0.0

EMENDA lPl0972·8fI ..cõNsiITUINTEJAMIL HADD;:~"~-- - _..

§ 49 - Ficam incorporados à Constituição a Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais (ONU), o Pacto Internacional de

Direitos Civis e PolIticos (ONU), a Declaração nme r í cana de Oire!

tos do Homem e a convenção Americana de Direitos do Homem (OEA)."

JUSTIFICAÇÃO

A incorporação desses instrumentos internacionais. todos de

primeira linha, ao corpo da Constituição deve ser procedida prec!

samente no capItulo que cogita das garantias constitucionais.

O Brasil firmou esses pactos e deve trazê-los para sua mais

alta lei interna.

~i;-,O---'~ld.. e/.~,.'.ll~/I...~.'"llo --

_______ unM.U1T'''.~le_______ _ __~. _

Emenda (Aditiva) TItulo V - Capítulo IV

Inclua-se, no capItulo IV (Título V), denominado "Do Jud!.

ciário ti, um dispositivo com a seguinte redação:

"Art. Cada municIpio será, obrigatoriamente, sede de co
marca ••

JUSTIFICACJtO

A presença dei Judiciário no Municí.pio representa garantia

de Justiça aos~urisãicionadosali residentes, impondo um clima

de respeito aos direitos dos cãdedeês , Por outro lado, os três -

poderes estarão representados dentro da comuna. As nações mais

adiantadas têm juIzes em grande número. Se as populações obtêm

a emancipação municipal, não podem fJ.car sem a figura do Juiz. A

proposta reverte significado especial.

" •• e/"' ......~le • ~ --_

Emenda (substitutiva) TItulo V - Capitulo I - seção V

Dê-se ao inciso'I do art 112 a redação seguinte.

"Art 112. ••••••• •••••• •••• • •••••••

I _ investido na funçllo de Primeiro-Minist.ro, Ministro

de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador

de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de

Territórios, bem como na de presidente de empresa pública ou sE.

ciedade de economia mista federal ou esteõuat ;"

JUSTIFICAÇ~O

A emenda amplia a clareza do texto do Projeto e evita

desnecessária restrição Não se justifica Impeda r seja, exercida,

transitóriamente, também a presidência de empresas estaduais ,

algumas de parte tão grande ou maior que outras do plano federal

Por outro lado, suprime a possibllidade da investidura

como PreFeito, seja permanentemente (como previsto para as Cap!

tais), seja eventualmente (como previsto para munic.ipios que não

os das Capitais). A prefeitura é, hoje, exercida somente após

eleiçlIa. Assim, manter o parl"amento seu mandato, depois de

eleger para cargo de outro Poder I não se coaduna com os princl,

pios constitucionais maiores, de representação e alternância.

JUSTIFICAÇÃO

Existem várias tendências quanto ao destino e ã subordina 

ção da aviação civil,no seu _sentido mais amplo,que vai desde a diplo

mação e capacitaçao profissional de pessoal, até a aviação em geral,

a aviação especializada e a aviação comercial que, em franca expan 

são, engloba o transporte de passageiros, valores e carga, qualquer

que seJa a sua natureza.

e certo que nas nações mais desenvolvidas prl:!domina a tendê,!!

cia de manter a aviação civil subordinada ao Ministério dos Transpof

teso

Este, porém, por várias razões históricas, não ê o caso do

BrasiL Aqui, toda a estrutura de comunica~ eeeonêueaces , todo

sistema aeroportuário, toda a segurança e proteção do vôo e todo o

sistema meteorológico e eletrônico do setor está sob a Jurisdição do

Ministério da Aeronáutica, que os vem aperfeiçoando continuamente.

De considerar que não~l:ffiSêIhã.\iel,mormente no periodo

de dificuldades que atraves~s, criar ...pl:!S~dIssimas despesas onera
do os contribuintes, com a transferência de todo esse complexo par

outro Ministério - o de Transportes, como pretendem alguns - sem tr

dição ou especialização no setor.

Todavia, há àm aspecto que não pode ser esquecido q\lando o

Constituintes estão entregues à edificação da nova ordem Juddica

social.
O Departamento da Aeronáutica Civil, que dirige tal sistema,

é, na prática, um comando militar, subordinado ao Ministério da Aer

náutica. 1:: dirigido e c.ientado por militares que, muitas vezes po

questões ligadas ã permanência no posto, ficam sem condições de da

continuidade a um trabalho.

Se se trata de um departamento de aeronáutica civil torna-s

sempre d~fícil adaptar o seu funcionamento com a hierarquia cas t ren-

A grande sol~ção estaria, pois, em manter-se o DAC na órbit

do Ministério da Aeronáutica, subordinado ao seu Ministro mas

transformado num organismo civil, dirigido por envt.s ,

Existem sob forma autárquica o DNER, o DNDCS, por exemplo.

Por que não, tamb~I}I, o DAC ?

A Força Aérea, por todos os ~tiv~s ~e segurança eXistente~,

deve, a meu ver, continuar a garantir ao orgao civil do seu Ministe

rio os serviços que Já oferece.

Por outrõ Lado , de acentuar que a aviaçãõ civil e toda a sua

estrutura constituem reserva natural da Força Aérea. Assim, ê prefe

rIvel que ela continue na órbita do Ministério da Aeronáutica,deten

tor e administrador de toda a t,çcnologia aplic~no setor.
A emenda, dispondo que a lei organizará o sistema de aviaçã

civil sob forma autárquica, consubstancia uma necessidade demonstra

da pela prática.

tJ!LEN~RIO
______rr •• e/.ull.'..... h ~ _ "

EMENDA (substitutiva)

TITULp V - CAPITULO I - SECÃO IX

nê-se ao ~nciso III do art.. 138 a redação seguinte:

"Art. 138- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - a realização de fiscalização, investigação, inspe

ção e auditoria~orçamentária, financeira, operacional e

patrimonial dos órgãos do Legislativo, Executivo e Judi
ciário e entidades da administração indireta, qualquer

que se j a seu grau de vinculação."

D inciso III do art 188 do Projeto trata do acesso aos Tribunais de

Justiça, alternadamente, por antiguidade e merecimento I apurados na última

entrância ou, onde houver I nos Tribunais de Alçada

No atual Estado do Rio de Janeiro, a última entrância denominada

"entrância especial", é conoosta pelos juIzes dos Tribunais de Alçada, dos

juizes da Çapital e dos magistrados que, na data da fusão dos antigos Est!!

dos do Rio de Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos

dois Estados.

Na organização da Justiça dos Estados, ficou estabelecido que onde

houvesse Tribunal de Alçada, constituiria êle,para efeito de acesso ao Tr.!.

bunal de Justiça a mais aUa entrância da magistratura (§ 3~ do art.1oo da

Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Conplementar n~ 35/79).

A fim de evrtar tratamento desigual e tínjustc já o legislador,

mesmalei ccmtererrtar , emseu art.142 estatuiu

"Art 142 - No Estado do Rio de Janeiro a apllcaçll.o do disposto
§ 3" do art. 100 não poderá afetar a antiguidade~1 na data tia

entrada em vigor desta Lei, os Ju!zes que atualmente ccxrpõem a entrAncia e,!

pecíakentre os ooats se incluem os juizes CfJeintegram os TrIbunais de A1ç!!

da."

A aprovação do projeto,sem a emenda ora proposta,ensejará derrogação

do citado drt 142 da Lei Orgãnica da MagIstratura,pois propic1al:á que ju!

aes mutc mais novos na carreira e que foram antes removidos para o Trib,!!

nal de Alçada passem a constar das listas de antiguidade na frente de jul

aes mais antigos na entrância especret e na carreira , Ferindo fronta1111e!!

te direito ad~r1do e anulando o esfôrço do legislador emevitar flagrante
injustiça

- ---- ••••e/.uIT .....;h _

Emenda (Aditiva) TÍtulo VIII - capítulo II

Inclua-se, após o art.3l8, um dispas"iUvo com a seguinte
redação}~~....~ ...,e;k,,_~ t>~ cltY'IMt..c:>::. • --....

"Art.-A propriedade superficiãria de bens edificados ou

de culturas permanentes prefere ã propri;dade fundiária, cabendo

aos titulares das primeiras o direito à ação reivindicatória.

JUSTIFICAçJi:o

O direito atual protege o especulador imobiliário - urb~

no e rural - em detrimento daquele que utiliza a terra economi
camente. E: esse quem deve ter o direito a inden1.zar aquele, a!
sumindo o domí.nio pleno.

,~......I.,w,".lo/"".o""lo
PLENARIO

'''1O/JUI1",••~le'------

Emenda (Aditiva) TÍtulo VIII - capítulo II

Acrescente-se ao artigo 3,J.8 um parágrafo com a segui!!
te redação.

"§ - Os bens transferidos em doação terão caráter de

propriedade resolúvel, caso não atendam sua função social,

três anos."
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JUSTIFICAc]io JUSTIFICACÃO JUSTIFICAÇ1\o

o dispositivo visa a coibir a especulação fundián.a

que se efetiva na tradição sucessiva da propriedade improdutiva.

A ameaça de retorno a ben do eeeeac, por si só, punin
do o especulador, imporá o investimento e o uso social da pr~
pxLedade ,

EMENDA lP10981-7 '"''. _r CONSTTTtlTNTE UM" H'OOAO ~ tJ p~~';;; -I
(1-~LENARIO

A leitura atenta das expressões,cuJa e Lfrru naçâo a eme!!.

da propãe,mostra que nas ,:esmas se abriga uma r-es t.r-a çâo ,

o ProJeto pretende ver punido comodelito inafiançável
"qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades

fundamentais". Todavia, quando, peraçcsaaenee , passa a exenpl~:.

ficar formas de discriminação, acaba por excluir da rcmçâc
muitas dessas formas, pois se reporta apenas às que são prat!

cedas "por palavras, imagens, ou representações, em qualquer

meio de comunicação".
Evidente que o enunciado mais simples é preferível

porque, na verdade, mais abrangente.

o Projeto permite que a Ie r orgânica municipal, que
instrumento básico, seja elaborada pelas atuais Câmaras de V!t
reaocees , Ocorre Que estas foram eleHas em 15 de novembro de

1982 e no próximo ano estarão no final do mandato Logicamente,

nenhuma convenIência aconselha entregar a responsabilidade da

elaboração da lei orgânica a uma câmara no apagar das luzes de

seu mandato Por outro lado, é de se acentuar que tais câmaras,
quando de sua eleição, não receberam tal poder, nem tinham s~

quer a expectativa "de recebê-lo.

A ed.í Lí dede renovada pel~s ,::!Ddoarã:S-e~~Bes, sabedor
o eleitorado de que tal mandat ncluirá a féitura da lei orgâ
nica munici aI terá toda a ~ -

Emenda (substitutiva)

Titulo 11 - capitulo IV

Dê-se ao~ do art.19 a ~egui'nte redação:

"Art.19 - Integram o povo do Brasil .. -- o~.To/.".o..... ç•• ••

EMENDA lP10990-6
P cõN5rnuiN;EJÃHilHiiõii;~"·-----------J P:r;;~~iRj- -]
1:1 PLÊNÂRlo-- ....1•••10/.0."•••,."•• 0"".10 - -) lil ii"Jiâ;f17]

JUSTIFlCA{"i\O

p,. expre:são "pertencem", adotada pelo ProJeto, não ê
adequada. no caso.

Emenda (substitutiva)

Título li - capitulo I

Substitua-se, na letra "b" do 'inciso VII do art.12, a

expressão final "salvo em caso de flagrante delito, ou para

acudir vitima de crime ou desastre"pela expressão "salvo
caso de crime ou desastre".

----------_nnOr.u.. " ......o ._ ~__ ._

Emenda (substltut!va) ~Título VI - Capitulo !II

Dê-se ao~ do 8It 247 a seglJil'lte redação:

"Art.247 - As Forças Armadas, 'subordinadas aos poderes cons

titucíonais e sob o comando do Presidente da República, dest!

nem-se a- asseçurar a independência e a soberania do paIs e a
integridade territorial~"

JUSTIFICAÇÃO

.urO'''ulT'nc.o.;io _

Emenda (supressiva)

TItulo I

suprima-se, no~ do art.11 a expressão seguinte: "os

que visem simplesmente a execuear I aperfeiçoar, interpretar ou
prorroqar tratados pré-existentes e".

A solução da emenda se afeiçoa ã tradição consti t!!

cional, sendo mais abrangente que a do ProJeto. o que Justi

fica 'a exceção aí consagrada é o crime ou desastre Tais f;
tos é que autorizam o in91:'esso na casa alheia. Utilizando-se

a palavra "crime", como o faz a proposta. permite-se o iE:.

gresso diante da iminÊncia da prática do delito~ Já o texto
do ProJeto é por demais restritivo ao falar em" flagrante
delito" ~

As atribuições das Forças Armadas constantes da proposta
são, sem sombra de dúvida, das mais nobres. O texto do Projeto
não atHJ:'ÇJ8 a mesma clareza.

ElIlenda (Substitutiva)

1IltO/.UST".. açÕO--- __,

Acrescente-se os segu1.nte.s d::lspos::t.t:l.VOS ao art. 292

No texto do Projeto, não está claro se se trata de morte de

servtocr ativo ou inativo, Por essa reaêo , a emenda esclarecendo

tal ponto.

Por outro lado, de acentuar-se que o termo "remuneração li

tecnicamente compreende o vencimento, as gratificações e as vant!

gens do servfoor , No projeto, existe uma redundância, pois as gr~

tificações e as vantagens já se acham incluídas na reeuneracãc
A introdução da palavra "proventos" é necessária porque

esse lnshtuto é pr6prio dos Inativos e para que não haja inter

pre taçãc errônea quanto ao tema

Titulo IV - Capitulo VIII - seção II

Dê-se ao art.~ a 'redação seguinte:
~~ .

"Art.~ - O benefício de pensão por ncr te , do servidor in~

tivo ou ativo, corresponderá à totalidade dos proventos, vencime,!!

to, gratificações e vantagens pessoais do servIdor fa~ecldo "

tI" ~~'~~;J- -)
(111-;.-, 87-J

Emenda (sujrress íva) Título IV - CapItulo li

----_ 'ulOI.lU •

Sinceramente, não vejo como conciliar a autonomia do Di.§.
trito Federal, constante do art 69, com a competência da União

de manter as pnllcias civil e militar e o corpo de bombeiros do

Distrito Federal.

_____ '~.to/....."IC... lo •

~ (modificativa)

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇi\O V

rncrue-ee , no § 29 do art.lll, entre as expressões "por

voto secreto" e "mediante provocação", a expressão "da maaor-ta a!;!

soluta" •

Suprima_se, no inciso XIV do art 54, a expressão "bem como
a Policia Civil, a Policia MUitar e o Corpo de Bombeiros do

Distrito Federal"

JUSTIFICACJ\O

tJ -;~E~i;;--- .~I .....,IC.II'U.Q/llIIC...I.lo ._ -- - J

EI\'Ienda (Supressival

Título li - Capí.tulo I

JUSTIFICACi\o

suprima-se, na letra "c" do inciso V do art.l2, a expre~

são "leg!t:.lmos ou não".

Os tratados incluídos na exceção constante do texto ( e

que a presente emenda dela pretende retirar) são da mesma nat!:!,

reza que os referidos no inIcio na disposição. Podem ser, eveE:
tual e concretamente, até de maior importância. Por isso, devem

SUJeitar-se a disciplina idêntica.

,TUSTIFICACi\O

Com o devido respeito, parece-me sem razão estabelecer

no texto constitucional essa diferenciação - filhos legi t!

mos ou não.
O que o Projeto pretende é que os filhos adotivos não

sofram distinção. Será melhor dizê-lo com clareza e simplic!

dade.
Em verdade, a melhor redação seria a mais singela

"não haverá distinção entre filhos". Desde o momento em que

o pxojeeo os qualifica, jã começa a haver alguma distinciio.

EMENDA 1Pl0983-3 ..".
[TI CONSTITUINTE ,JAMIL Hl!DVAD

Emenda (substitutiva) Título V - capítulo IV - seção IV

substituir, no inciso r, do art.207, as expressões "com

mais de dez anos" pela expressão "com mais de quinze anos".

JUSTIFICACi\O

JUSTIFICAÇÃO

o ar-c; 106 do Projeto estabelece que "salvo disposJ.ção

constitucional em contrário, as deliberações de cada Case e de

suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes,des

de que esta maioria não seja inferior a um quinto do total dos
membros." .

Assim, bastariam apenas vinte por cento dos membros da

respectiva Casa para determinar a perda do mandato, o que, posit!

vamente, é inaceitável,

A emenda exige quorum qualificado, sob pena de incidir
na regra do art. 106.

são vedadas:

I - a concessão de crédJ.tos J.1J.mitados,

II - a abertura de crédito eesecaea ou supleMentar sem
pr-êvae autorJ.zacão legJ.slatJ.va e sem J.ndJ.cacão dos valores corres

pondentes;

III - a realJ.zaÇ:ão. por qualquer dos Poderes. de despesas
que excedem. os créditos orcam,2ntários ou edãcacnaas ,

Parágrafo Ilmcc , A abertura de crédJ.to ext-reor-danjir-Lc

somente ser-â adma tJ.da para atender despesas :l.mprev,1.síve1.s e urgen

tes, como as ...decos-rerrtes de guerra, de grave perturbação da ordem,
calam..dade púb1:l.ca ou recessão eccnêeuee , a.derrtLf a.candc as suas Ion
-te s de r-eeeãee , -

os Tribunais Regionais Federais serão órgãos de aequn

da instância, na Justiça Federal. Assim, é aconselhável que 

escolha dos advogados e membros do Ministério Público para a

sua composição recáia em pessoas com maior experiéncia da vida ~
rense. Por isso, a emenda oferecida.

EMENDA lP10989·2
('1- CONSTITUINTE JANIL "AOO;;·------ ------) fi ~;~~;~ -- )
t: PLEN~RIO ",..,_",... ",,,.~.....k -~ f1~;'~~'8;J

EMENDA IPI0993-1
f:J CONSTITUINTES GERSON CA';:; E RITA CAMATA

PLEN~~;'<· ...·I.... I\lKe...."'--_-----,

5"~~;'=:J

l5V"'~-.mJ
-------_OII'O/IV.·'''''..·O _ r.r-----------'~.Tol'Un"..açlo __,

Acrescente-se ao art. 270, parágrafo 119, o seguant;e ddspcsxeavc

o não pagamento de tributo ou sua sonegação serão con-.
eaderedcs , quando por dolo, cremes J.nafJ.ançáveJ.s tanto para o deve

dor quanto para os que per-tãcaperem da fraude, especaeâment'e os ãn

tegrantes da fJ.scalJ.zacão eventualmente coniventes com o ato. -

A não enassâo de nota fiscal, ou documento corresponden
te, de fato gerador de tributo, quanJo eX~gida em lei, será consJ.d;

rada cr}.'Jle inafJ.ançável, sendo o ccneueuáor- parte legít~a para 5U;

C1.tar pr-cvadêncaas cabíveis -

Dê-se 8.0 parágra fo único do art 435 a redação seguinte ~

Parágrafo únIco - Caberá tis Câmaras MunIcipais eleitas
em 15 de novembro de 1988, no prazo de seis meses. a contar do
inIcio da legislatura, a efeboração da lei orgânica do municí

pio, em dois turnos de discussão e votação , mediante aprovação

da maioria absoluta de seus neabrcs ,"

Emenda (substitutiva) Título X

"Art~435.~.~ ~ ••• ~ •• ~~.

Emenda (supressival

TItulo tI - capItulo II' ~"--"" na aafnea '" õc ãncã se r rr do "OC,"•• ~
pressão final: "por palavras, imagens ou representações, em

qualquer meio de comunicação".



Assembléia Nacional Constituinte _ 1149.

'n'o/.OITI~re&Ção __,

Acrescente-se ao artJ.go 266, o seguJ.nte di-sposJ.tl.VO

5~;"':J

(IÇ/";o/Y7J
.cu.'••'n',co.çi. __,

§ 49 - Os recursos arrecadados pela União deverão ser dis

tribuIdos às pessoas políticas, de acordo com o critério populacional.

Adite-se a~' Art:"277 o...seguinte parágrafo.

lil PLENÂRIO

EMENDA lPll00S-0
I: CONSTITUINTE WILMA "AIA

I
JUSTIFICATIVA

A nova Lei Orgãnica dos MunicIpios, no nosso entender, d§;.

I
ve ser votada e promulgada pela Câmara Municipal a eleger-se em 1988,

Deste modo, teremos uma verdadeira Cons1;itu:tnte Mun:tcipal,

com a legitimação popular, de vez que as Câmaras Municipa~s atuais fo
ram eãei.t.as há quase seis anos. -

E;~~~~

rru-;'~ã7ã!J
P~C.~.,./CQ.,"i.'.U•••w'..I.---- .,

E+Ienãrio

EMENDA lPlJOOO-9
f DEPUTADO MAURICIO NASSER

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 377

Inclua-se, como inciso III do artigo 377 do projeto de
Consti tuí.ção , o que se segue:

Art. 377 - •••

III - Serão insti tuídos cursos noturnos regulares na
Universidade, a fim de permitir-se o aprimoramento técmcc-prc r.res ro
nej a quem trabalha.

Jovens e chefes de família são obrigados a ganhar
sustento. pelo trabalho profissional que realizam em horário diurno •
Sentem-se frustradõs pelo fato de não poderem prosseguir os estudos ,
em nivel suoer í or , Em consequência, o país, perde o concurso de mui
tas inteligências, o que é bastante lastimável A lacuna se preenche
ao se instituirem cursos noturnos nas Universidades, que possibilita
rão o desenvolvimento do trabalho durante o dia e a frequência às aü
las à noite, com vantagem e satisfação para todos. -

~~---_-----TCna'"u.f1',C.çiO ~

E;~~;:J

r;;--;';01J

f!Y~;~":J

fÇJ';;;=;7]

'.Ed... 'COM1IliO/IUKO.,ulo ,

PLENÁRIO

PLEN~RIO

EMENDA--IPI0994-9
tJ CONSTITUInTES GERSON CA~~~ E RITA CAI1ATA

EMENDA lPl099S·7
l: CONSTITUINTES RITA CAMAT~u,~. GERSON CAMATA

r

...."....'''"..
Acrescente-se à letra "bt', ~do :l.nC150 lI!, do art:Lgo 264 I o eeguarrte
da.aposat:LVO

O ecr-êecamc pe'tr-incruej, em termos r-eaas , a qualquer ti
tuto , será rr-abutedc como se renda fosse, caso Já não tenha sJ.do
gravado a este título

JUSTIFICATIVA

E'~~;':J

l5Y"~iEl
, .......' ......d.""'oo.lnlo

{!J PLENARIO

EMENDA lPll007·6
tJ CONSTITUINTE WILMA MAIA

ratfvc do; resoã.rçãc $ccicl e política da mulher assegurar-lhe

A Região Nordeste continua merecendo um tratamento espe
c~al, em face da miséria da maãorua da população.

Adite-se ao Art. 411\, o seguinte parágrafo

$ 7Q A lei considerará a atividade doméstica da Dona de Casa corda

proflss!:lo, assegurando-lhe os direitos trabalhistas e previdenciários

como ainda estatuindo os seus deveres

JUSTIFICAçno
Os avanços sociais e políticos encetados pelas mulheres

brasileiras impõem que a Dona de Casa não seja apenas considerada

como companheira do chefe de família, esposa ou não

~ necessário pois, que se profissionallze a atividade
doméstica, de vez que esta apresenta todas as caracter!sticas de
qualquer crcrtssão , com acréscimo de tarefa!l" sociais, educacionais

e famillárlas, próprios da unrãc conjugal, assim sendo é um Impe-

Fixar percentuais com base no PIa torna-se preJudicial p.!

ra o Nordeste, que continua enfrentando problemas sérios com a margi

nal:tzação sempre crescente do seu povo.

Neste sentido, faz-se necessário este princípio, que vai
lluminar todo o sistema tributário.

A obrigatoriedade do pagamento dos tributos deve estar

incluIda no cecrtorc próprio. ou seja o que trate dos princIpios

gerais do sistema tributário Nacional •
Em face do princIpio da isonomia constitucional e legal,

não é lícito que nenhuma categoria profissional fique isenta da

obrigação tributária, senão em casos exepcionais. Destarte, não
é justo qee parlamentares, juizes e militares permaneçam com

isenção parcial no que per tine ao pagamento de impostode "renda

UU"'".""'o"'õ1.

JUSTIFICAÇAD

I O Art. 257, $ 2Q passa a ter a seguinte receçãc
Por princIpio, os impostos tierãn caráter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Todos, que

preencham as ccndrções jurIdico-constituclonais. es t ão sujeItos aos

impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários. A admi
n.l s t r açãu tributária, especialmente para conferir efetividade a

esses objetivos, poderá identificar, respeitadas os direitos indi

viduais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as

atividades econômicas do contribuinte •

f17~s'''':J

1!lll7~'ã7ã2J

E~'~;":J

F?a;a"1

E;~;':J

rS7~ãZEr

Art. 368 - •••

O Art. 36B passa a ter a seguinte redação:

,~CU"..'cow"l1o'.~.CO.IUlo---- ..,

x., Estabilidade, seis meses, após o ingresso, respeitado
o disposto no Item II deste artigo •

Esta modificação visa assegurar, no texto constitucional

o direi to de Que o aposentado tem de nunca ter os seus proventos

defasados ou corroídos pela inflação •

JUSTIFICAçno

~----_-----TCI<T.,.Y"I'It.çl.----------___,

o Art. 86 ítem X passa a ter a seguinte recaçãc

Art. 86

parágrafo Onica

Os proventos da-'p'posentadorla de que trata o Ca~ut deste

artigo serão sempre atualizados, para preservação do seu valor real

com teto nunca inferior ao mInimo dos salarios mínimos percebidos,

quando da concessão da aposentadoria

EMENDA lPll001·7
f'l CONSTITUINTE lULMA MAIA

Adite_se ao Art. 356, o seguinte parágrafo

A eaendà tem por obJetivo diminuir a idade de aposenta

doria para a mulher trabalhadora.

Todos sabemos que a atividade labora~lva é rnaaa desgas
tante para a mulher que para o homem. Destarte, impõe-se o discrimen
constitucional em benefício da mulher.

EMENDA lPll002-S
tJ CON-STlTUINTE WILMA MAIA

tJ PLENARIO

A partir de 65 anos de idade, para o homem e 60 anos de

a-dade para a mulher, todo cidadão, :tndependentemente de prova de re

colhimento de contribulção para a Segur:tdade Social e desde que não

possua outra fonte de renda, fará jus ã percepção de pensão mensal e
quivalente a um salário minimo.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPll003-3
(l- CONSTITUINTE WILMA MAIA

m- ••".'.U""',O.....

m- .1n.'.... tl'''''''õ
1a'

__,

ões-t.maéos

5~~~"------'

f'tlf';'ã!ã7J

Q~~;':J

(Çj";;W

Ep~;~:J

fIll!';"7ã7J

Além do meas , esses I'ecUI'SOS poõer-aem ser

vaver- muato bem.

suprana-ae do ar-t a.gc 29, o parágrafo 49,~~~d.o-

o~.

Inclua-se o seguinte parágrafoll~o art~go 289

JUSTIFICATIVA

:El vedada a concessão de prJ.v1.1egios tr:LbutárJ.os a quaz.s

quer segmentos sceaeaa , categor.1.as profJ.5sJ.onaJ.5 ou classes de pes:
SQas ••

f4r:. A dfva.da consolidada da trnaêc não poderá elevar-se em

termos r'eaa.s , sem a expressa e prévia eurcrc.aecâc do Congresso Na
caonaã , -

__________ 'c.,.,"~''''lto.çi.----------~

a outros setores, pr-arncndae.kmerrte no campo social, onde as nece!:.

• s adaõe s são crescentes.

- e, conseqUentemente, os part~dos_

Desta forma, daspensa-se uma a j uda do governo

per-t adca polítlCOS, que podem. pelo que fo~ ca-tado ecme , sobr=.

Apesar de nanguêm poder provar, é nc'tôr-i.c que

campanhas etea'ror-aa.s no país são aItamente daspendaceea E se

são, e porquetem gente que murucae financeiramente os candidatos

EMENDA lPl0998-1
tJ CONSTITUINTES GERSON C~;~ E RITA CAMATA

EMENDA lPl0996-S ,,~, --,
(:J CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSOn CAMATA

EMENDA lPl0997·3
l!J CONSTITUINTES RITA CAMAT~''i GERSOn CAMATA

I
TUTO"".....".çli.' ---,

Acrescente-se o eeguanee parágrafo~rt~go 293'

§ - A le~ disporá a elaboração e organ~zação dos orç~

mentos públ~cos e sobre os exercícios Ea.nancea.r-oa da Un~ão, dos Es

tados do D~str~to Federal e dos tíunacIpdos ,.

rrr- ~ .nTon..nTl..i.lo' __,

A segurança jurIdica da função pública impelem que o

ingresso, por concurso público, tenha um período de carência mínimo •
Deste modo é que se justifica a apresentação da presente emenda,

Que visa garantir ao servidor a estabilidade no serviço público

F!;;s''':J

Et!i"ôJ?r

este novo status constitucional •

['JPLENARIO

EMENDA lPll008-4
(JCONSTITUINTE WILMA MAIA

o $ 12 do Art 398 passa a ter a seguinte redação

$ Art 398 .....
$ 19 _ A lei fixará parcela, nunca inferior a 2'1: dos orçamentos

da União, dos Estados, ()istrito Federal. dos Municípios ( o restante

do parágrafo continua com a mesma redação )

E';~~':J

crnJ'oãJ!7J

seguinte re-
43S

O BarágJ:a.t'o Onico do Art. --4-53- passa a ter a

P...."'"'o.w,UlO"~.çg.l.. lo __,

EMENDA lPll004-1
l: CONSTITUINTE WILMA MAIA

• Lld.... '.~w...l.'.ut....,U ... _

Plenário

Disposi ti vo Emendado - Art 347

Acrescente-se ao texto do Art 347 do proJeto de

• Constituição o inciso IX

ART. 347

~----------'c.T.'Nnl'~.çl.,----------__,

EMENDA ADITIVA

IX -t!iscalizar a pr-cdução , comercialização,qual!dade
~ consumo de medicamentos e correlatos utilizados no Território

,. Nacional.

Desnecessário se faz a justi ficativa de contrõle dos

medicamentos e correlatos em inciso separado na Constituição

Somos sabedores que este segmento deve ser conduz1:,
do pelo mais rígido esquema de segurança já que a sua eficiência
trará grande sign1 ficado para seus usuários

dação

Art. 435 - •••

Parágrafo Onico - Promulgada a Constituição do Estado,

caberá à câmara Municipal, a eleger-se em 15 de novembro de 1988, no

prazo de seis meses, votar 'a Lei orgânica respectiva, em dois turnos

de discussão e votação, respeitado o disposto nesta Constituição
na constitu:Lção Estadual.

JUSTIFICAÇIl.O

Os recursos para pesquisa científica e tecnológica devem

ter seu percentual fixado no texto constitucional. Trata-se de um

assunto de alta relevância educacional, cultural e social, Que exige

uma normatividade constitucional •
Por esta reeao, sugiro que se fixe na nova constItuiçll:o

o percentual mínimo de recursos destinados a esta matéria •



1150 • Assembléia Nacional Constituinte

Os Art. 49, 59 e 69 passam a ter a sesuinta redação:

o Estado exercerá a soberania poli.tica e econômica, de

acordo com os designios do povo, sempre buscando consolidar uma soci!:.

dade Justa, livre e solidária, identificada com a nação brasileira e
voltada para a aus m ça Social.

JUSTIFICATIVA

= nt"".,o/COMlIl1oJJlIICllII'ulo

fUT~/....., ... çl~

Acrescente-se ao Art. 496, o seguinte ítem

_ Habitação Rural

bilizados nos respectivos cargos, l:lbservado o es!:!
g10 probatório, passando a compor quadro em extia

ção, mantidas a competência, as prerrogativas e as
restrições da legislação a que se achavam submeti

dos, salvo as inerentes ã transitoriedade da inve!!.
tidura.

Parágrafo Onico - A aposentadoria dos ju!zes de que trata o art!
go regular-se-á pelas normas fixadas para

demais juizes estaduais.

Os Artlgc- 49, 59 e 69 são repetitivos e, portanto, dis- JUSTIFICAçno

pensáveis.
Cremos que a nossa emenda, vitaliza os princIpios filosó

ficos da nova Constituição, além de tornar a norma mais intelegIvel
para ,o povo.

Todos sabemos que o Município é a célula-mater da nossa
nacionalidade.

AssiM sendo, faz-se necessário que a Mesa das câmaras Mu
nicipais, tambem, aeja parte legítima para propor ação de inconstitu
cionalidade.

'JUSTIFICATIVA

A extinção pura e simples dos cargos dos Juízes te!!,!;
porárlos atualmente providos, sobre afrontar o direito adquirido

dos atuais titulares, implicaria drástica e abrupta redução num!
rica dos quadros Judicantes nos Estados, com repercussões altame!!,

te negativas sobre ° rendimento dos serviços forenses. Esse in
conveniente seria apenas levemente atenuado se os atuais ocupa!!,
tes fossem mantidos nos cargos pelos prazos remanescentes de sua
investidura, pois dificilmente poderiam os Estados garantir com

suficiente preste2a o provimento. em número adequado, dos cargos
de fuãeee vitalícios necessários ã reposição. O dispositivo pro

posto assegura transição menos t:s:aumática e tempo para que ceda

Estado, ajustando-se ã nova realidade I reestruture e amplie
quadro de jubas vitalícios sen risco de grave retardamento da

prestação Jurisdicional. Já o dispositivo do pnágrafo destina-se
a suprir a atual e natural inexistência de regras sobre a apose!!.
tadorta dos Juízes temporários.

PROJETO. SE CONSTITUICAo:

EMENDA lPl1019·0
tJ EUCLIDES SCALCO

tJ J?~""~"~"""~

fC'~~~'~

QLj~;;ã7T

Este artigo trata da lei agrícola, que será promulgada,

no prazo de U1l ano, para implementação da política agrícola
Não seria justo Que a Nova Constituição omitisse a ma

téria relativa à habitação rural, que contém um dIreito fundamental

da pessoa humana

Os Artigos 1" e 2lõl passam a ter esta redação.
Art. 1lõl • O Brasil é uma nação constItuída pela uní.ão e Independência
do povo brasileiro e tem por objetivo permanente a construção de uma

sociedade politicamente Livre e socio-economIcamente justa
~;rágrafo Unlco : Todo poder emana do povo , e com e para ele será

exercido •
Art 22 • A República Federativa do Brasil é constituída, por regIme
representativo, pela unHlo indissolúvel dos Estados e tem como funda

mentos:
I - A soberania do Povo

11- A Nacionalidade
III- A CIdadanIa

IV- O pluralismo político

.~ld""'/.Dlllnlol.""C.II'"llo' -,

f'J PLENARIO

EMENDA lPl1015·7
tJ CONSTITUINTE WILMA MAIA

~ fU1Dh~'''',"'••
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fuJ~~7EJ

JUSTIFICATIVA

•••URl./CDw'..l.'auocow'nIo, ,

XI - A nesa das Câmaras Municipais.

Art. 203 - ...

Adite-se ao Art. 203 o seguinte item:

f'JPLEN!RIO

EMENDA lP1l010·6
tJ CONSTITUINTE WILMA MAIA

JUSTIFICAÇJ:\O

o Artigo inicial do texto constitucional tem de revelar

objetividade e clareza literária •
"as ta parte introdutória deve definIr a forma de Estado, a

Forma de governo, o sistema de representação e o objetivo pereanente
da Nação, em termos pplíticos, econômicos e SociaIs.

Nesta linha de raciocínio sugerimos a modificação redacio
nal do Caput do Art. 1Q. bem assim dos incisos IV, V e VI do Art. 22

que por já estarem contidos no Art. 12 martém-se apenas, e de modo
sintético o conteúdo do inciso V do projeto •

Ao Art. 187:
Acrescentem-se ~ enumeração do~ do art. 187, os segui

tes ítens:
IX _ Tribunal de Contas da União
X - Tribunais de Contas Estaduais,

XI _ Tribunais, Juizes e Juizados de Instrução Criminal

estaduais.

Esses acréscimos se. destinam a compatibilizar outras duas

sugestões de normas constitucionais que eetanoa apresentando s!:o
paradamente, uma que integra entre os órgãos do Poder Judiciá:'io
os Tribunais de Contas e, outra, que ãnst í tutu , no âmbito do E~

teoo, o Juizado de Instrução Criminal, ao qual deverá, atenden

do ~ evolução do moderno direito processual penal, incumbir a

realização do inqué:J;ito policial.
Sala das Sessões, de agosto de 1987

JUSTIFICACJiO

r=';;~~

I:-.n;';ft;l

Do artigo 272, § lO, Inciso I, suprima-se a expressão:

JUS'l'IFICAÇ.ÃO

I) ••• "inclusive acréscimos financeiros."

EMENDA lPl1016·5
tJ Constituinte ANTONIO FERREIRA

l" PLENARIO

Aens~~~4~:J.st~a~ftJ..o ,/lI I~ r:~~ IX u.vv:v
~o..~l'Vl.oV..~ ~ ·4~/;t1.~~E;l.c-4.t.,.. o~

fo aAle~ ltM ~ ~~',

Lei complementar definirá a estrutura e atribulçl;:o de
um órgão que executará a pol!tica da família, do menor e do idoso

JUSTIFICAÇj:lQ

A criação de um órgão, preferencialmente de um mlnlstérl
para executar as diretrizes relativos a familia, ao idoso e ao menor
é um imperativo da sociedade hodierna.

Entre nõe , existe uma variedade de 6rgãos que manipulam

recursos atinentes a essas três realidades sociais

Será de bce aLvLt r e , ln5titull-!>El uni úrgdo IJdrd d exe
cução e fiscalização dessas polIticas •

r.r----------fUTO,.~."'..~~ _,

VI _ O MINISTÉRIO Pl]BLICO DO TRABALHO.

JUSTIFICAÇJio

de agosto de 1987Sala das sessões,

No art. 231. inclua-se, -c seguinte !tem VI:

No anteprojeto de Constituição, no art. 235, inciso IV, o
Ministério Público do Trabalho é enumerado como compreendendo o
Ministério Público. Entretanto, no projeto de constituição o art
231, ao enumerar os componentes do MInistério Público, excluiu o

Ministério Público do Trabalho Mas no artigo 232 o manteve I ao

dispor que incumbe ao Procurador-Geral da República a direção sE.
perior "do Ministério Público Federal, Eleitoral, Militar e do

Trabalho" •
E mais' no artigo 214, ao determinar"ã. ccapcsfção do TRTs,

especifica, na alínea .E.: Os membros do Ministério Público elei

tos dentre os Procuradores do Trabalho da respectiva Região. A
contece que, pela sistemátlc'ã do regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, o Relator não poderia alterar o mérito do
que foI decidido nas ComIssões Temáticas, posição esta que tem

sido rei teredas- vezes expost~ pelo Constituinte Bernardo Cabral,

Relator-Geral
Da! a conveniência desta emenda aditiva, incluindo o Hini~

.. tério Público do' Trabalho na est,.rutura da orqanfzação do Minist,!

rio Público.

PROJETO DE CONSTITUICAo:

Não se Justifica a substituição tributária.

Os encargos financeiros recebaôcs pelas empxeaas
não possuidoras de financeiras próprias, ou aej a , 99% do COMer
cio vaxej a.st a brasileiro, tem incidência de tributação sobre e~

tas. Enquanto os grandes magazines, que possuem suas entidades
financiadoras próprJ.as, e que representam um volume maao.r de
vendas em relação àquelas que não possuem, ainda levam esta van
tagem sobre aquelas da não trlbutação dos encargos financeiros:

.sem preJuízo dos lucros e rentabilidade alcançadas atxevêe de

tabelas de vendas de seus fornecedores.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o Inciso lI, do § 12, do artigo 272 do ~J:'oJeto.

TI'TO/o.""".""

JUSTIFICAÇAO

O direito de reforma agrária é um direito da fam!lia
A concessão do título de domínio somente em favor do ho

mem, marIdo ou ccncannerro, tem provocado injustiças sociais.
No caso de morte do esposo ou companheiro. à mulher-viú

va não resta nenhum direito sobre a gleba •

A fim de evItar maIs esta discriminação contra a mulher,

defendemos que o título de domínio seja outorgado ao casal

, 'UTe,. ...,,,.~O

\3~
Adite-se ao Art.\?1'" o -seguinte parágrafo- to

parágrefl) único -t O titulo de domínio será conferIdo ao homem e
a mulher, esposa ou companheira.

r.r funh.n'nuçlo

fiT------ ro.UI.l.OUIlICOM"dol..... CD.'•• lo' -,

'h"'/~ul1"IC.;h ~.fu..RoX I

~ nas Disposições TransitÓria~

EMENDA lPl1018·1
l:J Senador JOSE PAULO BISOL

.~ubIQ/COII.. do/l""COIr'"io

No artigo 310, incluir o inciso V, com a seguinte redação:

v _ A importação de petr6leo bruto e seus derivados, assim como

de gás natural.

PROJETO DE CONSTITUIC1I.0:

~....~
~08~.

- Os juizes togados de investidura limitada no tempo,
que hajam ingressado mediante concurso publico de
provas e de titulas e que esteJam em exercício na

data da promulgação desta Constituição, ficam est~

Artigo

A seguridade social é oficial, compulsória e retrata a

atuação do governo, nos setores de saúde, prevIdência e assistência

soelal
A emenda visa precisar o alcance da nomenclatura seguri

dade Social e, com Isso, preserva-se a Previdência complementar, em
face do que esta representa, em termos sociais, para pessoas físIcas

e privadas

AdIte-se um parágrafo único ao Artigo 3>3, assim redigido:

Parágrafo único: A seguridade social, que tem caráter público,
não impede a atividade de natureza complementar, nos ternos da lei,

de entidades privadas nos setores a que se refere o presente artigo

JUSTIFICATIVA



Assembléia Nacional Constituinte e 1151

l§~~""~

Bl7;:i/ill

teressadas.

CAPITuLO 11

PARAGRAFO L)NICO - A criação, extinção, subdivisão ou desmeE!.

bramento de Unidade Federada depe.,de da concordância das unidades in-

CAP1TuLO I

constitucionais, que foram desvirtuadas e pulverizadas, agravando e

sacrificando desordenadamente suas possibilidades de desolvolvitnen

to progressivo e contemporâneo. com ônus insuportáveis

TUTOI.UITI....çio. ---,

üê-se às matérias conexas reguladas no Titulo I - Prinr:! 

pios Funda.met'ltais - a seguinte redação:

Art. 42 - A Federação é integrada pelo Distrito Federal

Territórios da União, pelos Estados Federados e pelas Regiões que

incluem

5. t assim, de alta conveniência para os Estados e o PaIs,

só admitir quaisquer alterações nos atuais limites e áreas dos Est~

dos e Territórios, apenes após a implantação da divisão racional das

imensas áreas territoriais da Amazônia brasileira, agregadas desde

as eras CQlonial, do !f'pêr~ e das Repúblicas, aos antigos marcos

arançados de ocupação que foram B~lém, Manaus, Goiás e Cuiabá:

6. Os Desenvolvlmentos Econômico e Social dos' atuais Esta

dos do pará, 1Imazonas, Goiás e Mato Grosso, uma vez individualiza

dos corno Unidades definitivas, com limites e áreas próprias integr~

das na Federação, com áreas que deverão ser administrativamente vi!

veis, a exemplo da área de um são Paulo, mas que sempre ficaram na

dependência da sempre proc~tinada subdivisão das áreas territo
riais da Amazônia, agregadas transitoriamente a estes 4 Estados, s~

crificados pelos seus gigantismos transitórios e sempre sem fision!2.

mias próprias e definitivas.

7. os atuais Estados e Territórios poderão ficar protegidos

pela Nova Constituição, em Paz, para continuarem acelerando seus d!.

senvolvimentos econômicos e sociais em marcha, inclusive o Pará,

Amazonas, Mato Grosso e Goiás, com novos limites e áreas compatl

veis e def~nitivas.

FEDERAÇAO

Art 2lõ! - A soberania nacional pertence ao povo, que a exe!

ce por intermédio dos seus legítimos representantes, segundo o dis

posto nesta Constituição

SOBERANIA

4. A simples noticia, negativa da atualidade, da possibili

dade de votação pela Assembléia Constituinte, de dispositivos vlab.!

l:l.zando subdivisões e fusões de partes dos atuais Estados, já deu

origem a umproJeto sem amadurecimento, visando a pronta criação,

num primeiro pacote,. de nada menos 7 novos Estados e Territórios ,

perturbando Minas, S.Paulo, Bahia e outros Estados já definidos, com

boas divisas e áreas respeitadas por seus habitantes, que os vêm en
grandecendo progressivamente, sempre com vistas voltadas para o mi

lagre brasileiro de integração do povo e do teu1tóri? por ele ama

do.

Art. 1lõ! - A Nação Brasileira. livre e soberana, é uma Repú

blica Federativa, democratica, social e pluralista, sob regime repre

sentativo

PARAGRAFO úNICO - A legitimidade da recreseotaçêc- poUtica

é assegurada

b) pelas 'eleições livres dos candidatos partidários, medi 

ante sufrágio universal e voto direto e secreto
- Art. 311 .. A dominação política autoritária. a tortura,o te!,

rorismo, a destruição pu poluição do meio ambiente, a discriminaçlio

sob qualquer forma (art 11) e a competição armamentista são repudia

das pela soberartia nacional.

a) pela irrestrita liberdade de organização de Partidos que

não programem oü propaguem a extinção ou subversão da ordem democrá _

tica;

El'IIENDA lPl1026·2
f'J CONSTITUINTE ALUIZIO CAMPOS

PLENARIO

Supr-ama-eae os er-ese 438 e 1;39 do Pr-oj e-tc de Const~tui

ç~o crerecadcs pela Comissão de Sistematização._

Subs'ta'tua-ee pela eeguante a redação do art'i' 41;0 do
mesmo ProJetoJ.N:"Y"~\e--cl<l~;).(. -D~ ~~~~ &.o--l..(·~X

Arto 41;0 - ~ or-aada a "Oomi ssâo de navasâc Terr~tor:l.a1 da Amazô

nia", abrangendo os atuais Estados do Pará, Amazonas ,

Mato Grosso e Go~ãs, cujas áreas serão r-eduaadas para

darem or-a.gem a novos Terr1.tôr:l.os reeer-aas , ãnctueave um
novo, o do Tocantins nas bacias dos r-aos 'tocantnns

Ar-aguaae ,

§ l'i' - Esta ccmassêc será composta pelos T~tulares de

cada um dos 6rgãos de Terra dos at'uaaa Estados

do Pax:á, Amazonas, l1ato Grosso e r,01.âs, representando

seus respectavcs Governadores, bem como De10s tatuíeres

de cada um dos ôr~ãos feder-aa s responsáveis pelas áreas

de âeogr-af'aa e Estatíst:l.ca, de Patr:l.môn:l.o da unaêc , de

Controle Fund1.âr:l.o, de nesenvcfvamerrtc 'R.e~1.ona1, de Co!!.
sultoria Juríd:l.ca e de Orçamento da União; sob a pr-ea r-.

dêncaa de Repr-e sentrarrte do órgão de n ave L mana.s't er-i.a l I'e';;:

ponsâvel pelo Pkane j ament-o ,

§ 20 - Os trabalhos da Com15são terão caráter de servi

ço relevante e terão preferenc1.a e prc.cr-adeôe s2

bre os encargos de r-cearia dos órgãos representados.

s 39 - A Pres-ldência d~ Repiíbl1.ca deverá dentro do pr~
zo de trl.nta d1.as da ~mulp;ação desta Consti 
tU1.ção nomear os integrantes da Comissão, a qual

se instalará até trJ.nta d1.as após a nomeação dos r'espee

t1.VOS membros.

§7'i' - O Congresso Nacional ao receber o projeto defJ.ni-

tivo terâ o prazo de maa.s um ano para sua 'tr-emata

ção final e devolução à Pnesddêncae da Repúbl1.ca par;
promulgação da Lea de navãsâc Terr1.torJ.al da AmazônJ.a

dentro de ns 30 dias.

§ B'i' - Os atua:l.'S.TerrJ..térios de gccaame , Amapá e do nE

vo Tocant~ns, prev~sto neste artl.go, serão~~

formados em Estados dez anos apãs a data da promul$!a 
ção pela Pres:l.dêncl.a da República, da le~ de Div1.são
TerI"~1lor~al da Amazônl.a prev:l.sta neste artJ.go.

ros não conseguem organizar um elementar serviço como o dos oar-,

t6rios, subm~tido à autoridade do juiz de Direito, e só encon
tram solução na entrega dessa atividade à exploração de uma pes

soa, que nela enriquece, terão competência para formar uma nação

poli ticamente orQsnizada e administrar algum outro setor do ser..

V'1'l}o p~blico? Sinceramente, se não formos capazes de administrar

cartórios, pouco reata a esper~r deste País e, com mais. razão "não

poderemos esperar çuidar de serviços essenciais, mnto mais ccmtexoa
A reforma constitucional de abril de 19877 rem.!:,

teu a questão para lei complementar que até hoje não foi editada.

A experiêr1cia- mo~tra que se a futura Constituição não for rasan
te e determinante, se chamar lei complementar para ter eficácià,
a matéria ficará como está, nesta e noutars questões relevantes.

A oficialização representará o recolhimento das

custas, hoje em mãos particulares, em favor do estado, por via.

bancária. fi permitirá que o ingresso das pessoas com ações judi

ciais fique notoriamente mais barato, sem decair o nível dos se,!,

viços prestados, pelo contrário. até possibilitando o seu aper-,

redçôamento e melhoria no padrão apresentado até aqui.
Sala das sessões, de agosto de 1987

§Ij'i' - A ccmaesâe 'tera o prazo de dois anos, a partir de
sua' insta~ão, para coordenar os planos ~e d;wi

são que remontam às eras Colon:l.al, do Impêr~o e da Re 

pública, aprecaan propostas, elaborar e apresentar o seu

anre-prcjerc da divJ.sào terrJ.torial da Amaaôrue , ã Pre

eaõêncãa da. ~epübl1.ca, que terá mais seas meses para d,!

vulgâ-Iq, ãnctueave nos Países da Amazôn:l.a ccns'emerrtaã
e encemanhã-üc ao Congresso Necacnea.,

§S'i' - O Congresso Nacional deverá ept-ecaer- dentro do

prazo de um ano o anteprojeto acima, debatê-10.d:l.·

vu1gâ-lo amplamente e devolvê-lo ã Pres:l.dênc1.a da Repü:

b11.ca, que dentro de neas 30 éaes o remeterá ã ComJ.ssão

com as alterações, ancveçêee e sugestões resultantes.

§6'i' - A Comissão terá novo prazo de um ano para r'eeatu-

dar, formular e encenmber- o proJeto defl.n1.tivo ,

à Presidênc1.a da ~epiíbl1.ca que dentro de mei.s trJ.nta
õaas o . submeterá ao Congresso Nacional.

'lUIOfO/~OM.. doIIUICo"'''lo. ,

PLENARIO

t:'ROJETO DE CONSTITUICJI:o'

Os planos de prevrcêncje supletiva foram cria

dos com o objetivo de proporcionar um reforço sIgnificativo aos

proventos da aposentadoria dos que nele se inscrevam. Os cálcu

los atuariais aplicados, a fim de que a contribuição dos futuros
beneficiários' não se tornasse proibitiva, impuseram uma partici
paçao do empregador em níveis superiores à do empregado, dado
que, desde a uni(1cação da Previdência Social, desapareceu a co!:!.

tribuição tripartite __ empregado, empregador e Governo -- for

çando a elevação dos percentuais de participação dos empregados

e empregadores, que restaram como financia dores dos fundos pre
"'videnciários

Como a sistemática adotada para o cálculo dos

beneficios da aposentadoria na previdência oficial, o aposentado
se vê diante de, ao deixar a atividade, receber preventos muito

inferiores à remuneração' até então percebida. A emenda pretende

manter a viabilidade do sistema previdenciário privado, de ob j e

. Uvas complementms da previdência oficial, pois, do contrário, todo ele ro!
rá por terra.

~ - A participação dos órgãos e empresas
estatais no custeio de planos de previdência supletiva para seus

servidores e empregados não poderá exceder o dobro da contrlbui

çãc dos respectivas beneficiár{os.

JUSTIFICATIVA

.lU....,c."".JoIJ....~ollllllo ...,

Ao TItulo X
Oisposiçaes Trans! t6r1as - Art. 455

Dê-se ao art. 45'S a seguinte redação

Os contratos de risco são ilegais e inconsti tu

danais pois ferem a Lei 2.004. de 03 .10.53. resultado da cam

panha popular "O Petróleo é nosso", e o artigo 169 da atual Con~

tituição, conforme atestam vários juristas. como Pontes de Mira!:!.

da, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros.
Esses contratas não trouxeram quaisquer benefi

cios ao País nos. seus doze anos de existência, com investimentos

insigni ficantes, sem qualquer contribuição tecnológica

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao~ do art. 360:

A importação de petróleo e derivados já é mono

pólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 53.337

de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fon

tes de suprimento. constituindo-se num mecanismo valioso de con

tra-partida para proaever o incremento e a diversificação das e25.

portações brasileiras. seja de matérias primas, seja de produtos

industrializados, sendo assim altamente ventajcea para a econo

mia nadona1

Padgrafo único O monopól!õ descrito no~ inclui os riscos
e resultadps decorrentes das atividades ali me!!,

cionadas, vedado à União ceder ou conceder qual

quer tipo de participação, em espécie ou em va
lor, em jazidas de petróleo ou de gás natural.

No artigo 310, incluir o parágrafo único:

F PROJETO DE CONsTnurCJl:O:

EMENDA lPl1022·0
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f!J PLENARIO
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EMENDA lPll024·6
I'l EUCLlOES SCALCO

f!J
r.r ,,--_TIITOI~UlTlfoc.açlO' ___,

Art. 455 - Ficam imediatamente oficializadas as serventias

do foro judicial e extrajudicial, mediante rem.!:!,

neração de seus servidores exclusivamente pelos

cofres públicos.

.,JUSTIFICATIVA

§ 9'i' - A ComJ..ssão dará assessoria ao Congresso Nac1.o 

nal até a data da aprovação do proJeto def1.nit,!

vo, ext~ngu:l.ndo-se nesta data.

§ 100- O § 3° do art'i' 1;9 só passará a ter v1.gênc1a Vl.n

te anos após a promulgação pela Pres:l.dênc1.a d;

Repiíbl:t.ca da Lel. de Div:l.são Terr1.tor1.al da Amazôn~a •

Art. 5lõ! - A cidade de Brasília, no Distrito federal, é a C!

pital da União e a sede dos poderes federais.

CAPITULO lI!

NACIONALIDADE

"Propõe-se a redação do art. 20ó, da atual Const.!

tuição sem a ressalva a favor dos atuais ocupantes
Faz-se, portanto, imediata oficialização dos

cart6rios. cuja renda passa para os cofres públicos.

Quanto ao sediço argumento de que a oficializa

ção dos cartórios vai prejudicar a qualidade do serviço, Dão re
siste à menor análise Fortunas imensas foram e estão sendo fei
tas com a atividade cartOI;ial pelos que detêm e não são muitas

essas serventias que tenham adotado métodos e condições de trab.!!,

lho a contento de seus funcionários ou usuários Assim, a renda

desses cart'órios poderá. bem administrada, proporcionar mais ef.!

ciente e ágil sérviço, em benefício da prestação jurisdicional e

dos .naturais usuários.
Por outro lado, é de perguntar: se os brasl1ei-

JUSTIFICACM

1. T:sta emenda, abrangendo ma:l.S de um d~spositJ.vo, preen

che os reqU:l.sJ.tos de excepc~-onal1.dade cont~do<; na narte fl.nal do §

2'i' do art1.go 23 do RegJ.mento Interno da Assemblêl.a Nac:l.onal Const1.

tu;mte aprovado pelã-Resolução nO 2 de 1987.
2. Esta emenda assegura estabJ.1J.dade, tranqul.Il.dade e re~

peJ..to aos atua1.S Estados e Terr~tórl.os, que não deverão ser alvo

de perturbadoras e suceSS1.vas campanhas de cr:l.ação, desmembramen 

tos e J.ncorporações 1.mprov:l.sadas de seus terr:l.tôr1.os.

3. Lembrarnos o fa1:o que aconteceu com os l1un1.cipl.os e que

deu orJ.gem ã cr1.ação de ml.lhares de novas unidades, de )}Iodo caótl.

co, logo apÕs a vJ.gênc1.a da leJ. que benef1.cJ.ou os antl.gos,comverbas

Art ól:! - São brasileiros:
a) os nascidos no Brasil, filhos de pais brasileiros,

b) os nascidos no Brasil. filhos de ascendente estrangei ~

ro • domIciliado no Brasil, que não esteja a serviço do seu País;

c) os filhos de ascendente brasileiro nascIdos no estrange!

ro e registrados por representação do governo brasileiro no exterior;

d) os naturalizados, assegurando~se aos originários dos pa.!.

ses de língua portuguesa o direito à naturalização depois de um ano

de residência no Brasil. nos termos da lei, salvo se não houver reci

procidade
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JUSTIFICATVA

p:ry"Õ;;:'Pi]

f]!j"~;p].

pry"Õ';;:PRJ
fIS'OãJã7J.PLENARIO DA A. N. C'.

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

\
~u•• ~ "

DEPUTADO FEDERAL MAT{iEUS IENSEN

'l.tn"'./~o~"'l<l/I .... Otl$\Io

A presente emenda, visa, respaldar e manter inalter!
dós, senão melhorados, direitos precedentemente adquiridos por una
categoria profissional Que hoje, constituida de rcrea organizada,
reune mais de trezentos mil trabalhadores, agrupados nas respect!
vas entidades sindicais que os coordenam' Trata-se dos Trabalhadg

res Avulsos.

A di fusão de músicas seja por discos ou fi tas, pelos
meios de comunicação, destina-se muito mais a COndição cultu,ral e
educativa e, igualmente, proporcional do autor, que propriamente
com finalidade comercial de interesse próprio do Rádio ou Telev!
são, bem como quaisquer outros meios de di fusão Razão purque., p.!!,
der-se-ia advogar, sem nenhum constrangimento, a necessidade de se
facultar ao autor, inclusi'O'é', a dispensa de seus direitos autorais,
Quanto mais, é próprio a dispensa _ senão a desobrigação - do pag~

menta de quaisquer t.axes ; impostos ou emolumentos sobre a difusão
das mesmas, em bene rfcão da cultura e das artes, e, notadamente do
autor Que terá mais facilidade de ver veiculada e difundida pelos
meios de comunicações sua criação artIstica.

xxv _ Proibição das atividades de intermediação renunere
da da mão-de-obra pe menente , temporária ou sazõ
nsr., ainda que mediante locação, salvo Quanto aos
trabalhadores avulsos que exercen suas a t Lvadade s
representadas por sua entidade de classe.

Dê-se ao ítem XXV do Artigo n do Projeto de Constituição, a segui.!!
te redação.

I - .
II - •....••.••.

!II _ promoção da cultura nacional em suas distintas manifesta
~ çües , assegurada a regionalização da produção cultural nos

meios de comunicação e na publlcidade, sem que estes sejen
cobrados quaisquer taxas ou impostos, por autores ou enti
dades, pela di fusão dessas mani festações. -

Art 40) - ••••••....•••

Dê-se ao Inciso 111, do Art. 403, a seguinte redação:

EMENDA 11?1l031·9
t:

EMENDA lPl1032·7;

de agosto de 1987.

o abastecimento nacional de petróleo constitui um ~ntrincado

conjunto de atividades integradas, Que, ~ão podem ser superintend!
das senão através de um poder ürucc, que centralize as decisões s,2
bre a matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma polítl
ca est.ref tamente relacionada com aspectos os mais relevantes do i!!.
t erease público e da segurança nacional. Essas atividades vão desde

'a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus
derivados até a entrega ao consumidor final, passando pelas fases de
refinação. em suas diferentes etapas, e do transporte, por condutos
ou nio, .E absolutamente necessário que a fixação dos preços dos d,!
ferentes produtos dessa complexa indústria sejam estabelecidos
função de fatores os mais variados, para Que sejam atendidas as di
ferentes conveniências dos segmentos Que deles se abastecem e dos
reclamos da economia nacional como um todo. Isto a par da necessid,!
de do estabelecimento de quotas e preços adequados para as dtversas
regiões do país, de modo a seren atendidas as suas diferentes e d,!
versi ficadas peculiaridades Muitas vezes é indispensável que
produto tenha o seu preço fixado acima do nível norma! para que s~

ja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido aba,!
xo desse nível. t também frequente - e maIs pinda era relação ao gás
natural _ Que o mesmo produto tenha preços di ferentes para di fere!!.

tes mercados consumidores ou di ferentes regiões do País Tudo isso
requer análises e avaHações técnicas e econômicas extremamente co.!!!,
prexee, que hão de rIcar a cargo de um só responsável pelas diretri

zes adotadas.
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Co!!

selho Nacional do pe~fóleo, que se inclui na Estrutura Básica do ~tl

nistério de Minas e Erll:!rgia. a competência para "orientar e ('ontrg
lar a polItica nacional do petróleo e do carvão mineral".

lu:roflulllflt&çlo----------___,

Suprimir: "O inciso V do artigo 57<1,

Tribunais de Contas dos Estados, evidentemente, no que forem ca
bíveis

A manutenção, porém, da expressão no dispositi
\,,0 do caput do art. 149, PQderá, na transposição dessas normas,
da Seção IX aos Estados, dar margem a uma variada gama de inter
pretações, sob o risco influências ocasionais de eventuais idio.§..
sincrasias políticas de outras áreas de poder. A prudêncta e an
tecedentes históricos conhecidos, ainda que en outros campos, ma.!!

da prevenir.
Sala das .seesües ,

EMENDA lPl1029-7
t: EUCLIDES SCALCO

1'1 PLENÁRIO

,EMENDA lPl1028·9
fl EUCLIDES SCALCO

fl PLENÁRIO

nr t 11 - Todos são iguais em direitos e obrigações sem dil.

criminação de raça, cor, IIngua, procedência, religião, sexo ou outra

qualquer condição ou circunstância, salvo, quanto à mulher, os resul

tantes da procriação, co'nforme a lei determinar.

Art 12 - Ao Estado incumhe proteger o exercfc.tc da cidada
nia,assegurando ao cidadão liberdade de pensamento e de ação, manifes-

tada por meio r ícrto, individual ou coletivamente

Art. 92 - Lei complementar regulará as disposições constit~

c í ona í s relativas à nacionalidade.

CAPIluLO IV

b) exercer, dentro ou fora do Pais. atividade judicialmente

declaradêi incompatível com o interesse nacional.

PJ:\RAGRAFO 13NICO - A aquisIção clandestina de nacionalidade

estrangeira constitui crime inaflatlcável •

Art. 'so A língua do Brasil é a portuguesa, sendo símbolos n,!

cionaIs a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, reeo _

nhecidos na data desta Constituição.

PARAGRAFO UNICO - Cessada a causa da excepcionalidade, fic~

rá restabelecido o exerc Ic í o da cidadania.

a) voluntariamente natutalizar_se em PaIs que não admita O!!

tra nacionalidade;

• Art....13 - A soberania r'lacional será exercida em ccnscnâoc.í a

com os p r í nc Ipdc s e normas do direito internacional que protejam a paz,

o território e segurança das neções , as liberdades democraticas, a OI

dem econômica socialmente justa e o desenvolvimento cultural e cienti

fico.

Art. 72 - Perde a nacionalidade o brasileiro que:

CAPUULO V

CIDADANIA

RELAÇDES INTERNACIONAIS

~ARAGRAF'O tJNICO - AtingIda a maioridade,--o filho de bras! _

leito, reg!st'r.ado como estrangeiro, poderá optar pela nacionalldade

bras If e í re dentro do prazo fixado em lei

Art. lO - Aos ,,:in~e e um anos de idade o brasileiro atinge

a plena capacidade de exercer os seus direitos e deveres, exceto nos

casos previstos nesta Constituição ou quando impedido por deficiência

fisica ou mental ou por decisão judiciária _

Art )86 _ A lei estabelecerá prioridades, incentivos e vantagens
para a prQdu{t.ão e o conhecimento da arte e de outros
bens e valores culturais brasileiros, especialmente
quanto. à fOJ:mação e- condições de trabalho de seus
criadores, Intérpretes , estudiosos e pesquisadores; à
produção, circulação e divulgação de bens e valores
culturais; ao exercício dos direitos de invenção, do
autor, do intérprete e do tradutor, excetuando-se músi
cas sacras -

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN tJ!""";ô~:;,!CJ

(fTii'~WJ.
'~UA.... /cO""""',,"U"'ulo

PLENARIO DA A. N. C.

Dê-se ao Artigo. )86 a seguinte redação:

EMENDA lPll033·5
!!J

IUIl/....."'IU~h_--_-__---___,

No artigo )10 substituir o inciso 11 por: "A refinação do petróleo,

incluindo o gás natural, nacional ou estrangeiro".

O gás natural é uma das -rormas pelas quais o petróleo se .!.
presenta na natureza. Para manter a coerência com os incisos I e
III o gás natural foi expl1citado. Não se pretende ao inclu1l' o
gás natural, referir-se à petroquímica mas, apenas ao processame!!.
to do gás natural para ext.reçãc da gasolina e outros derivados fel

to habitualmente pela Petrobrás.

.JUSTIFICATIVA

~-__--_---_llltlO/~UITI'ouçl.-----_---'------,

§ )2 _ O disposto no art )2 aplica-se a este Capitulo

Art. 14 - Os tratados, coevenções , eeeeces ,e outros atos i,!!

ternacionais, aprovados pe-Io Congresso Nacional. terão força de lei e

prevalência de aplicação_ 00 Pais, ficando suspenses , durante a sua

vigência, as disposições contrarias da legislação nacional.

JUSTIFICAÇ"'O

§ 12 - As\negociações diretas, a arbitragem e outros meios

pacIficos serão prefe{idoS para solução de conflitos com outros Pai _

ses, admitida a cooperação dos organjsmos Jntnrnacj onajs a Q~e o Brasil

pertencer.

§ 22 - O Brasil não permitirá o uso de espaços nacionais p!

ta trânsito de forças estrangeiras ou outro Qualquer fim, em virtude

de confl i tos de Que não participe.

Art. 69 - ••••••

Pública

luTo/.ulTl.'ea;Io, ~

Inclua-se, no art. 69, os seguintes parágrafos:

tr;;DS":J

~0a-
.L~..~""to~.. l1of.Ulto.~IIIo

A di fusão de músicas sacras deve ser considerado de dE.
mínio público, destina-se muito mais a condição cultural educat!

ve que, propriamente, com finalidade comercial ou lucrativa. R~

zão porque, poder-se-ia advogar, sem nenhum constrangimento, a n!
cessidade de se facultar ao autor de músicas sacras, inclusive, a
dispensa de" seus direitos autorais, quanto mais, é próprio a di,!
pensa _ senão a desobrigação - do pagamento de quaisquer taxas,
impostos ou emolumentos sobre a difusão das mesmas, em benefício

da cul tura e das artes consa!}.radas

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAP!TULO V _ ART. 69

§ 4" - A eleição do Governador e do Vice-Governador do
Distrito Federal ear-ee-â por sufrágio universal, voto direto e se
creto, para mandato de quatro anos, noventa dias antes do término
dos mandatos, maioria de votos, no primeiro turno, vedada a reelei 

ção.
§ 52 - Simultaneamente, será realizada a eleição para

Deputados Federais e Estaduais
§ 6í1 - No Distrito federal caberá à União a segurança

ê'~LENARIO

EMENDA lPU034-3
f Constituinte ADYLSON MOTTA .tml.

o abastecimento nacional de petróleo constitui um intrincado
conjunto de atividades integrada-s, Que, não podem ser suoeri!!.
tendentidas senão através de um poder único, que centra1!ze as dec..!.
sões sobre a matéria, de modo a imprimir um sentido coerente: a uma
política estreitamente relacionada com aspectos os m~is relevantes
do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão
desde a prooução , a importação do petróleo bruto, do gás natural e
seus derivados até a entrega ao consumidor final, passando pelas

fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte, por
condutos ou não. E absolutamente necessário que a fixação dos pr~

ços dos d:tferentes produtos dessa complexa indústria sejam estabel.!!,
cidos em função de fatores os mais variados, para que sejam atendi

das as diferentes conveniências dos segmentos Que deles se ebas tg
cem e dos reclamos da economia nacional como um todo. Isto a par da
necessidade do estabelecimento de quotas e preços adequados para as
diversas regiões do PaIs, de modo a serem ate.ndidas as suas difere!!,
tes e diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensavel
Que um produto tenha o seu preço fixado acima do nível normal para
que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço defini
do abaixo desse ";ível I:: também frequente - e mais ainda em reI!,
ção ao gás natural - que o mesmo produto tenha preços di ferentes
para di ferentes mercados consumidores ou di ferentes regiões do País.
Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econômicas extre
mamente complexas r que hão de ficar a cargo de um só responsável p;
las diretrizes adotadas. -

Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Con
selho Nacional do Petróleo, Que se inclui na Estrutura Básica do M~

nlstério de Minas e EnergIa, a competência para "orientar e contr;
lar a política nacional do petróleo e do carvão mineral" -

Suprimir: no inciso VI do parágrafo 12 do artigo 66".

JUSTInCATIVA

Ao Art. 149, ~:

As matérias aproveitadas são correlatas, como prir'lcípios b!

s rcca, e algumas delas não condensadas poderão ser sucintanente acolhi
das em outros TItu,los -

Suprima-se a expressão "no que couber".

JUSTIFICATIVA

o objetivo maior foi o de somente consubstanciar no Título

as características fundamentais da Soberania Representativa, dos Sis

tema Federativo, da Nacionalidade, da Cidadania e das Relações Inter

nacionais.

Expungida a expressão proposta, em nada altera

rá a aplicação da disposto na Seção IX, do Capítulo I, do Título
V, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, aos

A emenda condensa o disposto no Titulo I do Projeto de

Constituição, embora aumente de onze (11) para Quatorze (1ll) o número

dos artigos E que as disposições substituídas são bastante subdivi

didas em ítens e parágrafos, tornando o texto mais extenso sem melhor

substáncia

PROJETO DE CONSTITUlÇAo:

'U,·of.u."nc~çlo_-----_-_-----'



de Contas da União .

v _ O Ministério Público junto ao Tribunal

r;;~""~

Iilll7~BLã!l

Acrescente-se ao artigo 335, do capítulo II, do
Título IX, do Presente Projeto de Constituiçllo, o pará _
grafo 3D, eee- a seguinte redação.

Art ... 335 --------------------- _
§ _ 3a -As entncades de direito interno, ficarão

sujeitas ao pagamento de multa, pelo não recolhi
mento de contribuições previdenciárias.

JUSTIFICATIVA

'Jtf'1ENM 111110430 "2
t: ~ CONSTITUINTE - COSTA FE~~~IRA

I
cunpre , pois • manter o princípio longa -I

mente sedímentecc , segundo o qual se assegura t rataneo tc idêntico a

brasileiros natos e naturalizados , em mat e r Ia de extradição •

O artigo 23J, caput, passa a ter a -seguinte redo!

EteIlA HJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMaVADO' ARTIGO 233

Ha mais de cLnquarrta anos ebot ru-se da lei

brasileira a pena perpetua A, Constituição ele 1934 ja prescrevia :'
"Art 113 - Não haverá pena de banimento , morte • confisco ou de c,!
ráter perpétuo • ". Desde então, as Constituições ean t rve r an o I

preceito. O texto edo tadonc aA-l:-e-projeto , representaria ,-sob_ esse
aspecto ,lamentável retrocesso-

JUSTIFICAC.l\:O

r.r fUfO/..U'••"CA~lo, _,

rp~~~"O~

f'J"t/;::8?i7J

~,1
Os incisos I, V e VI do ar t ~ passarão

a ter a seguinte redação

EMENDA MDDIF'lCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 2}1 INCISO 1 • V E VI

VI _ O Min.istério Público dos Estados e do

Distrito Federal e Territórios".

"Art. 231 •• '" ••••

1- O Ministério !:,úbl1co federal , que o
ficiará perante Q Supremo Tribunal Federal ,o Superiar Tribunal de J~s

tiça • e os Tribunais de JuIzos federais comuns •

fl PLENARIO

EMENDA lPl1035:1
f!1 CONSTITUINTE ANTONIO MARl~f1I·

r.r----------.UtO/..U.T"'••~lio, _,

Os órgãos especializados do MInister!o Publico da
União, previstos no art 233, têm funções específicas e menos abrangentes do Que '
aguelas cometidas neste artigo ao Ministério Publico Federal. Forçoso é reconhecer
que este cOl\jul"otc de atribuições se é exercido em sua plenitutle pelo Ministe:rl0
Público Federal

o fato de as entidades de direito público Intee
no em geral e especialmente 0$ Estados e Municípios, não'
estarem sujeitos ao pagamento de multas, é que tem compr!!,
metido seriamente a arrecadação das contribuições previ-'
denciárias.

Tal situação, não deve nem pode prevafecerj raaãc
pela qual,a presente emenda, prescreve que as entidades I

de direito público interno, rãcarãc sujeitas ao pagamento
de multa P~10 não recolhimento de contribuir;i5es previden
ciárias.

EMENDA lPll044·1
Iil CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

(:J EMENDA DE PJ.ENAR;~"""""CO..."W'...~O...lIIlo

JUSTIFICAÇAO •

'~rtigo 233 - S?o funções institucionais do Mini~

çãO:

tério Público Federal."JUSTIFICAÇAO

As emendas ora oferecidas justificam-se
mormente à vista do desmembramento • em termos constitucionais • do
Ministério Público da União • em 6rgãos especiallzados que atendem à
especificidade da Justiça junto a qual atuam ( cf Ministério Público

Eleitoral, MUitar e do TrabalhO) •
r rao ícfcnateente cdeece a sua criação em

1896 , o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União tem
tido organizaçao própria e especializada t nunca integrada ao Minis_
tér í.o Público Federal embora sempre integrando o Ministerio Públi_

co da União •
Por outro lado , (I que é mais relevante ,

o Ministério Público junto ao TeU tem caracteristica peculiar t que

o distingue dos demais ramos - comum e especializados

PLENÁRIO

Supr!ml;l-se do titulo IX, do capítulo 11, do
presente projeto de constituição, O artigo 336:

Art. 3.'6 - A folha de salários é base excãu-
siva da seguridade social e sobre ela não poderá incir:Ur
qualquer outro tributo ou contribuição.

Justificativa:

JUSTIFICATIVA

A norma contida no artigo em quest.ãc decreta

8 suméc Ia e lnjust1ficadã extinção de órgãos como o SENAI e
o SENAC, o SESI e o SESC.

Ora, em matéria. de aprendizagem p:rofissional
dos trabalhadores e "o sua assistência social, as referIdas
entidades vêm prestando contribuiçl:io altamente significativa
e nada poderia recomendar a cessação de suas beneméritas atl
vidades.

Impõe-se, portanto, a revcçaçêc do artigo 336
deste projeto de constituição.

Acrescente-se ao artigo 333. do capítulo II, do'
Titulo IX, destp Pfojeto de Constituiçl:lo, o parágrafo ún!
co, dando-lhe a seguinte redaçl:lo:

Art. 33)----------------------------
Parágrafo único - E facultado aos Estados e Mun.!
cípios a manutençl:lo de sIstemas próprios de pre
vidência em favor de seus servidores.

fTI-;;~~;"~

f?lii;~JW

EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSIllVo. EMENDADlJ : ARTIGO 91 n in fine "

11 Art 270 ••..••••.•••.••••• • ••••

lU - Renda e preventos de qualquer natu
reza , exceto os de aposentadoria e os rendimentos de trabalho iguais
ou inferiores a dez salários mínimos"

O !tem III do art. 270 passa a ter a se _

Dê-se a parte final do artigo 97, após
a expressão "no exercício dos direi tos politicos", a seguinte red,!
ç.o

" ••• pelo voto direto, secreto e !!!!!.
porcional, em cada Estado, Território e Distrito Federal".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 270

guinte redação

JUSTIFICACAo

A emenda objetiva excluir da tributação do
imposto de renda , os proventos da aposentadoria e os rendimentos de
pessoas de reduzida capacidade econômica . Realmente , do ponto de I

vista da justiça social, é de todo injustificável. tr rcutar-ee a _
quele m!nimo indispensállel à manuntenção das pessoas ,impondo_se as
sim , o estabelecimento dessa garantia constitucional

t!JPLENARID

'EMENDA IPI 1041-6 "~.' ,
(!l CDNSTIT'UINTE ANTONIO MARIZ

Acresente-se ao artigo 270 o seguinte i!!.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMeNDADO: ARTIGO 270

Suprima-se no art 12, VII t c • a expres
são " salvo autorização judicial " •

JUSTIFICACAo

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Et.lENDADO : ARTIGO 12 , VII , c •

Pretende-se com a emenda assegurar o cará
ter absoluto da inviolabilidade êlÕ sigilo da correspondência e das co
murucações em geral • -

As Constituições anteriores • desde 1824 •
não previam exceções , mantendo-se intacto o princípio geral da não I

ingerência da autbridade nessa área. A brecha aberta contribuira , I

com certeza , para a prática de toda sorte de abusos , sob a máscara
da legalidade •

,---~=,,---- =:J-...J tç;j/mz1

EMENDA lPll03'l-8 "~'-------l roi P·M..O'...··---,tJ CON5TIfUlNTE ANTONIO MARIZ _ r~ _J

{'l PLENARIO

E/I'1ENDA lPll036·0 "~'----,-------, (;[-PM••O••""------,tJ CONSTÚUINTE ANTONIO MARIZ _I C. _J

~__- nU'lIU"If.,,,,...b ~

Acrescente-se ao artigo 345, da ser;Do I, do
,capítulo 11, do titulo IX, do presente projeto de constitui_

çêo , o inciso V, com a seguinte Tedaçllo:

Art. 345 ••••••••••••••••••••••• ' •••••••••

I ••••.•...•••.•......••.••••..•.. : .....••

11 ••••••••••••••••••••••••••• '0':' •••.•.

111 ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

IV ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V _ As instituiçl5es federal t estaduais e muni

cipais de assintência médica nenterãc convênios de reciproc!
da de médlco-assintencial em favor dos respectivos beneficiá
rios.

A uni ficaç§o complusória de todos os sistemas de
seguro social, não se compadece com a autonomia dos as ta
dos e Municípios, aos quais a emenda faculta a manutenção

de sistemas pró..,rios de previdência,em favor de seus ser
vidores.

A finalidade da presente emenda é crccercrc
nar melhor atendimento médIco-assistencial de tal modo que
O beneficiário de uma J.nst1tuiç~o possa ser atendido por ou

tra, seja estadual, federal ou municipal, uruveeeaneeoec a
prestação da assistência eédfca,

Justi ficativa:

'-EMENDA lPl1046-7'
!'l_ CONSTITUINTE COSTA FERREIRA'

l~u... le/'\IIU.'1ll1o

I'l EMENOA DE PI ENARTO

Procura-se garantir a representação
partidária proporcional Na verdade, o sistema eleitoral proporci.!!.
nal revelou-se no curso da história polit1ca dos povos o melhor in~

trumento para a realização democrática, assegurando a representação
das mi,:,orias e, por esse meio, o pluripartidarismo.

Em contraposição a esse, o sistema di~ ....

trital majoritário, uma invenção conservadora das classes dominantes,
sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os part1dos
de maior conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao bl

partidarismo que, na verdade, mascara autêntico unipart1darismo Ai,!!
da há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano

Gore Vidal, em entrevista à imprensa, que os Estados Unidos estavam
reduzidos ao partido único, tamanhas as similitudes, tal a indentid,!
de entre conservadores e democratas.

Não há porque discriminar o brasileiro na

turalizado • Nenhuma Constituição o fez , nem mesmo a carta outorgada

pelos Ministros mllitares em 1969

EMENOA 5uPRE5SIVA
DISPOSTIVD EMENJADO : ARTIGO 12 , XII , b

Suprima...se na alínea b , do inciso XII ,

do artigo 12 a parte final as.s Im redigida •
n salvo o naturalizado , se a

naturalização for poater íor ao crime Que houver motivado o pedido"

JUSTIFICACM

JUSTIFICACAo

~ TO'Q/""IT'''C'CIO__-- ------'

dos em lei complementar •

artigo 12 , li in fine 11 :

"Artigo 12 ••

XV - •••••

u _ • ••• •••••••••••••• não

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 12 , XV , u

ncresente-se à alínea u, do inciso XV , do

o dispositivo sugerido visa corrigir as

graves disparidades econômicas es Istentee entre pessoas e classes s.Q.

ciais • Com efeito , utilizando-se a função extra-fiscal da tributa
ção , pocer-se-ã influir para para q.re se redJzam injustiças sociais,
como as provocadas pela abtenção e acúmulo de grandes fortunas ,mui
tas vezes decorrentes até mesmo da sonega;ão ee Impc s tos o.íre ta-ee-ite
pelo beneficiário ou por seus an:;:estrais A tributação normal dos I

rendimentos ou mesmo a tributação das heranças e doações nem sempre
serão suficientes para produzir as correções desejáveis • daí a nece,!
sldade de um novo imposto que alcance apenas essas situações anormais
de riqueza. acumulada e n30 prodJtiva •

Acresenta-se,pois , entre os tributos da

competência da União o imposto sobre grandes fortunas •

JUSTIfICACAo

ciso , que tomará O nS! VI

haverá penas perpétuas ",

VI - grandes fortunas , nos termos def1ni-
" ••• o'· •••••••••••• -

~ fUTQ'''U~T'fICAClig ---..,
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, IV, c

Justificativa.

'Esta propositura vem do fato do assunto abordado apresen
tar natureza dinâmica e constituir-se em tema de interesse econ~

mico-cientifico, garantindo ao País a preservação da reserva de

mercado tecnológico.

fC';~~'B~

f:iT;:;;~J?J
.LU...~'c...,.de'"UIl.OII'".Io' ,

1cITe'.Ulllfo:...Ae' ~

Art. - Os Poderes Públicos apoiarão a
iniciativa privada e as comuniddes locais, inclusive na formação de
consórcios para aquisição da casa própria.

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO _ 74.'.J.u.R..o:o:
~(-/.J;, /lL1-..k-~

EMENDA

EMENDA lPl1054~

tJCONSTITUINTE NELSON CARNE;~~·

fJPLENARIO

tr;:~~~

fÇi'~;-;!f'l PLENARIO

EMENDA lPl1051-3 ....., ~

ti CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

~----_-_.~.d ....'CC.,IlI.,.Ultell'"lo,-------,

,.,,- ' ....,.UIT I. ouç At

acreseêeee-ee ao artIgo 344 da seção I I da
capitulo III do título IX, deste projeto de constituição, os
incisos III e IV, dando-lhes a seguinte redação.

Art 344 ••••••••••••••••••••••••••••••

I .

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E}.4ENDA DE PLENARIO

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

r.r----------,....".""..,•.'----------~

UI - Em caso de emergência, qualquer ins-
tituição de saúde quer pública ou privada socorrerá o pacL,
ente, e

IV _ Fica vedada qualquer obrIgação finan

ceira' com os encargos médico-hospitalar. de conformidade com o
inciso UI-deste artigo.

Justificativa'

A emenda ora apresentada, é de fundamental Im_
portância visto que se propl:le a eliminar uma discriminação
que vem se arrastando aeravés de nossa história, causando um
trauma bastante acentuado, que é a falta de assistência hos.,

pitalar para as pessoas mais necessitadas de nossa scc Iedede
•.Muitas destas t!!m falecido até por falta de um socorro imedia
to e as justificativas são as mais esdrúxulas possíveis, com';;

a pessoa não está associada h instituição social públlca', não

tem dinheiro para efetuar o depÓsito para as despesas se~intes, etc.

E com estas desculpas, mães de famílias têm
ftlorrido oe parto ou de doenças enerqencfars , como pais e fi
lhos também, o que entendo ser um atentado ao princípio do
amor ao pró)l:imo e um desrespeito à pessoa humana, que não de
ve ser apenas mais uma fonte para os lucros de pessoas mea-,
crucufcsae ,

O que quero com e.,sta emenda é justamente e!.
radicar este vexame que mancha a nossa sociedade.

py'~;;~'~

1'E/o';7ã!}

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Art, 325.A, parágra~o

Sendo o consorcio uma aanerra cooperativista de resol
ver problemas comuns, o apoJ.o governamentâl à amca at rva prrvada propo
crcnarâ grandes resultados.

o problema habI. tacional é grande preocupação do povo

braaa.Jerrc cue aaas e mais vem optando pela vade na cadade

A anacaatava pravada recebendo o apo i.o governamental

poderá obter resultados nars paãpâver.s do que a ação governamental ex

c'tus rva ,

- O Estado instituirá seguro facult,!
tivo objetivando a cobertura dos recursos aplicados na agricultura e
na pecuária, inclusive os provenientes de recursos próprios e os lu

cros cessantes.

,..

JUSTIfICACAO

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 325

f:J PlENARIO

EMENDA lPl1055-G
I: CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação à letra ."e" do
ítem IV, do Art. 12

Art. 12 - ••

IV - •••
b - •••

c - E livre o exercício de qualqer
profissão, observadas as condições de capacidade técnica e nutras
que, em defesa do evidente interesse público, a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA
A expressão qualificações é indefinida e disc;riminatoria.
Não deve, nem pode haver discriminanção no exercicio da profis

são, por indivíduos capacitados tecnicamente.

O Brasil ratificou a Convenção da OIT n~ 111 de 1958, que tra
ta da eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou

profissão.
Desta forma a expressão " observadas as condições de capacida

de técnica li define com precisão, de modo claro, as limitações possl
veis para o exercício da atividade do trabalho. oficio ou profissão.

A própria Declaração dos Direitos do Homem assim define as 11m,!
tações individuais: liA liberdade consiste em poder fazer tudo que

não prejudi~ue a outrem Adsim, o exercfcm do~eitos naturais de
cada individuo s6 tem por limites'os qu~ssegGram/aos outros mem c,

r
bros da sociedade o gozo desses mesmos direitos A lei só pode prcd-,

bir os ates nocivos à Sociedade.
Portanto. é indispenslivel e insubstituivel a utilização da expre

são capacidade técnica para definir as limitações em causa I ,sem dis

criminação, não deixando qualquer dúvida para o legislador ordinário.

er;~;~~

fl1J'~ãiA
....;,.""ce ..llllo/.U•• ~.,...O ,

EMENDA lPll048-3'
tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

"' ~TU1~/.ul1'r'..çAI

DISPOSITIVO EMCNDADO: Art. 190

EMENDA ADITIVA

Acrescentar um § 2!i! ao art 190

Art 190 - •
§ 1" .,

§ 2" _ ~ vedada vinculação ou equi

paração de qualquer natureza aos membros do Poder Judiciário

m- TU1.IJU."'IC.~iD

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 186, parágra-

rc 32

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3!i!

Nos dias de hoje, o Proagro só cobre os recursos oriundos de

financiamentos e deixa à margem os aplicados pelo agricultor e pelo
pecuarista de suas práprias economlas.

E exatamente na agropecuária que renousam as maiores esperan

ças do Governo e, portanto, neste setor tão sacrificado pelos eleva
dos juros e pelas intempéries, que precisa.m voltar-se as autoridades

governamentais. apoiando efetivamente, corno se procura fazer agora I

aos produtores, garantindo-lhes, no mínimo, a aplicação de
economias.

JUSTIFICATIVA:

Emenda supresslva

1U1~"~'TI......lt
DISPOSITIVO EMENDADO

a. WiJ." ~"MENOA I "'" ~::ll:llC,do wl- ! 1, J"~
:nt:, :U:,~ A'rt. Todos têm direito a desfrutar do
patrimônio natural e cultural da Nação, base de um ambiente sadio e
adequado para o cesenvcfv.íeeento da v.íde Individual e social, bem co
mo o dever de o defender •

Parágrafo único _ A violação do dever de
proteger o patrimõnio natural e cultural implica em obrigação de re
parar o dano e ept rcacãc de sanções penais e, se o atentado for prat.!
cada pelo proprietário do imóvel ou comsua conivência, poderá, de aco!.
do com a gravidade do mesmo, acarretar a transferência do citado bem
para o dominio público

:!USTIFICACAO

:s chegado, pc i s , o momento aaadc para redmens rcnaracs
a questão, pela base, que é a elevação do equ1líbr10 ecolõgJ.co ã ca't,!
gana de bem nacacnat e o es rabefecaaentc de dLr-ez,to e responsabJ.lJ.d.!.

des congentes na preservação de nosso earcr bem que é· o terri tóno
nac r.una.L, com todas as 'raqueaas nele inseridas.

A constrtuacãc portuguesa de 1976 ê ccnsrdereda um mede

lo. sobretudo nos capItulos econômicos. socaaas e cut.turaas -

Vale ressaltar que a referJ.da Carta, por sua vez, colheu

nuat.cs de seus prmcfpaos da LeJ. Naror Espanhola. No momento em que

se cogcta de elaborar a nossa Carta Magna nada uars Justo que se pro

ceda a un tape de formulação que coloque o ES;a\'\o e o Povo como co;

par-eacapentes na proteção do neao ambJ.ente ....

As propostas de normas ora apresentadas vasan, Justa

mente, ã coll.mação daquele postulado.

o uso ebusavc , predatorJ.o e criminoso que se faz sec~

larmente, contra o meao amba.en'te , no BrasJ.l, levou-nos, hoj e , a uma
sJ.tuação de caj.amadade , serra , talvez, chocante procurar êaueueae

nar- as perdes - algumas ar-rever-sãveâs - de recursos natur-aas e de pa

t.r.nnêmc cultural Já sofndas pelo País.

r ' """,""".",.
Modifique-se a alínea nc n, do inciso V, do art. 17 do Projeto de Con§.

tituSção da Comissão de Sistematização, pela seguinte redação;

f:PlENARIO

EMENDA lPl105G-4 m .. ----,

(lCONSTITUINTE NElSON CARNEIRO

Os recursos des t mados ao Eanancfanent.o de mcradaas

são todos fruto de dJ.reJ.tps dos trabalhadores, como o Fundo de Garan

ta.a Por Tempo de ãervaçc e as econcsuas depoaa.t.ades em Cadernetas de

Poupança, com 'renda da t.ada pelo Governo, onde os Juros são de 6\ (ser
por cento ao ano) e a correção none târaa ê enchugada pela mdexaçâc e

portanto Lmntuda ,

Não pode o assa.Lar.radc fJ.car suj ea.ec ã exploração ame

bJ.IJ.árJ.a, quando uma umdade eesadencaat ê vendada mui t.as vezes na
planta. com lucros supem.or-es a 100\ (cem por cento) do seu custo e
onde 0"5 construtores e J.ncorporadores não aplJ.~-quer um cruzado

JUSTIFICATIVA

do Art 186

:e necessárJ.o 1J.rnJ.tar esses lucro~ar~ que os bCUPOS

eçonôllll.cos não sacrJ.fJ.quelll ainda malS os desesperados compradores da

casa propria..

OI;;~;U;;;;:; EMENDADO - TlMoIr, f4r{~
ir) n--.ck~:

EMENDA'
Não poderão exceder de dez (10) por cento

os lucros conjuntos do construtor. incorporador e vendedor de unida
des residenciais, individuais ou coletivas, quando esses imóveis fo
rem construIdos e / ou vendidos com financiamentos de agências esta

tais da administração direta ou indireta da União. dos Estados e dos

Municipios.

Art '86 - •••
§ 2~ -
§ 3Q - Lei comp.lementar de inicia

ti va do Presidente da República disporá sobre a organização da Procu
raccr Ie-üerat da União e estabelecerá sua representação nos órgãos

ccnpetentes de fiscalização e imposição de multas administrativas.

JUSTIFICATIVA

A execução de multas administrativas por setores regionais da

Procuradoria-Geral da União, nos próprios órgãos de fiscalização

imposição das mesmas, garantirá a agilidade de processo judJ.clal e,
como conseqcêrtc.ta , par ull'\ lado, o aumento da arrecadação sem a defa

sagem inflacionária da moeda, e por um lado, o aumento da arrecada 

çâc sem a defasagem inflacionária da moeda, e por outro, o respeito
da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na
punição e na cobrança rápida e objetiva de multa consequente

['JPLENARIO

~_- -'~••••,g'tc.lnig'.lItCgll,lllo

EMENDA lPl1053-0 ...... _
(J CONSTITUINTE NElSON CARNEIRO

r;;;~;"'~

fui~~7ã7J

er;:;~'''~

fui~~7ã7J

.ull.l\ItI'.n'lIlellut.cllUllio' ,

Emenda Supressiva:
/

f'l PLEN~RIO

/

o paragráfo 3!i! do Art. 303. confronta-se em sua tota

lidade com o Art.398 e seus paragráfos.

Não entendemos como as empresas de pesquIsas, os cen
tros universitários e outros que tenham a mesma finalidade devem
competir em igualdade de ccndtccês com as empresas privadas com'
fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda, além de guardar coerência com o art 299 do

projeto, impede a comfusão conceitual entre meetn-c de Poder e fun -
. cionario público. a qual poderia trazer graves consecuênc í.es instJ.t,!!

cionais, processuais _ por violar o princípio da igualdade das partes

no processo - e orçamentárias.

Suprima-se alinea "i", inicio xt , do artigo 12, do projeto

de Constituição.q~ produtos e processos resultante de

pesquisa que tenha por base organismos vivos não Mserão patente

ados"

Suprimam_se do ~projeto:

A) O paragráfo JIl.

Art. 234 _ Lei complementar regulará o e§.

tatu to orgânico do Ministério Público.

Dispositivo Emendado - 30J

a seguinte redação

passando o art 234 a ter

~ÕA lPl1050-5
~ DEPUTADO MANUEL VIANA

EMENDA lPll049-1
fl DEPUTADO MANUEL VIANA

m----------.....".""."'.,-----------
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Alínea: as entidades representativas dos t.rabaãbadcres , na tupõt ese de
greve, definirão os eervaçce essenciais e Indr snenséver s a serem man

tidos para o atendimento das necessidades inadiáveis da conumtdede ,

JUSTIFICATIVA: A proposta Que apresentamos. ajusta a dí sooeacãc cantl,
da no texto do projeto Trata-se de definir a competência para a de

terminação dos chamados "serviços Indiecenséve í s ou essencaaf s".
permanecer- a redação do texto da comissão de s rs teme t í aaçãc , poder-é a

lei vir a regulamentar e a determinar quais são os serviços essencl 
e.íe, como ja a faz hoje, listando anúne ras atividades.

1
Modlf.lque-se a alínea vev , do Inc150 IV. do art 17 do prc jeto de Con.ê.

tltuição da Comissão de Sistematização I pela seçumte redação

~..P.A..1~!}OG2-~_·"'·" · ·1 [;] -'::.. -1
PDEPUTADO PAULO PAUl ~.--.J

p;~~~-- ........""".."'."."...--------j m~~-,-;;1
.r- ;U·Of••• ""~.\;,Q - ••----.

Suprima-se a alínea "i", do inciso lI, do art 17, do Projeto de Con.!

tltuição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA.: P" emenda euoressãve , ora apresentada. fere o princípio

da liberdade e autonomia s IndrcaL, uma vez que estabelece critério de

representação perante o Poder Público, tornando inócua a Liberdade prE.
clamada mais amante no mesmo projeto. Dessa forma entendemos, que a

classe trabalhadora e quem deverá oej.iberar e decidir sobre esses as

pectos

EME!!R.~_JPll!l_G3-7_ ..".__
tyõEPUTADD pAULO PAIM

d) supervemêncfe de fato eccnêní co mt.rensoc-dvef , t.ecruco
ou de infortúnio da esmr-es a , sujeito a comprovação jud,i

cial, sob. J?ena de reintegração ou Inderu aeçêo , a crité _

r i o do encreqa.do ,

JusnrrCI;T!v.'\- '" emenda apresentada é das meLs relevantes pela ll'atC:
rde que trata

, -ld-?-J< """ ""+ 16 ..... l';j~:'::r;"~~7''''
Mie! BRe se 3e sapít J] 9 H. OOS OIREITOS SOCIAIS

Art~ Inderuzação acidentária, devida nos casos a que se refere o iE.
ciso XXX do art rçc 13, não exclui a do m r e í Lo comum, em caso de

dolo ou culpa do empregador'

-~ tJ --';~"'-:J

j rr1t;~~7ã7J

Iociso'fl~roib-içãO de serviço ey;traordioário, salvo os cescs de emer
gência ou de força maior, com remuneração em dobro,

nelis1e e se as arU€!o 17, do Prej'ilte se Ct'OsHtllfçãe éa Se llSSÕO fie

s:istelilaHza~ã8, 8 se§eJiAte ! e~:se.

JUSTIFICAÇl'i.O: A matéria tratada no presente dí sccs i t Ivc , pela sua re
levância deve ser mantida no Projeto de Constituição

..1T~n.."":~ç.lQ7_:_--:__:-_.--_;c_---,
11."'~ X'l/tt etv Dvd' IJ o.. S<jvI",h ~-o:

ndie1aRe se ae aflige 13 do prejete ele SaAsUhti~ãe da eomi3:!>2io de

s1stell1atHaf;êia, o seguilile incise?

JUSTIFICATIVA. A referência feita ao artigo 13, inciso YXX , diz res
peito. ao ao Projeto de const.Ltuí çãc A proposta visa a manutenção do

dispositivo, pela sua eb r-anqêntn a e ehcácia

Inciso~ salário do trabalho noturno será superior ao diúrno ~JlI pele

Menos cínquenta por cento, independente de revezamento , sendo

a hora noturna de quarenta e cinco minutos. •

§ re _ É prcsueuce a culpa do emorepador ou comitente pelo ato

culposo do seu nr eccs to ,

§ 2" _ A culpa se revela por me;o de fal ta inescusável no tocaD.
te a segurança do trabalho, ou à sua execsaçãc a perigo

no desemceobo do serviço.

JUSTIFICATIVA: A emenda apresentada e de relevãncia, por isso deve

ser mantida no texto do Projeto de Constituição.

~RIO---

'EMENDA lPl1070-0
QEpUTAOO pnULO PAIM

EMENDA lPllOG9-G
(ÇEP';;'oo PAULO PAIM

, -;-hdoJL d., " .. ,,"'"'''' "'------- ---

I\dicione-se~OOS DIREITOS SOCIAI~ tJ"1-<.d..t. CAnA.~ ,

Modifique_se a redação do inciso XXVII, do art. 13. de Projeto de

constituição da Comissão de s.i s temet i aeção , dando a seguinte redação

rnc rsor garantia de manutenção, pelo e'aoreqecor , de creche e escola

maternal para os filhos e dependentes dos trabalhadores,

mínimo ate os seis anos de idade

JUSTlrtCATIVA: A emenda visa a dar mais eficacia a essa garantia

JUSTIFICATIVA: A emenda ec rma visa a manutenção do presente disposit.!.

'T;f-x 01.00 kl-\§.q tlll/ u:-U:··~1: 13 p.. S<íVl ....t-< MeIA~:

Asi'" o e se as aI'H~8 H" e scgu:lllte iPeiSB

Incis~ls0 salarial à extensão e à complexidade do trabalho realiz,ª

do;

Art. A lei. protegerá o salario e punirá coma crime a retenção defln.!.
t rve ou temporária de qualquer espécie de remuneração do traba

lho ja realizado.

JUSTlnCATlVA, A emenda vis. coãb.i r 05 abusos cometidos por determinal

dos empregadores. I

Alínea: a ent i daoe sInd rce I incumbe a defesa dos direitos e mter-es-,
ses dos trabalhadores, Irrdl'v í duaa s ou coletivamente, rnc Ius i ve como

sub s t f tuto processual em questões judiciarias ou adnf nLs t r-at Lvas ,

JUSTIFICAIVA. A enenoa oferecida, quer ccrrlçãr apenas, uma pequena
distorção, mas que, mesmn sendo pequena, traz consigo a posslbilid1!

de dé ser grande r r ata-s,e nada eaí s , do termo cateço-c e , que in

troduzido no dispositivo a que ora nos reportamos, pressupõe, lmpl.!
c í tanent e , um modo de organizaçdo e de estrutura sano icat , que rep~

te a legislação coroorat Iv.í s t;e atual, dí vr dmcc os Lr aha Lhado r es em

inúmeras categorias oro t í ss í cna i s Entendemos ceder os t raba l herío -

res, promulgada a nova constituição e com ela, a Idbe r-dede eutono -

rm a sind}cal, numa profunda discussao e reflexão deliberar pelo me
lhor modo de crçenraeção

EMENDA lPl1059-9
pDEPUTAIi~PAu~õP;;'H---"""------ -_o -~ L].i~J

~-;Á-R-1D--- .".... "'""'".,,........,.,--------- - -r E:Jj;;;'~L~

J - ------------".." •.-.. "....--------.- l
aodí racue-ue a alínea "f" , do Inciso IV, do ar t 17 do projeto de I
ConstItuição da Comissão de Sistematização, pela sequmte redação'

Al1nea: ao ditlgente sindical, alem da estabilidade plena no elrpr~ I
go, e garantida a proteção necessér í a ao exercício de sua at iví deoe,

Inc ivs í ve o acesso aos Jocars de trabalho no ãmtn to de sua renresen 1

ração, - I
JUSTIFICATIVA: A eeenda proposta, quer restabelecer ao m r í qenue SI!:!,

dical a estahilldade nj.ena, Que no dispositivo emendado não está 9a-1
rent í ca Utihzamos o termo plena, pois a simples m-ct.eçac cld esta-

bilidade, coder í a remeter a interpretações, que encontrariam amparo I
no preceituado no art 13, inciso I, do mesmo projeto e que es tabg
Ieee ressalvas a estab-ilidade Com essa redação, temos a certeza de

ver qerant rcc o exercício pleno do Mandado sindical outorgado pelos

trab~1I1adores, sem insegurança da ameaça de demissão por conduta ex.!. I'

gível em runçãe das atribuições oer t mentes ao cargo

Modifique-se a aã Inea "g" do inciso IV, do art 17 do Projeto de con.!
tituição da Comissão de Sistematização, pela sequint.e redação:

~R-i-O----~.uU,Q'cOw.. '.Q/lul~Qw' •• Io

"' Tn.ohu"IrI.....Io

Alínea' a assembléia geral é o órgão deliberativo supremo da entidade
s ínca cai , competindo-lhe deliberar sobre a sua constituição, organiza
ção , drsscfvção , eleições para os órgãos diretivos e de reoresentação,

aprovar o seu estatuto, e fixar, por ocasião de obtenção de normas c.Q.
letivas, ccnt.r íbuí cãc extensa ve a todos os trabalhadores que por ela

serão regidos e que deverá ser descontada em folha e receItu da à ent.,!

dade para custeio de suas atividaes,

JUSTIFICATIVA: A emenda Que apresentamos, objetiva diSCIPlinar de for
ma clara as atribuições da assembléia geral, em especial a fixação d-;

contribuições extens íve a todos os trabalhadores, "bcr ocas r ão da ob 
tenção de normas coletivas. A proposta visa estabelecer o principio
da reciprocidade entre os benefícios auferidos pelos trabalhadores em

virtude de normas coletivas e as contribuições pagas normalmente pe

los assoc i ados que mantém a estrutura da entidade sindical.

Modif:lQue-se o artigo 14, do Projeto de Constituição da COf\\lssão de
sas teuat í aaçãc dando a seguinte redação.

Art. São esseourados à categoria dos empregados domésticos, alem de
outros que viserrl à melhoria de sua condição social, os di re r

tos "revistos nos itens r r , IU j IV, V, VI, VlI, IX, X, XII,XV,

XVI, XVIII, XIX, XXIII, X>"V, XXVI, XXIX e XXX do artlgo 13, bem
como a Jnt.eçrecãc à previdência scc í ej e aviso prévio de des~!.

dida, ou equivalente em dinheiro

parágrafo _Único: E proibido o trabalho oonést.Jcc de menores e~

t ranbos à família em regime de gratuidade

JUSTIFICf.tTIVA. A emenda reflete a reivindicação das encreqeds domest.!
caso O artigo 13 ao que se refere a emenda é o constante do Projeto

de CCl'lStltUiÇão j ora emendado

....o'.un'I .. ~çI~ _

.Di'.Q..l,. ~;L'I1t.<."""'"Z2T.
06181e1'l8 se ao arhgo n, do Projeto de Constituição da Comissão- de
s í s temat í.zação , O-seguinte ~]tA:.&.<;U:!.;;""

Incis~roibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas,
salvo lei ou convenção co.l e t rva que, além dos controles tec

nológicos visando a eliminação do risco, promova a redução

'da jornada e um adicional de insalubridadesobre o salario
contratual,

JUSTIFICATIVA: A presente emenda visa a manutenção do dispositivo que

trata de matéria refevante pur-a os trabalhadores

Alínea: é prerrogativa da entidade sindlcal a representação nas nego

ciações coletivas de trabalho,

__________ fC1T~'.V.'.. , •• ç.~ HR:.. _

'Substit~a-se a alínea "m", do inciso IV, do er t 17 do Projeto de Con~

tituição da Comissi:lo .tIe Sistematização, pelo seguinte dispositivo:);
Inc1s~ garanba do direito ao trabalno nlediante relação ele emprego

estável, ressal vados'

tléle:lBR8 çg 39 nl'tigo 1:5•• G se§1ol1At:e lAe1~e

pP"llNAruo

..Alínea: E livre a associação profissional ou sindical em todos os ni
'leis, a aquisição da personalidade juTidiea de dirello privado pela'

associação profissional ou sindical se dara medlante registro em cal.

torio,

subs t i tua-se a alínea "a", do inciso IV, do art 17 do Projeto de COrl.§.

tituição da Comissão de Sistematização, pela seguinte redação

JUSTIFICATIVA: A liberdade e autonomia sindical j rcomo estão dlspostas

no ProJeto de Consbtuição, esbarram na detrminGlção de serem defIn~-1
das em 1el Entendemos que a existência das entidades sindicaIs, frg

to da vontade dos trabalhadores, se dê pelo simples registro em cart.Q.

rio

a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmentej'

b) contrato a termo, ndO supeuor a dois anos, nos. casos de

transitortedade dos serl/iços ou da atl111dadê do empresa,

c) Drazo'> definJ.dos el'l contratos de experiência, não supeu

ores a noventa dias, atendidas as pecullandades do tra:
balho a ser executado,

JUSTIFICATIVA: P, emenda que apresentamos, $ubstitui o dispositivo do

texto do Projeto, que restringe a representação perante o Poder Públ.!.

co para apenas uma sindIcato. Por outro lado, propomos Que as enlid~

des sindicais tem a prerrogat.iva/de representação nas negociações de

trabalho.
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DISPOSITIVO EMENDAOO. Art 198

At~ os daas de hoj e, as ent.adades dedacades ao proble

ma dos rdcscs em nosso Pais tem dado tudo que podem no sentado de min.,!.
muar os seus sofrimentos \ destacando-se entre elas a Federação do Co
nercac c o SESC de São Paulo, que 'reaLaaam realmente um trabalho a ní
vel nacacnaa , de asaãs têncaa eâetave a uma enorme Eaaxa dessa ma'rgma

Lazada classe et.âraa ,

As promoções regacnaãa prcmcvadas pelo SESC, COMO ain

da agora do D1.strlto Federal, representam o espa.r rtc humam.t âr-ao dos

dar-agentes enpresardars de São Paulo, exemplo que devera ser seguadc
pelos deaaa.s Estados e que produzem efea.tcs tão grandes que são recc
nhecadcs e proclamados até mesmo pelo Poder Público.

Temos esperanças de que nossos colegas Constituintes,

ao exammaren esta proposta, a acolherão no seu todo, Incãusave numa
homenagem âquefes que. usando seus recursos prôpr-acs como as J.nst1tu1
ções acaraa reeeraaes , estão desde mU:l,.tos anos preenchendo uma lacuna
que pertence ao Governo.

precasemcs de muatas Federações de Comercio e de outra
entadades COmo o SESC de são Paulo, nesta luta que a cada daa tem seu

efetavc aumentado, graças ao aumento da mêdaa de vrda de nosso povo.
apesar das aaensas dJ.fJ.culdades porque passa em toda a sua vads ,

As serventias de justiça serão organizada
e mantidas pelo Estado, incluídas no orçamento do Poder Judiciário.

EMENDA SUPRESSIVA

Extinguir o § único do art. 198, passando
o "ceputv a vigorar com a seguinte redação:

f'J PLENARIO

EMENDA ÍP1l083·1
tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

flY:O;':J
Pç;'~ã7EJ.

EMENDA lPl1080-7
(JDEPUTADO PAULO PAIM

JUSTIFICATIVA: A eneoae visa a garntlr eret ivanent.e , que o trabalhe: 
der cerceberé o bener.tcfc , enquanto cercui er o cesencrecc

Modlfique-se o inciso lI, do artigo 13, do projeto de Constituição da

Comissão de ststenet í aacso, dando a seguinte redação'

Inciso: seguro cesemcrenc até a data do retorno à atividade para todo
o trabalhador que. por motivo alheio a sua vontade, ficar de

sell'J:~egado;

_ ltuollun.....ç.o ---,

[

OdI f i Que_s e a redação do Jncf so VII, do artigo 13, do projeto de con~
tituição da Comissão dê Sistematização, dando a seguinte redação:

Inciso: garantia de um salário fixo, nunca inferior ao salário minillO'1
alérr da remuneração variável, cuendo esta ocorrer,

JUSTIFICATIVA: A emenda visa adequação de redação,

EMENDA lPl1079-3
t"OCiiUrAOO PALO PAU"l

EMENDA lPl1081~S ,.". ---,
tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

,."- tUtfl/Jvlll"C,,ç;,O

r.T" .~I....IO'COU'I.iO/I ....COIl.. lla ...,

JllSlIF'ICAIVI\: A proposta que apresentamos em rcroe de emenda a t ende

a reivindicação dos novrme-rt cs de mulheres e do Conselho Nacional da

Mulher.

Modifique-se o inciso XIX" do artigo 13, do projeto de ConstituiJ;ão

da Comissão de sãstenat Iaação , dando a seguinte redação

----- "",'~,,"'''-'----- .
Hadi fique-se a redação do inciso XXV. do ar t 13. do projeto de Con~

tltuiçl\o da Comissão de Sistematização, dando a seguinte redação.

rndfsc- -proibição de locação de mão-de-obra e de contratação de t re-
balhadores avulsos ou temporários para a execução de trabalho

de natureza permanente ou sazonal,

JUSTIFICATIVA: A enenda visa restabelecer o dí spos í t i vo aprovado ori-!
'91nalmenle na Subcomissão dos direitos dos Trabalhadores e serv.roorcs I
Públicos '

Inciso: licença à mulher gestante, antes e depois do parto. ou no ca
so de ãnteerunção de gravidez, com renuneraçêo integreI, POr
período não inferior a cento e oitenta dí as ,

JUSTIFICATIVA
E"~~'ou

csy"~LB1

JUSTIFICATIVA
Melhorar 3 redação do "ceputv , tornando-a mais clara, e impedir

a formação de uma esdrúxula carreira nacional de serventuários, ou a

adoção de um padrão nacional de remuneração dos auxiliares da justi

ça , o que. alem de violar a princípio federativo, levaria, por certo,
ao nivelamento por baixo, aviltando tal categoria.

Art. - Os MunicIpios, os Estados e a
União poderão cobrar contribuição de melhoria dos proprietários de
imóveis valorizados por obra pública, tendo com limite total o custo
da obra e como limite individual o acréscimo de valor que dela resul
tar para cada imóvel beneficiado. -

,I" DISPOSITIVO EMENDADO _ p.'-&/..o fJJL) tA
f'-"fzJ."o.z~*.rJ"",,"d<~~.

EMENDA:

EMENDA lPl1084-0 '"~. -,
tJCONSTITUINTE NELSON- CARNEIRO

f'JPLENARIO
m-

Tt
. , oh un ' . IC. çi o, ---,

nuOf.~.""c.çb ==-::-::=-~....,.,'7"1

DISPOSITIVO EMENDADO _ T!TULO lX, Capitulo

EMENDA ADITIVA

.1....._fcOu.. dof....coll'uitl- _

VII

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 188, II, b

EMENDA MODIFICATIVA

O Art 168, lI, b, passará a ter a seguin
te redação, suprimida a alínea c.

_ A promoção por merecimento pressupõe doi

anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz o primei r

quinto da lista de antiguidde, salvo se não houver. com tais requisi
tos, quem aceite o lugar vago, observados os critérios objetivos de
aferição estabelecidos em lei complementar

Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea,

criar obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas
no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a idéia de
carreira.

Tal como proposta a redação da alínea É:, terna-se desnecessária
al!nea E" além de a matéria ser mais para lei complementar.

EMENDA lPll082-3
['J CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

f'J PLENARIO

Modifique-se a redação do inciso XVIII, do artigo B, do projeto de
constituiçdo da ccm s aãc de sistematização, dando a seguinte redação:

Incl<;o: gozo de férias anuais de pelo menos trinta d.ras , com pagamen

to igual ao dobro da remuneração mensal;

JUSllrICIHIVA: A enenoe que oferecemos pretende acenes a adequação de,

redaçlio

Inciso: proibição de trabalho extraordinário, salvo os casos de emer-.

qêneLa ou de força maior, com reeunereçãc em dobro;

'Modifique-se a redação do inciso XVII, do artigo 13, do Projeto de

ConstItuinte da Comissão de Sistematização, dando a seguinte reda

ção:

, •• tII.""'fco'..".ofsUlCllU'".io _

~IO

o tnbuto surgau Iuc rdamente na ConstituJ.ção de 1934
(art. 124), fol. reiterado na ConstJ.tuJ.ção de 1946 (art. 3D-I), e ren.,2
vadc na Emenda nl' 18165 (art.19), ao reformar o s rseena tr:t.bu'tário,

sempre com os 'requas i.tcs expllcitados no daspcadtavc proposto. A

Const1.tuJ.ção de 1967 manteve a cont1'1buição de eeãhorae , contudo, om.,!.
tudo o Líma.t e and rvaduaf para a cobrança, talvez por supô-lo impl.í

C1tO na valorização (art. 19-IlI e § 3 9 ) . A ConstJ.tu1ção de 1969

restabeleceu o tributo com todos os pressupostos tradic10n31S (art.
18, II). TodavJ.a, a EJnenda n 9 23/83 regredJ.u na matér1.8, ao substJ.
tU1.r a valorização por benefícJ.o no .imóvel e sUprJ.ID1.r novamente o 11.

m1.te 1nd1.vJ.dual.

A just aça SOC1a1 em que se fundamenta a contrJ.bul.ção
de"-melhorJ.B :lndJ.vidua11za ..eu fato gerador na ~or1.~ do imóvel

causada por obra pública construída pelo Mun1cíp1o, pelo Estado ou

pela Umâc , E seu Eam exage doas liJUltes na tributação: a despesa

com a construção e a valorização produzida em cada .1movel.

Esta sugestão, pOJ.s. oh] e'tJ.va restabelecer a contr~bui

ção de melhorJ.8 em sua Ulanente natureza e nos lJ.ml.tes que lhe são 1.

nerentes, conforme prospera em outros países:-, /l

No lJ.mite total a cobrar subat.Ltuamca a despesa realJ.

aada pelo custo da obra, porque este tem conceat;c contâba.I preciso e
porque a exagêncaa da realJ.Zação da despesa postergaria a cobrança
para período posterior ã construção.

A construção de ae Ihor-aa tem J.mportâncJ.a especial para
os MunJ.cíp:l,.os cuj as obras mais valorizam imóveis urbanos. Daí terem

aadc aencaonadas as pessoas tributantes da peraferaa para o centro.

Dos mais Justos tributos é a contribu1ção de nefhcrua ,
que obj et.ava ressarcir o erârac dos gastos com obras que causea valo

r1Zação de 1move1.s de prcpraedade par t.acuãar , SErve. ãncfusave , pa
ra prevem.r o uso de postos govemamentaas para promover enraquecaraeg
to de pessoas mediante obras prêxmas a J.môve1s que lhes pertençam.

JUSTIFICATIVA

Acreecenee-ee o seguinte:

Torna-se. por conseguJ.nte, necessãrJ.a a atuação dJ.re
'ta do Poder PüblJ.co, no sent1do de garant1r o bem-estar de todos aqu.!:,
les que atlngem a senescêncJ.a. especJ.almente os da camada soc1al des

provJ.da de recursos para a sobrevlVênéla.

Art. - Os poderes publicos destinarão
anualmente verba orçamentária da receita tributária da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à assistência no lar
carente, à criação e à manutenção de instituições para a internação
de pessoas idosas

§ 1Q - As instituições para idosos deve

rão atender às necessidades específicas dessa fase da vida, nelas se

incluindo, obrigatoriamente, os acompanhamentos geriátrico e geront,2,

lógico.

Desse umversc de la milhões, 70\~rcebem. para sua
subsrs têncae , de zero a três safâracs mín1.mos. conârgurandc uma popul,!
çâc de baaxa renda. Essa .camada sccaat , portanto, deve receber maa or
atenção do Estado, no seneadc de serem satl.sfeJ.'tas tanto as necess rda

des blológJ.cas quanto as cul turais e SOCl.aJ.s especIãrcas da Eaaxa et!

r aa , evanendc-ae , também, a convivência de idosos sadaos com aqueles
portadores de-doenças fís1.cas ou mentais.

Enquanto o 'MPAS prevê para o ano 2.000 uma popUlação

de 16 m1.lhões de idosos, estudos realJ.zados por especJ.alJ.stas indicam
que atl.ngJ.temos ; ano de 2.005, com uma população de 34 Jll11hões de pe~

soas com maJ.s de 6D anos.

§ :32 _ Os idosos lúcidos não deverão con

viver com aqueles portadores de doenças mentais.

Art. - A lei regulará a celebração de
convênios com entidades particulares, de forma a resguardar o cumpri
mento das disposições do artigo anterior

JUSTIFICATIVA

Segundo os documentos oãacdars , a população lodoso no

BrasJ.I é de • atualmente, 10 mJ.lhÕes de andavfducs , Para esse um>
verso. o Plano de Metas da Nova RepilbLa.ca pz-evê o atiend amerrt c a ape-.

nas 740 adcscs em grupos de ccavavênca.a anterna e a 70 ml.l em grupos
de ccnvrvêncãa externa.

idosos carentes.
§ 2!:! - Terão prioridades de internação os

Modifique-se o Inciso VI, do art 13, do Projeto de ConstItUIÇão da
tomissão de Sistelllatizaçã~, Pela seguinte redação

JUSTIFltAIVA: A emenda Quer qar-ant.a r- e re t Ive-nent.e ao t:tabalhador
ceecensc efetivo, sem prejuízo de seu saj é r ro ,

JUSllrICATIVA: A emenda visa a garantir a irredutibilidade também dos I
proventos da aposentadoria

Modifique~se o inciso XVI, do artigo 13, do projeto de constituição
da Comissão de Sistematização, dando a seguinte redação:

Inciso: irredutibilidade de salário. vencimento e proventos da apose.!!
tadorla;

Incho: repouso semanal nos sébados , domingos e feriados civis e reI.!,

giosos, de acordo com a tradição local, nos serviços essenci
ais e indispensáveis, o trabalho em dia de repouso só seeé
permitido em qualquer circunstãncie, no máximo duas vezes ao
nes , devendo aíndf' , o trabalhador receber a reaencreçâo em d.Q.

bro;

• JUsnrlCI\TIVA: Adequação de redação

EMENDA lPl1078-S
f:lõEPUTADO PAULO PAIM ~_..J rr-";;°:=J
P~ltN~RIO i rriV~t~=mJ
r.r lt.,Of.....mc.ç;.o -,

r.r
tl

. 1'lIf ...."'oc..çlD _,
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tod&lS as ãeapesau decor-r-en'tea do exercfcã c da at,!,

vadade pror~as1.onal exer-cãôe peão contribu1nte,qtJ.l;l

constatui o i'ato garador ao tr~buto".

Jt:31'IFICACXO

o artigo 4SB passará a ter a seguinte redaç§o:

Art. 458 - O mandato do atual Presidente da República terminará em 31
de dezembro de 1988.

acreecerrte-se ao art. 164, do Proj,!

to de Conetit.... il;&O, o seguJ.nte parágrafo ún1.co:

É soci~lmente justo que, d9. mane í.ra

ab1'angente , sej;uu as despesas que o pro:iasicl1al é obriga

do a desil~bol.5ar, em :fUnção do odeio que exec-ce , ee jeaaes

contadas no c.álctllo do J..mposto da r ande ,

JUSTIFICATIVA

A transição se completa com a eleição direta para Presi
dente da República em 15.11.1988.

"Art. 164 - •••••••••••••••••••••••

Parágrai'o Úr.1.CO - Qua:quer cidadã o

que detenha as condiçõas exig1.él.as [J'1.I'8 catldidatar

ae ao carga de Pree:õ.dente da nc~b::'icfj" podará ~

teõ-rar o Oonaalho de Uin1.stroõ".

Na veraeae, o regulJUl'lento âeeee tr,!,

buto já pe.mita o desconto de alg...m'\:J êeeeae deepesee que,

enta eeanto, e J}uSSO ver. ôeve ser direita c.orJstitucl.oJ.d1maa.

tu IJ.sUe,5Ur-laCl, df' forma r..'l.is ampla.

; , Talo proy.5sito J.el:lta eiIlelvll:l. ":luG,e.:!.

~~X""Il:Iou. ce.recet a ncoll.iJa~

'Ud"O/COMlllloIIIIIC"""llo

TllfÇ'~U'T"IC~to, -----,

AC:'eaccneea-ue ao 9.rt. 100, do Projeto

d~ .constituição, OD se,;rJ.i."ltos !tcns XIX e X::t:

"ATt. lon - •••••••••••••••••••••••••

XIX - aprovar a venda de eeaae e o;l..i

paaenece bél1.cOG para o 'Sxterior;

1.X - aprovar li J..I1Dtalação de uemee e

ineto.laiões ':lua: utiliZe;::: q ..llusq..ler fOr'.J1!l.6 de energia

nt..clear'.

r.r- 'u"Nun.. 'e.cão----------___,

Constituinte Airton Sanàov'\l

xeeeeeeaee-ee '10 art. 99, do Projeto de

Constituição, o sagu.inte parágrtlf'o único:

Ccmo o projeto de texto ccnetatuci&

nal é omissa a respeito, temos para nós que dave sec- daf'1.n!

do que poderão ser in~egranteo ào Conselho de t:mistros, t2

dos aqueles que preenchem os requ1.sitos exigidos para os qta

'Prd'tenc.am canib.êatar-l3e à Presidência da napúbl~ca'l

Tal o birCtPÓS1. to desta e...enâe que. eg

per-ecoe, há da zr.e~cer uuaridl:l.

EMEl'IDA lPi1691·2
I!J

I!J

Trata-se de uma medida de caráter social e humano.

JUSTIF reATIVA

o artigo 368, passará a ter a seguinte recaçãc s

_ A partir de sessenta E: cinco anos de idade, todo bras.!

leito I independentemente de prova de recolhimento de
contribulçt!oo para o sistema de seguridade soeisl e de§.
de que não possua outra fonte de renda. fará jus à pe.r.
cepção de renda mensal vltaHcia equivalente a um sal!
rio mínimo.

Art. 368

EMENDA lPllOá6·6
l!JCONSTITUINTE PAULO HACARI~u~c~

Acrescente-se ao Título IX, Capítulo 11 da Seguridade
social o seguinte artigo:

Art. - A Seguridade Social celebrará convênios com os Estados
para instalação de laboratórios, destinados 80 fabrlco
de medicamentos essenciais às camadas mais carentes da
sociedade brasileira.

~ es.aencãeü , por com,eguinta, que RS m.!

térJ."Is ea telA se",.Jm, obriBJ;l.tor~A1LantO;!lqprOVfl.Ôab pelo Congr-ebtlCl

1\o.'::J.oI"I'\l, o ":lua' l:'l.'01>O:::':::J.V~l.1tÚ tl.aII.Gç.ar~nc.ia e l.egl.timilhda 'll:i

- OPd'I'3.,.õ~s e1lJ ,!ul:tstão.

LamentaveJ.t;;.e..~e, tem h"!vido mui"tn irra,!!

1)onsabilidaJo. neste Tais, no que tanga à venda de armamentos 

para o ::':x1;grior e na ir.st"llaç:io de uemae a demais equinatlentos

que utilizam ono;r6ia nucâeez-, O acordo nuclear õrasil-)'letl<tnlla

e o .rãaecc ~ue se constit.li na üsina ae Angra. dos Reis o~o '-t:!xe,!!!

.pIos dessa f>1.tua.ção.

Parágrafo único - O congreGso :r.aciona 1

ter;! representação era todos os Conselhos estabelac.,!

doa nesee Com;tit.... ição. em pala menoa ~ quarto Je

eaa Taspócti·va co~?oCiç;;o".

"Art. 99 - .

X f'm da que haja efetivamento "t:ransPit

rãnci~ ea todos os org&l1ismos federais, particularmenta nos

óréio::J colo'!;;iadcs es"tab~lecidoa pala Lei llo1.or, ni'ig-ua-a-ee-nce

fUnd"l.mcntal ctue intog:':'Om sua co.:::po.cição z-epresentnn'tee do COQ

gresso ~ra:::ional.

rr;;;õB",

!WJ'8?]!'IPLENARIO

,EMENDA 1P1l087·4
tJ CONSTITUINTE PAULO MACAR;;;;

r.r 'Ln..Ille/~.M'..1oJ'."'«I ...do ___,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA-
;USTIPIOActc

Acrescente-se ao art. 300, do Projeto

de Constituição, o seguinte 5 2I!, renuaeraâo como 5 lD o..ÚDi-

co ora eX1.t.tante:

A em,,=ndq tem por anelo preencller 1~1:.!:!

na a;o.iuteute ne -projeto de texto ccmstitucion9.1,paZ':o11tindo &l

expropria;:;:o dt:! imóv~is p~rticu1ares pela 1"Li90; l'Bra rlnu de

utiliJ'lde :fIlbhca, ...,)dian~:: depót,;.to da imoortânci'\ etJ,l.livlll...r.

te eu v'llor venal do itlóval,declqr..do pelo respectivo pro,l'J.!!

t,~rio •

~ 19: - ••••••••••••••••••••••••••••••

·'Art. 300 - •••••••••••••••••••••••••

• ~ 2D - A União poderá c.e:Japropriar ,

por ...t1.1idede pÚ'b11.M, ittotveia perticulares. autor~"'2

da a reepect1.va posse- I:led~ante depós1.to da 1.L1portgn~

correspondente ao valor venal declarado pelo propue

tário. Para ei'e~t.o de lar.çamcnto Je tributos, o pro

prietário atu'llizarâ ant..almente o v'\lor do i.w.óvel. 70

C.:HIO da s.la omissão. o Poder ~blico fa~ 8 devida

correção,na forma da_lei;islação pertinente".

EMENDA.IPl1096-3 -·--------,1 m='p'Q'P'''''-----:
(!1 Constituinte BRANDXO MONTEIRO _ L.....- _J
r.r-- ....u.h...'~...'"I.''''''e••,ulo ,

EMENDA lPl1095-5
tJ Coneti tuinta Airton Sandoval ] rr=·r...;;~
l!J "~:;:~;:;'."'CDMIUlo-------"'J (ITjTi-;;7§1J

tll... '.".".....~.

§ 1.11 - Os 3ste.doe e o Distrito Ped,!

ral podexio institUJ.J sd1.cional ao im~.\Jto sobre a re~

da e proventos de <:iu~llJ.uer natureza, "l.té o ~imite dd

C1.nco par cento do valor do :uaPOl:Jto devido à Un1.ão por

pe:JBoas f!aicas ou jurídicas raG1.dentt:ls ou dOI:l1.Cl.I~e. 

das nos ~Bpact:i.Voa territórios, distribuindQ vinte e

cinco por cento do total aITecadado aOB respect1.vos ~•.!!

nic!pios, observado o meamo critério previsto no ~2~

do art. 276".

J U li 'LI 1: 'l:' I' C A ç ~ O

Dâ-se ao ~ 12 do art. 272, do Projeto

de Const1.tuição, a seguinte reda;ão:

"Art. 272 - •••••••••••••••••••••••••

B Justo que P3rcela d:l Bn ecadaçâo 

do adicional ~obl.e o imposto ole renda. inst~tu!do peloa =:at,!!

doa, seja ratead'l entre os Z.;Unic!pios loca1i~aàos nos rebJ.'t.c

tivos te!ritórioo, t:lie \.iUa o tato gerador do trib..to e, corls~

qt1entIõIU~nte, ;ir.. adic1.0hsl,seUipre ocorro nos própr~os l"wu..::! 
pios ,":lua rl13Vl.~. portanto, ser 6liuil1toadoe com oarcentü::Il do

,hraci'1.t12Ju "l t::;;ue~observ:;'nci'J. do critério de dls
tr...llu;''so'iv do r,:;;"

Trat'l-=>c da ::I.adidt:l. caaenc í.aãnenue da-

r:lcc~tica e q ...e, inc2u:>i-rc, avit":t:-k a atl..::I1. m...b ...::rvi3."lcio. ãec

sca ~onl>al'l.oa aos dlt<1,:::C.;; d.o ~üjtJr ~Ãec.ltivo.

f"Y~~;':J

CJl(io;u;l
'Lld.""._..Io/.IIK.....lo ,

f'JPLENARIO

Acrescente-se ao artigo 335, o seguinte inciso:

A emenda visa assegurar a produção de medicamentos, por
intermédIo da CEME, para atender às necessidades da Seguridade Soci
al, bem como desenvolver a indústria e a tecnologia brasileira do r!
00.

VII - Recursos provenientes de dotaçlies consignadas nos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A proposta visa permitir recursos das pessoas Jurídicas
de direito público interno acillla especificada.

SupriJ:l8.-.ee o item 'lII do OSPllt do art.

158, do" Projeto de Constituição.

'EMENDA lP1l08S:2 ..~. ..,
l: tONSTliUlNTE PAUtO MACARINl

r.r- t .. t1INIn' .. IC.~. ___,

r.T"--- nl<to/""n"~-__--__---.....

Jt:STllõ'ICACXO

Em oonsonância com o est~ttl:!do

it~lIl. VII do a.rt. 158. do pro3eto de tex.to conl:ltltuclona,1. ,

compete ao Preaidente da RepÚblica diaso1var, ouvido o COA

selho da :laJlÚ'blica, e noa c'aeolJ pra...·istos na Constituição,

a Câiilara 'E'e.1.aral, oonvocando eleições eJctõraordinárfas.

Tal. dis"ii:Qsição ae nif'a a t'igu'X'a. iib

surda, ainda que no contexto do sistema parlame.tar de governa.

pois 06 dePlltadoa foram eleitos, pelo povo, P9r1t. o\Uõprlr um ma.!!

dato prá-determinado, que não do1fa ser intorrompido.

aonatituin~a Urton S~ndoval

' ..T.' ...... 'lCoPt

Acrescenta-se ao art. 270, do I'rojeto

"Art. 270 - .

5 5D - Para o o9lcu.lo- do i[tPosto Prj!

visto no iteJl> 111 deste artigo, lIomo deBcontadg. a

EMENDAMODIFlCA'l'n'A

DISPOSITIVO EMENDADO: § 4~ e § 5!! do artigo 272:

Dê-se nova redação BO § 4! do artigo 272, supriDlindo-~e

§ 5~ .. renwnerando-se os de~is:

f 4~ - Ao aliquota do -imposto de que trata o item II seró

progressiva, em função do valor dos quinhões e do grau de paren

tesco dos herde:J.ros. Incidindo sobre imóveis, os :a.mpostCfs de que

tratam os itens I e II competem ao Estado da situação do bem, ain

da que, no caso de transmiesão "causa mortis", a sucessao seja

aberta no Exter~or. Incidindo sobre bens móveis, títu10s e crédj.

tos.. o i.-posto previsto no item rI cOlllPOte 00 Estado onde ae pr,2

cessar o itlventário ou orrol8lllento, ou tiver dc.ic!lio e doador.
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JUSTIFICATIVA

te redação.

o Inciso II do § 22 do art. 270, passará a ter a seguin-

p:r;~~'~~

[l[{JoãiYJ
nllO'....."r'"~b_- __,

Art. - A receita da Seguridade Social será formada I"lediante ~
tribuição tripartite, em partes iguais. da União. do e!!!
pregador e do empregado.

JUSTIFICATIVA

A redação proposta visa tornar clara a participação tri
partite na receita da Seguridade Social. bem como a responsabilidade
de cada dos particIpantes do sistema de Seguridade Social.

Acrescente-se ao Título IX. Capítulo 11 da SegurIdade
Social, o seguinte artigo:

tJPLENARIO

EMENDA lPlll05·6- .~., ~

f:J CONSTITUINTE PAULO MACARINIr:r;~~;"~

ffi7~·.;;;J

II - Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exte
rior, assim como, sobre operação de venda de veículos. máquinas
e implementes agrlcolas e rodoviários, adquiridos pela União F~

ererar , pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Territ6rios
e Munic!pios.

A emenda visa reduzir sensivelmente os custos de tais bens

possibilitando ao Poder Público renovar seu parque rodoviário.

EMENDA lPlll01·3- _.,------~
(!JCQNSTITU;NTE PAm O MACARINI

tJPI ENABTO

A adoção da alíquota progressiva para o imposto de transmi.§.

são "causa mortis" é uma fonna de prOlllover gradativamente a distri

buição de rendas e patrimônio.

Até 1965 a le!1'.1.s1ação tributária de alguns Estados agravava

as heranças com imposto progressivo que alcançava a alíquota de

29\ quando o legatório fosse pessoa estranha ao eeeeeeee, Em todos

aS"Paises mais acb.antados do mundo, que reconehcem o direito à h..!;!

ranÇa, o :unposto de transiÇão é progressivo.

No Brasil com o advento da Revolução de 1967, esse iJ:nposto
foi. drasticarnent'~-~u-;ido--;-;;;a alíquota de 2\. o que favorecem

• fo:a:mação de impérios fa.ú.liares e contribuir para a conceDtr§.
çio de patrimônios.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lPll097·1 ....,-------, ~PM..D.B"'.---,tJ CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA . ~ -'

.~ul""'/cUIl.b/.ulc•• 'ulo

EMENDA lPll106·4 ._. ~

t:CONSTITUINTE PAUla HACARINI J rr-;.:~::J

I fI7[i'~z:;I!'lPLENARIO

EMENDA lPll102·1 ....:, ~
l:J CONSTITUINTE PAULO MACARINI I rr=;;~:oo:J

L!:!~'!!!!J!...- __.JI fD!Li';07J

'Altera a redação da letra "e", do inciso VIII, do Art.12,
que passará a ter a seguinte redação:

e - O Brasil adotará o sistema de nueereçêc única para os seus cida
dãos.

~__- __-_--_l~1l0/~~Il'foc-.;I~,__--- ~

JUSTI FICATIVA

~__--_-_---TUT.,.U.lI".&!ilo _,
nceescente-se ao TItulo IX, CapItulo r r , secãc II _ da

Previdência Social o seguinte artigo:

~--_-_--_--lUTO''''Il''IC~iO - __-_-_----,

Um dos grandes entraves no atendimento universal de segu
rida de soeiaI é a inexistência de um cadastro central. -

Ademais o grande número de fraude é decorrente da possibi

lidade de um mesmo cidadão. com diferentes cocueentos , inscrever-se 

mais de uma vez e assim obter duplicidade de benefícios.

De outro lado a existência de homônimos dIficulta. ainda
mais. um efetIvo controle e a formação de um cadastro confiável.

Adotando_se a numeração única -pccer-Iemcs ter no âmbito
da seguridade social, um acompanhamento da vida do cIdadão, desde o

seu nascimento, e, este teria um cadastro permanente que permitiria ime
diato e pronto atendimento em todo o território nacional.

p:r;~~;:J

F7[i'~âLEJ '

Capítulo tI, da PrevidêncIaAcrescente-se ao TItulo IX,
Social, o seguinte artigo:

f!J PLENARIO

Art. - A administração dos órgãos de direção. em nIvel regio_
nal e nacional, da Previdência Social, serão compostos
de forma colegiada e paritária, com representantes da
unrãc , da classe operária e dos empregadores

JUSTIFICATIVA

Esta emenda representa o processo de democratização e o
esforço para a melhor transparência administrativa da PrevddêncIa S,2
clal.

EMENDA lPll107·2
l: CONSTITUINTE PAULO HACARI~~;'

p:r;~~-';:J

t'lLi'~ãf8?l

JUSTIFICATIVA

A emenda visa reduzir sensivelmente os custos de tais bens,po!.
slbilltando ao Poder Público renovar seu parque rodoviário.

c - sobre operações de venda de veículos, rnáQulnas e lmplementos agr.!
colas e rodoviários, adquiridos pela União Federal. pelos Estados
pelo Distrito Federal, pelos Territórios e Municípios.

ncrescente-se a letra HCn no inc1co II do § 11" do art.272:

~DA lPllHl3·0 m ..' --,

tJêõN;TlTUINTE PAULO MACAR!NI

tJPLENARIO

E~~~'~:J

!"lU'~8!ã7ll:J PLENARIO

"

EMENDA lPll098-0
l:J CONSTITUINTE PAULO MACARIHI

go:
aerescenta-se ao Titulo IX. Capítulo III o seguinte art.,!

Art. - O ensino do cooperativismo constituirá disciplina obrigatória.
nas escolas e instituições de ensino de todos os graus.

JUSTIFICATIVA

rrPi.ioã:J
fI{(ioãjã7J

nfar_se_lto. devIdamente etuar Iaeccs ,»

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva assegurar o monopólio da Previdência S~

eial evã.tanco-se as tt'istes experiências vividas pela sociedade brasl

lttira com inúmeras entidades privadas deste setor.

JUSTIFICATIVA

Art. - A Previdência Social é monopólio da União Federal.

A Lei disporá sobre a incorporação, pela União, das
instituições compulsórias e complementares de PrevI
dência Social.

Ao § lQ, suprima-se a expressão:

"data em que terão atualizados os seus valores"

Ao artigo 197, acrescente-se após "far-se-ão":

EMENDA lPll108-1 .... ~

tJCONSTlTUINTE PAULO HACARINI

tJPLENARIO

p:rPHoã:J
flTio07]tJ PLENARIO

EMENDA lPll104·8 ._------~
tcONSTITUINTE PAULO MACARINI

A presente propositura, elaborada pela Associação dos Ad
vogados Cooperativistas do RIo Grande do Sul tem O apoio institucio:

nal da DCB/OCERGS e da Frente Parlamentar do Cooperativismo.

~ fundamental que a nova Carta Magna assegure uma efetiva
proteção -ao sistema cooperativista objetJ:vando o aumento da P.f0dução
agroindustrial.

Esta proposta está a eerecer o apoio da Assembléia Nacio
nal Constituinte

l~r:rO'''5n'ICa;Io

o parágraf.Ç. Único do artigo 306, passará a ter a seguinte red,!

JUSTIFICATIVA

A medida resguarCla os interesses das partes e preserva o
patrimônio público.

Art. - Constitui monopólio da Seguridade Social'

I - Seguro contra acIdentes do trabalho;

II - Seguro obrlgatórlo de danos pesecare causados por
veículos automotores de via terrestre.

, •• .IfIIO/u"'*s1o.'.""...... ub .,

Acrescente-se ao TItulo IX , Capitulo II - Da Seguridade

Social, o seguinte artigo:

çlo:

EMENDA lPll099·8· ..-'--------.-..1 l'rp"M"O"B'---'
f'lCONSTITUINTE PAULO MACARINI . C.- _,

JUSTIFICATIVA

JUSTIfICATIVA

Acrescente-se o Parágrafo 61l ao i~ tO IH::do artigo 213'

A emenda visa reduzir sensivelmente os custos de tlas ben
• ) ;sbili t.endc ao vooer Público renovar seu parque rodoviário.

Com a presente sugestão. pretendemos regular no texto c~
titucional. um assunto que tem sido fonte de graves injustiças. Trata
-se do pagamento, por parte do Poder PúblIco, de débitos resultantes

dé condenações judiciais. Como se sabe, a lei faculta à Fazenda Públ!

ca pagá-los. segundo provisão orçamentária e tia medida de sua dispon!
bilidade de caixa. Até aqui, embora o prejuIzo do credor em razão da
demora no recebimento, é compreensIvel que assim o seja porquanto não

há como coagir o Estado e pagar com recursos inexistentes

Ocorre que quando a Justiça requisita o pagamento de cond
nação. via precatório, o cálculo desta é feito com antecipação e o
montante assim apurado fica inalterado, mesmo que a r aaenca Pública o
quite anos após a apuração. Numa economia inflacionária como a nossa.
percebe-se, de pronto, a grande defasagem com que o credor recebe o

que lhe é devido.

Em face disso,nossos tribunais vêm reconhecendo, parcifi

camente, o direito do credor a haver e a complementação da correção
monetária. Ela s6 se dá. no entanto, com a expedlç:io de novo precató
rio que, por sua vez, será pago novamente com atraso, iniciando-se um

círculo vicIoso que só se encerrará no dia em que não mais tivermos
inflação.

Embora a jurisprudência maIs avançada venha asseverando
que "não existe impedimento legal ou constitucional na expedição de

requisitório com autOmática correção mentária, até efetiva setIs reçãc
do julgado (RT 567/74)" (apud Theotonio Negrão, CPC _ nota 5 ao art.
750), a realidade é que, sob o argumento da !mprevisão orçamentária ,
não se vem cumprindo esse entendImento.

Assim para acabar de vez com, esse descaso do Estado em r!,
lação aos cidadIJos que dele são credores por indenizações resultantes
de Injustiças praticadas pelos seus próprios prepostos, ou pela vrc
lentação de seu direIto de propriedade pefas desapropriações _ como j
exemplos - sugerimos que a matéria passe a ser tratada no texto cena

titucional para não mais dar margem a interpretações restritivas dos
d:reitOs do administrado. I

A redaçIJo proposta explici ta de mudo claro o acesso da socfeda
de civil a administraç:io púbUca por intermédio dos Conselhos Comunit!
rios. O objetivo é de colaborar com a administração, .acompanhar seus

procedimentos e fiscalizar a aplicação de recursos públicos.

O projeto, em seu § 2g prevê a eleição, por voto secreto , em s~

frágio universal, dos membros do Conselho de Ouvidores, Ora os vere,!
dores é que devem ser eleitos.

Ademais os vereadores são remunerados e os membros do Conselho

de Ouvidores exercerIam suas atrIbuiç~es gratuitamente, o que também
é um contrasenso.

Entendemos, salvo melhor juízo, que a existência de Conselhos
Comunitários, por seqeeetcs da administração públlca, é a melhor forma

de participação da sociedade civil na gestão dos negócios públicos.

o projeto, em seu § 212 prevê a eretçãc , po

voto secreto, em sufrágio lmiversal, dos membros do Conselho de Ouvid

ees , Ora os vereadores é que devem ser eleitos..
Ademais os vereadores são remunerados e os 

membros do Conselho de Ouvidores exérceriam suas atribuições gratuita
mente. o que também é um contrasenso

Entendemos, salvo melhor juízo, que a existê

ela de Conselhos Comunitários1 por segmentos da administração pública,
é a melhor forma de participação da sociedade civi~ na gestão dos nego
cios públicos•

JUSTIFICATIVA

Altera a redação do artigo 6B e suprime o § llõl! e seus incisos
bem como O § 2lõ1!. 3lõ1! e..Ml"; do mesmo artigo, que passará a ter a segui!!
te_:cçdaç:io.

Art. 68 - A Sociedade Civll poderá organizar Conselho Comunitário

com o Objetivo de colaborar, acompanhar e fiscalizar a ad
ministração pública, visando a correta aplicação dos recu!.
sos públicos e a qualidade dos serviços,

p:r;;~;"'~

l:JU7~ãmJ

EMENDA lPlllOO·5 ...... -,
('êONSTITUINTE PAULO HACARINI

êhEf.lARIO

A emenda objetiva disélpllnar as medidas inerentes ao aprovei

tahentc hidráulico, e í ímroeoco, inclusive, a exigência da autoriza;:io

prévia o enrcvef taaentc de energia hJdráuHca de pequena potência. f!
S8, via de regra, é destinada para consumo industrial próprio _ Ou

mesll10 para pequens comunidades.

parágrafo Único - Nlio dependerá de Butorlzaçlo ou ccncessêc o aprove!
temento do potencial de energia renovável de petên
cla até 20.000 KVA, para uso industrial pr6prio. -

§ 6Q - O imposto de que trata o ítem UI não incidirá sobre cperaçõe

de venda de veículos, máquinas e implementos agrícolas e rodov
ários, adqull'1dos pela União Federal, pelos Estados, pelo Dis
trito r.eceref , pelos Territórios e Municípios.
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JUSTIFICACAO

Emenda Modificativa:
Modifica-se o § 411 do drt. 49.
§ 411 _ A c r'Iação , a rnccrpcreçac , a ruaãc e o desmembramento

de Manlc1plos, obedecidOi os. requisitos previstos na lei estadual, d,!
penderão de cansul ta prévia ,.mediante plebisci to. às populaçi5es dlret~

mente interessadas, da aprovação da 'r espectave Assembléia Legisll.t1va
e se darão por leI estadual.

I'rp~~;'-J

(l-M;"'~Jfr)
.l.t..~''''''C IR.'~U ~. _,

JUSTIFICAÇJtO

As verbas públicas devem ser aplicadas no ensino público a;

"tendendo a necessidade nacional do ensino gratui to em todos os ní-

veis.
Para erradicar o analfabetismo e possibilitar a melhora do

nível educacional os poderes.. públicos devem realizar um grande esfo.!'.

0°.
Sabidamente as deficiências são sentidas em todos os setE!.

rcs educacionais ligados a rede públ_ica e as escolas particulares d~

sempenham um papel relevante, especialmente, no oferecimento de va_

gas as camadas mais aquinhoadas economicamente.

Essas mesmas escolas particulares podem ampliar a gratuida_

de do ensino, transformando as verbas pública em vagas para alunos

necessitados.

('J Plenáno'

JUSTIFICACAO

Emenda Modificativa:

Modifica-se o incisa I, do art.à6.

I - Os cargos e empregos públicos são assessfveãs a todos os bra

leiros no gozo dos direitos politicos e civis. sem limite de idade,

s aãvc as exessees previstas em lei.

o dispositivo legal que afasta milhares de brasileiros dos ccn- I
CUrsos públf.COS pelo critério do limite de idade, deve ser revisto.

A nova constituição não poderá. permitir que leis complementares I
consagrem algumas exceç15es, afastando por exemprc , homens e mulheres

na melhor fase produt-iva e criativa de suas vidas, da atividade pú

blica, que na maioria dos casos eX..!2le determinada qualificação e ex
periência.

A emenda pretende restringir a generalização de algumas exceções.

r.r
1U
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~bA lPliif):7:
('J CARLOS CAROINAL

[:J PLENARIO
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CARLOS CARDINAL

PLENARIO

Estamos enumerando dois Procedimentos que ju~lgamos suficien

tes para dar um carácteF responsavel e democratico ao surgimento de n,2

vos munlcipios.
Em primeiro lugar ti atendimento dos requisitos minimos que a

lei estadual vier a estabelecer e como segunda unndj ç ãn a realizaç-ão de

plebiscito. quando as populações diretamente interessadas, num preces
so livre--; democrático. manifestarão a vontade soberana, ccnccroanoc
ou n~o com o_p:ocedlmento PtOposto.

EMENDA lPI1109-9
f'l

["J-;;;~;~

f-l;;-;"';7+1

EMENDA "mOIFICAnVA

11 met é s aa da letra ..~" do a t en lI! es té int!mame-te vi!!

curada à matéria sob a epígrafo 11ANDATO. e, es s nn, cevem pe:rm.§.
necer as normas no mesmo item IV. abranqerrt e

JUSTIFICATIVA

supr íraem-se o texto do item III e s ...as duas al!neas ..!."
e "E.", (A CANDIDATURA), do art. 27, do Capitulo'::!. do Tit~lo

11 _ transpondo-se a alínea ".!!" pera o item IV {O II,ANDAiO) e r~

tirando-se do Projeto a alínea..."!.". qae ja esta inp.!ci ta

al!nea ...ê," do item II ( A ELEGIBILICAC;:::)

JUsr:::lCATIVA

scsesceot.e-ee ao art. 188.~'inciso I, após as cate
"Ordem dos Advogados do Brasil e-'do Ministério ?úbll :

CO", a expressão' •••• em todas as rases , •.

A Emenda visa a deJ.xar claro que a cr esençe da D.!:,

dem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, nos

'concursos da magistratu~a1 é obrigatória c.rrante todo c. p:r.f!.

cecjmento concursal

EMENDA lPl1119·6
t: constltuin:e Jose 19n,",0 Fer-r-en-a

p0:'o"CJ
tTG!';,'8WJ

L;";';::=]
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CARLOS CARDINAL

PLENARIO

Emenda sccresarva-
Suprime-se a letra F do inciso 11 do art. 27.

Emenda Modificativa:

Modifica_se o art.1.5~

f'l PLENARIO

EMENDA lPl1tf4-S"
f'l CARLOS CAROINAL

JUSTIFICAC~O

Art~ 151 _ O Presidente da República é o Chefe de Estado. é o che-,

fe de Governo e comandante Supremo das Fõrças Armadas, garantindo a

unidade, a independência e o liv;re exercício das instituições na

cionais.

o Presidente,sendó Chefe de Estado,re~resenta a República brasi-I

IeLre e sendo eleito pelo povo. será o responsável pelas funções de
governo, cabendo-lhe a chefia do Executivo.

EMENDA lPl1115-3
[:J

é?"~"'T~

ry;~''-JEJ
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CARLOS CARDINAL

CARLOS CARDINAL

PLENJ'iRIO

nova Constituiç~o brasileira, como as anteriores, ccnsaqra
rá o direito a propriedade privada

Necessário, ent.re ta-itc , q.re a Leqf s Laçãn moderna e-wcfva no

se-it Idc de minimizar os ccnrLí t cs exfs t e-tt.es no ca-npa , crccore-rcc a_
largar G. dt'reito a propriedade. e.stabeiecendo mec.a"'ismos eutc-ec í Icã
vet s ,

A exclusão 'd:ls proprietários. pessoas físh:as ou jurídicas.
que possuam ma-ios de 100 módulos fiscais. da desapropriação par int~

res se social, é critério de justiça.

I ccnrcree o último cadastro da INCRA, no Brasil existem õ 880

imóveis com área sup~rior a 103 mód.J~os fiscais, q re ccr resncce» a

0,16 " das propriedades cadastradas. abrangendo uma área de 136.5 mi'
ãhões de hectares

A estatísticã revela a gigantesca concentração da propriedade

e é indicativd para dizer, onde estão as Terras indiSpensaveis a Lna;
diável Reforma Agraria.

JUSTIFICACJ:lD

Emenda Modificativa:

-Modifica-se o § 312 do art 31b.

§ ~Sl _ Os prop:rletárlos, pessoas f!s1.CélS ou juridicas, ql..e ~s
suam ee.ros de 100 m6dulos fiscais, de ter:ras produtivas. ficam excluI
dos da desapropriaçã:l para fins de !feforma Agrária -

EMENDA lPI1110-2
!:J

EMENDA IPI {iri:i
('J
r,r--_:-__ ruuRI./C... I1.Io/"U'O... ' •• lo ,

r;r----------....."..."...,.------------,

A participaçã:l dos brasileiros alistados como eleitores.
processos eleitorais. é importa.,te e indispensável ao p rcces sc demo

crático.
O tempo de serviço não pode il'llpedit:' a condição de elegibilida

de do militar, tampouco encontro justificativa razoável, quando bus

camos a participação em ig'Jaldade de condições
Trata-se. tambem, de impedir mais discriminações aos militares.

CARLOS CARDINAL.

JustJ-íJ-catJ-va.

A norma da alínea "!,.. dest e f te-a UI já consta,implíc!

ta na alínea "â" elo t ten lI, e, assim, é repet Içuc des-ieces sa 

ria.

["J-;';~;~

(!-l/r ;?mJ~---=-----_.L<n.n ..' ••""'.a'"~.co.",.••-------

Suprima-se o ees.ec da alínea "~" do i te·l \7: ( A

Visibilidade e a Corregedoria social dos Poderes ) I cc art. 17 I

do Cap!tulo III do TItulo II - que trata da linguagcrr zcs eccc 

raencos públicos J-:'líonrativos.

EHr::NDA SUPRI:SSIVA

[iJ PLENÃRIO

EMENDA lPI1120-0 ..... ~r ecns t i tu tn te Jose IgllãclO Pu-r-e i r-a

rr;'~"LJ

rr;y"~BLE

JUSTIFICAÇJ:lO

Pela supressão.

PLENARID

EMENDA IPI Í1 i6:1
l"

Emenda Modificativa:

uê-se nova redação ao § 512 do art.29.

~ § 512 - Os partidos pol!ticos t erão acesso aos meios de cceuruca.,

ç§o social, constituidos pelas emr sscras de rádio fi televisão,.em ca
raeter obrigatório, cabendo a Justiça Eleitoral determinar o calendá

rio.. fixar o horário em cadeia nacional e tomar as demais providên_1

elas:

Os meios de comunicação exercem papel relevante no mundo moderno.
l,.evando-se em conta as caracterist.lcas terrltõrlais e pcpurecac-,

nais' brasileiras, cheqa-se a ccncausãc que as infor reçees podem ser

levadas, de modo rápido e eficIente, a todo o povo brasileiro, somen
te pelas cadeias de rádio e televisão. -

Quando defendemos a existência de partidos políticos fortes, de
caracter nacional. fundados em principias progamáticos e idéias cla

ras, não' podemos-imaginar esse fortalecimento sem o concurso das co
IIlJJnicaçZles.

JUSTIFICACJ:lO

EMENDA lPIHI2-9
1: CAR·LOS CARDINAL

f'J PLENARIO
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Emenda Modificativa:
Modi r.tceese o § 2Q do art. 379.

§ 212 - A repartiç~o das recursos públicos assegurará priorid.!

de no atendimento das necessidades do ensino obrigatório. mediante o
funcionamento de Centros Integrados de Ensino Público, nos termos do
Plano Nacional de Educação.

], matéria é tipicar.cnte de nqtureza a:::.i.i5t~ati

'la e impróp:t:ia ã na:matização constitucional - ta!'.'!!? atê r-escc

inadequada puz-a Lea, ordinária.

Merece aupxe.s sjio ,

JUSTIFICACIl:D

r.r---------""illc"",.<Oo:zit1ION UU " '•.çl:o
A~scenta_se ofr~ ao art. 381

~ _ Transformem a verba pública recebida, mediante custo
a~u 'q _ ano, em vagas que serão oferecidas com total gratuidade a'
alunos carentes

A destinação prioritária dos recursos públicos ao ensino o
brigatório e a construçi:lo das Centros Integrados de Ensino público as

seguraria a milhêles de brasileiros as condições mínimas para o aprend.!

x:ado
O índice de repetência nas primeiras séries e as desistê.!!

cias mostram a necessidade ::Ia escola de turno único, com duração de

8 horas.
As atuais escolas primárias, tendo em vistas as crescentes

desigualdades sociais. não atendem satisfatoriamente milhões de crian_

ças brasileiras, que para o bom aprendizado necessitam alimentação. a.:!,
sistência médica e odontol,?glca, lazer sadio e outras práticas que. só

a escola integrada pode oferecer.

["J"!'~"~~

n,-;~'87ã1J

JUSTIFICA~

Para disciplinar o surgimento de novos Estados. incorporações ou
desmembramentos, julgamos sufic!entes dois. critérios básicos.

A primeira medida seria a consulta plebiscitária as populações

inteussadas depois de uma ampla campanha de esclarecimentos para

chegar ao referendum coordenado pela justiça eleitoral.

A segunda providência seria a mani festação do con,gresso Nacional
que daria sua posição ref'letindo o pensamento da representação popu
lar da Federação. .-

§ 312 - Os Estados podem inc~rporar-se entri si, subdividir_se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos e:tados I

mediante aprovação das populações diretamente interessadas. por pIe
biscito,e do Congresso Naçional por lei complementar. -

EMENDA lP11121-B
tJ CARLOS CARDINAL

Modifica-se o §)2 do art.49.

Emenda Modificativa:

ê' PLENARio

r;r----------,..,."UU'.'éa.r;h
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CARLOS CARDINAL

PLENARIO

EMENDA"IPt1117~Ô

.('J

Emenda Aditiva) 11,0 1"ffu..L., p:.. ,o-w:I.t cAM~

Inclua-se nas disposições tranSJ.tórias os seguintes artigos ....

Art - As eleições para Presidente e Vice-Presidente da Repúbli_
cn , realizar_se_ão noventa dias depois de promulgada esta ccos t í tur-,

çâc , e os eleitos tomarí1o posse quaienta e cinco dias após as • elei
çZles. -

Art _ O manda-to dos eleitos terminará em 02 de janeiro de 1992.
Art _ O atual Presidente da República é reeleglvel para as elei

çêles previstas neste artigo -

As eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da

R~epú~lica constituen_se numa verdadeira aspiração nacional.
A crise que atravessa o País, resultado da IlegItimidade

dos. Governos após 1964. deverá ser superada com a participaçi10 popu
lar e o primeiro passo será a eleição diret~. .

Milhões de brasileiros ainda ni:lo votaram para Presidente
e Vice_Presidente da República e o conjunto da nação aguarda a ~os_
slbllidade de eleger os mand<:ltários maiores.

Dois marcos importantes, na atual fase histórica da Repú

blica. determinam a chamada t;:ansiçi:lo do autoritarismo à democracia:

a promulgaçllo da nova Constituiçi!lo e as eleições diretas

tora destes parâmetros teremos o verdadeira continuismo.
Nossa proposta prevê a possibilidade do atual PresIdente

da Rcpúblca candidatar_se. marcando_se nova eleiç-ao presidencial para '1.

.JUSTIFICACR.O



FY;;;~"=:J

rr;-;~BLã!l

tr:L.Ota dias, o Presidente da ~e~blí.ca o r.oi:leará,aj!

B:u:1.COt:>O aos dôw-is i....têgrar.t~s do ~onseno ãe 1:1

nla"fros, que gov,srnarã'o até qJ.e a tl::I,ioria absoluta

dos mett.bro6 da câm.s.J:"a ?e.ieral aprove o nome dos no

voa manda tér1.os.

JUSTIPICJ.CÃO

As alteI""ições que preccmaeecs

text:o do art. 107, do projeto de t~xto con$tituciClnal, eee por

anelo aperf'eiç~Sf o instituto do Parlamentarismo, com a u.trod.2..

ção de disposições que perm:l.tem maior ~exibil1.da.S.e e maJ.s am

pla atuação da câm3.rB ?edera1 nessa contexto, propo::..:::'.m~ào acs

parlqmentares, J.ncluBive, maior particJ.pação na !orc.ação a de.§.

tj;tu1....ão do Cclt'&selho da ::J.lll.stros.

Por tal razão, -eeace, pJ.ar.a. cor.·.ric;:ão

da que a J.niciat1.;!a .merecerá a acolbJ.da de r.:JS509 il...st.re e Pares.

x
DISPOSITIVO EMENDADO - SEÇAO :tM, capítulo I,

EMENDA lPl1129-3 .... ----,
t: CDNST,ITUIIHE NELSON CARNEIRO

r,r ...cu...../eo .....ll'.... eo....le

rr;z;;;-, ê7-~

-,
I

TUT,,",.~t·"c~:ã. _

Pot' outro lado, nae comunas com :P.e
pu.lação skperio: a três milhees de habit"Ultes,é preC1.S0 q,..e as

r-eepec tdvae Câmaras da Vareadol'ed contem com,pe10m.euo"S, s~$!:>e!!:

ta ihtegrantes, a f1.m da Cil.l.a di6pon"am de cond1.çõtls para exee

cer seu im~õrta.hte mister em benei'{cio doa mun!cipes.

res em garal.

xee comunas com pO!".ll"içâo a ..ue r-ror

a du::.ent...e .r.rl.l habitantes, é p1.enamdnt~ razuá,;g1. que os edâ e

sejam e1a.t06 pelo s:..stem.a d1.strit"tl c::1sto,tal como ee'tee.oe _

preconizando, em emenda apartad!l,que ccczee com os parl~ents.-

Acrescent~m-se ao art. 6), d<.lrroj~

to de COI'".st1.tl.&ição, os aesuârrtee ~§ H e 2":

"Art. 63 - ••••••••••••••••••••••••

d ...aen'tos mi: hab:l.te.ntes, o voto par-a os Vereaj"r6'; s~

rã p€llo eaeeeee di&trit&:. Clisto.

~ 22 - C r..:maro de "-t!2'e'l.d"ra.. De. s

Uunie:Ípios cem popule.ção 5.l~r...cc- a 'três ~lllê:-:J:S de

'habitantes será de, nc m!n1m.::i, sessenta".

o1::S':I1"r:\.;Xo

rr=;:';';=J
rw'~;;;J

CARtOS CARflINAL

PLENtiRIO

CARLOS CARDINAL

TlU1l/~'''lCloÇl.

Emenda Modif!cativa~

Modific8__se o art. 322.

Art. 322 - Os beneficiários da distribuição de lotes pela
Reforma Agrária receberão titulo de dom!nl0. gravado com c18usula de
inalienabilidade pelo prazo de 10 anos, permitido a tt'ansferência ao.,
_ente em caso d.e sucessão hereditária I bem como. fica assegurado a im
penhorabilidade da propriedade que possua até 3 módulos riscais.

A .cUusula da inalienabilidade dos lotes dlstrlbuldos pela
Reforma AgtáJ;'ia corresponde a um anseio gcneI:al1zado eoe agricultores
se. terra, que preparados e cdnsclentes, desenvolverão suas atividades
no sentido de valo~lzar o trabalho, Já Que consideram a terra instru
Mento Indispensável ao progresso nacional ao cem estar do povo e não
uaa mercadoria qualquer.

A clii'Ju5ula da illlpenhorabilidade da propriedade com até :5 m6
dulos, visa garantir o processo produtivo, impedindo que distorções mo
eentênees , COIIIO por exemplo a cobrança de juros ebsurucs , ou fatores
cl1rlátIcos, ou políticas erradas façaM com que o agricultor venda
instrullento de trabalho que é a terra.

JU5TIF'ICACj:tQ

r.r------- ...ui_IC...IlIe/IUlC••lldll

PLENtiRIO

:1!MErfDA lPt1123-4
l?

Emenda ModIficativa:
HodlficB_se o art. 402

Art. 402 _ Compete ao Conselho Nacional de l:omunicação, "ad

referendum" do Congresso Nacional, outorgar e renovar concessões, au
torizações ou permissões de serviço de radiodifusão ou de sons e ima_

aens ,

JUSTIFICACAO

A emenda tem por objetivo estabelecer com clareza as compe
tências do Conselho Nacional de Comunicação, que é o mecanismo básico

para democratizar os meios de comunicação no Brasil
Estes princIpios consagrados em outros Estados Oemocráticos,

colocam sob a responsabilidade do Conselho'. composto por setores da
sociedade organizada e do Congresso Nacional, as decisões relativas a

concessões, permissões e autorizaçêle.s à rádios e televisões que fu!!,
cionarão conforme os ditames da polItica democrática de comunicações,
que seguramente haverá de ser implantada no Brasil.

r,r--- tun/.....,ltl.. ção ----,

Dê-se ao art. 156, do Projeto de eOD.:!

tituição, a. seguinte redação:

"Art. 156 - O Preaaderrte da '1:ap-J:bhca

não poden a ...eente.r-ee do Fals sem prévia a ...toriza

ção do Congresso 1:ac1.ona1, sob pena de perda do oal:

go , Cuinze d1.8.5 após o retorno ao ?a!s, deveré envâ.er

à Câ.tlara dos :1ep-...tados relatórJ.C. cãrcuneeencaeec da

vJ.age.lli,:lLc1usive com pz'estação de COI.tqZ das deapa-,

eae res1iza3as,objetivos da :::issão,res!A.ltados e re

lação doa integ:-antes da comitiVa pr-eaddencaa L? ,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte:

Art. - ~ vedado à União, aos Esta -
dos, ao Distrito Federal e aos Munic!pios:

- instituir impostos sobre

_ gêneros ele primeira necessidade. confo!,

me especr rfcedcs em lei complementar i

JUSTIFICATIVA

t· fundamental que o Congresso Nacional fixe em le1 dirg

trizes gerais para orientar a atuação do Poder Execut1vo no de
senvol.vimento da política científ:1.ca. A expressão "tecnol.ógica" ,
constante do texto do anteprojeto não c(;mtempl.a a ;LIIlperiosa nece§.
sidnde de se estabelecer uma politica nacional de ciências.

JUSTIFtCACXO

A norma ora suger-ade oh) c t Iva vedar a todas esferas

de Governo a 1.nstl.tuição de qualquer aapcsec que mcade sobre gêneros
de prmerru neceasadade ,

Trata-se de norma que. a nosso vez, deve constar do
novo texto ccnsca'cucacnar , porquanto refere-se a uma Imumdadc t r.rbu
tár1.a que vcneâí.caa a tlJda população bras1.lel.ra. p r a.ncapa Imerrt;e as suas

classes menos Eavor-ecadas , /\

Sabe-se que em razão da presente conjuntura eCOnÔM1.Ca

do País, as aI tas tiaxas de l.nflação tem-se r-e ELet rdc sobre todos os
bens e mercadorlas, tornando-se, pela elevação de scus preços, cada
vez ma1.S l.nacessíve1.s às classes de baixa renda, que const.ituen 1'1

grande maion.a dos brasl.leJ.ros.

Não obstante algumas med1.das governamenta1s destinadas
_8 minorar os deleterl.os efeJ.t.os da 1.nflação, atravês de certas nedidas

como a criação da cesta bás1ca de all.mentos, torna-se cada vez. mal.S

difíCl.l a aqul.s1.çaõ dos gêneros de prJ.mel.ra necessldade pela massa de

assalarl.ados, mesmo dentro do mín1mo l.ndl.spensável ã subs1stêncl.a.

Inclua-se no artigo 493 a paJ.avra cientí.fica passanao

o artigo a ter a .seguinte redação:

Em face dessas consJ.derações, esperamos que a nossa

sugestão mereça acolhl.mento, por representar medl.da de l.negâvel 1nte

rasse social e econõmico.

Art.493 - Dentro de doze meses. a contar da data da prg
lllUl.gação desta Const:1.tu1.ção, o Congre:oso Nacional. aprovará l.e:1.S
que fixem as diretrizes das politJ.cas agricola. agrária, cienti

fica, tecnológica, industrial, urana, de transporte e do comér

cio interno e externo.

EMENDA ADITIVA

Ora, sentia gêneros de prl.mcJ.ra necessl.dade. portanto

1.mpresc1.ndíve1s para a alimentação mínl.ma das claSSeS de renda balxa.
ao Governo cabe utl.ll.zar todos os instrumentos de que d1.spõe para fa
cil:,.tar a essas cla"scs 'a aqu1.s1.ção de ta1.S a11mentos bá

E ~entre esses l.nstrumentos. um dos mais eficazes, de,!

de que adequadamente aphcado, ê a exoneração de quais.quer 1.mpostos s2

bTe os gêneros de pr1.meira necess1.dade. uma vez que não havendo valor
de tr1.buto a 1.ntegrar-se aos preços. estes deverão reduz1.r-se, benef!
C1.ando prl.nc1palmente os assalar1ados.

c) a ir.aica;;ão do lToc<.1r::J.dor-gera 1

'~CU·I~t;~:l;:i~"·O.,••i.--------,

da RepÚblica.

v - reco:end~, plJr J.ntermédio do ~.!,

J:1eiro-:~inistro, o afasta::tantc àa detentor ::la cargo 

ou ~ção de conf1.ança do OovemCi "!?edenl, inclusl.ve

na ac.ministraçso J.."l.dJ.ret:-;

VI - d1.spor sobro a cr),açã~t tra:lS 

:fon::ação ou extm;:io de Ca::-g..s, e...pragcs e f'".l..,;;ões à:l

seus sarvi;os a !;:-xa;:io da reS'P6ctn''! re::r...ne:-aç:l:o.

?arégra.~o único - ~o cas'O :le de~tí.ttE:.

ção do "ons~l"'~ :i~ :r:l.Dist~QS e a Citla~ "!l'ederaJ. não

apronr a ind1.CfiÇão de. rri&5iro-~inistro D~ prazo de

a composição do Conselho de l:inistros. O JTJJ:leJ.ro-UJ.

nietro apresentará seu plano de: governo no plenárJ.o .:à

Câmara ]'edaral, quer se aca1.to, terá o voto de conf1.~ I

ça;

sessão legislativa, a in;iica.~ã:o do ?riJ:lêil.ro-~1r..i5t~ e

Ao longo de toda nossa '=istórl.a 'repu

blicana, mu1.tos chefes da 3stado telã usado e ebuseôc da p::-erroga

teve de v1.aJar para o :::xter...::.r, Levando enOl::ü.es ccaa.tavee de apa_

nig'..lados, aeIr. prestar con.t&e B ningolé:ç:;..

1'oJ.s bem, na med:.da em que são res

tao.ra:ias as prarrogat1.vas do Psrlao.ento, é =undamentàl que ee jam

prestadas contas de todas as vaagene presidenc1.ais 'ao estran,5eiro,

tal como prevê este 8.Q2nda que, esperamos, !lá de r:v=recer acolbU28,!!

to.

I - •••••••••••••••••.•••••••••••••

II - .

C art. 107, do lTojeto de Constitui

ção, paasa a ser redigido com as segt;.in:tes a:lte::-ações.

b) voto de con!'ien;;a 5011.citado p~

lo Primeiro-~~1.D:letro;

III - propor, por .3.0i9 teroros de

89<.15 membros, se~S mesea apés a nOJ:la'ição do Consan o

de M1.nistroG, tl.oção de oemn..:Ni. ou repro~a"térl!l. e.o !lI',2.

prio ConaaJ.l-o ou a };inistrc.. 'll.&e o 1r.tegre, qt.~, se

aprovada pela m'l.iorla abs..luta. ;u:;p1:l.cará ne dêstli.tU.!, _

ção do Cansalho de t:J.nJ.Stros o... do l.:J.Il~.stro;

IV - aproVart por maioria aosuluta:

a) ailos sessanta d1.as do J.n!cio da

"Art. 107 - •••••••••••••••••••••••

EMENDA lPl1128-5 _----------,
(!J ConstitU1.nte J.irl~o~ Sandoval ) rrn:;~':=J

(!l~'======~~~~~====;J t::«/n~emJ

pr;~~"'~

FlY~~Jã7l

CARLOS CARDJNAL

o art. 97, do Projeto da Oonst1.tU1.Ç90,

paSS3 8 ser redigido com as seguintes alterações:

A retomada da democrácia deve prever, também um conograma de
eleições periódicas, que pela regularidade possam definitivamen
.te incorporar-se a vida nacional.

Eleições de dois em dois anos, preferencialmente havendo I
coIncidência das eleições PresIdenciaIs e para o Congresso Nacio
nal e no outro perlodo eleIções Estaduais e Munici~als. 

Tal calendáriD exige mandatos de quatro anos.

"Art. 97 - A CâI:'..9ra 'Fedê1ral compõe-se

de representantes do povo, eleitos pelo S1.stl7:lLlôI. d1.strl.

tal misto, sendo a I:l;t ...:ia ..elo vot.o distrital. dJ.reto e

secreto e a outra metade pelo voto propo~ionfll, em ca

da Estado, Terntór1.o e no :Distrito ?edere1, na .foma 

que a le1. estabelecer•.

Bata emenda V1.68 explic1ter que

eleição para a compos1.ção da Oâmat"ll Fedaral sert\ pelo sistema di.§.

trital misto, metade dos parlB1:1entares pelo votq diatrl tal, e

outra metade. pelo proporc1onal.::J.iIrJ.na a ~ix<'lçãq de qualquer 11m.!,

::j::~Oad~~;;~;~a;:n~~e~:~d~ ;~ad:r:~:di~:~~.ser

Art.15A - O Iflandato do Presidente da Repúbl1ca é de 4 anoS.

Dê-se nova redação ao art.154 tlo Projeto de Constituição.

JUSTIFICACAO

deradas" •

~ 2g - O número da ikputa,ios, por Es

tedo ou pelo Il1.strito 7aderal, ss:-tÍ astg.bêlec1.do pela 

Justiça. EJ..eitoraJ., propo:",';!J.one:l.niente à pOpUlação, send o

vedada. a ditlinuição da.s atua18 bancadas das TIr!idades ?~

§ 12 _ ••••••••••••••••• , ••••••••••••

Emenda Modificativa:

l:" PLENARIO

r,r----------tUTO/lUlTl"e.ção

EMENDA lPl1125-1
l:J Oonstituinte Airton 3:mdoval

(:J n.d_I'''~:~~~;~'~1e

EMENDA lP11124·2
l"
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.JUSTIFICACl'.O

Inclua-se no artigo 91 a palavra "ou proventos" que pas

sa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único - O referendo será presidl.do pela Justl.

'Ia Elf!itoral, procedendo-se a consulta relativamente a forma de

governo, se presidenciall.sta ou parlamentarl.5ta e quanto;' duração

do mandato de transição~ de 4 ou 5 anos.

JUSTIFICACXO

A consu1ta plebiscJ..tária está expressamente prevista no

~Art. 61 do Regimento Interno. •

Ela signif:Lca o reconhecimento de que a scbecena,a da

Assemble:La Nacional ConstitUJ..Dte tem uma 1lll12tação - a vontade P.e

pular, em cujo nome- d-e1l,Cm agir 05 constituintes.

Dois temas a serem decididos pela AssembléJ..a Nacional

Constituinte const1tuem o divJ..Sor de águas da Crise instl.tucl.onal

que o País atravessa - a questão da dur:sção do mandato do Pres]"

dente José Sarney e a forma de governo a ser aprovada pelos con.§.

tituintes.

As duas correntes inconcilJ..áveJ..s em que' se divl.de a A.§.

semb!-éia Nacl.onal Constituinte em torno destes temas polêmicos dS

monstram. a inadiável neeeeeaeaee de se recorer à fonte primá:na da

soberania - o povo - para se decidir a duração do mandato de tran

siçã~ e a forma de governo a ser adotada pela futura constl.tu:Lção.

Torna-se importante aprovar o plebl.scl.to antes de se

saber qual será a decisão fJ..nal da Assemblél.a NacJ.onal Constl.tul.h

te.. pois woa vez aprovada uma forma de governo, ou a duração do

mandato presidencial, os que sust~ntam a posl.çào aprovada tentarão

lmpedJ.X o pleb1Scito.

A estabill.dade de assas instituições e a próprl.a duração

da futura constituição dependem da adequação de seu conteúdo à vo.!!

tade.e àu aspirações populares.

. o povo tem o dl.rel.to inalienável de se manl.festar sobre

a zeeea de governo que deseJa para o País, pOl.S esse é o mal.S fun

damental do~ dJ..reitos de qualquer povo aavee,
Os poderes ccnsuâuuances eenreeaaee pelo povo a seus

mandatários têm uma J.imitação que decorre da eebeeeoae popular.

Não podem os mandatários deCJ.dJ..r contra a vontade do

mandante, sob pena de se crl.arem condições para uma grave

institucional, em preJuizo da própria democracia. Os ccnseãeuanees

devem ter a humildade de reconhecer que suas opiniões pessoais, por

mais respej.tável.s, não podem se sobrepor à vontade do povo, fonte

legitima de todo o poder polítl.co.

O instituto do p1.ebiscl.tó não é ncvaôeee no nosso dJ..rel.

to constitucional, estando previsto na Constituição de 1946 para

a crl.ação de novos Estados.

Em 1962 tivemos um plebl.scito, reall.zado por força do

disposto no art. 22 do Ato Adicional (Etnenda ne 4 de 1961); quando
o povo decidiu peliJ volta ao eaacema pr-eaadencaaL de governo, pon

do termo à exper-a.êncae parlamentarista 2ntroduzida após a ren}inC'l.a

do Presidente Jânio Quadros_

A questão da forma de governo - parlamentar:Lsmo ou presz,

âencaaãaamc - não fol. obJeto dos debates eaes.cceaas , não podendo

os ccnsuLtuarrccs saber qual a forma de governo que o povo deseja.

O mesmo se pode dizer quanto à duração do mandato de

trans:Lção do Presl.dcnte José Sarney.

O plebiscJ..to é um pzonuncaemenco amplo da população, 1.1,.

InJ..tado apenas pe~a nacl.onalidade do votante e sua capaca.dade P2

lítica.

O protecionismo às empresâs neeaenaãe, medaent.e a crl.ação

da reserva demercado, constl.tui condl.ção essencial para o õesenvej,

vimento da eçonomia brasl.leira.

Nenhum país do mundo conseguiu desenvolver-se sem crJ.ar

um estatuto de proteção a sua l.ndústria nacaonaa ,

Para iJ.ustrar a importância de se proteger a l.ndústrl.a n-ª.

cional, é J..IlIportante recordar que a economia emexacene sempre se

desenvolveu graças a uma grande prdteção contra a ccnccxxêncae J.I!

eeeeaeaenaa ,

A este propósJ..to nada mais ilustrat1vo do que transcrever

as palavras do PreSl.dente dos Estados Unadoe, Ullysses Grant,

uma solene proclamação ao governo inglês.

"Senhores: durante séculos a Inglaterra usou o prot,g
eionismo, levado a seus extremos, e que lhe proporcl..e
nou resultados satisfatórJ..os. Não ha nenhuma dúvl.
da de que a esse sistema deve seu poderio atual. De
POl.S de ôcae séculos, a Inglaterra achou convenxent.a
adotar o IJ..vre-câmbl.o por ccnsaôecez que a proteção
Já não pode dar resultado. POl.S bem, Senhores, o cres
camentio de eanha pátrl.a me faz acredJ..tar que. dentro
de duzentos anos, quando a lunérl.ca do Norte he je ol:!
tl.do do reg:Lme protetor, tudo o que ele lhe pode dar,
adotará o lJ..vre-câmbJ..o."

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Art. 396

JUSTIFICAÇ10

to terl.a 5 anos constitui uma afronta à soberania da Assembléia

Nac:Lonal Constituinte e um êesxeepeaec aos compromissos da Aliança

Democrática. Acima de tudo,. comprova que as forças políticas que

sustentavam o regJ..Ille autorl.tário estão se reaglutinando. Dequa,

pouco, não serão 5, mas 6 ou mais anos.

As eleições diret:qs para Presidente significam a restaB'

ração da soberania popular. Um povo livre tem o dl.reito de esc.e

1her diretamente o mais alto mandatárJ.b do Pais.

O Vice-Presidente José Sarney, no exercIcac da Presidãn

-eãa, pode faltar com o compromisso públl.cO e pretender prolongar

seu mandato ilegitimo, mas a Assembléia Nacional Constituinte não

pãoe faltar às esperanças do povo, há 27 anos privado de seu dl.re.1,.

to de escolher o PresJ..dente, sob pena de desmorall.zação, pois o P.Q

vo há de pensar que seus representantes se acovardaram ou se . .coÁ

romperam dl.ante do Poder Executivo, ao aceitar a unposição do man

dato de cinco anos.

Confl.amos em que a Assembléia Nacional ConstJ..tuinte não

irá suCUIllhir ante as. pressões ou seduções do Poder Execut:Lvo,. mas

corresponderá aos unaaacs da Nação, definindo em quatro anos o man

dato de transição.

Znclua-se como § I!! do Art. 396, o dispositJ..vo ,:;eguinte,

renumerando o atual parágrafo únl.co•

i J.!! - A lei estabelecerá rese/a de mercado para empresas

aeeãeneae em setores estratégl.cos para o desenvolvimento ou aut.e

nomia tecnológl.ca do Pais.

.EMENDA lPll134·0
f' Const,tU1Dt. BRANDlio MONTEIRO

r.r TnTe/.JV ..lfICAÇlo' ~

rr=;~;o~
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EMENDA ADITIVA

DISP05:ITIVO EMENDADO: parágrafo único do artigo 25!».

parágrafo único - Lei especial d:l.sporá sobre a carreira dos

sorvidores da PolíC1B civil.

Art. 91 - O benefício de pen~ão por morte corresponderá

à totah.dade da remuneração, qratl.fJ..cações, vantagens pessoais ou

proventos do eeevaace falecido.

l'o prévalecer a redação do atual tedo, estaremos incorrendo

em discrim1naçao. poae somente a carreira de Delegado do Pol.ícia

!lerá regida por le1 especial, em detrimento das delllais categor:z.as

da instituição. •
A institu1Ção nã.o é formada somente pela carreira denomina

da "Delegado de polícia", mas por um conjunto de outras carreiras
que se denom1n8ll1 "carreiras operacionais" e que juntas combatem a

viOlência.
A presente proposta,suger1da por várias entidades, entre as

quais: Associação dos Fun;;ionár10s da Políciã Civil do Estado de

são Paulo. Associação dos Carcereiros da polícia Civil do Estado

de são Paulo e Associação dos :rnvestigadores da Polícia do Estado

de são Paulo ref:lete melhor as necessidades e aspirações dos int~

gr~ntes da Polícia Civi1.

O termo técnico "remuneração" compreende o vencimento, as

gratificaçõés e as vantagens do serva.ãor , Como está no texto, há

uma redundâncl.a, poz.e as gratifl.cações e as vantagens ja se en

contram incluídas na remuneração.

Todavl.a. não está claro o direl.to à pensão integral,quan

do no caso da morte do servidor inativo, Já que a nécnace usual

tem adotado a palavra "proventos" para sl.gnJ..fl.car a apeaeneadceaa

do inlltivo.

A introdução da palavra "proventos" no texto, é necessÁ

ria porque este l.nstituto é próprl.o aos anatnvce ,

EMENDA AD:r'l'IVll

DisposJ..tJ..vo Emendado : Art. 91

r.r TUfO,.un".c~e

l!J PLENAR:rO

'EMENDA lPl1132·3 .=. -.
l:J Const1tuinte B~10 MONTEIRO

EMENDA lPl1131·5 ....., _
[J Constitu:t.nte BRANDÃ9 MONTEIRO

I:J PLENARro

o artigo i?l-do Projeto de ConstJ..tuição, passa a ter

segul.nte redação:

EMENDA ADrTIVA

DISPOS:IT:IVO Et1ENDADO: Artl.go 7~

EMENDA lPll137·4
f Conshtumt. BRAllOlio MONTeIRO cr;~;O~

[D.Uj~·iillJ
•••U•• 'O/C...I.s1o/IUII:OU'IIi:O. _

f PLENARIO

General Ullysses Grant
Presidente dos E.U A.
(Manchester, rnglaterra)

./\s palavras do Presidente dos Estados Unidos são eloque.!!

tes, tornando-se dl.spensável alongar-se na JustJ..ficação da l.mpor

tâncl.a da reserva de mercado.

O BraS2l certamente não precl.sará de 200 anos para con

seguir seu des.envolvJ..IlIento e sua autonoml.a tecnológl.ca. Uma

duas décadas por certo bastarão.

rr=;;;o~

r:uJ~~ffiJ

EMENDA lPll133·1
I" Constitu1nte BRANDÃO MONTEIRO

Daí porque a presente emenda prevê o término do mandato

de transição em 15 de março de 1989 - quatro anos após a l.nvestidy

ra do Vice-Presidente José Sarney n~ ChefJ..a do Executl.vo, por moti,.

vo da morte do Presl.dente. •

Nova Constituição, novo Presidente da República, legl.t.1,.

mamente eleito pelo povo.

A prudência recomenda eleições diretas num prazo curto,

após a promulgação da nova Carta Magna, para eVl.tar um conflito de

legitimidade entre as novas instl.tuições politicas e um Presidente

ilegitimop pois esse conflito pod~ preJudicar as nascentes J..nsti

1:uições democrátJ.cas. Quanto mais cedo se encerrar a transição,

mais cedo agressax;emos na "plenl.tude do Estadr de DireJ.to",

que sonhava o saudoso Presidente Tancredo Nevej'l e todos os brasi

:l,eiros.

A recente declaração pública do Vice-Presidente José

Sa;r:ney,. ora no exercício da Chefia do Executivo, de que seu mand-ª.

Promulgada a futura Constituição, a convocação de elei

c;ões diretas para Presidente da Repúbll.ca constl.tui. desenganadA

mente, a condição essencial para a establ.lidade das novas instl.tui,.

ções.

.11. experiência histórl.ca dos povos recomenda que a tran

sição de um regime autor1tário para o democrático não pode prolon

gar-se no tempo, sob pena de facl.litar a reaglutinação das forças

'polítl.CUS que sustentavam o autorJ..tarismo.

Os compromissos públicos das forças políticas que prom.Q.

veram a elel.ção do saudoso Pres:Ldente Tancredo Neves e de seu Vi.

cc, o ora exercente da Chefia do Execut:Lvo, estabeleciam a convoc,ª

ção de eleições diretas para Presl.dente da República e da Asse,!!!

bléia Nacional Constituinte.

Aprovada a futura Constituição, subsiste o impostergi

vel compromisso das eleições diretas p para concluir a transl.ção.

Nio há nenhuma justl.fl.catl.va política ou constitucional

para o prolongamento do mandato do Vice-Presidente além do prazo

1ivremente aceito pelo saudoso Presidente Tancredo Neves - quatro

JUSTIF!ClI.CXO

A proibição de pesquisas nucleares com fins militares é, tam

bém, consequência dos dispositivos acima e deve ficar expressa

na COnstituição para ev:i:t~ qualquer veleidade militarista de

futuros governos.

§ l!! - ~ vedada a real:Lzaç,ão de pactos e tratados ml.ll.tares~

A tradição constitucl.onal brasileJ..raJá consagrou a -vocação

-pacífica de nosso povo, preconizando a solução arbitra'l. dos conf;1,.

tos J..nternac:Ldnais e vedando a guerra de conqul.sta.
Como colorárl.o da índolê pacifica do povo brasilcl.ro, a f.J,!

tura Constituição deve abrl.gar em seu texto a clara prol.bl.ção de o

lJrasil particfpar de pactos militares que podem atrelar o PaJ:s ,aos

obj~tivos bell.cistas ou expansionistas de outras nações.

Sabe-se hOJe que as despesas militares fel.tas por tddos os

paises do mundo alcança US$ 2 trl.lhões. cifra equl.valente a 20 vS

zos a dívida externa do Brasil e ao triplQ do endividamento dos

paises do Terceiro Mundo. A luta pela paz, portanto, 'deVe ser

das tarefas priorl.tárl.as da polít1ca externa brasJ..le:Lr~.

A desnuClearização da América Latina, Já consagrada no TrÊ

tado de 'l'lalelolco, de.que o Bras'il é s:Lgnitárl.o, deve também con!!

tar do texto constitucl.onal, assim como' a proibição da :Lnstalação

de bases militares estrangeiras em territórJ..o nacional, por feri

rem a soberania do País.

:Incluam-se no artigo 7!!, como parágrafos l!!, 2~ e J!!

seguintes disposiuvoS; •

1\rt. 7"- - O Brasl.l partic:Lpa da sociedade J.nternacl.onal por

rnc:a.o de tratados e compromissos com os Estados Soberanos, com os

orga""nismos internacional.s e outras entl.dadcs dotad:ss de personall.

dade l.nternaciona1, desde que não afetem a soberanl.a. de seu povo.

§ 2·!! - 11: vedada a fabrl.cação, armazenamento e estacionamen

to de armas' nucleares, bem como instalação de bases mill.tares e§

trangeiras em território nac:Lonal;

§ 3!! - A pesquisa nuclear somente Gerá perml.tl.da para fins

pacificos.

cr";;;~

fITllj';;m:]

f'C;~~OO~

CW';mtJ

Dá nova redação aos artl.gos 246 e 247 e suprime o pará

grafo único do art. 247.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Título X, Disposições Transitórias, comq

Art. 497, o disposl.tl.VO seguJ:nte:

Art. 497 - Promulgada a Const1tuJ..ção, será ela, no prazo

de 60 (sessenta) dias, submetJ..da ao referendo do eleitorado nacJ.2

nal.

Art. 247 - As Forças Arm!tdas destl.nam-se a S1ssegurar

independência e a soberania do País. a, integrJ..dade do seu territ.Q.

rio e os poderes constitucl.onais.

Art. 246 - As Forças Armadas, constituídas pela Marl.nha,

pelo ExércJ..to e pela Aeronáutl.ca, são J..nstitu:Lções nac:Lonais p pex:

U1anentes e regulares, organizadas na forma da 1eJ.., com base na hl.S

rarquia e na discip11na f'lob o comando supremo do Presl.dente da Re
pÚblica. -

A nova redação proposta reflete melhor a tradl.ção hl.stó

rica brasileJ.ra sobre o papel das Forças Armadas. A manutenção da

ordem J..nterna é tarefa para as Policias MilJ..tar e CJ..vil.

F

(:JPLENARIO

IEMENDA lel1136·6 ..... ~

l!J Constituinte BRANDAO MONTEIRO

r.r UltTo/.urn'IC"'llo

PLEN1tRIO

'EMENDA lPl113!):!J' ..~, ~
l!J Constitul.nte BRANDÃO MON'lE.l}.C'

r.r TUTO/""lTlflÇJ.~io,-----------

Presidente

JUSTIFICACÃO

Art • .i!Jf,F- O mandato de transição do atual

da República terminará em quinze de março de 1.989.
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Eme~da· substitutiva do art. í3l e "Seus incisos,

, ao cap!tblo V.. Do J"....inistêrio público, do T! tulo
V, Da Organização dos Poderes e Sistema de GS

, 1110 de B'Ua invest:.ldura·;~\

c) no ~r.t. 158, inciso "IV, a competência privativa do Presidente da
Repúbl~ca para "nomear} após aprovação pelá õân-ara dos Deputados,

o Procurador Geral da República".
Por ouurc" lado, sendo Poderes da União o Execut,!

V), o Legislativo e o JudiCiário, inconcebIvel é que o chefe da Pr:2.

curadoria Geral da União - cUJa iniciativa e necessária não só para
solução dos co~litos entre os particulares e o Estado, mas tanbém
nos litIgios entte os Poderes - fique abso'tuear-ence subordinado ao
presidente da Repúbiica.· . .

• :tmprescindIvel, por isso, e que o chefe da Procur~

dOria GfiU"al da Uni1io goze da confiança não só do Presidente da RepÉ.
"blica, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariarne.,!!

te, do processo de 'soa investidura e de sua evenecaã" destituição.
- Além disso, a demissibilidade ad-nuturn faz com que

ea re1evantes atribuições da Procuradoria Geral. da Uniãço sejam exeE
cidas em caráter precário, sUJeibndo-se de imediato às pressões de

toda ordem qlle a .fiel de.fesa dos bens da 11ação quase sempre suscita.
I • A escolha do Procurador Geral dentre os rembros da

Instftuição} po;t' outro lado, visa a cOI'lpatibili:á-la com a norma in~

crita no § 19, do art. 231 do l;lrojeto, que pre~ê a eleição do Proco!!
rador Geral de cada Ministãrio Público, "dentre· os integrantes da

carreira" •
Ao; i,ntrodução do parágrafo sugerido, ê, P'Jrtanto ,

imprescind1ve1 para a compatibilização dos texto-s referidos, betn t!s!.
mo para a coerência substanciÕll e formal do sistema adotado no Proj~

to: -

Emende: modificat.iva do'§ 29 d~ art. lB6, da Seção

'i .. ôo capítulo 111, Do Governo, do TItulo V, Da O!.
ganização dos Poderes e Sistema de Governo

1tl.tere-se a redação do § 29.~0 art. 186, a(Jotando-se a seguinte:

Art.-186 - ••••••••••••

§ 19 - ••• ':,..... .... '..
§ 29 - Os procuradores da República ingressarão nos cargos ini

ciais·.ee eeeeeaee, mediante ccncuesc público de provas

tItulos.

Art. 186 - ••••••••
§ 49 - ••••••••• "ou a advogados devidamente credenciados".

JUSTIFICATIVA

A supressão se evidencia necessária por: ser iE
compatível com o texto do § 29 do mesmo artigo, que estabelece
ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso pi

blico de provas e titulas.

I
Emenda supressiva de expressão lno § 49, do art.

186, da Seção v, do CapItulo :riI, Do Governo

suprJ.ma-~e no § 49 do art. 186, a expressão segu:iJnte.

·JUS':l.'IFICATIVA

No Plenário da Comissão. da Organização dos Poderes
e Sistema de Govern~, .foi acolhJ.da a zmenãa n9 350752;-1.. apresentada
pelo Constituinte piIiilo de Arruda sampaio, instituindo uma entidade

danominad.a de Procuradoria Geral da União - chefiada pelo Procurador
Geral da República ~ integrada pelos Procuradores da República -, e

lhe atribuindo a defesa judicial"e extraJ\ldicial ria União Federal.
Na Rédação Final do Anteprojeto apresentado à cE!.

missãGt de Sistemabização, todavia, verificaram-se divergencias sub,!
tanci~is em face do que f.i.cara deliberado pelo Plenário da Comissão

-ôe Organização dos podéres e Sistetna de Governo,. ao acolh~ os termos
da aludida emende ,

Uma dessas divergências diz respeito ã expressão

"Procuradores da República", que, na redação final, foi substituíd.a

por "Procuradores 'da União", e mantida no l>roJeto.
!!.ão.hã c:erfUsão possív~l entr;" "Procuradores da R~

pUblica") - que são membros do Ministério PUblico Federal, dotadps das

garantias pertinentes a essa instituição - e "Procuradores da União "
:mesmo porque o § 29 do art. 451 prevê que aos atuais PrOCUradores da

República ficará assegurada- õpçãC? entre as carreiras do Ministério PÉ:

blico Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há dúvida de que
~tanto a carreira do Ministério.Público Federal quanto a da denominada

Procuradoria Geral da união, serão integradas por Procuradores da R~

públi?a, com. idêrltic,:s garantias••
A J.njustificada substituJ.ção da expressão "Procur.i!.

dores da República" por "Procuradores da União", portanto, não const.,!

tui apenas erro mat'erial gÍle, COIro tã,l, deve ser corrigido; importa ,

iguall".en!=c, epl contradição Jur;i.dica que.. se não .for resolvida, deix~

rá os integrantes aei méncionada Procuradoria Geral da União aos desB!!!
'aro de q}lalquer garantia, em verdade!:ra ';fronta ã vontade dos const,!

tuintes que acolheram a :emenda n9 350752-1 nos termos em que foi pos
ta; além disso, pÕe· em risco o inc;mensurável acervo dos bens, int;
resses e serviços da união, cUJa defesa, obviamente, não pode ser de!
xada i} cargo de as.entes integrantes da Administração Pública, vulner!

veis ;1s pres5ôes que os i!!teresses eventuaJ.s de. administradores e P"E:
_ .ticulares hãbitualmente suscitam.
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Emendá nIod~ficativa do § 19 do art. 18Ei, da Seção
V,. da prõ~uradoria Geral da União', do Cap!tu1o UI,

Do Governo, do TItulo V, Da -organização dos Pod~

res e Sistema de GovernQ

Altere-SI;::, dO art. 186, a redaç~o do § 19, adotando-se a seguinte.

, Art. 186 - •••••••••••'••

§ 19 - A Procuradoria Gerã1 dá União tem Por chefe o pro~urador
Gera:; da pepúb1ica.. nomeado pelo Presidente da República,

dentre membros da instituição, eleitoS' em lista tríplice

por seus pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos
tleput~dos; para servir pÇ'r três anos, permitindo-se wna

recond~ção. SUa e}.oneração, antes do termo da ~nvestidu
.tu, dep~n~~ã de anuência prévia do Senado Federal.

JUSTTFICATIVA

Co»soante a redação finÕll do ;projeto, em seu art.

231, § 19, foram s'uprimidos o art. 100 e seus parâgrafos do Subst~
Futivo da Conússão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo,
a de~pe;lto de não ter s.:Ldo obieto de emenda .. desaparecendo, assim ..
do t~xto final.

Entretanto, nesse mesmo ProJeto vamos en'contrar:

al no art. 107, inciso 111, alínea S, a competê~cia privativa da c!
lIlara dos Deputados para aprovar, ~r maioria absoluta, "a indic~

ção do Procurado,r .Geral da República";

bl no art. 108, inciso VIII, a competênciÕl priva"tiva do Senado Fed~

ral para "aprovar, por :tnaioria absoluta e ~r voto secreto,a e}(o

·ner~ção de ofício, do P~ocurador Geral da Repúbl:l.ca,antes do te~

A redação do ,""rt. 186 é conseqfiência do acolhimento,
na comissão da õrgabi"lação dos Poderes e Sistema de Governo, da Eme.!!

dá' n9 359752-1, de autoria do Constituinte P1.Inio de Arroda SaMpaio.
. Por força dessa emenda, foram eliminados. do eexec

do Substitutivo ap~esentado pelo Relator, constituinte Egi.dio Ferre,!
ra Lima, o art. 103. o § 59 do <J,rt. 102 e a última parte da alInea

"c" qo inciso 11 ao art. 104, que atribuIaJ:n ao Ministério Público F~

deral' a repre~entação Judj.cial da União.
ConsiBerando-se que, 'nos termos da referida Emenda,

a P,rocuradoria Geral d";;" União seria intesrada p;los Procuradores da
Repüblica" desnecessârio se fazia repetir, no art. l86,a5 garantias,

direitos, vencitrlentt?s( prerrogat:vas e ..vedações dos mesmo~, porqua~

to, sendo eles membros do Jo".j,nisterio Público rederal, estao alcançi!.1

dos pelo art. 234 do ProJeto, que as enumera em relação aos membros
do ·Ministério Públ:"ic!o. •

Entretánto, a redação final do ânteproJeto substitu
tivo deslocou, pará fora da capítulo do Ministério público, o referi
do art.l B.1, além d~ substituir, pela denominação "Procuradores d;

.un"ião", a~re~erência aos Procuradores da República, tudo isto mantA:
do agora no ProJeto.

• Em razão disso; os integrantes da Procuradoria da

unãâc , incl1!flb~dos da r~presentação da mesma, fj.caram sem as gara!!

tias indispensáveis ao exercíciio de suas funções e sem as quais a de
fesa dos bens, xa1or,,:s, interesses e se1;Vi,;os pertencentes à Naçã~
Brásilelra torna-se .precária e totalmente vulnerável às pressões

interferências que tal. defesa necessariàmente suscita.
·I!1d1Spenss'vel, portanto, é que sere suprida a omi§.

são ora apontada, que - e preciso lembrar - não resultou do texto

da Emenda 350752-1 ~_~im, da r~tirada do mene Lcnado art. 81, do Capi
tulo -âc .M!nistério Público, no Substitutivo da Comissão.

Além disso, a omissão deco;rente do aludido desloca
menta igualmente acarretou incongruência _ a ser ,.corrigida -, -

face do tratamento conferidÔ aos Defensores públicos no art. 235,

19, pelo mesmo Projeta; bem ccec aos Procuradores dos Estados
art. ~55, § 39.

Com efei-to. o art;.. 1~1 do Substitutivo dispunha que
os Procuradores dos Estados e do Distrito !,ederal - incumbidos de
sua representaçá'o judicial e de sua consultoria jurídica ~ gozarão
de "garantias iguais às do Ministêrio Público"; os arts. 234, § 19 e
55, § 39, do atual ProJeto, por sua vez, conservaram para o Pefens0J;
Público e os ProcuradoJ;"es a dispos1ção que estábêlece serem "asseg,!!1

raqas 'iaranttas, d:treitos e vencimentos, prerrogati'Vas e vedaçõescoll
fm::idas, por esta constituição, aos membros do lIinisterio PUblico" e
as gara~tias da inaJi\Ovibilid~de, da impossib:lidade de demissão SeM

sentença judicial e da paridade de remuneraçao com os membros do N.!
11lstério públd.co, respectivamente.

NãO" ê admi;sível, diante disso. que os Procuradores

incumbidos da representação da U~ião - vale dizer, da defesa dos

bens que o a.rt, 52 enumera (vi;;l.s de comunicação, ilhas oceâml.cas
plataforma cOntinental, terrenos da marinha. recursos minerais, etc.)
'integrantes do incomensurável e indispensãvel patrimônio das atuais

e futÚras gerações de brasileiros ~ fiquem inteir~mente desproteg!

dos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo.
Em slntese, a explicitação sugerida mediante a pr~

sente emenda visa ao suprimento de omissão e ã solução de incongruên

cia de 9ravís~i1r.as repercussões- quanto aos interesses'maiores da
Nação. -

Ell'enda ~dltiva à seção v', do ca~ltulo IrI, Do Gove!.

no", do Títúio V, Da Organização dos Poderes e Sist.=
ma de Governo

-xeeeecenee-se' ã Seção V, Da .procuradoria G.eral da União, um parâgr~

fo. com a seguinte redação:

Art. 186 - :........... .
§ - Aos membros da Procuradoria Geral da União são assegur~

das 9.arantias, direitos, ven~imenbos, prerrogativas e ve
pações conferidas, por ·esta Constituição, aos membros do
Ministério público Federal.

J ...U S T I F I C A T I V A
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Além .do mais, DO PlenãriQ da cOJl)iss'ã.q qq Organiz~
ção dos Podere~ e sist.eJ'la de C-overno, foi acolh~da a Em;mda n9

350752-1, apresen"'tada pelo Constituinte Pl!nio d~ Arruda Sampaio
..institui.ndo Urna entidade denominada de Procuradoria Geral da União 
ch;fiada pelo ProcuradOr Geral da República e integrada pelos- 'Proc,!!

radores da República -, e lhe atribuindo a ~efesa Judicial e extraJ:!!
dieial da União Feaeral. _

• N~ Redação Final do AnteprojE;!to apresentado ã c!!

missão de Sistematização, todavia, 'verificaram-se divergências sub~

tanciaís em face do gue ficara deliberado pelo Ple~ário da, cotussã~
de· Organização dos POderes ~ Sistema dê Govêrno, ao acolher os teE

!lOS da al\ldida emenda.
Na realidade, o que se quis: com a emenda foi man

ter as duas lnstituiçõesJ Hi'nistêrio Público e Procuradoria Geral da
'Jnião, chefiadas, pela mesma pessoa: O Procurador Geral da República

exercidas pelos mesros Procuradores da República.

O.~;,J:.. 49 do 'proJeto, dispõe que "A organização
polJ:tico-administrativa da Repüblica Federativa do Brasil compreen

dé a União, os Estados, o Distrito Federal e os ltunicípios, todo~

eles autônomos em sua respectiva esfera de compe·tência". Por outro
lado, são poderes da Unj.ão o Legislativo, o Executivo e o Judiciá _
rio, independentes e harmônicos entre si.

Fundamentalrrente, na organização do Estado brasi
leiro, resulta que a Uniãõ, ente que abrange os três Foderes da R:
·púb1ica,a eles se superpÕe.não se confundindo cóm qualquer deles. -

Logo,a instituição incumbida da representação JU
dieial da União ~o pode subOrdinar-se ao Chefe de um dos Poderes :
pois, se isso ocorrer, 'Os demais não estarão repr~sentados. ficando
indefesos na hipÓtese de conflito entre qualquer deles e o Poder que
detiver o mando sobre tal instituição.

o~~Vr'?)eto situou na Seção V, do Capitulo III

(Do Go'{ernol, a pr?c~radOria Geral da União, "encarregada de sua d~

fesa judicial e extraJudicial" (a:r:t. J.861.
• Essa loc~lização, aliad,! ã circunstância de haver

sido atribuído ao Presidentê da República, a "livre nOl"eação" do Pr2

curador Geral da união, fez com ~gue a instituição criada f~casse so!!
bordinada de modo absoluto 'ad_P):esidente da República, reduzindo-a ã
condição de re~esentante deste, em vez de representante da União ,
que compreende 'fanto o Pode): Exec\ltivo, COMO o Legislativo e o ,Jud!

ciário.
A inclusão em capítulo p1:'õprio como Seção se faz

liecessá;,!a para contribuir também para a total independência do eÃeE

cIclo de suas nobres e -sér~as funções.
- Ver.ffica-se,- portanto, nlt;ida cont~adição com

prin~ípio da independência e harmonia dos 1?Oderei.~ que ,?eve ser COE

;igida, mediante o acolhimento da .sugestão conUda.\{la Emenda ora Pr:2.

posta.

a) .Q sufrágio é universal., e o voto, igual, d1reto .. ss
ereto e pxcpoxcaonaâ para a Câm9ra dos Deputados, Assembléia;; Legi§.

aeeavas e Câmaras Be Vereadores.

.. OSTIFICACXO

Dê-se à alinea B, 10c150 I, art. 27 a ::egul.nte redação:

Emenda sdpressiva da Seção v, do capítulo rxr , Do

Governo; e aditiva de seçãe., a ser incluida no Ca
pltulo V, no Ministério Püblico, do Titulo V, na
Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Suprima-se a Seção v, do ~~rt;~~rII, Do ~overno; e inclua-se o ar
tigo e parâgra-fos, Da ProcurÕldoria Geral da União. em Seção própri~

J:nscr!ta no Capítulo Po Ministério Público como seção 11, transfor
Jllando-se o capItulo em: Do Ministério püblic::o e Da Procuradoria Ge
ral da União, dividido em duas seç·ões: I - Do Ministério Público 

11 - Da Proc\U"adoria Ger?l 13a União.

JUSTIFICATIVA

v - Fica0 vedado à trmêe ceder ou conceder qualquer t:LpO

de de part.1.cl.pação. em eepécae ou em valor, no õesenvoavamence dae

atividades de que trata o Inciso I.

A Proibição constitucional dos contratos de risco torna

se importante para resguardar o monopólio estatal do petróleo.

IncJ.ua-se ao Art. 310.. como InC1S0 V.. o seguJ.nte dispos.i

EMENDA ADITIVl'.

DISPOSITIVO EMENDADO; Art.310

JUS'l'ZFIC/lCJ.O

U:r"l/."~TI;"'~------------'

Essa emenda objetiva consagrdr no texto ccnata.cucxcnej, o

princ!p1o do voto proporcional para as eaeuçêes para a câmara F~

deral, as AsseIllblé16S Legislat1vas e as câmaras de Vereadores, que

julga.os ser mais democrático c eepeeeeneetuve ,

,-
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JUST'IFrCATIVA

r.r------~---fUU/'u''''IC.~h

Emehdã mOdificativa do inciso X, do art. 233 ,

do Cap1tulo V, Do Ministério público, do Titulo

V, Da organização dos Poderes e S:Lstema de G.E,
vemo

Dê-se nova redação ao inciso· X, po art. 233,. adotando-se a se~uinte:

Art. 233 - :.

pr;:;~""=:J

fÇ;i;rwJ

prPiíi:;'''=:J

fui:;;;;;:]

:A- ~epresentação judicial da União deve fazer-se

com vistas ã comodidade dos jurisdi;ionados, i economia d"" t.empo e d.
recursos financeiros e ã segurança dos bens jurl~icos da coletivi~

de: E tão-somente. •

çses do Ministério Público ~~eral a representação judicial da União,

de1:l-.ando-a ao desamparo da defesa que atualmente lhe ê dada, a qual é

exercida com inveJável independência, porque comprometida apenas com

a'lei e com os' valores basil<l;,res da nacionalidade. -

t neeessãcrc, em razão disso, eeseeceaeeee, qua,!!
to ao Ministério público Federal, a titularidade para a represen'tação
ju~lcial da tlnião.

Tustamente por abrigar o Ministério Público Fed~

ral, dentre suas excelsas funções, 'a representação judicial da Nação

Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se bene

ficia dos princlpios qÜe infonnarn a atuação do custos le9'is (fiscal d;

lei), como sejam a independência funcional, o compromisso com a leg~
lidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam t.anto den

tro quanto fora da Admi~istração Pública. _ -

Não é por outra razão que as mais prestigiadas
e democráticas Const,ituições da era contemporáneà at.ribuem ao Minist.§

rio Público, com exclusividade, o encargo de representar em juIzo o
Estado Nacional. •

" 2 o que se vê nas COnstituições da Colômbia (v.
art. 143), da Grécia (v. art. 90, n9 1) I de HondUras (v. arts. 229 e

291), do !1éxico (v. arts. 102 e seguintes), de !loçambique (v.art.75),

de Portugal (v. art.. 224, item 1) e do Peru (v. art. 2509, ítens 1 e
3) •

• Nos Estados Unidos da América - fonte primordial
do constitucicnalisrno brasileiro - eJIlb~ra sem previsão na Ca~ta Mas:

na, o. Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo

quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em aue revere c

ã L~i Maior encontroup:i:~:st~u;ã:a~sp;~e;::: :::~::~:~a:~~~~
simples tral1:Lçau, que ~s funções de re;presentante do Estado e da S2

ci'edade, Júntamente com a de fiscal da lei, se coloca, sob a responsa

bllidade de uma instituição única, o Ni~istérJ.o PúbÍico, canec- na N;

ção berço do moderno co~stitucionalismo, como em outras em que a dem.2.

crecâa veio <} s~r conquistada 9;1cmd,? já se vislQmbravam as novas per!,

pectivas que O 'ano 2000 -abrirá para a humanidade.

• E\l1 todos esses exempJ.os, há um ponto Cartum: a

soberahia popular e o interesse púb':1.ico, com base 'na organização c:ae:!
tituciona1. Diante dis!l!?, fã~il ê perceber-se que soment.e uma inst,!

tuição definida a nIvel coristituc!.onctl, atuando com independência e

sob o princIpio da. legalidade - vale dizer, orientada pela expressão

legitima. da sóberani<l.popular, Pode exercer, COJ;O a necessária efic!

eia. e Settl limitações discrlcionãrias, a f.iel tlefesa do interesse PÉ.
bllco, de 'que é titular o Estado de Direito, em nome da Nação a • ele
subjacente.

'2 oportuno lembrar, bem a propósito, que o ant!:,

projeto elaborado pela Comissão Provj.sór~a de Estudos Const!tuci,g

nais, k.nstituIda. pelo Decreto n9 91.450/85 e que contou com a pres!

dência do ilustre Senador Afonso Ar-inos de 1-lelo i:'ranco, exibe, no art.

312, § 39, norma em tudo semelhante àquela ora s1.rgerida.

A representação judi'Cial da: União, pelo llinist.§.
rio Público Federal, foi prevista no § 59 do àrt. 102" bem como no

art. 103, do SubstitQtivo apresentado pelo Relator da Comissão da 05,

ganização, dos Poderes e -Sistema d,.e Governo. Entr'etanto, o acolhimento

de emenda, em Errata acrescida ao referido Substitutivo ve,io a elim.!·
nar, sem discussõeJ' no Plenário da Comissão, a mencionada reoresenta
ção..

• oalta ãós olhos a quebra do sistema que se emp!:,

nha em o~e:tecer garantias ã inaependente e responsável repre:;entação

JFdicial da"s pessoas j~rIdicas de direito púb1ico, Estados e Distrito

Federal (art. 55, §pe ytj,~-no capítulo lI];, do TItulo IV, Da Org~
nização do Estado•

~ inconceb.1vel, portanto, que a defesa da União

tenha alternativas de representação que ~Jurem dessas garantias, n,2
l:adament.e quandO' se considera ~e os bens- da União, a serem defend.!
dOS,' são os mais h!erarquizados da 'comunhão nacion~l, como se pode

ver do art. 52, do Cáp1.tulo IX, da União, e dos· serviços que são de

sua competência e têm como destinatários todos os integrantes da 52

ciedade brasileira.

Emehda substitutiva do art. '234, do Capítulo V,

~do MU1iátério público, do TItulo V, Da Organizo!,
ção dOI} Poderes e Sistema de Governo

Âltere-se, no,capitulo V, CIo Ministério Público, o art. 234, !1dotan

do-se a seguinte redação:

~nIenda sSlressiva do § 49, do Art. 270, da seção

:fIr, do capítulo 7, Do Sistema Tributário Naci,E.

nal, do Título VII, Da Tributação e Do orç,.mento

suprima-se o § 49 do art. 2"10.

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

No art. 186; prevê o ~projeto a instituição da

Procuradoria Geral da União, com competência exclusiva para realizar
a defli!sa jUdiciai e extraJudicial Çla União Federal..

Incompat:l.hiliza-se, assim, o parágrafo a ser supr!

Il}ido que estabelece a -mesma competencia ao órgão jurIdico do Ministé

ri~ ~a Fazenda, com o dispos~tivo supracitado.
Além do mais., não se pode deferir ao órgão admini,!!

trativo que autua o :cõntribuint.e e .fiscaliza as irreg~laridad:s _fi,!.

cais, a defesa da União, por isso que esse órgão não t~ compromissos

com o pJ::lncIpio da .legalidade, princIpio este que. orienta todo Estado

de Direito.
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistema-

tizag!o, a exclusão do parágrafo.

....Ml...I .......h/l"•• OMI....
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(!l CONSTlTUlltTE PAES DE ANOMOS

Emehdã aditiva ao arÊ. 233, do Capítulo V, Do Mi

Jllstérlo'público, do Título v,· Da organização~
Poderes e Sistema de Governo

x - exercer outras func;-ões que lhe forem conferidas por lei •

aesde. que compat.lve!s com sua. finalidade, sendo-lhe ved~

da a repre~entação Judi"cial e a consul€oria Jurídica das

pessoas jurídicas de direito público, salvo, quanto

Minist~rio- Público Federal, a representàção judicial da
União. '" • -:

• • ~ defesa do p~trimõnio cole~ivo, orientada pelo
princIp>.o da legaliqade - e tendo em vista o controle dos atos adm.!

n,istrativo$_q.a responsabilidade civil, penal e administrativa dos

agent~ estatais",: constitui mister que extrapola em muito o ãmbito

dos critêrio$ de mera administração. A reJ,evâncta dos bens, in.teres
.ses e serviços..que e1..a en';olve, outrossim, exigE:. - como, alias, se'" ex!

ge para a tutela dos denominados interesses difusos - que seJa atr!

buIda, na esfera federal, à única instituição apta, normativa e fil2
soficamente, a esse ,tndelegável ofIcio.

O Projeto, entretanto, ignorando essas consider~

ções, veda ao Ministério Pú!>lico Federal a rep;esentação Judicial das.

pessoas' de direito pfiblico. Vale dizer.,. retira da órbita das. atribu,!

Parágrafo: "A representação Judicial da União ~ompete aO' Ministério

Público red'eral, pelos Procuradores, da República. A lei

'co~~lementar_que oi:gan!zar o Ministério Público Federal

fa~a.distinçao entre os cargos com atribuições de repre
sentação.judicial da Uhião e os demais', de modo a evitar

o seu exercIcio cumulativo com o àas outras funções da

instit.~içio. Nas cpmarcas do interior, poderá ser exerc.!
da, mediante delegação, pelos Frocl..radores d?s Estados <lU
dos VunfC}pios". -

JUSTIFICATIVA

Ácrescent.e-se, no art.. 233,.? seguinte parágrafo:

,J,U S T I F I C A T I V A
-c

A defesa do 'patrimônio coletivo, orientada pelo

principio da legalidade - e tendo ~ vista o conotrole dos atos adm!

nistrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos
agentes estatais - ~onstitui mister que extrapola em muito o àmbito

dos c.ritérios de ijlera administração. A relevância dos bens, lntere,!

ses e' serviços que ela envolve, outrossim, exig~ - como, aliás,. se

exige para ã tutela dos denomtnadcs inl:.eresses dl-fusos - que s~ja
atribuida, na esfera federal, ã única instituição apta, normativa e
fi1.osoficamente, a esse indelegável ofício.

O Projeto, entretanto, ignorando essas conside

rações, veda ao lot!nistério Público Federa! a representação Judicial,

das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das

atrlbuicões do Ministério público Federal a representação judicial
da Uniã~, deixando-o ao des..5lmparo da defesa que atuaimente lhe é da

da, a qual é' exercida- com inv~Jável independêncj.a, porque comprometi

da apenas ·,.com a lei e com os valores basilares da nacionalidad.e. -

• ~ necessário, em razão disso, restabelecl§lr,quan

1:0 ao Ministério PúbH.co Fed"eral" a titularid$1de para a representi
ião Judicial da União •

Justamente por abrigar o Ministério Público Fe
deral, dentre suas excelsas funções, a representação Judicial da N"i.

ção. Brasiled.ra, e que t c Procuratór,io da Únlão Federal aproveita e se

beneficia dos princípios que informam a atuação do custos legis (fi!,

cea da lei), como' seJam:a ihdependência funcional, o compromisso com

a 'legalidade e o désassotnb~b em face' dos poderosos que exorbitam t.a!!
to dentro quanto fora da Admini.:;tração Pública.

. • Não é por outra razão que as -mai~ prestigiadas

e democrã,ticas constituições dã era contemporáneà atribuem ao Mini!,

tério Público, com exclusividade, C! encargo de representar em JuIzo
o Estado Nacional ••

.t:: O que se vê nas Constituições da Colômbia (v.
art. t43), da cxêeta (v. art. 90, n9 1), de Honduras (v. arts. 229 e

231), 'do México (v. arts. 102 e seguintesl, de J>Joçambique (v.art.?-5),

.de Portugal (v. art. 224, item 1.) e do 'Peru (v. p'-rt. 2509, ítens 1 e
3) •

'Nos Estados Unidos da América - fonte primo.=:
dia! do constitucionalismo brasileiro - embora sem previsão na Carta

Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em,

juIzo quanto as funções de fiscal da lei. em um sistema em que a r~

verência à Lei !faior 'encontrou e snantém sua mais alta elevada consa
gração histórica. -

Pelo vis'to, não é por mera coincidência, ou por

simples .t.r;a.diçâo, que as funções de representante do Estado e da S,E.

,c;iedade. Juntamente com a qe fiscal da lei, ~e -coloca, sob a respo,!!

sabilidade de uma instituição ün.ica, o Minis1;ério PÚbli:o, ta~to na

Nação berço do moderno constit.ucionalisJllO, como em outras em que a

democracia veio a ser conquist-ada quando já se 'vislumbravam as novas

perspectivas que o ano 2000 abOLirá para a humaniClade.

Em todos esse.s exemplos, há um ponto comum: a

soberania popular e ~ interesse público, como bases da organização

constitucional. Di.ante disso, fácil ê perceber-se que soment.e tma i~

tituição definida ti nIvel ~nstitucional, atuando com ihdependência-e

sob o princípio da legalidade:: vale dizer, orientada pela expressão

legítima da soberanlcr popular, pode exercer, com á ne'cessária efic!

ciá e- sem limitações discricionárias, a fiel defesa do int.eresse pi
bl.tco, de que é titular o Estado de Direito, em .nome da Nação a ele
subjacente.

.t:: oportuno lembra:r, bem a propósito, que o ant!:,

proje.to elaborado .pela Comissão Provisória de Estudos Cbnsb.blcionais ,

instituída pelo Decreto n9 9L450/85 e que cont9u com a presidência
do ilustre Senador Afonso·Arino$ de Melo Franco, exibe. no art. 3í2,

§ 39, norma em tudo semelhante àquela ora sugeriâa.

A representação judicia~ da União, pelo Minist.§

rio Público FederaJ., foi prevista no § 59 do art. 102, bem como no

art. 103, do Substitutivo apresentado pelo .Rel~tor da Comissão da O.=:,
ganizaçãp dos Poãeres e Sistema de Governo. Entretanto, o ao:illlimanto.

~:r~:~~Is~s:5~:t~0a~~:~~;~~ ~~ ~~;~~;~~.S~~:~~~~~:~aveio a eli~
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e.ONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

Emehdâ aditiva ao art. 231, <lo capItulo v, Do lo,:!

pistér!o Público, d.o TItulo V, Da organização lbs

Poderes e Sistema Je Governo

Ácrescente-se,ao art. 231 Q.lll parágrafo, que tomará o número I?, renE.
merando-se os existentes: •

§ 19 - O Procurador Ge;al da RepÚblica será nOJgeado pelo Presidente

da R~pública, dentre c{dadã~s maiores de trinta e cinco anos ,

de notãvê~ saber jurídico e reputflção ilibada, dentre membros
do Ministério Público Federal, eleitos em íista tríplice por

seus pares, após· aprovada a escolha pela Càmara dos Deputados,

para servir yo';; trê.$ an,os, permitindo-se uma recondução. Sua

exoneração, antes do termo da investidura, dependerá de anuên.

cia prév.i,a d~ ~~nado Federal.

JUSTrFICATIVA

Dê-s~ nova redação ao art. 231 e seus incisos, adotando-se a seguin
te:

Art:. 231 - O !Jinistério Público compreende:

I - O Y'.inistério Público da União, integrado:

a) pelo Ministério Público Federal, que oficiará perante
o S\tprel!!o Tribunal Federal, o Superior Tribunal de JU;:.

tlça,~os Tribunais Eleitorais, o Tribunal de Contas da

união, os Tribunais e Juízes Federais Comuns e os JU!
zoa Ag.r~osr

b} pelo Uinistérlo Público Federal Eleitoral.
cl pelo Z,linistério Público Nilitar;

d) pelo Ministério Público do Trabalh~;

e} pelo b-linis.tédo Público do Di,atrito Federal e dos TeE.
ritórios.

II - O Ministério Público dos Estados.

COnsoante a r~dação final do proJeto, em
art. 231, § 19, fora:m suprim-idos o art. 100 e seus parágrafos do Sub,!

titutivo da Comissão da OrganiZação dos Poderes e Sistema de GoveE

no, a, despeito de não terem sido obJeto de emenda, desaparecendo, a,!
sim,. do texto final.

El1tretanto,. nesse'mesmo ProJàto vamos encontrar:
a) no art. 107, inciso 711, alInea S, a competência privativa da cân@.

ra dos Deputados para aprovar, por maioria absoluta, "a indicação

do Procurador Geral da República";

bl no art. 108, inciso VIII, a competência privat.iva do Senado Fed!\

ral para "aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a ex!?
neraf;ão de ofIcio, do Procurador Geral da República. antes do" t.eE

• mo de sua investidura"; ....

c) no àrt. 158, ~nci~ IV, a ::ompetência privativa do Presidente da

RepÚblica para "nomear, após aprovação pela cámara dos Deputados,

O Procurador Geral da Repúblíca".

A intro'duçãc desse par.ágrafo é, portanto, im
prescindivel, para compatibilizar os textos supra referidos.

Por exigência de sistematização e respeito ao
federalismo, impÕe-se distinguir, em tópicos separados, o Mioistério

público da União - ramificado em simetria com as Justiças especial,!

zadas da, União - e o Ministério público dos Estados.

Essa distinção também se faz indispensável, CO!!
siderando-_se, que a discipl;t.na, Constitucional do Ministério Público

da União não deve ser imposta~ aos Estados, assim como o modelo est~
dual não'p?de ser transposto para o nIvel federal.

A ine'fistência da distinção sugerida pode acar
retar contradições, na medida em que 05 dive:t:'sos aspectos envoj.vfdos

na disciplina const.itucional do Ministério Público (chefia, estrutu
ra, organizaçãb, atribuições, -eee ,';•• ) deva receber definição adequi

áa às peculiaridades decorrentes do sistema federativo.

são exemplos .dessas' contradições os que se veri
ficaram quanto à chefia do Ministério PÚblico e às leis orgànicas e
ele pertinentes••

Com efeito, enquanto o § 19 do art. 231 es eebe
Lece que "oada M,tnistério Públ.ico elegerá o seu procqrador Geral, na

forma da lei, dentre "integrantes da carreira,. para mandato de três
(03) anos, permitindo-se uma recondução", os ares , 107, 111, ,ª, 108"

VIII e 15S, IV, dispÕem que o Proc\1rador Geral da República deve sex

nomeado pelo Presid'ente da RepÚblica, após aprovação pela Cámara dos

Deputados, sendo que a sua destituição, antes do termo de sua inves

tidur'll' depende de aprovação pelo Senado Federal.

, Por C!utro lado, 110 que diz. respeito à disoipli
)l~ normativa infraconstitucional do lUnistério PJÍblico, o § 29 de

art. 231 dispõe que "leis complementares distintas, de iniciativa de

seus respectivos Pr0c:.uradores Gerais, organizarão cada Ministério

Público". O fi 19 do ar:!:. 451... porém, estabelece que a lei orgânica

do Ministério Púbiico da União será encaminhada pelo Procurador G!:,.
ral da República.

Vê':se·t., portanto, -que se não 'fpr feita a disti!!

ção entre o 'Ministério públi~o da União e o dos Estados, persistirão

contradLções insolúveis, lnvlabilizando a aplicação dos t.ext.os cons
.t.ituclonais.

tJ PLENÂRIO
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Dispositivo 'EliIendado: krtigo 31..7, Inc.so IV

o art.. 7~ deve ser e.l minado do:! texto do Projeto

Ambas as dlSposições. conquanto expreSSC~J preocupação legi
tima e elogliível do proponente origlnal, localu3m-se e;;\plano de clara atJstra:;:ão:
longe de reallzãvels, se te~lOs cm vista a realidade. naclonal c nOSSa hlstÕr1a. e
se. sobretudo, per.samos , otimista~nte, nu/lI3. persj)ectwa prõTima

Entendem!)!;. a lI'.ai5 dlStO. que a erradicação da ~obr2za,b~

aSSlm o mãxioo amparo ã lnfância pobre estão, nofundo, C01:O obJetwos perr..ane'ltes
que o Estado braSl1elrO se impõe ao persegulr, COJl'.O o ccnsagra expressame'lte outra
norma do projeto, a efetivação do direlto ã vida digna e lntegral do inéwiduo.

09. ccêfho , H. A. L. (1978) Programas de Nutrição em Nutrição Bási
ca e Aplicada. Guanabara Koogan, 329-335.

10 Filho, M. B. (197&) Cárie Dental en t-.utriçlIo Básica e Aplicada
Guanabara Koogan, :318-320.

11.. Freitas, L P .. C..C~ (l978) Anemias Nutricionais em Nutrição Bá

sica e Aplicada. Guanabara Koogan, 301-305.

12. Kubler, 'ti (1973) Enrichment and Fortification c r food for infa!!
ts and chiidren. eibl.Nutr.Diet., 18, 224-245.

13. t.ecnence , P A. (15170) Nutricional concept for Foods. Ford Technol

24 (6)-, 100.

14. Lechence , P.A. (lf8l) Pcã.e of cereal Grain Products in u.s.mees ..

Food Technol., JS , 49-60.

15. Lachance , P.A. Moskowitz R.B ..E. Winawer, H. H. (1972) 8alanced
Nutrition Through food Processar Practice o r nutrition.

reee Technbl.. 26(6), 30-40.

16. LoWenberg, M.Ê. (1970) Sócio-Cultural Basls of food Habits Food

Habits. Food Technol., 24, 7Sl-756.

17. Morton , R. A. 0.970) lhe Vitaminisation of MargarIne, Royal soe
Health J. I 90 (11) I 21-28 ..

16. Navia, J H• .(15168) Enrichment of Sugar and sugar Products. J.

Agric. Food Chem., 15 (2), 172-176.

19. NRC. (l980) Recommended Oietary ncccvances (9 Th ed , ) National
Academy of scãences , Washin.gton, O.C. Publ. 0-309-0294l-L

20. organiZadon Mundial de la Salud (1975) Manual sobre Necessidades

Nutricionales deI Hcebre , Ginebra FAD. Estudios so
bre Nutriciân nO 26. 010\5: série de Monografias ns 61.

21. Schoeder, H.A. (1971) tosses of vitamins and trace mineraIs re

sul ting from processing and preservation of foods:
Am. J. c"11n. Nutr., 24(S), 562-573.

22- Teixeira , 5 M. F'. G (l97S) Hipovitaminose A em Nutrição Básica

e Aplicada. Guanabara Koogan '15-317.

JUSTIfiCATIVA

nadas do ProJeto.
ao art. 12. ltem I. suas l~tras 2.e!., que devem S~l' ellm.!.

Ef1ENOA SUPRESSrVA

TUTDO .. '""C.;iD -,

EMENDA SUPRESSIVA

_____~_ .... I ... _ICD.. ,..'"ltI.""CD.. ' • .ta ,

EMENJ)A lP11152·8
t' Constl~ul;,te Jose Iunãc to Fer-r-etr A

EMENJA MOOIFICÃilVA

Reunam-se en um só nõnero o n Q l. e o n2 !!.' da le~ra .. lle"

do item lI, (A E1eg!b!lidade), do art. 1.7. do Cao!t...,_:l \f C!!l T,!

tulo lI, como ssgua:

"e) .......•.. '

A permanecer a norna da letra "e" do ite'1 lI, QUE: ISS co.!!

juga CO'1 a !nserid3 na let.ra "h" do rresno ~te', csve;:; se:,

nidos e' um só os dois dispOSltlvos e:preSa"ltados, '10 P::c.~':::c, s,!

paradaner,te.

Ambos _ probidaoe administrativa e Moralidade S;? Co'l'p~

nentes da mesma exigência fundamental pt;.a o exercício 'd2 ,úndü

tos públicos I e ndo devem estar separados no contexto c:,'stltu 

cional.

1_ •••••• , ••••••• •••••• • •• ~.. • ••••
2_ a normalidade e legitimidade ••••••••••••••••••

,_ a probidade admir.istrat.lva e a cr~:-alidüc~ pllr<! o êxe.!:

cI.cio do mandato"

• __- ....DIJU$IOf"'.~io-__-_----·- ----

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

E:da prát.lca mIlenar inter"l8CIOral q1.ll: os Países se

dão ãs relaçccs externas C , ent~o, partTc.lpil'll tia vida mundial - no ProJeto da so!?

\.cied'ade internaCional -, tanbém e secularTcnte claro que o fazen sobret1.do por
IDéio de atoS internacionais - genericamente, trc:.t1:ldos. no ProJeto· tratacos e eCo.::!.

..::::-. ~promi5sos com 05 Estados soberanos -õ ~or fim, tZlI:'.1lém é re;ra estratifi(;ada, hoje,

~ue a vid" mundial se assenta em relações dominantes entre Estados sobe"anos.
Tudo Isto, e outros éisposl tlV':;S Gl..C, 110 ProJeto,

tratam daS' COlIlolltcnclasexternas da U)1lão e das atilbulliões dos .érs~os do Estado
nas relações externas. leva a desnecess5rio o preceito suprimido

Das Conclusões:

Entendemos haver provado à luz da política I da hist6ria
e da ciência que a presente prfJposta é válida e merece
por conseguinte, a análise e o debate dos constituintes,

porque consubstancia uma idéia de preservar a saúde da
populaçl:lo brasileira e prepará-l~_enfrentar a deco
lagem no rumo do desenvolvimento. ---- -

P.S.: Bibliografia a disposição.
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Tenente Brigadeiro do Ar - Waldir Vasconcelos, Mini~

tro -Chefe do Estado Maior das Forças Armadas(ENFA).(l)

_ Estudos realizados no Nordeste têm demonstrado que 25%

de sua crianças apresentam deficiências visuais por avl

taminose A.

Das oem:íncias'
A deficiência nutricional brasileira, já foi narrada
em prosa e versos por estudiosos brasileiros como'sa!!,
tos, Silva I Viana. Nunes, Matoso, viegas , Escorzela e

plnott .. Além das denirncias frequentes feitas pela i!!!

prensa nacional escrita e falada. Néste tópico separ~

mos duas denúncias que reputamos da maior gravidade.
_ "Na ocasilJo (1!l de março de 198') eu examinei os dados

estatísticos_em todo o país e constatei que apenas 53X

dos j6,veríS- de 18 anos sao con!iiderados aptos no exame'

médico .. Os demais 47%, ou seja,~ 360 000 jovens, s6 no

ano passado I foram considerados incapazes por proble 
'mas como. subnutriçlJo, deficiência dentária, insuficiê!!
cia "de peso e altura, diminuição da acuidade visual e
alterações congênitas nos membros inferiores e na colu-

00 Embasamento Técnico científico

citaremos aqui inúmeros exemplos recentes da eficácia
da nutrlficação utilizadas em diversos oeíses,

_ O estudo realizado em 1980 na TaiHindia onde a nutri fi

cação do sal com o iodo reduaãu a deficiência em escol,!!
ree de 84% a praticamente zero em um perIodo de seis

anos.
_ d flúor tem sido adicionado à água potável para reduzir

a Incidência de cárie dentária na infância em diversos
países, inclusive no Brasll, onde esta ação tem demon~

trado toda sua eficiência na ereaofceçãc da cárie dent!

~
_ A nutri ficação do lei te de vaca com vi tamina O nos USA

é responsável como fator maior na erradicação do raqul

trsmo infantil como um problema de saúde pública.
_ A adiçlJo de três vitaminas rer, 82 e n.í ac Ina I e um ml

neral(ferro) à farinha de trigo processada, e outros'
derivados processados de cereais, tem contribuído para

o aumento substancial (de 15 a 40% de acordo com o n.!:!.
triente) destes nutrientes na dieta americana, resulta!!
do a total erradicação de pelagra nos estados su!J.nos e

do berl-beri e pelagra nos centros urbanos.
_ Recentemente o enrequecimento do arroz com tiamina d~

rnonstrou resolver o problema do beri-beri nas Filipinas.
_ A produção comercial de ami~oácidos, centralizada no Ja

pão , tem possibilitado a nutrif1cação de cereais com e~

aes nutrientes. Desde 15162 o Japão apresenta- programa I

de nutrificaçao de piles, mecexrbes , biscoitos. deriva 
dos de farinha de trigo e outros cereais tendo sido ob
servados resultados important~sl chamando a atençac p~

ra o aumento da estatura média da população.
_ A Guatemala tem apresentado grande sucesso no combate'

da xeroftalmia na nutri ficação de açúcar com a vitami

na A, desenvolvido pela INCAP•
_'Atualmente encontramos um programa em andamento, em e~

tági'O piloto, nas Filipinas e na Indonésia, onde o gl.!!
tamato monos6dio nutri ficado com a vitamina A pode ser

uma Intervenção bem sucedida para aumentar sua ingesUlo.

- Tecnologia de drspersãc foi cese-woâv Lda no EUA possl

billtando a adição de micronutrientes em uma forma di!.

pon!vel biol6g!camente e estável, sem afetar o aroma
ou a cOr do cereal. Atualmente em alguns dos Estados

os sucos e bebidas são nutri ficados desta forma com

ácido ascórbico.
_ A Suécia e o Canadá a mais de trinta anos vêm nutrifl

cando seus alimentos com ferro, tiamina , riboflavina,
niacina e vitamina Só.

(dllataçUo da ti.re6ide).Este modo simples e barato de

combater a deficiência nutricional de iodo é extens.ívg
mente aplicado hOje em todo o mundo, Muitas vezes sendo

obrigado por lei , inclusive no Brasil
_ No começo deste século, bebês e crianças epresentaven I

raquitismo devidOJ a deficiêneia diétética de vf taruna D'

e por isso o 6leo de fígado de bacalhau era dado às v a
eaa para aumentar o nível de vitamina O no leite.

na".

sabe-se que a oef l=~§:nc!a dó •

EMENDA MODIFICATIVA

a~:'re-ltaçã~ ;, nutri;ãc Ol'e~udica o desenvoh~':.::"'':.c. do ser •
~,_'s.nc, bell" como aC'aaeta doenças carenciai; çr''l.\e;s • .r.igu"'s

exemplos podemos citar:
_ As grandes viagens marítimas do séctf10 XIV e XV, foram

pre~1ud.fcadas pela deficiência da Vilamin~ C, causando'
escorbuto na grande maioria da trip11açl:!0.

_ Há 154 anos o francês Boussingault Já reCOmendava a ,!!

dlçUo de iodo ao sal de casinha para combater o b6cio

f:.~...Q.~~!l~:.
.t. prese.,te: prcpostõ ';.em como objetive. ce,tr&._ ~:e:"=;G~..In

"nove. capítulo" ell' nessa ConstituiçãO dal"ldc c:.e"ç'ãc eso!
dól a a11rrentação e nutrição I interessandc bá~l;:a;,e-rte a
D!.'Quar os 8\'aOç05 tecnológicos desta área. cor. a ;r!"al ica.::le
cõ;e.,cial nutriciona: b:,asileira e criar um fú:urr de de~!.

tes para est~ tema que hoje preocupa as Nações d=senvol~'~das

do mUl"ldo.

~rt1ºo 3q7.

A proposta preserva, do texto substituIdo,

principio; da inde:endên~ia funcional e' as garantias assegUradas

membrps do Ministario público.
ProclJra, no entanto, conferir-lhes tratamento

•ma.ts sistemJjtico e aesêecas- o perfil próprio (lo lfinistério púbÍico
que, embora ~t;uando perante o Poder Judiciário, com ele não se con

funde.
Ademais, explicitam-se os contornos das menci!2

nadas garantias, para mais bem assegurá-las, com temperamentos dit~\

dos pelo interesse público.
• • Outro~sim, tratando-se a aposentadoria de direl

to. incorporado ao esta.,túto _dos membros (lo Ministêr~o público, em vez

de garantia institucional, deive integrar a lei orgânica própria, de
caráter s::gmplementar. Dai -por que a proposta de emenda destaca em pa

;ãgrafo próprio o tratamen1;o da materia, bem' como lhe retira qua!
quer caráter punitivo.

Visa, ainda'sa correção do texto, ~ c:ompatibili
zação com a'disposição do art'1.gó~, allneas ~·e.!:, da Seç:ão 11, d~
Cap.ltulo VII, QlõI Título IV, Da. Organização do Estado, que estabelece

a ~sentadoria. bompulsória aos 70. e 65 'anos e volutaria apÓs 35

30 anos, para os homens e para as mulheres,respectivamente.
{: o princIpio da isonomia, adotado em termos ge

rAis, que deve ser'nlantido~ em termos correspondentes ao especial u:;
tamento dado aos membros do MiI:!istério Público. -

"Quanto ã promoção, suprJ.me-se a referência â mas
ma, deixando às le:1.s orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em vista ~
diversid~de de organização do Ministério piíblico. a nIvel federal e es
tadual .:. um organizado em ca.rreira· de âmbito rtacional, outro organiz-;;;'

do tendo em vista a~ comarcas e entrâncias peculiares às unidades d;'
Federação. Ta;l di"!ersidade, que .lmpossibi1i:ta tratamento idêntico em
relaçko às carreiras do lA.1nistério Público, também impõe que, no. to
cante às prÔlIlOções, sejam 'observadas as menclon~das peculi-arldade~.. -

Por filll:, no tocante às vedações a serem impostas

aos membros do !-'.inistêrio PÚblico, a emenda S'egue a tradição constit:!:!
cional brasileira, que não as explicita por- inteiro, para que mais

. bem sejam definidas no plano da ~egislação complementar_

JUSTIFiCATIVA.

Art. 234 - Os menbros do Minist.ério Público gozarão das seguintes 9l!

rant1a~:

I _ v}.talicledade, não podendo perder o cargo senão por

sentença Judicial, 'com eficácia de 'coisa JUlgadaf

II - inamovibilidade;

III - ir~~dutibilidaqe de vancrr-enecs , ewrer.ecs , entretanto.
aos iMpostos gerais, inclusive o de renda e os extra

Qrdi~ã.:!-os•

§ 19:'" a vitaliciedade será -adquirida após 02 (dois) anos de exerci

cio, não podendo o rrembro do Ministerio P.úblicO· nesse períod~
perder o cargo senão por deiiberação do órg~o colegiado inteE,
no competell:té, p~lo voto da maiÇ)ria absoluta dos seus int~

grantes.

§ 29 .l. a remoção dar-se-á de ofício ou a pedido.. A primeira somente

poderá. ocorrer eom' fundamento ein· necess~Q,l'lde de serviço, Por
ato do chefe do Poder Executivo, com base em representação do
chefe do Ministério Público, depois de ouvido o órgão colegi~

do interno coplp.etente.

§ 39 - aos membros do Ministério Público é assegurada paridade de'
yenclnlentos e de vantagens com os órgãos judiciários perante'

, os quais exercem as. suas funções.
§ 49 - a aposentadoria se~~c~mpulsória aos 70 (setenta) anos de id~

de para.os homens e aos 65 (sessenta e cinco) anos para as m~

l:gê;:es ou por invalidez, e voluntária apÓS 30 (trinta)

de servfço para hO'n~ns e 25 (vinte e ~inco) para as mulheres,
em todos os casos corri proventos integrais, reajust.áveis, na

mesma proporção r sempre ~e se modifiq~e a remun~ração dos

membros da instituição .em atividad~.

§ 59 - os membrós do Ministérib público estarão sUJeitos às vedações

conf~riãa~ neeea COJ:)stituiçã:o aos' !-'agistrados.

§ 69 - Os membros. do !tin1.stério Público ingressarão nos cargos in.!.
ciais de ca:J;reira, mediante concurso público de provas e tit~
los, com a participação do Poder Judiciário e da Ordem dos

Advogados do:BE~sil, obédecendo-se, nas nomeações, a ordem de

classificação.

~b_1P_l_11_51_.0_.".... --, EJ_-_~_':',-'D"5'.'
C_O!PL'· ..00 "':~A~ND",E",L_V,-,I",A"NA,,- .-I-l L. ;-'''' --l
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I Do Histéri::o:T----- [;~sde tiS p:'i'n6!dl0 00 tl;<rpO,,
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II O In:::iso IV. do Artigo 347 do Projete ce Constitui-
I :;lic ~ ~tss= ter a seguinte redação:



Assembléia NacionalConstituinte e 1165

que merece supressão

___ ,ur.'Ju."n••~I. _

ccnsrcerancs , especrtrcanente , quanto ã letra f, lteM I.
art. 12, em questão. que o dlSPOSÜ1VO cor-responde a plano de 'ler or-dmãr te , que

estabeleça a polibca de edu;acãojenslno piibfrcc C:e 19 grau, sendo a previsão da

criação de Sernl-lnternatos OflCla.JS slgnlflcarla retrocesso ped~g5g1co e 50c1a1,

por marcar os alunos assam atendidos c0!E o rótulo de POBRES.

Quem te"! du-ertcs , os ten en tece Ó algue1J J;Je 11.:1 ter-ha

dever-es _ ou seja "J l. S et O~hg:ltiO correlata s...nt" -, razão p:.r que prerer-racs

fazcr constar desse drspcsrtrvc esendado, de car-áter- go;ral. a palavl:'~, l(1!
crevendo nesse espaço componente. para nós, mdrspensãvet ,

Acresça-se ao final do ii::.en I do atual ê.rt 29 (

com proposta de z-rcr-ea para pass:lr a artiS":l 30 l, da ~::lç'ão :: (DOS

PARTIDOS PCL!TICOSl do capítulo V do Títl".lo lI, esta :;.:a3e •

___ TEn.,.u .. .' ... ~l. ---,

ENENDA PODU'ICATIVA

normas e dn-ertcs rundenentars .la pessoa, não ve-os C:OT.:! ecm ter- qua s5 exrsten

dtreitos,

PJ----;,~~~~·:J

[i-lT17;Wj
Constituinte Jose IgnáCIO Ferreira

EMENDA lPll159·5
tJ

d- Voluntariamente. a partir dos vinte anos ce trabalho,

com proventos prcporc rone í e ao tempo de serviço, a pedido do se.!.'

dor

PlenárIo

EI-IENDA MODIFICATIVA

..nG/.u ....lCaçl.

Nada justifica. em um PaIs que necessita da força do tra

balho de todos os cidadãos, aposentadoria voluntária, e-esmo co;';

proventos proporcionais, ecos apenas dez anos de serviço público

JUSTIFICATIVA

rrr '~·dA'./C.WI.d.'"U'••MllSlo, _,l~nM'ÕB:J

1:J17;·';''-j!B-:-:::=:-:- r~.~.~'.I<.~':.l.,lu.<... ,., ••

-
Além do que, a matéria jã consta expl1clt~ e'n vãr-ics drs I

pcstewcs consurtuctona-s , como, p, ex.: - no art. 69. rtens I a-W; na letra "b"
do rtem I do art. 12, nos arts. 347 e 348 e 422. ale'll de eraoutres mats

A letra ''!!''do -rtem I. co art 12 ê , essun, U'll"~'

(%'LENAnIO

EMENDA lPl1155·2
IIJCOftSTITU lUTE. JOS~ IGNli.clO FERREIRA

EMENDA SUPll.ESSIVA

Ao art. 12, Ttem I, sua letra~, que deverá ser e lrru nada do tex

JUSTIFICATIVA

_ Dê-se ao art. 88, "b". a seguinte redação:

"b" _ Compulsoriamente, aos setenta anos de idade.

JUSTIFICATIVA

"I - [iliação partidária D.snc:".::-ado. a t.ccc cidil"j,3.0

plenc gozo dos seus é!.ireitos pclíticos, '\~ciaêa a

filiação a nais de Ui'\ pa:r:t:'óo,

tlt\Jtlona-l.

EMENDA SUPRESSIVA

PLENí.RIO

Just:ifiC"ativil.

inadvertidamente OIl'.itida, o que agora se corrige pro;;lolldo a in

clusão daqae.Le restritivo no item I, já agora do ••ovo art. 30_

EHENDA HODIFIClI.TIV1\

Dê-se nova redação ao ar::. 30 ela scçêc II ,D::::;: ~~=ti

dos Políticos) r do Capítt.lo V do Título 11 - em cor-pãe-enec ã Z:-e:",õa

ao a..:t. 29 ( ã parte), co-no segue:

"Art. 30 - Os partidos pol':ticcs resguardarão a eeccra-

mo e cs é!.:lreitos i'u"lda"lt,mtz.is ea peeece nu:r.8:'.a c "ebadl!

ceeâc ainda nos -seguint>2s pri'l.c:plcs :

I - filinção P<:.rt.idS;in nsseg.1rade. a todo cic:ac1;'o

pleno gozo dos direitos poHl:'cos;

II - proibição de utili?ar org::miznyão p.:lra-lr..!.::'it.::.:;

III - proibição de ~e suborci:-.aro'" 0.1 vinc\..2.<:l.=c·R c t:..n'_!t:a

dea ou Governos est=an;eiros;

IV - exigência de que ee j a-r- os particos de E.:n.oito nacio

nal e tenha:n atunção doutrinária e p:::cgr=.r.5.lica per-

1. vedação ã filiação do eleitor a .. a:'s da

partido polítiCO, ao rcasnc tempo. co·:s<:ava a pZlrt.'!< :irre,!.. co 'te. ":.0

do § 19 do cs.-eee, 29 - e, na t:::a..s!"os:.r;-io par:s ~rt.igo 30 :oi

nia nacional, o regime aencceãea.cc , o pl1..:-:.:;...l'=:'C:aris-

...·.,."'·'''.I-;i~---------__---,

PJ---;;;~~"~

lUli'7'tilf]

do are , 12. do Capítulo

PLENliRIO

EMENDA SUPRCSSIVA

suprima-se o item IX(9'?)

o item IX trata de inforonações sobre assuntos públ!

cos, de interesse dos cidadãos - e, tratando pois de ':NrOrnü.çõES ,

pode estar melhor no item VIII anterior, que, com Emenda ;;i parte,

receberá nova epígrafe e duas alíneas mais, advindas do Lten VII (

Justificativa

(79), por transposição proposta em Emenda respectiva.

reordenamento.

Ficam, assim, reunidos nua mesn-o e ünico iteil'. to -

dos os dispositivos sobre INrOR..VJIoçÕES. sobre a pessoa ou ret1ueridas

I do rrítulo 11, cUJa epígrafe é nA INFORHAÇlio" - reunindo-se as

duas alíneas desse item às alíneas do item VIII, anterior - com

por pessoas.

A aposentadoria compulsórIa, por limite de Idade,

decorre de presunção de incapacidade fís!.ca ou n-entai , de m!!
do que nada justifica que a mulher seja cOl""2ulsorial'lente ap.,2.

sentada antes do homem, sendo a distinção discrlminatorla e

humilhante

EMENDA lPl1160·9
tJ COnstituinte JOS~ ICNfcIO FERREIRA

r;r nllT./.lulTl'lCAo;i.

rr;;;~;=:J

ClH7'fmJ
rL.d.'o/.....'.I./lu••• M,.ol.

~PlEIl~RIO

A norma do Projeto e que ora supr-Imlracs , é, pOIS, contradltôrra

com o que estamos vendo como fórmula predc-rlnante na Assembléia Nacronú l Constitui.!!.

te e dispensável por Incômoda, onde e como estã posta. pOIS se fosse ccsc de ser!.

eetrâvet sua permanência no texto que se pretende como o da Constltulçiio, deveria

estar nas normas do SISTEMA TRIBUTARIO pp , dito. eenf l l ra com o disposto no Item I

do ar t , 292 (liDos Orçamentos"), que veda vinculação de rece r ta tributária a detern!.!.

nada despesa ou fim.

Por fim, é preec r to que ccnpt t ru , arnda , com o impedlnento inser..!..

do no Item IV do ar.t 26,. (Das Limitações do Poder de Trlbut~r>' de utl1'z<lçiio de

tributo como confisco, o quo parece resultaria da aplicação do dispositivo a supr,!.

te. que configura dupla e Indevida Interferência nos cânones da eccncm;u de r-ercecc

que o Projeto e a convicção tuêdlil nacional vão, sem dúvida, firmar coro opção con!,

O dr spcs l e lvc , prescrevendo nur-a definição legal do exces se de lo!!.

ao art. 12, trem lI!, sua tet-a E.. que deve ser e'l umnada

mlr ,

'crc e Impondo sua destlnoção cspecffrca , nos perece derras la normativa do constl tu I!!.

do texto do Prcaetc,

EMENDA lPl1156·1 .,.,
l:J ücns t r tu tn te Jose Ig05c10 F-e-,·r-e-,-"-------~

m-----------UUO"U..,,,:.~ll----------~

EMENDI\ ~toDlFICATIVA

. IU'~IJu.llrlc.~A.

Ef4ENOA MODIFICATIVA

O preceito e a1tana.,te salüt:.r e ,jc"'OCd:-~1CO e

Merece permanecer no texto constltcclona'l, ccI"o lno/ação Clu=: ~rã ense

Jar malor graJ de responsa:nlidade dos r.unc!atã'rlos perantc seus reílre~

sentados

Dê-se nova redJcão ao final ·da al'íncâ "!," do
item IV (O Mandato), do art. 27 tiO Cap-'ítul0 'I CoO T'ítulo 11',-co~o segue:

"a) Os detentores de narcatos clethos tê~l o de

ver de prestar, conforme C1SjhlSer a lel, COll'tas pel"iêdlCas ':::e 5U;:'S at,l

~vldades ao povo.

J!.:STIFICATI·!';

Nesta Eme.'l.da íoram descobraóas c.s dis;;.csiç:e3 ::10:
mativas reunidas no mesmo item II (do ProJeto) en dois itens c;.isdrl _

tos ( II e III), por serem ...atérias dife::entes: foi resu::r.!.é<.. a :::cç;ra I
insc:dda no itell' IV( do ProJeto) e::'l novê:. red<::.ç3.o, a;:ui ice;-- \'. I

Pretendeu-se, ;nestas duns ::...andas ( a~s <:.rti(":}s 29

e 30 e sS/itens), dar sequância mais lógica às ...esI:'<:l.S rorras t:.~ se- I
rem obedecidas 'pelos partidos polítiCOS. I

v. Emenda que reordena os pnrágrafos êo axt. 3.0.

manentorr-e'i.te;

Poda a nOrma. entretanto. ser fortalecida com a

lnclusão da palavra PERIúDICAS - para qloe não pareça que ~ prestação

de contas serla sõ ao final do mandato; e. alnda. com a SUbStltulÇão da

palavra ELEITORES por POVO - eis que os eleitores s5'o irdndentlflcã 
velS e o d':lver do rnandatãrlo ê COll TODO O PO·!O e não sanente com os

seus eleitores posslvelS.

V - início d~ atividades pO'l!tictis sc'l'.onto apóS cc,coass5.o

do regis~ro do estatuto no Tribunal SuperIor Ele!":.0

ralo "

Em ccnsequêncin., o di3pOS·..O no iten V (59) passilrd

I
ccnstituir novo parágrafo (59) deste art. 30, co;' reordena,ef'lo é!.c

suas posições no te:>.to, confar'õl'3 :Er:1ondaUcdificnt.i.....i ~ pa:tc.

Justificilt.i :l.

Em consequê'l.cia du E"nenda ao e.rt. 2'9 (;;i purte). íoram
foraI'l transpostos parn o art_ 30 os itens a'l.tes sob o a:t. 29 - -.as l

com supress2:o do item""y do a:t. 29. do ProJeto, item 01..~ '::!e.ss!:=5. I
a ser um novo parágra~o (SQ) deste artigo 30 r no =eorder.~a••~o d'Z:55::!S
parágrafos em Emenda específica, à parte. '

~-;;;~;':J

[iJ lI 7'!-B

Não é adnissível q1..e se sub..-c ••(.,ioro a~...elc:s
que podeJ'\ pagar; é r.ecessária a elimi'l.ação de tcdas os sllcsieios. que

nãO altanente nocJ.vos ao erário p.íbllco.

A alínea "g", i;'lci~o III, do artis;.:. 12, ;?üs!êa
a t:l;r a seguirte redação:

l "g_} serão gratuitos todos os a-=os neccssã-I

rios ao exercício dd. cidada••~a. i:"clusive os d~ nat.u=e2:~ p=oc::l!:;s~:l.l e

os de registro civil relat.ivos às pessoas pc-,=ez." I
JUSTIFICi'T:VA

Jlc:rescentando-se a expressão "relativ~s ã=> I
pessoas pobres", garante-se a gratuic.aé!.e dos ::.tos de ltegiz....=ü C:"'lil a

qUEm' "15.0 tenha condições d~ pagar por este S::lrV~r;Oi ...as a'ê;,,\.:l3 ti. Co.!.t.as

v. Emenda Modificativa/Substitutiva do item VIII.

E.<IENDA ,'ODIrICATIVA

DISPOSITIVO I:hr:"'OADO: Art. 12, IlI, ~

Se os serviços not<:::'i01i5 o rcgist.r.as sao

exercidos em caráter pri'raeo, te;'lco c\..stos de =u"'Lciortri::...., -;!;l.'=e:::ial

e instalação, n5.o ã pcssival tr~balhar sen remureraçci.o o .c'" :=o.ze=co,,:\

que o poder público te".ha gastos supérfluos. posto qJ.:i:! teria c.e SUV~!!

cionar 'tais atos. Ainda que os scrviçc~ da rc:;~st.ro civi~ ~c=ser.; pro.=.

tados pelo Estildo, não haveria justificativa pa:::a a, =ua g=~-=ui=clãe t.2

tal.

Ainda qU? pens5:sscl",os que no Cap.ltJlo o-:de Sé s1t~a o pr,!

ceito (Capítulo I. do Tttulo 111-- DAS GA?JI.I~TlAS COiST;TUCIONAIS) o COJcto de suas

'n'.lJu'''''.~.1 I
EllENDA ADITIVA

ao art. 31. SCJ "capJt ll que passo. a esta fonta

"Art. 31 _ Os dlr21tas, 1i~rc!:.jes. ;Jerrog:;,....v.:s e =~'I;:' ::::;1
prev1stos nesta ConstltulÇ3:o não e>.cluem outros ~ •••••••• •• . ••••••• lO

EMENDA lPl1162-5
[iJ Constituinte 'os, 19,5,'e FelreH.

EMENDA lPl1161·7 ••".-------J Fi-p'I·.·o'~·~[J CONSTITUIN'I,t: JOSS IGNJiCIO rr:RRI:Ir'\.!"\ _ C '\ ~ _J

rU"~''''•• ~''d.,.u,••u'nlo-------l t:/i7 Yj!1J

tJ-;~~'~':J

lU7(;';',;gjJ

I;] -;~~;- -j

tJJ7'j~p/l

Constituinte José Ignácio Ferreira

Plenário

JUSTIFICATIVA

Dê-se ti al!nea "d" do art. 88 a seguinte redação:

Dê-se nova redaç1:lo ao texto da al!nea "!?" do item Vi,
do art. 12 do Capitulo I (Dos Direitos Individuais), do Titulo

11. como segue

tlb) _ SUa asseguradas à resposta e a retratüç1:l0,

houver, as mesmas condiç~es da agravou.

EmenCia Modi ficativa

A forma do te..cto atual ("a resposta fa~-se_á") é !~

própria e inadequada ~ seja do prisma vernacular (n1:l0 se F.:I.Z

resposta) I seja 110 ponto de vista jurídico
Outrossim, a p:L'evisl:io final do texto da p=c;jeto, de

ser a resposta acompanhada de retrataçã01 não se -coadune: com a

realidade, pois poderá haver ou nlIo retratação do ofensor, ou a

retrataç1:l0 poderá vir muito posteriormente à resposta do ofendI

do.
a certo é estabelecer que ambas, resposta do ofendido

e .etratação possível do ofensor, recebam o mes"!o tratamerlto pr.,2.

piciado à ofensa ou à informação inverídica.

JUSTIFICATIVA

A tecnlca 1eglslatlVa, J:'esrr.o para a lei ordll'ãria. recomen

da não indicar exemplos, nOS textos legals. na lntenção ~e esclarecer ou conceltuar.

a fim de evitar. justil.n1ente, futuras 1nterpretações excludentes

Alem do,mals, pensando-se numa hnha malS de prwclpl0s do

que de nOI"ll.as minudentes para a ConstltulÇão ql.oe se está a construlr. entendcrr.cs que

sinton12a com tal 11nha e simp11flca o texto do Projeto SUpnl:llr a enunciação COl)S

tante da letra.!!., do ltem 1 I I, do art. 12, en qt.estão. não sõ mesr.:o, deflra q..a algo
e crime - o que deve ser deixado ã lel ordwã('la - con::o por (2) não ser aconseihã

ve1 enumerar ou partlcularlzar na Lei Palor e por (3) temos a vedação ã discnffilili

r;;ão como natural llaçli'o da lmposlçiio de 'isonomia. posta na letra a desse mesl".D lte'1

(atualmente na CF, art 153. § 19 trata-se, outross1m. de pr1nclp~o sedi/l'cntad:) em

nossa experlência social).

l:J,------- 'U~al\lOl••u,..""/IU.C.W'••""

EMENDA lPl1158·7
['l.

r;r------- 1U..,JUtll"~.~10, _
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Assim,;. en lugar de PODERES êlA71,e:~ICCS E I;::ü~PE.iDE:N

TES o certo é "HAR..I0llICOS E I~"'I'EFDEPE1~DDlTES", corre agora pro

posto.

ARGEUTIm\-URUGUAI etc.), nominado de interc;ece,c.ihc1a das na-
çêee,

-------_,Ic.fa/'u'.'tr.aç~a _

EJI'IENDA lPl1170·6
[BCOIISTITUltlTE JOS~-iGNAcIôFERREi~AA---------------J 1~1 -~PHDã -~

[IPLEt'~R'O -'---- .....-"••"".'''''••'''.. ---------] f-I7[;'; ~)o:;:'PLI:N.!iRIO
flr------ru~.",.,...I1'l.'.U"....,..l.

EMENDA lP11174·9
ê' ücns t í tuí.nte José l'gná~";·~--'=~r.!ra

[il PI.nár!o

tr;:~~' ~

t:/T7';~:-;:-1
r.,------ ----'-__ 'ula"~.""".ç.a__. ~ _

EMENDA ~ODIF'ICATIVA . l
- Acrescente-se no art 201, 1, "a", após a c..cpre~

são "O Procurador Geral da RepCbl~ca", a seguinte: I
"au _ -li ••_••• e o üe rensor do Povo l1

E norma t rpl camcntc Ineficaz, em ecse ,

'rraee-sc de escar tentando o dt spos r t rvo nortr.atlzar
sobre o Imponéerãvcl, arriscando-se. pclc menos e0.11 o eo"lteúdo prcpes to , .ti ser dI!,

posIção natimorta.

JUSTIFI CATIVA

o as-t a~ deve ser elrmlnedo do texto do projeto

EMEIIDA SUPRESSIVA

nArt. 29 - São livres a criar;'ão, a fusão, a i,cc":~~=.:lç~O e

Do ca tinção dos partidos políti=Qs, nos ecxe-ca da lei CC'i-

EM:NDA HODIFICATIVA I SUPRESSIVA

Dê-se neva redar;ão ao art. 29, da seçSc II ( Dez

Parueos políticos ), do Capítulo V do Título II - s1.opri,....!.ndo-z~ a

parte final-cor.lplerrentar do te>..to origin'll elo ProJeto a l:::a r crc-iec
-ec parte ãease texto pilra novo artigo ( v, neende ã parte) ,
segue:

plernentar.

______...u/'u.. "IC.~la _

JUstifl~a1:1va.

o pri"'lcípio da l1berdaoe da, cria=, funt1i=, ~nco!:

porar ou extinguir partidos políticos rte rece ccze-iat.cnec cri Laa c0l:!
plerner.:::ar - de medo a dar certa pex-ianêr-cda ao:.:: prec~;!.tc::: r-crrr~ti

vos das eneãdadcs partidárias -tacãonaã,s ,

"'''"'''''"'''''''~'''''-''-------j

I,] -';,;;, --I

1'.1 Ü;";-- ;7";1

- Acrescente-se no art. 201, I, "1", após a. exp r es
são "do Procurador Geral da nepõor tcav , a seguinte· -

"a" - ••• e do Defensor do Povo, bc-r CO-i) • 11.'

JUSTIFICATIVA

JUSTlnCf,C;;O

rr "~.;:;; --)
[fi.-;"1-~ ,,':;1

.........a'.~"'''..çAa
Et~ENDA MODIFICATIVA

_ Dê-se nova redação ac art i86 e parágraf::l).~:

JUSTIFICATIVA

supr use -ee o art. 194.

o dlSPOSltlVO peca pela arblgt!lclado.1 e a ne cêr i e
J; ve-r regulada pelos arts. 17, ,VII, "c", 17, n , "h" e 35, § Iim co ,

Trata-se de sanar oefssüc relativa à equtparaçao da
Defensor do Povo aos carLeeentares (ar t , '-5, § CniccJ, no q",.!
do da competência originária do supreec 'r r rbuna I "eoecar ,

EMEuOA SUPRESSIVf,

EMENDA lP11176·5
['J üons t Ltu í nt.e José Lqnâc Ln s'e r r e Lr a

tJ Plenárro

['J-';;;;;--j

!:/i;';--;H)

I - JI. VIDA •••

II - JI. NACIONALIDADE •• '", etc ••

-------n.h.na/~"~"da/~u••"~ .. da ,

EMEfIOA SUPRESSIVA

supr-ma-ee o texto da e t Inee "J" do t t en r t r , do
art. 12, do Capitulo 1 ("Dos üi r-ei tos lndnidu,i.1s").-dO TitJlo !l, que
trata da r-espcnseb t l r aacãc de quem ccnt r-rbu n- para causar de t i c rênc i as

ao art. 12. seu "caput", que pa s su a esta forma'

Art. 12 - São mvro l âve rs as l rber-dades c d t r-et t.os

EMENDA 11ODIF'ICATIVA

A forma proposta ao "caput" ens eae que se cc-tece c.!
da ltem do artl!]O pela contração I (ou ~), conpl ementendc-ee , sob for
ma qr-ane t tce f nente correta. o subs tant rvo c r re t to s , que enge corapt e
mento ncnn na l regido, no caso, pela pr-epcs i câc ~

Assim, poder-se-ã ter: " ••• c i r-etucs md t v t dua r s ,

tnd tvt dua t s

JUSTlF!CATIVA

1- •••

pJ PlENMIO

EMENDA lP11172·2
[D CONSTITUINTE JOsE': IGN.i\:CIO ~;~nR-R-::E-:-IR-A---------'" ces sar ã n ,,, .lEMEJ'.:::JA tIODIc-rCATIVA

o inciso IX, alínea.2. do art.
guinte redação:

Art 17

IX .••

d) Lei Comp1ell'e'ltar I'ts t í tuí ré o Código de üe rese do

consumidor, baseado no p r i nc IpLn de prc tecsc de S<!uS
interesses contra o ebcco do poder eccnõ-Lcc

No rromonto em que se camí.aaa para o c raee-ae ::?a=l~

roentarista da governo é mister que o legislador, da logo, oferte CiOS

cidadãos normas gerãis mnLs duxadouz-aa , para a orr;Ji1.,ização partiêã 

ria, qJ.c, no dacurso do ter:pb, ccnscã euera trüõ.;tçã'o :1I..ríclico-:?olitica

e não seu em passiveis ec eec.ueecs , r-aí.s =.E.ceis com a Lca, crr:~n 2!..::..

não há razão para estat~r a liborê.nc:.t:!::;5 ?üra a

CRI1\çi'o dos partidos e, depois ( no art. 30), tll..brr.eter .5. la:!. cxca.r 5.
ria a dlsciplira sobre a :Cusão/incorporação etc.

EMENDA lP11167·6
[!J Constltuinte Jose Igr5cio F-e-r'-.-'-r.-------ô, e-;;"~;~

~f'l~?~L~E~I~1~~~R:::I=O'='=..·=··=·,,="..="'=·,,;::"":"':·,,:::;·~~~~~~~~~~~~I P17;-'YD

r re ta-s e de relevante e-eor eseuc de c Ldadan ra que r-êo
deve ser OMitido no texto naior

nco taocs , em parte. u-na I~oção do l!oli;-,ento nus Do

nas-de-Casa de Minas Gerais. que abrLr-é Lm canpo novo de ~!.ro~
tos ao consumidor. -

§ 22 _ Os Procuradores da União irgressar<:o nos caI.
gos ~nicials da carreira nediante concurso públlco de provas

e titulos, sendo-lhes assegurada paridade de re'"iuner~ç~o COI'!

o Ministério Públ~co. quando em regime de dedicüçlio c..cclusiva

§ 3" _ Lei cO"'lplell'entar, de iniclati/a do Presldcr>te

da República, estab~lecera e organizürá a ?rccuradona - Geral

da União, que absorverá os órgãos consultivos e judicHlis !!
tualmente e}..istentes.

Art. 186 _ A erccurnccrre Geral ce un í ão é o crgd.J

que a representa. jud~ci3i e e..ctrajudicialnente e e..erce

runções de consult~na jurídica do Executivo e da Admin.!.stra

ção em geral.
\ ~,

Par §_efo ô.. zco _ A União ser ã representaoa , junte

ao TrIbunal de Contas da UnU,?, por procuradc;:-es C:~sign::lcos p~

lo PrOCurador-Geral da Unlê:o

_ Dê-se nova re~açr:o aos §§ 2ll e ;;2 co '::'rt. 186.

JUSTIF~CATIVA

rr="p;;;')

W":;7M

JUSTIFICATIV"

O pr-ece i to r ê ex t r-emanente genênco e, por i s tc
mesmo profundamente per tncac - pois pud e r-ta levar ã respür.sat.ihzação dos
genltores. por f tl he s que na s ces s en de f t c t en t e s em vr r euüe de lncompa
bbll1dades genebcas quaisquer.

Se a lntenção for a de dHclplir,ar a responsabl_
lldade C1Vll, ou traballllsta. em decorrência de condições ou procedl
mentos danosos, causadores de deflclênclas fls1cas. p ex. a r.latêna

jã estã especlflcada nos ltens XX. XXiI, XXIX e XXX. do art. 13 (Cap.
11 - Dos Direltos Soc'ials) e nos lnc. I e II do art 233 etc

I::I-lENDA MOPI~ICA'I'IVA

EMENDA lP11173·1 '""'~---.,.=-c-----,[J COnstituinte JOsi:: IGW\C:O I'I::RRElRA

PYMÔB"~

t5:w~~7ã7J

Suprimam-se do ~projeto:

a) a palavra "TRIANGULO" do Artigo 439 e também
b) o item II do mesmo Artigo.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEHDADO. ARTIGO 439

l" Plenário

EMENDA lPl1168-4
l" D.putado Paulo Almada

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

r-;':~;~

1:1 ;:'-;";JijJ-,
I

Dê-se nova redaçi:io à alinea "3." do item II (A E1egiD~li(j2.

de), do art 27, do capitulo V do Titulo lI, COl:'O seç;'~e

"a) le;,. complarrcntar estabelecera as CO"lC:~ç~i:S cc e.leg!bl

lidade, fundadas nestes pres3upostJS =-:::sl:os e .:,c!.;:;l'a1l
dade e a cldada'"lia, o ahsta::lcl"to s!.!l!.to:,;.l, c d;:-'!'=::~o

eleitoral e a filia.ção partidár':s:; prazos r<"':-::s ;:;aza o
domicilio e a hliação eleitorais,"'"

JUSTlF!CATIV'; •

O prccc~Lo é s;:;lutar e ir.cE.::;pen!:o'te1 Cn::re ..anto, F ... .LI·or

estará com a reda;ão o=a ..presE,t;:;d3 ·q ...a rec.L~~l"e a fc=':l",_&~~~ •

dos princípios e remete <l norr;<::tizoçl>o de~.t.,1ti'{a ;:lar:; <:. :e:1 co 1

A proposta de alteração do art. 1e6 viza a <ltrt::u;r expressa

mente à Procuradoria-Geral da UnidO funçijes consultivas, l:1U2 ficarem sela
assento constitucIonal no Projeto e q.Je dever'! ser reunidas no
mesmo órgão, como ocorre com as Procurador~as dos Estados.

Pela mesna razão, hão de se conferir ao órgão as

funções de representar a Unii:io Junto ao Trib ..mal de Con::as O

§ 32 conplementa a idéia.

Q § 2º visa a <:!:saguror aos ':>rccur3~cres da Ur>ii:o

paridüde de remuneraçl::õo el'! relação ao ~lir.istér~o Público, de

'qual se desmemtlrara", quando en regi"1e de dedicação ex;:1 ...s'!"/3.

EMENDA MODIFICATIVA

p.r-; l E N li R·-I o

EMENDA lP11177·3.-
Constltuinte ,Jose Jrlll5ClO rerrClI<l

3. Outrossim, os ramos dos Poderes do Estado, cI:'.bera

.J.ndependentes, nD-o pejem deixar de se intar-relücion::lre:n, no

C),.ercício das suas respectivas funções, para alcar.çare7l" a ••eta

S.lprema de promover o bem conum do povo.

Até mesMo nas relações inte=nacicnais e:;tâ se gene

ralizando esse inter-re.lacionar.:ento (veJa-se, p. e':.: "~erca:1o

CO'nUl'il Europeu" J ou "Cot;lonwealth", ou o Pacto recente EP.ASIL-

Pê-se nova redaçno ao "caput" do art. 39, do

Titulo I, que trata dos Poderes do Estado, cano seg.la •

"Art. 39 - O Estado é o instrumento ':undanental eia

Justificati Ja.

1. A Doutrina e a Filosofia polit.icas dos séc...lcs .,{VII

e ~lJl.LI - desde LQCKI:: a t-:ON'I'CSCúIEU até a Consti tUl.ção -do

Estad.o de Virgínia (1. 77G) - cristalizara.lI a denc:minaç-ão de

PODI:R, para as funções básicas do Estado democrático, não

Justificando, asslm, a denOMinação de~ adct.::.t1a TO te' to do

Projeto.

harMônicos e ~nterdependentes.

soberania do povo. que a e'<erce preclpua."1e"lte atra

vés dos Poderes Legi~lativo, Jud~ciãrio e Ehect.tivo

2. A teoria da separação dos Poderes adveio co ...o 0P2.

sição ã prática, milenar, até o século XVII, nos regimes rnonár 

quicas, da concentração de todo o poder nos Soberanos absolu 
tistas.

Na 'lardad~, porém, os filósofos e dcutrinadores PE.

l.íticos preconizaram a~epar.tiçãO' a distribmção, a dive=s~fic~
ção, dos Poderes do Es ado em entés da Direito PÚ\'J-ico distintos

- todos, porém, corou gando a finalidade única do Ua." CO"llU:n.

Da! as di rellt;J.~ ou -ramos do PODER 00 EST!=
E~ADO - mas sem obstáculos entre una função e outra.

i:: , pois • anti-técnico nominar de orgãos
Poderes do Estado.

ao art. 59, seu "caput" e seus ltens, com eliminação de

_~odo este dispOSltlVO.

Em sintese. todas a~ lnferEinclas contldas nos diversos
itens do art. 59, do ProJeto. poden ser entendifdas em fórmula qJe oS
condense. contlda em outra sugestão de e'llenda q,ue fazemos, G!:.!flnlnCio
os obJetlVOS fundamentals do Estado brtlSlleiro 1Conforme, al15s. e
da prãtica de lnürneros Estados, ao consíg'larem 'os fins báslCOS de no~

sa Federacão.

Não concordamos com a criação do Estado do Tri

ângulo, visto que essa região que trata o Art. 439 item lI, é sim

p1ismente absurda por se tratar de região do Estado de Minas Ge :

rais mas bem assistida na área de saúde, educação, vias de trans

portes. bem como a área do judiciário. considerando também a ir!
fra-estrutura energética ali montada que reflete o grande esforço

do povo que compf:le a terra de Tiradentes em promover o desenvolvi

mento desta área.

E Inoportuna e inconsequente esta matéria q que

esta inserida no atual PROJETO DE CONSTITUIÇItO.

Ir------

-- --- 1 "I ;;;~'B"

'--'-'=-"'-"- -_-_--_-_----'-, 1...11173'->'," J

EMENDA lPl1169·2
ITI ~O~1STIT;;NTE JOSEIG~ÃCI~··;~~REIRÃ
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pfenent.er , evitando institL.ir condições C;UI:'! na const!~u':çdO fie!!

riaM extremamente ,rígidas, o que não se ccac ..na ;:',)I' co"";>-e t; o

a dinâmica política

atividades e objeti17os í1.ondamentais do ~~tado, q ac a!.!. se inclui

a prestação de serviços públicos.

No art. 305 há norma 50::.=e a concea sjio zecses

Realmente. a matéria jã consta. ec-a clarezu , nos ar-es 371 e 372,

do Capítulo 111. do Título IX, ao tratar da EDUCAÇAO E CULTURA e, alnd<l,no 'a"t 417,

do Cal' VIII (Da famíl'~: 'do Menor e do tdcsc}, do 'l'zsr..o Título IX

Et"~NDA. nOO!fICATIVA

o art. 19, caput , passa a ter a seçuí.r-t.e rcz açac-

l:-;;;;;;~'

l!JJf/'1ftJ
.~ ••• "'OI.~N"'lo'.Q•• ON....O

PLEN1\RIO

o preceito é, ainda. des.neeess5no. por se eons er turr em direito/

dever dos pais. inerente à paternidade - somente cab(,.ndo a Intcrfcrênclll do Estildo

nas tupéreses de onnsséc ou incapacidade dos genitores

EMENDA lPl1186·2
l: Constituinte -JO~ IG~~CIO FERREIRA

p-';;;~~=:J

P/lí'T-ml

EH~NDA ADIT!VA

Plenário

serviços a terceiros, -iedí.unce convênios.

EMENDA lPll182·0
li! cons t r tu í nt.e acsé Ignáclo r er r e Lra

F

..__."''''"''".,,',o===~--==~

EMENDA lPll178·1
fi ccns t i tu tute José IgnãclO Fa r-r-et r a

[I!PlEN~RIO

Arl 19 - Silo brasllciros
Artigo 12, XI.9 ficaCO"1 a seqcfnte redação EMENDA SUPRESSIVA

JUST:FICAC.::IO

A expres são "per tencen ao povo br as í Ie í r o'' e r=b~i'~~

tiva e deve ser evitada.

Voltamos à t r ad Lçãu do direito cons t ...tuc Lor-a.c p!
trio, repetindo as Constituições de 1946, 1967 e :::I texto cor-a

titucional vigente, respec t íven-ente e-i seus ar t aqos 129, Laü e
145

EMENDA lPll179·0
fi üons t t tutn te José 10nã01o FOl'OIra

r.r 1u.o/.n",.•• ~., ___,

~~:oDIFICATI'IA

Art. 12, Inciso IV, alínea "e". n2 2

~ugere-5e a seguinte redação ao r arer í do n9 2

As e-npre saa de te í.eccmumcaçaes se rüc r e sconaa-ea a I=~:a

adequação de sua prcçraneçac 1"'0 que se r e r c r a a f~::...<:s

etária e hcr-ar rc , as s Ia t<.r.',!)trr os p:'o::.tü:'e:; c ec a ~-"':;.::.

maç ãc ao público soare o cont ecco c E. cce r e sccr-cer ze •

faixa etária qva-itc 2:lS eape t écu Ics de C:_/a r s ães

JUSTI::"IC~SH:O

Cons~oerc:ndo-se qua o direito oe cidaC:ar,la i:rpliCO

liberdade de escolha, essa e>-oras5amente ga:'ar.':.~:ja ra 5~:::,,-=rc::'2

nada alínea "e", a.Je a frequêr.cia aos espetácl.los do c!.versêcs e
mesmo a audiênc1a aos progranas de telev!.slio e rad!.a 52:0 J:Jciorals,

que cabe ao Estado derrocrát.ic:J assegurar a l::.t..e=dsce ée e.::;;:,ess,j.:;,.

cl'laç~o, produça.o. clrculaç~o e difusdo des oe:t:s cu:turalS
A cei"l~ura. em qualquer nível, deve st:=r aLJad5 cas atl

v idades artístico-cuI turais.

Cabendo aos produtores esclarecer ao públl.co sobre

conteúdo e a correspondente faixa etárl.a q~anto aos espetuclJlCls '

de diversões e. às empresas de tel::con.Jnl.cações a. ::::esponsc.u.ll.l1é:

de da adequação quanto a horário e fa.lxa etária à s.Ja p=o~ram,ç1ío

considerando a aUdiêncwrr~dolescente Responc~ndo ceda

um. de acordo CQn~pel~s abuspl que cometer

dina-se ao"~s:e~~:~~~od:aP:;~::::;ear.::~::s~::~::g~~~::L:~b;~
t ranqe rrus , deve ser se.guida de necncas e re t ívas ~:: t r a vs re 

rênc Ia de t;~c"'olog.<:. paz-a as enpres3z l"é:::iü"O!.S

JUSTIFrCAÇ;::lO

As patentes l"::l paracer- s ec t:enef':~.l::}::; sucste r-c í e ...s

aos países su ....desenvolvidos. pela dif~culd<:.de e pe i o õ-ius o~

correntes de patentes e s t r ange Lr a s No Brasil. o fato eçceva

o nosso r e Le t Lvo atraso tecnologi:::o. Para r-a-c í.coar epenea U71

estudo Ir-t eeí eeente i sentc , r e rer rr-c e a çu:;':_ce:.çeo Qfic~al c.a
Organizaçio das "'<:'915es uru.das sob o t Ltu Lc "::; põ:.. a: CI'lS ':i::.ten

tes na tran::;fe:-êncill Cc tecno!o;.!.a ::a=a ~s .,~.:S","S ~. :.-<!:t.~"G:'

vtnentov , o q....a L t.eM o p rnpé s a t o básico C~ .... -c ;::"10.1 ...50 c.::c-:'

nica e 1eg<::1 scb Ó;:::':.1C3 do rnteresse ~o::; eer ccs c. dcsc.vcl·l

menta Na mei cr í c das veaes o sistema do cetentes cace-oerma

U':1 papel desenccrajador para a moüs t r ra nac í.cr-a.l , e conse
quentemente ve-r a cbrigação do Poder Público .ie tornar co1';: ...;.
sória a t ra-is re r ê-rc La de tecnorcç i a pera c dl':s~"vol/i/1~r-to ~

conômico. O s Ls t ema a;nopriado para aCO"005"- a g~f:"a de rnte 

resses envcãví.ocs , do mvcntcr , do tnves t rocr e do Inter-esae
socIal es tã ac i ma exos esae , através de nec Idas em que cer tc s

indústrias não t e rüa direito a patentes. e occ r as t a-tcs se rcc

obrigadas. ccnput scr í eeente , à t.rans rer êr-cra cc t3cr"::llcS_::l c.::

exterior Visando a una cor-trlb.J_ç;;:;J o:JJet~\'a a so __ ::-ã::: de pr.,g,

blema rrrt e rna do ceser-voãv i-sa-t.c c:ei""t:f'~::o e t:=::-o_::;:_c~.

Et.1ENDA ADITIVA

Inclua-se no artigo 16 o § 311

§ 39 _ Na hipótese prevlst-a nesta art.lgo a Pr<:vl::;nc_:1

Social proporá açllc regressiva C::li"ltra o 8....;;=2:=.=0:-

JU5TIF'IC.l<TI'fA

Suprima-se' o texto da letra "!," do i teM III, do

art. 12, do Capo I ("Direitos Individuais"), do Título rr , que

trata de polí:ticas de prevenção da deficiência..

Justificativa.

o dispositivo não está vasado e-i boa. norma tê.=.

nrce , mas, sobretudo, repete preceitos ouercs , que ens-!.obam a

prevaeâc nele ccncaae , como, p cax, item I do art. 344, irc I.

do <lrt 347, inc. IV do art. 364.

Além do mai.s , há deficiênoins de variadas ori

gens, alguna.s aneva.caveLs ou inarredavels ( de origem gnética,p.

cx~) que nenhuma política governanental evitaria.

O dispositivo apontado rrexece supressão

[;] ~~~~'::..:.J

[oJiD"'y / i:;j
,------~ ---__• ltll"'.""r'<'"~I,~. _

Emenda l-lodi ficativa

Dê-se nova redação ao texto da letra" f" do item III

(liA Cidadania"),do artigo 12 do Capítulo I J do Título II. 

objeto de proposta de fusão com o a t em II (v. Emenda ~lodif.!.

cativa) _ para tornor mai s compreensível o sentido do pr~

celto e propiciar o uso de palavras/expressões I'lais apr.,g,

pr iadas. como segue

"f) nlnguem sera privilegiado ou prejudicado em r.!,

zão de etnia. raça. idade. estado civil. convl.C~

ções políticas ou filosóf::.cas. religião. sexo,

comportementQ sexual. nature~a do trabalho, def..!.
ciência fisica ou mental ou qualquer outra cond.!.

Çao social ou individunl - salvo as hipóteses l,!!

gais de compensação para igualar oportunidades

de acesso aos valores da vida ou de reporaç~o dos

efeitos de injustiças consequentes de discrinir~

ções ln.eV 1 táveis."

JUSTIFICATIVA

EHE"'DA }oDITIVA

.....""",,..."--_._--

A materia está nal colocada no art 362. e pc:' u,;;, G...e§.

td.O de sistci'lotização est:::lmos remetendo-a para o .. .r:: _$EIl'IENDA 1Pll180·3
tJ Constltulnte Jose IgnãcHI Ferrell a r=-;;"~;~
tJ P L E N li. R 1 O rU"!n'Of"ON".lOlC""CONI.d. -] I~ /,-7;-;''1-;')

EJlEi\DP. MQDIFICP.TIV).

o art. 13. XXV passa a vigorar cc,;, a seguil"te rCCo:;,çâo

EMENDA lPll184·6
\!l co"",t",,,te José 1;"ã010 rOl r'lr' [r;~;~~~

fJlI;"~J?fJ

A manter tão longo texto, convirá suprimir a ccndiçao

NASCIMENTO (q. ficou sem sentido no texto). reordenar as 51
tuações ou condições diversas, inserir a palavra ·EfEITOS (e

feitos de inJustiças) e substituir "produzidas" por conscgLen

teso

Também é conveniente substitulr a e'<press~o "discril'lina
ções não evitadas" por discriminacões inevitáveis _ pois nd~

evitadas deixa entender que poderial'l ter sido evitadas, en

quanto inev.ltável.S sign.lf.lca impossíveis ~e evitar. o qLe

bem d.lferente

Art 13

XXV _ cbser'lados os limites e CCT:~,:,~es f_I:.::::as er. :ei

e permitida a loca:;do de não-de-obra

Acrescel,te-se "lOVO iten ao .õ:.zt. 13, do ':,;'.p':::t•.llo

11 (Dos Direitos Sociais) do Tí:tl..l0 =I. p~ra c.s~;l.';~ir ': ~i::=:::.c~::,a

ção obrigatória Cios cr-pre:ados na ge-stão eI""p=<!o.::.rial ?~::'J.ca :

" ••• ) participação obrigatória dos eI""?r~gt).C:os na çestão

J:.JSTIF:;:CkCAO das eMpreSo.s públicas, nas socie:::'ades C:e eco"'o"cl.a

EI1Er!DA I,ODIFICAi'II.'!\

JUSTIFICATIVA

_lUI~/I"'''' .'.0 _

EIlENDA SUPRES51VA

o precelto, sen dÚVldã. está contldo nc item 'I 

'A COr!STITUIl;:íQ DE FAHILlA. PELO CA5l111ENTO OU reR UNIM ESTltVEl.. BA

SEADA /lA IGUAl.DADE ENTRE O HOhEI. E A NULHER" - desse neSrlO ai tl!JO,

sendo dlspensãvel onde ora sugerlMos seJa ellmlnado. com lstO, a1pda

mals, contornando-se lncomqda referêncla a essa 19ualdade, que o Pr!!

J eto faz sem fe" 1c 1dade

ao art. 12, ltem IIl, sua letra~. que deve ser

ellnllnada do ProJeto.

f4>LENAI\IO

EMENDA lPl1189·7 '"""::=:-:-------., rr',':'D"Do~
[1CONSTITUltiTE. JOSE IGllÁCIO FERREIRA . C n_1

~ iIl'presci...divel a dC'1cc=:::I.t_za;:no e:et.i.·/:::, d:.s

entidades, dos vãr~os tipos, c:!ue integrar Q quaJro êe a::~ V~c.~ces

intcrvenoionis'.:as...... do Estado na econorria, pela inserção, -a Jlê.r".i

nlstração, de e'l'.prcgüêc ...

Tal procc:H.,ento reri'litirá que a s:ociec.::,C_,

prcsentada peles erlprcga'::os dess<ls e ...presa.::>, tenha vez, ,,::oz e

ç:iio, efetivamente, nos serviços pDlioos co:: garal

mista e nas concessionárias de sarv'iços pw..liccs, co .. :l.2

dicação feita por escolha ãireta pe:o~ c.::=c;-:::..:::os.

Será, assir-, a intc.=pe'et=<lç~o part:l.c:l.::'i:l.ti Je

a bec da socieca'::e nacional

'UloNNu'r"'.i;l,o _

Justifica::i\-a~

- prestar sc=viços pGblicos ã pc;? ....l.:l.çê:o."

Entendemos que a vedaçã-o pura e ~ln;::los cos cha<'<:ld::;s

intermediações de r.~o_de_obra, no estaglo c:t.Jal oe n::}SS3 e.::c"E!.

mIa. poderá trazer deser";:I!egc

Adotamos. assim. um permisslvo constitucicnel, SUbOr;;!.", I
nado. todavia aos li;nit~s e cond.lções f .....<:adas en.lai

I
U&-oIJJ,"n:··eo

Et{EKDA i\DITIVlI.

.').crescente-se r,o\'o it;;).:;t o"'de cc\::>er {

art. 59 ou no art. 69, segundo E"'cnda ae su?:=c.::>são do ã='-. tjo, ã

parte), do Titulo I (Dos rrinc':pios :runda.,'ilent.ais), CO~::l ~Cl?'''':<l

JUst~fica.t:.iva.

EMENDA SUPRESSIVA

Ao art. 12, Item V, sua letriJ~, que devo ser ellml.,ada co
Ao art. 12. item 11. sua cprgriJfe, q.JC p<lSSiJ <I ter est.:l forma

"11 - A llACIOI:AlIDADt:."

a de prcs~a.r ã po:?ul<:.~'iio serviços pú.oliccs, cCl0' p.c~.: - OE d~

~aúde, os de âgua potá...el, o postal, o de s1S'uranç .:t :=tc

t, pois, conveniente :::.ns2rlr :10 cento cor.sti-

tucional, precisüll'entc :"0 ponto el;'l que se cC"'l.caituwll e ê.e:fine.. as

do Projeto

JUSTIFICATIVA

Sem diivlda. trata-se de dlspos.ltivo supérfluo, por Já compreend..!.

d'o noutros normas. do ProJeto, que flímam a educ<lção livre, por um lado, e o dever

e o dIreito de educação pelos. paIS, por outro laca

JUSTIFICATIVA

Vemos bast.mte fixar, na epígrafe, ql.e ti dIreito Irdlvlouãl Invi.2

tãvd o direIto ã naclon:Jlldadc, desnecess<Ína a referênCIa. que no Projeto se faz. a

que pela naclonillldade "se pertence ao povo brasileiro e :;;e i:ldqulre a eordlçiío neces

sãria para Integrilr a sua sobenmi<lll.



~tl!G8 I!t Assembléia Nacional Constituinte

JUSTlFICt,TIVA

De outro Icdo , o "rnocus crccncr" adotado no Projeto lf1~ort<l

pouca clareza, levando a crer-se, até. que o povo brasrte r1'0~ o l"ldlvfouo pela

nectcnel tdace

De fato, por un lado oi: do::; princípios e da prdc rca Seral r-o G,re!.

to Constitucional <lua a nacionalidade é o vínculo juridlco do indivíduo co-n certo

pafs , cctoccndc-c na linha de plenitude, Cri tese, dos direitos eel Ir.ees e CIVIS,

geral. e d,lfldo-lhc peree!e do que cabe ã Ilo:ção cc.JOO fonte da scbcrcru a nacrcna l

p-;:,:~;"~

l::a717M
Hu.a ~,<~~...h/._~cow, ...I.o

PLENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA / SUPRESSIVA

Substitua-se a epís-rafe da Ltiert VII do art. 12, do

capítulo I d.o Título rz , por nova epígrafe - refortQu1anC:o-se, en

eonsequêncre , as alienas ".,!!", ':b" e ,:c" e, concceaeceec..ente,trc.nl!

pondo-se IlS alíneas "ã" e "!" para o item VIII (89) seguint..-, con

forme Emenda respectiva, à parte :

"VII - A PRIVACIDADE DA \IDA PJlR'rICULAR E FAHILU.R :"

a) a privacidade cOMpreende:
1. - a noradia - salvo orden judicial, flaSra'1.te de

lito ou atendimento de vítina de criMe ou aci

dente;

24. - a imagem pessoal;

b) é assegurado o sigilo da correspondência e das cornun,!
cações eM geral, salvo autorização Judicial. "

r;r----------'U"".UlT.'C.;.I.~ __,

EMENDA U']1193-5
[1 Constituinte JOS~ IGNl'CIO FERREIR.l\

CAPITULO IV

DO JUDI'CIARIO

SEÇP:O I

OISPOSICOES GERAIS

e l.nformatica, par-a vencc'~olune c rescent.e das e-;.1gl:::ncias
de pres tações jurisdicionais.

m) A educação é peenanent.e , Mas en relação a forll'aç~o

e aperfeiçoanento dos juízes aapõe-ee seja, ainda, espec raj Iaaoa ,

sistematizada, e sobretudo decntc.tõq rca , quer dizer, nor-ceada p.e.

r a o amar. com consciência e esp í.r í tc sua profissão e a sacrifi 

car-ne pelo realizar da Justiça

EMENDA lP11192-7
I'J üons t í tu m te Jose 19nãc1. Perr-en-a

Ir;:;;Dó~

I:-M7;~JW
rLtu""'/U.. ",lO/S""C."".AO ,

----~;;;:;;·:;:;~~'ATlVA -I
Ao ert: 12, 11:011 lII. sua lel:r.:J:!.. que polssa a ter cst3 FG~ruJ"

"111 - Todos são Iguais perante a l e r ;"

llPlENARIO

I::MJ:.nOA 1Pl1190-1 .....-=:-::-:- ---,
(ilCONSTITUlrlTE. JOS€ IG,IÁCIO FERREIRA

____ 'UIO/.UU'''Uç.l.O __,

Venos IMIS slr.'plcs e mais aprcpr lada .. fórr.'ula que a atua l Cons::.1

"~uiçiio ecnsaqra-e- jii rcrr ccns h.erável pcnr.onEnciü en r-esses textos cc-rst r tucrcne .s ,

neresçe-se que, no C<lSO, .!.=.l é ex;m~ssão de sentido genércco e mi

xlnt<:l <Inpi I tu,?e: alcançando desde a lei Miixlr.aaté a norrras ordin.:ircas e, r-ceec.es de

nfvel regu!i:rncntar.

EMENDA lP11191-9
l:J cán"ltv'n', aosê 19n'c;~"Forrc'" ~

CliF'ç-JP]

Acrescentar ao item I do artigo 168 ..

"I _ •• , podendo a Lei exigir dos candIdatos pro'la
de habilitação en curso de Escola de r croaçãc e

Aperfeiçoamento de magistrados."

Precisar o conteúdo da letra "c", do item lI, do artigo 168.

"C _ aferição de ee cecmento pelos critérios da pre..§.
teza e segurança no exercício da jur~sdição e,
ainda, pela freqUência e aproveitamento em cu!.

sos ministrados pelas EstioIas de formação a ':\pe!,

re.íccanenuc de l~agistrados."

Justificativa.

A privacidade é condição/direito inerente, intima

mente ligado a PESSOA ou PESSOAS - e, portanto, a epígra:l:e do iteM

VII õeve , de logo, eypressar essa privacidade dúpliee.

A imag em -é uma outra fOrI:la de revelação dás'pes

soas e, assim, merece destaque - mas era texto sucinto.

o mos-no para o sigilo da correspontlêncie./comuniea

ções - embora estes sCJaI:l próprios da am.biente externo e Et"ri>.E pes

scaa,
As demais~e<P.rêJtarãQapropriadllnentc situadas

no item VIII, que é o~~ de outptí EIrenda, à parte.

CAP!TULO IV

DO JUOICIARIO

SECA0 I

OISrOSICOES GERAIS JUSTIFICACM ___________ uu"'.u~"".~(.O

Acrescentar depois do item lI! do artigo 188:

"IV - previsão de curses em Escolas ce eo meçac e Jipe!.
re í coaeentc de magistrados CO'110 requis ...tos ou 1J.

centIvca para i,gresso e aV2t'l';OS 'la carre~ra "

Renumerar os demais i tens do art1!Jo 188

JUSTIFICAÇM

a) O princIpio da formação e aperfeiçoamento de r.agl~

trados, através de instituições destinadas a desenvolveren U'l1 pr.2,

cesso cultural-educacional, pode ser conteúdo de normas educaci,2.
nais em uma consti tuição ccnce l tualmente formal (V. A fonso Arinos

de Melo Franco, l!:!. Oireito Constitucional, Teoria da ccnst i turção ,

As constituições do Brasil _ Forense, 219 Ed~ção,"l98l, p 47,81,

84j e José Afonso da Si!Jt.a,.-1..2!l"Apllcabihdade das Normas Consti

tucionais, p , 29".

EI1Et.:DA MOOIFICATlVA

uê-se neva redôlçiio ã ai Inea "c" do mcr sc VII do

art 12'

"Art. 12 - •••••••••••••••

VII - •
c) E Inviol<Ível o sigilo da corrcs,,~mJêncla, deiS

cO;llun!cilções c ecs arquives pert tcuteres , satve por ordem judlc,ol, r-os CilSOS e na

-ferna que a lei estabelecer, para fins de Instruçio p-ecessuet,"

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

rr;:;iDó~

tJti7J-ft]

frp;'~~"'-~

f1id.7?~;;:;:)

(iPlEHARIO

,- tl.(Uft,"'C".,,:".I."'~~...w,u"" _

O precelf"I"J, além de ser Uplcanente ce norna per.al
ordinária, é desnecessário _ p~is, sendo o acesso à ~nforl"',a 

ção um DIREITO. aquele que falsificar a informaçiío te:-á cesa

tendido à Constitul.ça:o, tornando-se sujêito a apenélmentu I!

galo

Suprima-se o texto da alinea "b" do item IX, (A in
formação) do art. 12, do capitulo I, do Título lI. -

debaIXOde Mrtll<lS internas objeto de simples Portarias ou ordens-de-servlco

e programas <a projetos. ou outros serviços estataIS, n'5o e <:;lropriada paril constar

de texto constItucional. é de nível infraconstrtudcmill, se. não qUiScrr.os dizer de

Suprlma-se Q texto da ülínea 'l"do Itcõl VI (A VISIbilIdade e a Co!.

regedoria SOCIal dos Poderes), do art. 17. do Caprtulo 111 do Título 11. que trata

da sistemat.lzação dos documentos e dados para faclll tar o acesso .1is Infornações.

___'nn/.u.......;.I.0 -,

plilno regulallCntar.

A sistematlzalião de documentos e dildos deve ficar livremente a Cil!.

go do competênCia, capacidade Cl"1ütlva e conhecimento técnico dos órgiios pübl icos,

As cx~ceções ii tnvrclebrl ldcde d:a ccrrespo.,dancl<l
e d..s comunIcações - ã qUiJI se acresce a dos <IrquIvc;;s particulares - r~c pcdcn f,L

car a exclusivo Critério do juiz, devendo ser c..tprcss,]s em lei e restrltas.1i colhe1

ta de provas para fins proceasua ls , seg1.nd'o os par5"nctros cstabelecld'os nos 51st!:,

mas democráticos de diversos Est<ldos estr<lngclros (Alell'..;;mna Federal, Itãl,õI, Port~

gal. Estados UnIdos di! Jlmérica. etc).

EMENDA SUPRESSIVJ\

A norma sobre fOTTiiilS, modos ou métodos de docuncntor iltos,declsões

EMENDA 1P11196-0
{IJ Constituinte José Ignádi';;;;;;r-ra---==:=J

P-' P'enario

EMENDA lP11195-1
lilcotlST ITUItlTE. JOSE IGtI/ic IO FERRE IRA

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lPll197-8'
[tONSTlTUiUTE '.s< IOMeI. FERREi;,:;"-----------j I'] -.;~~; --]

r
------' '''o''"' '''''<'o----~

EMEllDA ADITIVA

_ Acrescente-se ao art. 12., Inciso VI, 1.'1<l ai fMa

(lIe" ) , com a segucnte redaçao.

g) Algumas escolas são vinculadas diretamente as S1:!.

prenas Cortes de Justiça - Estados Unidos - Japão, ou supervl 
sionadas pelos Tribunais de Justiça - Brasil

h) Após o editar da enenda n!! 7, fora;, criadds e co!.

namizadas 18 escolas de formaç~o e aperfeiçca'>'le'1to ~e lT'ag..st:õ
dos, respectivall'ente nos Estados do "Ac:-e, Amazonas, Bah~a, E..§.
pir~to Santo, Go~ás, Maranhão, Mato GrosSO, :Iato Grosso do Sul,
Minas Gerais, pará, Paraíba, Paraná, p.:l:,nambuco, Piauí, Rio Gra.!!

de do Sul, Rondônia. Santa Catarina e no Distr:~o Federal. As

escolas dos Estados de São Paulo e Rio de Janei:-o dependel'l da

aprovação flnal pelos Tribunais de Justiça •

i) A dinamizaçSo das escolas. d~pande do obter de r~

cursos significativamente inferio:-es aoS destinados a qualquer

outro liceu pub1l.co e particular, por nada perceberem o dir~

tor. supervisores. coordenadores. e os professores rece:ae:eõl p~

10 número de conferências proferidas

j) As Escolas de formaçlIo e aperfeiçoamento ccs m.!!.

gistrados são os mais eficazes instrumentos para converter o J!:!.
diciario em poder soc~a1, e engí-lo à categoua de poder iflOd~

radar dos demais poderes políticos e sociais, libertando-o da

condiç110 de poder meramente institucionalizado.

1) Não se recriara o Poder Judiciario sill'plesmente

ampliando o número de tribunais, mas cuidando-se .da fcrmaç~o

hUlõ'anística e do apelfeiçoarnento permanente técnico..cientif~co

dos tuizes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição uiLge
prepará-los para conhecerel'1_se e co ....heceren os mt::ltiplos fatores

atuantes n~ formulaçi:lD eto .ato senten=ial e saberem ..JtiUzar os
instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernet.ica e ~!l

formática, por,? ven~~rem o volu'lle crescente d6S exigências

prestações Jurl.sdl.cional.s

c) A institucionallzação das Escolas de Fo:n;aç~o e ~

perfeiçoamento de magistrados f~gura no art. 144, ítens I e IV,
dd Constitu~ção Federal vigente.

b) O princípio da formação e aper re.tçoaeeet o de magi~

trados, por evidentes razões crent Lr.ícas e jurídicas, é ept IcéveI
aos juizes da União e dos Estados, e não, apenas, aos dos Estados

federados. Causa determinante para Inserção do princípio na s~

çãc I - ní.epôs Ições Gerais _ do capítulo relativo ao J,,"cHciárlo.

m) A educaçi:lo é permanente, mas en =elaçi!o a "'erm.!
ção e aperfeiçoamento dos juizes impõe-se seja, ainda, especl<:.':'l.

zada, sistematIzada, e, sobretuoo, deontológica, quer dizer, o0l.
teada para o amar, cün consciência e espiuto, sua pr:;fissão e a,
sacrif~car-se pelo realizar da Justiça.

d) O preceltualizado no art. 144, com as fornas e CO!!

teúdos dos ítens I e IV, da Constituiçã.o Feder3-l, é o reconhecer
pelos detentores do poder político de procedere., às análises e as
receitas contidas no conhecido "Diagnóstico Para Reforna do Poder

Jud~ciário do Supremo Tribunal Federal", fo:-ftulado em 1975

e) A 30 de júnho de 1986, o Supremo Trib ..lOal ,federal

reviflcou princípio e a Comissão Provis6ria dos Estudos Constitu
cionais referendou-o ao normativizá-lo nos arts 94, I e 268, §

212, letra "a", do Projeto

f) A preocupação com a formação e o aperf'e'içoailentô '

humanistico, técnico científl.co dos magistrados assola os cond.!:!,

tores pol!ticos dos estados democráticos europeus, americ&nos,noE.

te-sul, e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Aiemanha ocidental,
portugal, Espanha, Japão, Coréia do Sul, Estados)J.nidos, l~éx1co,

Colômbia e Argentina

i) A dl.namizaçCio das escolas depende do obter de r!

cursos significativamente inferiores aos destin",dos a qualquer

outro liceu pt::blico e particular, por nada percebaren " dir~

tor, supervisores, coordenadores, e os professores recebereI'" p~

lo número de conrerênciils proferidas

j) As escolas de for ...ação e apaffeiçoanento dos In.§!.

gistrados são os mais eficazes instrull'entos para converter o J.!:!,

diciário em poder social, e erigí-10 à categoria de (:oder nod~

rador dos demais poderes políticos e sociais. libertando-o da
condição de poder meramente institucionalizado

1) NdO se recriará o Poder J,,"dlclário sil"pl;snente'

ampliando o número de tribunais, mas cuidando-se da fornação h~

I'lanística e do aperfeiçoamento parrna'1ente técnico-cientirlco I

dos juizes, sob.remodo dos de priMeiro grau de jUTisdlÇ~O Ur';le
prepará-los para conhecerem-se e conhecerem os múltiplos fat,2.

res atuantes na formulação do ato sentencial e s?bC?rem utllizar

os inshunel'1tos gerados pelo progres:>o no caftpo ·era. cibernética

a) O principio da formação e aperfeiçoamento d03 na1i~

trados, através de instituições destinadas a desenvolverem um pr.Q.
cesso cultural-educacional especializado de ccnnec ímer-tcs , pode
ser conteúdo de normas educacionais e-e uma constituição conce:tua!

mente formal lV. Afonso nrtncs de Melo Franco, .!!!. m re i to Constlt1:!.

cional, Teoria da Constituição. As Constituições do Br as H - F2,

rense, 21. Edição, 1981, P 47, 81, 84, e José A<'onso da Silva, l!:!.
"Aplicabllida~e Das Normas constitucionais, p 29) "

b) O princípio da form<lçlio e aperfeiçonmento de Mag~~

trados, por evidentes razões fáticas, clent1flcas a juríd~cas, é

aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não; apenas, aos
dos Estados Feder::ldos. caJ..Sa~9'lnante para ins~rção cio prlnc!
pio na Seção I _ Disposições Gerais:' do capítulo relativo ao J.!:!,

diciário.
c) A institucionalização das escolas de forMação e

aperfeiçoamento de maglstrados figura no art 144, ítens I e IV ,

da Const1 tuiç;o Federal vigenle
d} O preceitlJalizado no art 144, com as fornas e C0,!l

teúdos dos itens I e IV, da constituição federal, é o recont'ecer

pelos detentores do poder político de procederem as anállses e as
receitas contidas no conhecido "Oiagnostico Para Reforll'a do P.2,

der Judiciário do Supremo Tribunal Federal", fOrll'ulado em 1975.

e) A 30 de junho de 1986, o Suprcio Tribunal Federal

revlficou princípio e a Comiss!lo Provis'ó:-la dos Estados Constitu
cionais referendou-o ao norrnativizá-Io nos arts. 94, I e 268, §

212, letra "a", do Projeto-

r) A preocupoç~o com a formaçl1o e o a;Jerfeiçoamento '
humanístico, técnico e científico dos magist::ados assola os cond.!:!,
tores políticos dos estados dell'ocr;St~cos e ...ropeus, a'l'~rlCan"s,no.!.

te-sul, e asiático: Itália, Holanda, Bélgica, Alemat"ha ac~dental,

Portugal, Espanha, Japão, Coréia do Sul, Estados Unido$ IJéxico ,

Colômbia e Argentina

g) Algumas escolas são vinculadas diretamente as S~

premas Cortes de Justiça _ Estjidos Unidos _ Jap!lo, ou Sl..pervisio

nadas pelos Tribunais de Justiça - Brasll.

h) Após o editar da emenda n12 7, foram crladas e din~

lIIizadas 18 escolas de formaçã~~feiçtlamento dê magistrados ,

;espectivamente nos Estados do "Acre, Alõlazor.as, Bahia, Espírito..
santo, Goiás, Maranhão, I~ato Grosso, Mato Grosso CO 5 ...1, MHlas

Gerais, Para, Paraíba, Paraná, pernambuco, P~aui, Rio Granc~ do

Sul, Rondônl.a, Santa Catarina e no Distnto Federal As e;;,colas

dos Estados de S!lo Paulo e Rio de Janeiro, depende'íl de aprc"~

Çno final pelos Jribunais de Justiça.
Sem a seiva constitucional, a Maioria fornecera.
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JUSTIFICATIVA

Constituinte José Ignácio Ferreira

fr':;;D'S·:J

['J//;"'rJM
Constituinte José Ignác.l.o r er re í ru

O artigo 12, xr, b, passa a vIgorar ccn a seguinte

Trabalho dos publicitários de São Paulo destaca a
publicidade e sua defesa através da cr-t eçãc de uma legisJ.6ção

específica, para os direitos autorais das obras ce criação
ceaeê.tve , que hoje inexiste no Brasil. No texto se Inclulrarn '
além das obras Uterárias, artísticas e cientificas, as de

prcpeqanda , No. parágrafo único especificou-se o dIreito. de
sua defesa quanto aos autores de obras de cr í e ção coletiva, e
demais hipóteses cltadas, no sentido de permiq,r que não se
aPfoveitem veIculas de comunicação socIal pe r a uso do esfor
ço alheio para venda~~e lazer, através de imagens

quando te as programas são gerados pela atividade cr raocre

coletiva, seja da próprIa comunidade, seja de um grupo da

indivíduos, como no caso de obras de lIteratura feitas com ~

autores diversos. Com esta achega se dá una coberture cem

pleta ao chamado direIto autoral, e assim a preces ta ;;Ierec~
aprovação da ilustrada Comissão, visto que a enenda em apre

çc vem realmente, preencher uma lacuna no direito bras!.l~i:
ro E a justificativa.

Aos autores de ctcas literárias, ar t fat.Lcas e cienti
ficas, mc íusive as de propaganda, pertence o 1::1;:01 t 0 exclus,!

vc à sua reproduçã~, publicação e dí esenínecão ao p.jb~ico

transmissível esse dire1to por )0 anos aos herdeiros; A lel
especificará o direito e o processo ce pro t.eçac aos c._ta::'es

das obras de cr raçãc coletiva, reprodução da irnag:m hfJ;;;ana,d,!

correntes de programas de tef ev i sãc , de teatro, de d.l.ve::,s5es'

~ de espetáculos públicos, e mcfus rve os de jogos espol:tivos

e desfiles carnavalesccs.

JUSTIFICATIVA

redação

EMENDA SUBSTITUTIVA

~LE~ti.I\IO

Plenário

EMENDA 1P11206·1
I:J

,EMENDA 1P11207·9
(JCOtISTiTUINTE" JOSE IGNll::IO FER.:::.::-E1"'.::A--------" pT-;1.P:{U·B~

~~u.""".o"..,lo'."".a"'••1o, _

I f'J /1;'f'J!!J

rpMoS····_j

l:1T;;'if!FJrU"""'./Co'''.'.o''u.eou'... o, -,

Emenda Substltutlva

A 1P11204-4

1. As disposiçl:les da seção VI tratam, prIncipalmente,
das Sessões Legislativas, que se realizam, evidentemente, por_

melo de reuniões pp. ditas': e, assim, o título da Seção ceve
ser UDAS SESSOES LEGISLATIVAS", corretamente.

2. As responsabilidades do Congresso, mormente com a

recuperação das competências que lhe haviam sido usurpadas, d.!:!,
rante a hipertrofia do Executivo, exigem mais tempo de atuação

parlamentar, em cada legislatura': o que deve ser atendido.. p,!
la redução de )0 dias, do recesso e D.~ do termo do pr,!

zo do dia 0.5 de dezembro para o dia 20 de dezembTo, ganhando 
se, ao todo. QUAREN~TA E CINCO dias de trabalhos parlamentares,

, em benefIcio do povo. )

Dar nova re:Lael:l,AP título da Seção VI, do Capítulo
I (1100 Leglslativol'}'e ao art. 114, Que Inida as disposições

da mesma seção, como segue:

"SEÇAO VI
"DAS SESSOES LEGISLATIVAS"

Art. 114 - As sessões legislativas do Congresso N~

cional serão realizadas, enuarnente , na ÇapI tal da
República, de H de fevereIro a )0 de julho e de 12

de agosto a 20 de dezembro".

mos para Que o dIreito de iniciativa legislativa dos cfdadãcs

não encontre barreiras o4.tras a sua tramitação, com o cons~'

quente arquivamento das propostas, Que estarão vivos até definI

tivamente aprovados ou rejeitados

Em pãenãrro , no ca.dinho das renovadas ene r qi.as da n~

clonalidade, Que é a Assembléia Nacional Constituinte, a propos
ta será naturalmente depurada e aperfeiçoada, cb je t ívande sua

final inclusão no texto da Magna Carta.

~ Plenário

EMENDA 1P11203.6
PJ ConstituInte José IgnácIo Ferrclra

['J-~;';;';:J

f1it 7?i"!i'J

Justificativa

JUSnFICATIVA

'10 preceito já se c.ncontra,devit'!:l."l'tcnte Locaj.Lzado ,

nos_art~..: 421 e seu § 39, do Capo VII ((Da Fc1M!lia, do r'encx

e do Idoso), do Título IX, onde disciplina a maté::-ia mais ai"l

pIamente.

llArt. 12 - 0.0 •••••• I
Vl - • • ~

c) As Infrações contra a honra seriic sc'upr-e C0'11

nadas penal ldedes Indenlzatôrlas do dano moral, para ressarcimento ü"'plo da repc!:

.GUSSÕO social c eccnêetce do fato, na forma que a lei dispuser II

JUST1IFl éAilVA

EI1ENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ã ai Inea "c" do InCISO V do

ObJetiva-se ertgl P en preceito constitucional a

rep"ração do dano ecra l eausedc ao ofendido, nas Infrações contra e'ncnre , na eete r

ra dos sistemas JurTdlcos da atualldadc -

art. 12:
11 C) os filhos, nasctecs ou nio da relação do ca

saDClnto. bem como os adotivos, tem Iguais direitos e qualificações."

Suprima-se o texto da alínea "~n I do iten V do art.

12, do capítulo I (liDos Direitos Individuais"), do Título II ,

que trata da proteção e estímulo ã adoção e acolhimento de

menor.

EfIENDA SUPRES5J:VA

A repetição, mesmo restrieemenee , do mesno prece! to,
na letra "d" do item V, do art. 12, é abundcl.nte e desrac~s:i.í:::ia.

~A..1!'n!mM~ ..... _. .- -----1
~UITE JOSi:. IGIIACIO FERREIRA

\ A proposta visa a eliminar o laivo discrlnllnat-ª.

rio da atual redação, que ainda fala em filhos legftlrolOs ou não. Plenárió
UIEflDA MODIFICATIVA

fl-;';~-;-=1

flfr7r'm)

Ao art. vr, que pa:.sa a esta form,,;

"Art. 47 - Os Estados 'tilMbén Instituirão. r-cs cerwcs de suas

constituições, e na conformidade do:l princfptos constantes deste C.... jJftulo ..... DeÇcnS!!.

1'10 do Povo. para atendtmento em todos os Huntefpios ou Microrregiões cstz:::!..ai:i."

TlIJON"h.,ouolo' --,

JUSTlFICAC;;:O

Acrescente-se ã parte final do art .. 12, x!I1, fi.
expressaQ uprévla"._

JUSnFICATIl!A

A indenizaçao nos casos de desapropriação deve
justa, mas também deve ser p;.évla, como está nos textos con~

tltuclonais prece::lentes.

A indenlzaçêio justa pode vIr a ser Injusta, se nãó

for antecipa~amente paga, consoante já ficou expresso e'l'l 12,

XIII, alínea .!.. .. "'\

:E;tz:mos cenos de q~e. ÕI constituição. CIIr rcgrz:. ~"l;:ém o i!!.
.!!!.!!.!:!2. para a crt<:ção de ôrS'~os e: outras criações c;ue {:revê Nela se centé!:! es te!.

II:OS em que a criação se fará: Oi-Estados erterâe, no casa, per norma sua, or(lil',;j:-I••

E vão criá-la não sClgundo os prindplos deste artfgo, confo!.

ee , decerto, por etiufvoco, i- refertdo no..Projeto, ImIS l:iesul'~o Os prlr:c:fplos tnscr.!.

tos "neste Cilpftulotl
•

E air:da: veteeee ao ciC'adõc; é II este que a Ccferscr1t/ aten

de e n30 aos ~'1icrpios. paõ:! :!te.ndtmento (C'os.. c:td~d3es) cc todos os Mun1efl'ics o;

- ac.rescemos·- fUcrorreglGcs .estaduüTs, ts'to- para prevenir o caso de Estúcêi" t cO}'lO

Minas e- são Paula) com rniin:eros Hunicfpios, 1mI que o disposit~lvo se var['" Invlabtl!

zôldo, para cumprimento~ ncste..asPJ"-ctQ~_por considerável tempo.

EMENDA AOITIVA

'E/I'IENDA .ip11209-S
l: ConstitUJ...'lte~O n03Aft

Oll

•

PJ :E'~ e n 6. r i o ·u·.......'co... d....u.u"'_

EMEI'IDA 1P11208-7
I? CoosUtul.te Jose. Ignlido Ferrelr"

r·U;;~!Q

fIFj"'7/W

_ A proposta visa a lrÍserJ.r espressaeente., nas arr,!

buiç~es do Congr~s$o Naeional: a prevista no- art. 44

EIoIENDA ADITIVA o..kl\~........a lI'\~ )(11\1 1
Inserir no art. 100 novo inciso, eAtl'e B 1:"1

~, renumerando o!s se3,·l nte s t o~ A.A/WA.O XIJ"'

~"'FDA ~_.~DIPlCA!.IVA/5UBSTI'XUT~VA- •

. Unam-se .. :sob art;-. 59 (quinto) ,os ~arts. 59.e 69, do

. 'l'I~Ulo :r.- renurnerando-se os !.tens- do atual m:t..69 - com nova rs

dAção, como-segue::
-. II.Ar~__59.- O~Estado brasileiro está sub....metido aos desís.

..-ni~:s do ~e~_ p~vo e:' te;';:"' como; finalida~e~ e obj(:.~.i"o~ fun

dmaentais : -

11.1 - construir um i1 sociedade livre, justa e solidária,

em que todos os cidadãos tenham. acesso igualitário
a09 valores fÜndamentais da vida humnna;

l li _ consolidar a identidade povo e llação pela in:egra

ção de todos o:; cidadãos nos processos das decisees

programas o ações para o -desenvolvimento- eco"'lêmico

e social,

lIX - promover a interpenetração dos estratos soci~1s de
.. modo que todos os cidadãos tenham igu1rls oportunidS

des1

IV - favorecer o- sentido social. da liberdade pela ação

equalizado::-a do Estado1

V - defender a democracia política e econômica e promo

ver a justiça soc:i<ll;

VI - respeitar e fazer respeitar a constituição e i1S

leis;

VII - garantir a independencia nacional, estehelecendo

e preserva."'1do condições pqlíticas, econômicas, ci
entíficas, teconoló'Jicas ~ bélicas que per-,itan 

ao Brasil opor-se ã interferê~cia estrangeira na
determinação e consecução dos desísnios nacionais. n

XVII - eleger o Defensor do Povo.

JUSTIFfCATIVA

EMENDA lP11205·2rt- .Cons.nUlnte JOS~ IGNÁCIO FERREIRA

f"n;,'õ':J'

ffij"'rJm

lr;~~;-J 

flli7o'r&J
•11"....' •• "' ..10'.".•• "'.01. _

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se ao final do ncaput" do art. lllS a seguro
te expressao:- --

"Respel tüdas as 51 tuaçDes constl tuídos"

tJ PleMrio

Ao art. 12. Item VI, sua cpfgrare, que pal:isa iI esta forma:

''VI -" HONRA;" •

EMENDA ADITIVA

A emenda pJ:'etende evitar lesa0 à situação dos atuais
H..lnlst~ros definida pela ordem Constitucional presente e futura.

lUIO'.UI.,,'ô.çlo'---- _

. .....,............'b·---------

Emenda Aditiva.

EHENDA llODIFICATlVA

rrlmelramento. CllI outra ell'.enda.propo:::os pl:ra "eõlput" do art. 12,

). que se vincula este ItClll, Ulll.lI reãOlç~o - "são fnvlo.lã'~of5 'as líborQdes é dlre.!tos

Indi'vlduôlls: .u" "";quc: c:lIferentemente tio projeto. l~;a à'que-se co:llece o item, p~ •

la tontl'llção 1. _ <

De.outro lado, suprhafmos ~ cxprcssiio n ••• A OfGtUOAOE ~ A REFUT~

çAO;1I por entendenio-la dlspenslÍvel: vemos cClllprec~didos. nG direito ã honra. os d!
,.~tos i dI9~i.dadc c .ã reputaciio.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P11202·8
fi ConstituInte José Igná~;~"Ferrelra

I'JIIEI'IDA 1P11200-1
(!JêOHSTlTUIHlE JOSl:. IGNÁCIO fERREIRA

EMENDA 1P11201.()
I!J ' "'"
l_ tonstituin:e Josi Ignãcio Ferreira ~

, "[!J p l. E N It R"I O : .........."O.. ldr.J...U....&.-

o Parágrafo Onico do art. 121 passa a ser § 19 inclui.!!
do-se o seguinte § 2g:

V_'

Justificativa
SllFi1:ta-se o § 3Q do artigo ~93 do :Frojato de 00•.0-

§ 2R - Os Projetos de Lei de iniciativa popular têm
inscrição prioritária na ordem do dia da Câmara dos Deputados.
e caso não tenham sido votados no término da pessão (egislatlva,
consideram-se relnscritos, de pleno direito, ra sessão 5eguinte,

da mesma LegIslatura, ou na primeira Sessão L~gislatlva subseque!!.
te.

JUSTIFICATIVA

Sugestll.o já apresentada, inclusive com base em propos
ta formulada pelo Partido dos Trabalhadores, e que reapresenta,-

Ambos os arts. 59 e 69, atuais, estatuem nas suas ~

l!neas dev eres, fundament~is, do Estado - não se j\.sti:!:icartdo,
assim, a bipartição em dois dispositivos cllstintos~

Em particular a nominação de TAREFA aos deveres do

Estado, no art.. 69, ê imprópria'" v isto como tarefa é encargo

de tempo certo e, de certo modo, de nível material

A reunião dos p;ois artigos num só e a con:rcgação de.

alíneas, reordenadas e reagrupadao, simpl;Lficou as disposições e
racionalizou a leitura e compreensão dos textos. que das 280 pa

lavras originais passou a cerca da 130 apenas.

JUS ~ I F'I C A CO ;:: O

Trata-::.e de dis.x:osi tivo de úào1.e procEla wal,coa to_

'pogra:fia pr&llria nu J.c.;is1.ação obllnúr~u.

Com. efeito, os Juizac.o::;: e31Xlciais de·re=t se:!" crio.~03

por J.ei, cabendo a esta dioci'pJ.in-:::' o 5el.J. fl.o:lc:.Q:'..:.wmto.

OtltrosOÍi:l., ti. prS;r.1.c. redação ntun1. CoO ~ 3Q' ao 2:::,'tli.:;o

\ 193, cl1ja Stlp:'B3sno se pretende at1'::...."'s de3tc. e'::::u!:lJ ::::f'ercco,
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JUSTI~IC':"Ç~O

de oa:;i~t~~i~:~~~oad~o~O;:~~ç~~~ ~~::=~ ~::~~;~~ à: ~:~
:;:c~~~;~:I:~~~l~~l:c t:a~~~~o V:~t~·~;:=t~:o.;=~~;5~:J
do Ju1.. , e:d.z;:..ndo seja co:ocadnJ :'c~re , cccc t'tmda::::c.:::r.tal, na
vida ,prOficsionnl do ~i=:trlldo.

A incJ.nzão da ~ei;r~ "dOI to!:! por .:t"i!1:llid.Q.uc ar~::;U" ea
.P:t'e.:ei~o constituci:::lnn1 vídnção do i=,:'ortEncia à cm:::õ::'VlJção do
prer;t!sio dos aea'bro:) do Poder Ju.dJ.ci:S::-io.

A 'pre3ente ccenâc foi elabora;o, coe 2. cont:-ib.....iç:o - de
estudo: reclizn.lo:) .];:or u.:l L;rtl'po de j:::'i:. tl1:l vinc.11::o.!o:: ~ :::t.;ia
trc.tarEl. Pau.J.i:::~a.

Sa1a da3 5eo=:õoo,

Da-se à letra "a" do inciso II do :l.!"ti~o 190 do Pro

jeto de CO$titüÍção a ac.:;.J.!nte red:lçao, aC::'eo!cent!t!:.t:.o-se_lhe

a letra trd", nestes ter,:::,09:

·d) _ ece- ;rocoe.i=.c...to L.co=~::.t!veJ. cca a di_::.iu.":':e, a

ho:1rll e o decoro de eucc f'unções".

-&) - e::,ercerJ ai;X!a que EC dis.ronibilld.::"!l::,. o::tro car

go ou função 'pt!bllca, snJ.vo c..o., de >::1a.:;btbio;

A ,pre:;ente eaenãu foi elabcratln coa II cO"l-:Orib..J.çco de

eot..:doo reaJ.izc.':o:J 'por u::J. cru'po de jttt'1...t.:t=: vincuJ....1103 a :.A...!o

trutara P~u.J.i">ta.

,EMENDA lP11217-G
tJ Constit<.tinte IttLIO ROSAS

tJ P 1 e n ~ r i o_u~,"",c.~...I"IUIC""II"

EMENDA lP11218-4
f" OonsUto1:1t. Jé;IO R0513

_~I"'_!CO",,"I.",",,"".II"

J: P1en'~i.o

ção:

DS-ze ao bciao I do artil:o 188 a se,::;uinteI:'oda _

-x. - inc."TeSSO, ~or concL.rSO ,pr1blico, de .p~ova~ e

t!tuJ.oa, C01:l. a »nl"ti:i»cçffo d~ Ordo;;;. doe oldvo.:;a _

dos do ~<:':;11, senl!o obedecic.a , na..::: :::,ol:.Ccções, Do

orde.:z:. de clnalrl.ficcçãotr• .

A lI;,e:=ante eeenãe :foi ~aõo::'tlda ccc a cO:ltrib~'iç:lo do

estud03 roalizaaos ,por uo. 6%'1..pO de ja.r.i=>tc.:; vinca.l.l.lOG à I.::l..:;iz"'>r3.

tQ%'llhuJ.1sta.

Dê-se ao ãncí.so IV do artiGo 85 do P=:oja ~o da CO$lti

ttlição rcdacão:;

JU3TIFICAÇ:O

o dis.:fIositJ.vo , ec sua :redaç3:o atualJ ~=.1."2 <lc"r:::_!.=o JU

r1dico !Ínico" ~ra as trêo um.dr:.t:.eo ãc ;::'ed~:t'o.ç:ío. r.:to h! .:. o:=:sib!

lidade do co":'existência de tua. Wco ::,e,:i.::1e jlU'!~co a úceoe os 3a

tado3-ID.e:n.bZ'os e t.rwrl.c!.plos bra.Jlleiros.

-IV - ti. U::J.iiío, os 33tadoo, c :JJ..Jt::oito ::?cderc.l e os 1fu:li

c!'pios iI"...:õlt:J.t..tirão re':;L:le Jur!:hco ,p:;,::,::. oa seua servi. 

doreS' da a~atração diZ':rk. e c.ut:!::oq,tllC:l.J beri CO.:l.O plS

nos de e1a:mif'ic::l.ç5:o de C:l:"~03 é de c::.:,~~i:'acJob=e:va _.

dos os ,princ!'pios fh:adoJ nec tia Con.;~1t...içãoil.

JU3TIPIC.~Ç~O

EMENDA lPl1214-1
f" ConoUtuinte!é;IO :lo"Â,,"

tJ P ~ e n Q :r i o _~C"_'C"""UII""CO"U"

r.r n .....ul"...&<õ
lo

A t'iscn1.ização orç:u::.e:lt&:rie e :f'i!:ancc!ra EO::::::.ú. o

oontroJ.e intut':lO de ceda Tri'blL"lIl1, c:ti..J".:;bC.o o ccneecã.e oz

eeeae ,I:or 'p:lrte c:o ~ib!11lll1. do Cont::.e.

Dootz::ote, aem o ~o p=op~oito seja tal. :fi';cltl.!,

zação e.r.ercidn, COtl.O p:oe1:ocnc.c o diaposl.tl.VO, !Ielo 'Fod=.r Le

g1a].ctivo. T;r::.ta-se de ind&'1n.to. inte;:;-erêuc:ltl. da Q;l Fodc::,

no. ndcin.i.3tr3çiio do ou.tro.

A 1Jt'e::ente e!>enda foi el11borae.a ece. n cO:ltrib..ição

de e:'ltt<d.o~ realizadoo 'por tl!Il. sru'po de jlU'lsta,:;; vi:,.ct.lac.OD a
1!a::;i:::trattrra PauJ.iota.

tltt1iç50e

1%
3upri..cu-!JD o § 32 do nrtióo~ do 'Pl'o;a to ae õcnc-

ecece no eaepo proceas..1al., a~tuc.9üO in..t::~t<:l.c.a: o Juiz c...'"l.te~J.::c.

o seu onte:ul~er..to ai era 48 horu:J, J.a."n'a. a. sua scr.te::.ç::. e as _

ta, vindo a ser kr~-nada 20r (].t1alquer das .Parto::, durá 0.0 'pr,9.

cesso ·0 rito ccaua ,Ilrevi..:::to no r~:::llactivo ctSê!.i~on.

A. pre3ante cnenda foi el.aboro.dc COCl. a c:;,.;:.tri~ ...lç:io

de uotlldoo realizados por um crupo do ;:;1...:'1:::t0.3 vi..cJl:dos

Ua.:;i3trQt~a Pno.l.i3~o..

EMENDA lP11210·9
f" Co:wtituil>.to Jé;IO ROJ.,j'· I FJ33:J
tJ j! J. e n á. r ::L o .u..... 'C.... d.IIUOC:·"'··..-------'i rr;:;:"ãCJ

JUS!CIPIC..lÇ:::O

" ••• se:::l.do-l.~e nS3e..::;:o.r.::da 'p;:,~idac1c de rc..:..::.:lo:-=~S:o CO!:l.

o t:inia t6do PtSblico qt.::Uli!.o e::: rezi.':l.e de dedicOot'ão
excl.u.siva"

e e1.imne-se o § 111 do a1.'t!..3o 235 do Pro;ieto de Oo:l3tit.a.ç:ío.

JU5TI::?ICAÇ:::O

Sala. das Ses.:;ões,

1io a::oti.:;o 234 do l::'OJoto J o:;) l:!.O:i.b:-o:; do :.:i,:;.J. :;::~:-~o l'4
bUco s50 e.::.ui'pD.::'.:ldoG aos Ju!~CS,;'..:.:l..~to 1.::: b::::i<..'i.;;:'~l:- e vedaçõos,
Ve:1c:'cent03 e v::mta.:;ens. •

O §J.ll do =.rtiCo 235 asse.:;.uoa :lO Da~c::':lo:- F~:Jllco, ~a

~~~;;u:o~ ~~~~~ ..dOv~:~~~~~~~Jp~~~~~:::'i.r:.:; e ~eeçces con-

O §3S! do a::otif:o 55 J de cel1 t",-"",:,o J eJ ;;":0=:1 ::lO F:-ccura
dor do Estalo !~rJ.do.:'e de ::'e.::lunel'o.ção CO:l o l;:L::ist&:-:.o PJ::'lico ,
qtlando em rei;J...l.e de dedicação e:tclu~J.."'n e aro:> ::'::i:::: a.";::: de ~e!.

c:!cio s6 'podern ser del::1J.tido, .!for c!oci'31o :ul1icid.. '

6istratu=aP~~~a.:;~~~~il~~::'~~t~~:~;~c;~na~e~:~~c~~ti~~~ ~=~
ProclU'at;,o::o ã,o Est.J.do.

No ent~toJ o ProJeto, e:::!. .::cu. ::..:.'ti;:;o 29::: .:i-=rõc:"~ ve
dada a vino.lJ.aç:o ou. cc;;,.J.ip::.:'t:.çSo Coe q,...all_uar ...._l;.:rc..:'>.::=. ,:,::.::.-a o e 
feito de rcctl.."leração do 'pC.l...ocl. do oCr."iço p~oll:=c".

A lrltmotrl.::. cntre o~ dJ.,,:.p03J.tJ.vo,:: é c·nt1=ntc. ::a~ c;,;10
to Di.c1lltudc de funçõ~s o:ltre o JuizJ o 1?::'o~'l.o~orJ !J'JrCIt::::Ot" Pu:".!!
co e Procuro.':o::, do Est=do. ~quanto o J'.li::. l ó::oC:o so::=.:,..J..o tio PRo

~~rPr~~:~~:::.-;~fC~~O~e;~~1.~~o c~;~~~~.::~~:,E~~C~;~~~~ ~.lO ~~:~a
iEenç50 que deve reve:)tir a ntu.ação J~J.c:::m.tc.

llade, irre:~t~:~;~~~:r~~;~~~~~d~~b;~~~:nt~:~~~a:i=
cia de inCic,pendência ZI::t::-::. o exercício da í'.m.çeo j,J.C!.ic~J.J. ~o Eota
do, oendo c;,ue ~.u..{-;::.;:':OÜd. ::lfir~ tL;.e "a i::.:1c!,Dl'1d=:l::'" Jo J:ldi_
cli!rio J:he & tão consubstnncial 001:.0 a di::'c!Sll.l::·:::::=.::. J.n-.ti't::.1
ções IlrOOd:l.;2 (lIalludll JC3::!: 2rt:::J:s:'ICC r.:...;:,~, I1!::.J-:i-:O....:..çõcs de ili
re1100 I'roc=3l:t...a~ Ck,~i~", 2a. eê.., -"c1.I, n2 71 J 2.:.!.3~). ao::!. ",fei
to, "t!!:O ::::t::'canto ~ o ~inc!.:.:io da U1':or:e.:dQ=.c~::' do J ...ü.c.i.~'io ,
que nele vS ~:;:EUCE: a consacraçíio ao :!:l.1.'e:l.to ~rgr.t2 ~c :=s~=c.o J
como t1:ll ::l..ndo qt..e se rese por 3un::J ,pr&,P::oi::L:l lcJ.c, sep:!.l'c":'o da. a-

_ tividallc .:;over.:za::e.ata2, da .ces::::;.a :for=.<.:l. :.:...e 'l;o::o::a a s,d.:::J.::2.=t==;50
da. Jo.3tiçc.J nt'!::.tada ao. reatnnte uü:u.nistr:l.çüc. ::por i.;.:o & tua
dizia 3~O:;;Y, liUC a =::1.;z!stl:':lturll deve ~er ort:;!ll'..iz::õda. ;020 :btc.do,
CO.tlO cc. f'o:: ..e t:.etl jz:;;tJ.tuiçíio fora do .=a::>:::.o Est'l':o:ltat i.t 'o7ere
aOl!lc~hi.nG exter~or 'to tbe st::.te" (ide:.l).

Da! 'po:-quo todas as no::.....:.s COIUJti"t....:.çõeo,dscc.c a do 182
- u.cbo:a de f'Ol.':la, ic.'perl'eita - at& a da 1967, co::::!. a ::ae~a n2

;:n.:~v;i:9~ ~em~::~~:~~ i~;3:C.;~~d~~ go.::'anti-s i:ldJ.__ •

Posto i:::to, de -toda comrc.ll.iê:l.cJ.rl sejO!:. a.pre_cn:'::lllt:..J e
menda3 revo!Iando, J?o2.a ra:a, c.a deGll::'oIo::ito.c.c~ et;...u.'p::l:':l.çõc::>.

A ec;,~'pc.rl1çtc :lvcntcd::t, outroclJi::1, t=: .:-!. co_o c~roeg,l1t.!!
cia. inovit&:vel o deoL"1tcrec::e doo caoJ.J.d=t03 ::LO::> co:..c :30S de .l.J1

gre:::so à t!C:;J.:ltrc'tu:ra..

- Atunl.=ente, o n~1.'o de i:.:::crito::: nC::::::;C3 conc..:::-ooa te.=.
sido be.c. ini'c::o_or do que 00 do ttini2tér:o..o J:'d:blico c P::,ccur::;'':o:t'!:l
do E:.tD.L.oJ i;to em. VJ.rtude dot. pesadoo e~ca,::oco3 ,:..lC sao D.~!"ibu!_
400 no:) JU!::;:co cc. ::,elnção n~ :Fro_otores P,tblic03 c ?roe'U"~':o1.'OS
(nl.6tJ. ch. jU'l"isdição- COQUJ:l SOCQI;;-::JC atiViJo,a.e:3 d:1 Ju.-. '..J..ça ::l.ci'te::, ,
C,9rre.::;edoria I'crtllQ::1cn'l.o et:l. COC::U.'C::U::: e Vara::; eto).

Oom. a D.vcnt..t,lu ecui1l:lruç:ióJ ll"ora a.-r:l':o.'l:l coe. fl c7.ten
são das sarnnt1as tac.b&l. nos Dei'onso:-ã::: P'tlbJ.J.cos e Froc.lr::'do
res do E:Jtado, llor vi::l obll;::un sec dttv~da, 03 ];!~oble03S j&' e;-.!o-

;=:~e.P~~d~S:e:~;=::~ed~u~~~~~~~~;~~;~;:oa;:~~d:;-
submeterão às rigor-o::as !l1.'ovns de seleção J e.::. ,7ati:.o c:lJ.oric,Jn:::o.a
les bne.:tharlis !!u.e :13.0 loG:t'aroa tlll:-O·roção nos de=.aJ.s cor.c~n03.

Assim, e ccnsid'3r!l::ldO c:.U3 o Judioilrio & l.!l:l dos PoG.':::.res
d!l EJt::l.do 110u. &::'e;ão d3. 30b::!l'ania. do Ilovotr, 00'::::0 Ç,.. c=: o P=ojeto,a
,Proposta de eqllÍ,pcr::.ção - .po:::' via dir~"t::l e !l0r vio. obJ.!~.l:l - .=.
J;lre.:ents.-se maa-u.:feote.::::entc oontr!:-i::. ~o int~::'~z~c 'p~õlico o ::4.""r0n
ta preoeito do 'prt5~10 hOJe"to J co:::.o jl !l.cc.::.t~::o , que vedo. es 
sas vinc.ue.çõEls ou eq..u.'p1l::'o;.ções (.:lrt.299).

A ,pro=:cn.te e!:l.6 •..do. 6 ~csuJ.'trdo dI! ect.do::; cbbo::'::l.!o::; :por
u.t:l. gruI!0 de juristas vinc~ü.::l:íoo a~i~ tr!l. '::u:::'::t "F~.l1i=-:O;;:, e est!
sendo n,pre,Je:1tallo. por p~e.=tãD e -a 'pQt1.J..do ll::::::a o::'::!::.-cce:::- 0.0 re!.!1
tor e ao ?2en&'::.-io da ConGtit..ü.nte 3. pO_Gibilllic':e de e::::l!:i-...r a
i.d&111 o:rer::oida. e 09 a.r15u.o.entos J.av:.m.ta.":os.

Há caoos eMe o intcresoo !,.!õlico a d::':::i pr&l,:;::.-i~:;} J!...~

tee, oooco n:1... g.l1ostões de f~ic., .i?o:::' e::ác'p2:3, c·tS'o a c~,:~

a :lUflê..'lci::l da 'p ...bli::::i:~d.e. E:::l. Des4ões de .:iuli:;:l-OntoJ "\re:::-':;)1 ,:-ra-

tia" -do fcJ.tao d!Gci.Pllnare3 do ju.!zes, a aeosão secreta do

Tribunal' de :dcor, J;lDr exia6~in do i:l.tere8.e Rl1":Jlico.

D$-lftt ao inciso VIII do arti.;o 18S do P::-oJeto de Cons

tita.iç50 :l ãe;:;ai.nte r;d:lção:

.. VIII '- aa nessões e j~a=sntoo dos t5rgãos do Pode:'

ju~_ci!::-io ae:J:ão ,Pr1bliooa, saJ;vo OE: co.::loa de tiegr.:!do

do jr:.stiÇll on quando e etisi.:.' o i:ltoros=e 1111':;)1.:,coJ

:fo:r.ca. do que Q 10i d.:LopUSln.~tr.

Sn).a d:l.o Sco.:::õeG,

o dis!lositivo ,possui refulçffo eçu.!·.oc::=.: f'r.:l':.f1~nc:'=-

e J;lreste::::a cüo devere::: de todos os .l::ltl_~3tr..J.dos; não IJ~ ~ en 

"tende q...aJ. o sentido ou siGll:í'.J.c,::':o dedo .:to te:l~Q trse_';-=_"lga tr

e não se ez:licite. 11 fora=!. de af'e::oir-se o a'pe::.':;-c1çoe.::.e=:~0 ~Z'o

fisoionsJ..

A 'precon"te em.enda foi ela::orac'a ooa c, cO:ltribl.1i 

ç5:o de estudo.: recl.:Lzados 'por um grl120 de jl.U'il:lota::;vincula

dos aUc~19tr:ltura. Pau!1a'l;a..

o di~llosit1VOJ ea sua rcdr::çffo ori.:,"i:lbic J L'tc~ui o !:;L

ni::Jt~rio PLtblico COiJO ,pe.'.'Uci1lcu'lte do ccnc..trso de i:"-:;;re:::l~o :! ::0._
sistrctara. Tr:J.tc.-oe de ind6b1'fin int~:re::"S=c:l:::' do :Pode~ E:.~du.ti

vo, ;;:o:.s o t:im.etél'J.o Pt!blJ.co a, eJ.e r-e::otencc,c.::i ::._ou..'lto da acon.e.

::da inte::::na do Pode::o JuQ.icJ.!rio. A Orde=. docl /\dv:.:.l.:!.o~ do:D::'::=. _

sU não fa.z ,P:l:o:'te :1e g.ualllt..e::o Poder a n li:.l3 'partic1,Pação :::'03 cen

cursos de ingresso à t:aSJ.ctratura, h~ anos J co:..~ eu ato FauJ.o, '&
trc. icionaJ.. ' •

A .IJZ'e:=ente e~end::l t'oi eJ.abo~.l~::' coe. n co,trib!.l.iç& dc

es-tw3.O::1 reallzndoo 'por t...c. ,::rc.'po de ju:oist::.c vJ.;lc-Ll':o= .1~ia _

tratura l'au.J.isto..

Su,prica-se a .letra "otr do i::J.cico TI ao e.rtJ.:::;o 2BB

do Projeto de Constituição nosiC!. reclicido: trc) - a Clf'eriçao

do ocreciocnto 'pela :f'reql1êncJ.I:l.J Feotcz::J., so.::;~unça e !l.pe::o

feiço!lijlento pro:fJ.s3io~al.":

-'Sala da:r SeoaõclJ,

JU5TIPIOAÇ;:O

EMENDA 1Pl1215·0·
(!J CO%Wt!-tuinte H!LIO RO::=Â;r'

tJ 1" 1 e n ó.r i o ·u~·_'<u,••I.OIIU'C""U'

aal.t1 da3 ne::::Jõea,

A e:q11osão ';:(!c.o.::ir~f'ioa do la!a im.:õe J e;::. nJ..:: .....':5 Estn

doo de. :Fed.oração, a c7.istância dc Trib ....'1a1.a de. J'l.t..otiço. cc~ ele

vado nlfoero de :nc ..s=.b<-l.:-..3..l.àoreo, COl:!.O aco::J.tcce ~ ::50 P!....lo e :"1.0

de Janeiro. A ::E::1o=da Co:u.titilcio~ n9:1, Jc 69 J ::la ""-:,t. l~?,in

ciao VJ .p::oeviu. a e:d.3tê::lcJ.B de !.lO t5r.:;ão e5'pa~:&.cl. co.':!. r..&o::o li

cltado de. .lU!OOr03. A ci»eri~nc~a , 'por q,l1!l3e l=.::!a d6c=':'.<:l.J dc:.ons

"trou. co:::" :3:"ti:J~o.t&r:l3.J obviãnc1o 03 ~convcnic:1 ta::: i..'!::.:::::-03 d; t1r:l.

~ibu"la1. P1eno coo cO!::J;:03içüo deo;:.!]1.~e.nrac:lte nl1!..C~OZ::l.

A ,prc:::eL.te e.r.::.endo. foi eJ;)or.:ld~ com li. co~tr:l.b ,~~:::o de:

e:::tudos rcnliza:!o::J ,!lor "W:I.<;ruDO de jl..r1:::tC.~ vinc..tJ. ~d03 .i i:Dgi.:.-

~a-De ao inciso V do artiGo 232, ao tratc.r c.::,~ t'WlÇÕC:J
instituc:l.o:.u:ia do tan!:;Iti::io pmico, a set;u.inte :t'cdaç!io:

av _ RequisJ.ta:- atos inve:::tisatt5rios crirlnais, 110 
dando aco.!'.p!U1há-los l1 •

JUSTIPICAÇ::O

u § 52 _ Nos Tribu:lais de Juot:Lça co~ ~:-o l:'_J?e::.-ior

a vL..te c 01:100 De~c::.bc.réiae.crc~ O;l=! cO~'h t..:.!c.o ó= 

gão eC!lsciaJ., C(.lO o ::tÍn.i!;lo de en.:::e e o cl:..i=.o de nn

..te e cinco I:1e.c.bx'03, p=a o e:o:.c::.-cíoio :i~..l !:Itir1b..u.ções

Jld.c:d.ni:JtruLiva3 e jtlri,Jdicionais :10 ~_b~l :.!.a:lo".

Acresça-tle ao e.rtiso 229 o se~ui:lte !l:t::.-:t...-r~::'o:

IU•• "'"T'~IC~I.__--_-----__,

ra Pa.ulioto..

JUSTI:i!'ICAÇ~O

O diG'positivo do ?roje-:'o auto:::-i:=:o. o :.:in=.sté::o~o l'ttb1i

co, ni:ld!l., a 'êf'etair co:::-reição na 'Pol!cta Jud~ci~i::l, oea l're 

jlÚzo da ,l:lo:-.::mne:::l.te cor-::oeiçS:o judici?~l!.

A tm.erida visa a. z:etirada do. ~::.-to f'ina3.. d3_ te d101'051

tivo,,Pois !;la trAta de J.ndSbita inte::.-f'a.::'~oi=. do !:::i..:i.3t~r:lo l'l!bli

co cc!' atlVidgde 'p::,6,Pria e cxc1tt:Jivc, .l~ Pod~::o Jl1d~ci!:.'...o. ileJde o

I::1,}&rioJ a,::; 1.ei3 3e.:n,p::'p atribu~::.t:!. aos JtÚzes dc :)i~eito as fl'ln 

çõea de cO:J.:reJ;cp.ore::: em sua.~ comrco.t:, ou Va::,:::m, bet::l cona Q;l todos

os GOrviÇ03 judic1bios (Lei de 3 de de~e::J.bro ae lB~l. o os art~.3

e 36 do lie.::uJ.~nto de J.5 do w.Z'ço rie ~842 e dec::'oto n Q 276Jde 24

-do qarço de 1843). Tra,tu-se do ativid:l.Coo. i'i:lc::l1.i:>at:Q:.":l. e:·crcid:l.

'por l!IC,r:istir3dos J e::::L deeo:,rS::l.ciD. do 3tl:lO obri.:;o.çõ9S I..ulCJ..C:1ois;

A ,PrB!:Iente e.c-endÕ. :roi e1:;,borada coa tl ccntrib.).iç'5o do Cll

tud.03 reaJ.izaao13 por ut:I. crupo de juris~QO vincu.J..:.cto:l :i i.:.~:i:;tratu-

EMEffl)A JJ?11211-7, .... -,
f" Oo""tit,=t. ÔIO :lOJ.3 ) cr=;,;;;~

f'J P I o I>. t" i o ., ... _,..... ,,, ......,.... i 5:;;'~
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LPi;j~

cr;2:~s:ã!]

L;;;~'~

&/iísAlJ

SQ1a das Sessões,

Tu•• , ..n ...o:acio

a a) _ ~ asae3U:::'::da a invio~a1:Ji11c.a.!e dos direitos con

cernentes à.vida e a 1ei co.1cca:rl a rialvo os di

reitos do nascitur~. desde a oonee'pç~oll.

o diS"p03i"tivo, na f'oran ao. t:,..le redlcido,. :l.êer::. 00 di-:ci
tos do .oasoituro qtt9 o 3rt. 451 do códiõc CiviJ. co.lcc..a n Baldo. A
~ei concede dircJ.to:: co Z!.:l3cit..o.ro e 'proto~e su5 ·ri1:l., e::i.. tindo ,
no dizer da PLA.'7IOL, UC3. n!1tecipo.çiío, de40i~ da ',/'c::-ii"~ca.l:l. c. oon
ce'pção no ventre _aterno, de fi.:;uro.r o ::e.aCJ.turo co ..» pc9soa e t!,
tular de 'personnlidn:ie, sando ,IloSJ:.!vcl. o.t& r.cs:,o. o recor.l•.:cioen
to de filhoo naturais airda po::- :u:lt~cer (lIT.rait~lI,~a. ed.,vol.:t,:lg
2233). ~I:a::r:..J.. DE :='R=r~,;':i, eo..Deu "Esboço" c ao!:. notu::; ao c::-~.151

de sua nConsolidaçi'io", a~su.oenta que o ser hw::.a."lo eo::aebido tc~

existênoia real. o cc:.bora n&o nn,;cido, vive no ve:'l.'t:re J:lfltor~o e ja
existe, o~do !Ic~aoa, ",Poie o nao:la :leio se re,Pre.::cntan.CIC·lI;; :33 
nr.;~C!1~..1 cox:oi':1c:ra J.6.:;ioo :::ojo. o nn3cit..u'0 1=o..:::oa, llorq:.1C den:!e

;o=:~~~o;~~~~;;~~~:!~e~: ~~~~--I~~c~~~~~ ~uco~;~~~i~3.do
ser hu.c.::mo donde o.. conccpç:ío " ,Il:1::-Q !l.trib...i:t'-se, dc.t:e ont'5:o,di 
:reito 30 ho.o.ef:l. Asoic. sondo, "6 ~::':."oc..:n~vol. qhe, o. co_oçr dosole
mo::ento _ concc'pç30 _ "ele ~ :::ujaito de :roJ.cçõeo jo...r.!dic:lo{"c:,2,
rIa Goral do Direito Civi1" 211 ed.,1929, 11::1;;.33)•

Outr0331tJ, por=nnecendo Q rcclaçffo do Pro jato !.lO o !la!

~;:r ~i~~a:~~o~;~~er~oa~~~~;:n;~rd~e~;;:~~t~ ~:::~~;~al'~~~o~:
JSada no art. 1728, do C6dieo Civil.

A preac:lte er:.enda foi chboro.do. co:::: :':I. contribllição de
estudos re:::l1icaêos por t::1..e:r:upo de jurin-t::1:J vinculnd.oo a :::::.:;1s
t:t'ata.ra p=.uJ.ista.

Sala das Sossões,

D;-se 30 .J;lo.rEsr:í'o ttnico do artigo 190 do Projeto de
Constit:.tição a seguinte redação:

IIPar&'craro Wco. lTo prJ.:leiro gt'su de jurisdiçSo,1l ·vi

taliciedade ser4' adquirida 2.!lÓS doJ.s anos de e~:crc!cio,

não podendo o juiz, nesse Iler!odo, parder o carGo De

não 'por ,Proposta do TribunaJ. a que e::1tiver subordinado.

ttoderá o Tribunal, ou o se~ órGão espoci:::.1,:mto::: do tór

:dno do ,pe::.-!odo dc doia anoa, ,prcr.roa:r-~o ,l:or ::i:lJ.S umi
no, na fo:r:c.a g.ue aa 1ei8 co.o,ple::;'QIl'tares 'previstas no a::

tIE;o 188 dia,puscrem.".

JUS 'T r ? I C J. ç 1; o

No pe:-!odo de estáGio de· dois anos, :r;:t'l."re 3";~i:' o vita
liciaaento, o Ju.iz Sub~~itl1.to ,p:ls;;.a llelo Q:t'ivo Jo T:t'J.bl.I:.c.l a que
,erteI!ce. no CElSO de ,praticar :falta ou desvio de eond ...ta, às v6::1_
'peras da cO::lpJ.etar o ller!odo fJ.7.1lé!.o no. norm CO.:l:>ti tltcional.o Tri
bunal estaria ic.pedic1o de exercitar::!. sua a'tivid..lJe censória. Isto
'porÇiua, .r:c-lo deot:::'!.lo de tll:!.J;lo. a vitalJ.ciedade o:: i-Cl_'!:lZ o o-:;:::cr_
paro TRIBU::AL PED~.n.r. j,{ decidiu. UIl:::.:lIr:.er:ento, ror 9'l;::' 0.2Q Tu:r_
Jl:.l1, ser indie;o:1::ufvo~ 3. dc:fesa do sindic:do, "se.o p:e;l..ltzo do ca ..
rntcr siGiloso do proceeu:ento e do- rcz:t.nrdo do so,::t'odo q...a:-..to a
i'ont~ de infor=:!a.çõe:J 11 (nz n2 100 912-6,de 3:í.o 1'=..:.10, lIin" "JurioJ
Fl1dCllcia do STP", ed. Lcx.,volu. 90/108).

Porta.'1.to, J.bdi::!,m!.l~ve1 3e abra co 'h'ibu.."l.:ll a .l-O:::lOibi~i_
dade de 'pro:r:ro,::.J: o ,lU'o.zo, CUltO:J do t~:"cino do õiôni.o'.l!.n:... ;o~3ibi
l1t.:l.r o cxe:.c.!cJ.o l!c !lua oO::lpet:!:1c~D. co. o..l!urar o:J-:fc.tos,'õts::io.::ur:::.d3.
Qg~~;tltrado rWo vitalício a def'coa., c'o:rf'o:"CIJ dt.!cit:~o da ::iupro::::l.:1

A ,Presente ecenda foi cl.nborada coa a coz:trib..tiç50 de
estudos re&1.J.zados 'por uc. grl:.pO de juristas vi:::.cul.::lo!os à t!a2;ia
i:ratura Pau.1ieta.

Inclua-se, •onde couber, 00 capítulo I do 'l'1.tu1o VIII _ Da Or-

dem Econêmica e Financeira - o seguinte artigo ;

"Art, O Pcder Público pl:al'OVeráe executará planos e progra_

nas que visem a ;

I - jnpedir a ~ção :im::lbill.âr1a;

:c: - pra!OVer a regularlzação fundiária e a desapropriação

das áreas urbanas ociosas;

III- urbanizar ãreaa ocupadasFOr FÇpU1ação de ba!xa rerrla;

IV _ sanear e recuperar áreas tn:banas deterioradas;

V - ~ a iniciativa privada e das o::rnunidades locais,
a autor:onstrução e as ea;,perativas habitacionais."

n;-oe a. letra "a" do 1noi!Jo I do a_'tiso 12 a aebui:'l.
te :t'edação:·

lllb.tiva da Un:i.ãon (nev, dos Trib03., vol.496/400 c 40~). I
A eecnõa ,.ProJ]ozts ~sa, a<:'~i.c., of'e::r:t::'3 aO:J E3'l;.l'::05 a

lJPssibilJ.d::.da de, c.'f:endendo ae I!e~i::r~c.:.~ac loco..!.~, el=.:':o::,tl.:' nce
oas no ca!i:!.po processual. "A essa coc,pct;!r,ci:l :::~ bsicUl!:"ia, cci.ccc
rente, ou coC}]lez:;ento.r dos Eato.~oa-:necbl'os, õevc-ee d:::.r ...a cc....,!o
beo vacto, ao fia de aue eles ll::,ocurc.c. 't"..:.te~~~ :::cio c!'ic:!.e:J.'tar.:o~

te 003 interesses. lccai.~" (JC3t in::::Jr!CO :.:.~::;:tB3, "õcn.. tittlição c-
OO:l:ltituinte, ed. :t!i.', 1987, l'B.58). '

A Zlt'e.Jcnte eceaâa foi el '!:or!:.l:l cc~ c cc:';!;rib~·:!.ç'E, ãe
Qotr...dos :re3.lizados .vo:r t:.!:l grullo de juri:::to.:J vincl.'la':oe: ti :'::::.::.J.s:'
'b."::.tu:ra lJaulbta.

JOSTIFICACJ\O·

A presente emerlda, ao sugerir o cu.sp,sibivo supra, tem por
:fJnalldade estJmular e ordenar o desenvolvimento umano, de m::ido a prarover

r.r ~----_11.N'.U.".IC"'l~.----------_,
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na d.inâ-icc. do Pode::- JadicJ.:!::.-io n5:0 36 i:lte:t'e::_a.::. os
seus 6rBâoa, CO.:=.D' ta:lb&!. o oau fu=.cio~::.er..to frer.~~ t...: 1eJ.lJ ge
raio do ,,procoaso. !le otl.tra. ,p::.:.·te, na cc~di;õ~s !.oc:d"'_ 7_=i.:L:l ,
q:;:anto na .:re.::;iões e 3ot&10::. lh.vcrs::a 5;;'0 a:; ncoe.:;siC.:::t:o_, bC!:l
COI:tO os ":l:!.eios de c~hs:ltl!-1as. UJ:la, con_tante bl.l.3oa dc u::I. i~cal
do cent:t'31i:::aç'iío :f'ederal., q_~to .la nora<1S de ,prooe::::co, ~ollc

uma .melho::- e ,Pronta di3tr..ibuição juri:::::iiciona2 aoa EJ~a~og.

Sondo u.o.::t lei fcder:l2 cobre toda a ;'13,t~::"ia 1Jroce :>.10.1,
o ,poder judicial a.,-:::oeaonta a tl:.eema o~t:,utU%"a do :fl...'ldo e de i'o:r
.Gla em resiõca ·cra:;ile.ir as cont1.na.'ltaia e on Q...e nEo s:! ~odc'::' ne
ear ao di3,parid~tes ro.:~on:t.J.!.l, & L~~..ti"tivo q.c a COIl_-;H;..::iÇ:io
da Rc,pl1blloo. deve:-ia outorenr 0,0:; E3t::.lo:: u::x. nr:rl"l, CO':1etê:lcJ.o.
sup1ctiV:l a da Uni'iío, notc.Ja:-.ente en !:l, t&rJ.a to "1roce:::oo, p'l:-a.
que a ore.::.cizaç:io j:..J.icilria est..C'c.o.l 'pudc!J_e o.'tc:ti<lr õ,:;; .Fc::H~J.ia.
ridades locaio" ( Rev.do... ~ib:J.,vo~. 458/48J.).

·Pederaç'iío não & conf':ronto o nivc1.o.:::.e:lto. ~ rC~'pai1:o
h au.tonoCliao e, boa ~or;fsso • , 301.1.1ÇÜO pol!tioa .:ezâo.1,co:lOO_

A Emenda subJtitu.i a eXllre:õ::oão "Poliei=.;) Ci.v~sll;:c:lOtunte
do in.Ício do di~;ositivo do artio;o 255 do Pro;:lsto de Co::.;t:l.tuiçüo,
lJor npo1!cia3 do !nveaticaçõe::1 CrL:u.naisn, se.:;t:J.ndo a :leno::J.%lação
dada ao inciao rI do artieo- 252, .for outra eaenda, or-a a:..:rc ..e:::~acb
sendo a 1::Sis adequada ti atividade-fi!1 deecec orC.Lü=:a.çõc.:> policia.!
estaduais.

. Catt9a eo.trnnheza concta:r dD. redaç:Io do atr...o.1. arti::.o 255
a prcv!:::;üo de que na equivoco.d~cnto dono~ea~ "Pol.!c':'uc Ch-io"
s'iío dcatinud.:::t.3 a exercer a "::-epro3:Jão cricun.:::t.l". 30::::0. pru,;io:;o
esttr a lterL:J.t1r que a.::cntcG pollciei.; tar.ho..o. atrib..:içõc!.l rr6p::'ic,::;
da Juatiça CriclnaJ., J.jorl!ue , COI.O ao.bido, a .volíci~1 oó ltrc,:l:tra a
re1=ra:::João l'enal (J~.A." :irmO, ontre outro:: autorao '00 ncaec..da) ,es
tando 2iL;=.d:l. a o.dclni<.trar;ão do ;:IJ....Uça ,pana). de ::lodo a co:-.4tJ. t,J,1r
l1f!lQ direta erenaçiio dela, indieo..ttivel::lente ccceãencôa a esfera
jurirJCiciO:'l.::J.1, de'fendo, isto sim, ece controJ.ada pela al!~orida-

de judicJ.lria a diri,1ida a fornecer a esta u.c..r>riceiro ;:rJ.teria!
de averiGuação (cf'. C\i'.I.O CC~SCHm: ~OLCIE'tI,lIaEudll I.LV••!'O r.:...
ZZARmI e OUTROJ, "in" "Direito Adcinistr::tivo do. ardo:::. ];fbl.i 
oa n, ed. Poren:::,:. 2::. e":'., 253:).

que a lIlJOl.~~~ ~~;i~O~~b~: ;~~~:~;~;;~a~~!õ;e~: ~:~:~e
~~~~i~~r;~:3:1~~~~r:eJ];~tlc~: ::;;~i~~:,o&: ;;~~;~a e~r~~=:ff/l1-
correta" {lIin" "DU'eito ~d.tú.ni$tr~tivo ê.a 1'I1:1lic,;:,lI, ob.cJ.:t.,pg
17J.l.

Outrossi!l:, &equívoca a a!'1:'pçno dc que se deve a,Pli
car o "::ll.reito Penal. Co!:.u.m.II , prêvi:.ta :la ::.-e~o.ç'iío orJ.S::':'ld do a],
tigo 255 do .AI:.tollrojeto. O- que se apL1rn., o_que se im'estio!', ao
certo, sã,: u!citoa J;l:t'roVi.!toa na "l.a.:;J.:llaç!lo ~pe.llC.J"I, v:....3nt~ no
Pa!s. As a~irzaçõcs te6::-ic::HJ cons ...b to.nci$.ca.<i no noo:::o :l.t.:"ci~o
J?enal CO.!:l.tC., dcsde g,ue n:í.o concretizada.: em norca3 ;ll:'!~C!43 de
Direito Posit:J.vo, isto :, na 1e...isJ.o.ção 'ponal, s$o iIl:l;;:l.iCQV3is.

Dac 'por;bso, 1101' tudo qll.e roi e::cposto, :le ...tc. :untifi-
cação, torna-se c1t:Xa e neceos~ria 3. nJ.~eração da ::.-cuuçE:o do
artiGo, et:!. referSncJ.tl.. •

A pre.f::ente eaendn foi e~:' oorada coa a contribl.iç~o de
eotudo::: rotliza":os llor UJ:I. Bt'!1IJO de juristas vinc..l1Ados ~ o.:..t~is_

tratura l'n..t1i::ta.

clUS'l!IFICAÇ::!O

TI.'O'''~''''''aclo

D~-se ao artit;o~ J-nCiDO =aII, ~et::-a l1el1 do ~rcje-
to de Co~tituiçno a seGuinte redação: I

llIa) - d.i::-eito civl-l.., co.cerci:l1., ,pe.. a1., :!.bX'hio, 1:!1e1to-
4'aJ., =nr!ti:.o, :lel'omtlt't~CO, es.:;::!.c~:.J., ':0 t=_::~o,

nomas 6~3ia de ct::"áte:r i'i!:.n."'lceiro, 't"ribu't"'=~·io,.ü;"bnn!3
t!CO, execaçõe.J llc...aia, r:t'oc~.:a..eJ., :-:e:;=aJ.ve,:a a CCCl'pe
tcncic. su.Ple tiv~ doa S3tadol: 'p:::~a. ~e.:;i31e:r sobre nor _
llle'S do .p=,oce:3so, sendo e.tribtáda 30':: ~i~.~is de J~ti
ça. o. lnicil1tivc do ,P:t'ojc;o :t'ez.r>ecti.....o·,.

J1JSTI:PIO';Ç~O

DS-ne ao arti.,so 189 a s~.::uinte rednçSo:

"Art.189 - Na cO::l,posiçco do:: ~'ibe.t:a;u; c3t::.:.mio,do Dis

'trito :!i'edcral.. e d03 Te-"'ritór~03,utl. ~1:.J.."lto dos 1u5:u:'es

sar& 'p:reencbIdo, aJ.ta:.'oad.,ll;\c:lte, 'por ~bros do :':im.st€

rio P4bl.ico e lJor Advo$:lclOS, de notó:riõ m:.be::- ;u.r!dJ.oo c

:relJu.taçao ilibada, coe. J:lnis de doz a:lOC de carroi:ro. 01.1

de e%'periê:::l.cia Fc:fissio~a.!., in.l!.cedc= 'J=:. 21st: t:r:-!l'li

ce organizada lJelo Tribu.'tal de Juotlça !.'eo,!:ce~ivo".

JUSTI:?IC .... Ç'\O

Qo.anto ao oimr.ndo Quintr- àonstitucio:lal.,:l3. cO::l,:?osiçÊ!o do
Tribunais, a Cümtit!.içi'io de 1891 n::.·o d.1.!l,!unh:l.. '::::.11;e J :l:n:..:::tJ. ta!
ç'iío de J.93~ i'ixm: a reserva do Ul:I. ç,..1i:::.to do ::.t~"':.e:-o ·~oi::oJ. dc j~=:es
dos TrIbun.o.is sllpe"'-iorc.::, a o.dVCCC.':03, ou t:e::tbro::: G.o :':•..::an"';61·io
J?lto~ico, "de ::otório c.e.:rocit::ento e repu.tl1çE:o J.1i'bl:..1a..e::...olhido::; ca
lista tríplice" (o.rt.1.04,§611). :De 1.;11111. i'or~ ~i~rõ::; a Co.rt.l CO%l3
tituc1.on:;.J. de 3.937 (art.1.0S). :.. CO:L.titttição c.:l ~~~6 •...eltou a :re ':
f'ercndar i.cual. pL'lC!llio, a!,c.e.::.3 exicindo c. ,Pr1:tico. forcl"J'e do dez
anos, o .casoo acontecendo 000 o n:.t. 244, n.IV, da 3::lan:a. lJonati _
taoiono.l n2 .1/69.

A l."a,1z inf'cr-.udora do preceito estl! oc:. se ~'3~::'::' ,paZ'e' os

:i:::;~S;~~~~~:: ;;~;~:~o~ ;~~c~~;.a.c~n~3;&~~0a~;~i~~Od~~~~i~
quo intcO'o.:D. a ccr.rcira da. ~i~tr·,tura. coc. as bO::1c :t'=:zõe.:: L"l. :irc
dora3 do cr.nr.:..ldo ~ui.nto con~t1~ucio:l:1J., necilz:::ill:::.dc ~7~3t(l ql.l.e ho.j'"
um. rotorno do l:lBIUlllO.ento con..:::tituo.!.oco.1 ao. Deus rrino!:io:::.

A e:Jco1hQ (I OO.llll'o.:::J.ç~o da J.i::1ta tr!,Plice ll!-do ccr da
COcIlotS.1cin cxc1usJ.v:J. :10 ~ibu.."'1D.l 11~ JI1:::tiça, -.::vit::.ndo-::e i.::.:'lu.ôn
c1no. ,pollticQO de cada UlJQ d:.t::. cJ.:J..H..OD. na f'oraa cocccblda. no dio
'positivo ê.o Projdto a linto. aê:ttu'I')la & elaborc:!::l. ,pe.1os 6:r.:;:Ion de
rOlU"esant:lçoffo d:l OAD e do Uiniot&J.o 'P.!bllco. ::>0:1 seis naces i:l
~icados o :crib~ escolhe t:-êo e 9JJ sub::m1;o :! o.X.::'r..ciz.ç50 do Po _
dor LegiSlativo 'p&.:ra a no.o.enç6'o final 113 u.e. de.1es. O z.:.ac!J..'Um:o a
dotado, oo=.o ovidente, retira. a to-:e.l. at1tono.o.ia ' do ~Ib~cl de 
Ju.stiça, D.1bc.atendo as indJ..ca.çõcs ao ,I:ori,:;o - se=-::='~ c::i:::t.e.::lte
de decio~o 30b o cnlor da::: L"1i'la~e:!.ac ;ol.!tJ.Co.s: &i.Cie~::'o de ca
da c!r[:ão de c~:lsse e da,pois do Feder Le.:;islc ;;loVO. ~

Da! a sugestno de voJ.t:no-se ao rc..;'i:::tei:l=ltalU"ndo lleJ.n
Conc.tittd.ç;::o de J.934 e relletido na ,::;r:!tica. con ..·.it..tcic.l:cl., da!
'por diante.

A presente e:lc_l6.n :foi ebborada coe. arccnt:r:ibtúç::o de
estUdos realizc.doa J]OJ;" ue. gru.p0 de j~i.s t:u; vincu!c.llos a. :.:c..:;J.s _
tratltt'a Paulista. -

Sala da::: Ses:.:ões,

Sala do.,; Sessões,

EMEl'IDA lP1l223·1 ~'•• ---,
1:. Oonotituinte :EO,10 nOSAS

p:r;:';;"=:J
tri";:'õã:ã7]

D~-se ao artigo 255 do Projeto de CO.!18ti~..u.çê:o a sc.:;u!n-
te redação:·

- Ar'tiEO 255 - As Polícias de Invec tigaçõec Cricu.::ais ,

anterioroente...deno.tl.~da9 de polfina Oivis Est.1:t::cls,

alo instituiçoes ,permanen'tes, ot"rn:-:;H:~.dD.C llela lei -e

destinndas , rossal.vada e. co~eter'1cia d3. União, e. exe:r

ccr a invcCltl.saçiío -de il!c~to:; ,previst03 ~ J.e.::~s1.ac;iio

,Penal eo!:UlJD., COa0 au..."dlill:t' do 'Poder Judic~á:r~o ~ re 

,Pressão orioinal, nos lWteG de S.l3. oi:ocunscriç5o,sob

autoridade dos Governadores dO:5: 3atElc.os, doe ~e:'rit6 _

rios o do Dlzt:t'ito 2cde:-aJ,-.

DS-ac no ,lm:t'&'srafo Wco do arti~o J.98 do Pro ~~ to de
OonotituiçScr n seGuinte red.:lçno: ..

-l'ertt,-r.:tf'o W:.lco. OS C=-<;;05 e :tu.nçõcs de au:d.1iarelJ d3.

Jt1.:Jtiçn, ,p:-evi..t03 nn3 2ei::: de m:'õc::iznçtto jU~:!..ci.r4'ia,

serão OX'3llniZ:ldos em. c::u:rei:'a • .A Lei Ils3o";:lrc.ro! c. teUS

cargos e funções remtu1eração ::l!nina. e.o. todo o terri-;c!

rio nacIonal.ti.

o dispositJ-vo 2.':oto. o siotc.:m que voa t1.,l~::O ..1tili:oa
~" ,pelo Trib~"lll1 de Ju.ot~C;c. de 3iio Pll.;.).O, D:::,e.:.e:''Vc.!''..::1o,:.e=,:re ,

a ~o::?oreion:J.lid-:"c.e ~G un qw.nto ce, ceua zribt...·~::u.o,n- co~f'o::.o 
midade âc re='p61to à cãcc.ee de 0:.-1;:;0'::. 3"n.~..:.-oe _...e o :.ti:n:to
Const!t.J.c!on:!.1. eboceve 1:l1;=::prlrriD..J de. ctu':"elrã.':lo:::o accaee
ce no B.Jt~:o se ~il.c3 Ge::'ais, coni'cr.::.e relrtc. o de ...'8.!:l1J:.::.oL;al1o::.o
BRuno A:';:?Q:T3C :>~ A..-:np~, lia.:: ;:LtC ::aia de 1/3 ou J./3 aoS. ju!=:es
aão do qul:::t"o, ~ort:,ue vnõ pa:"3 o TrJ.bl,.."lal de AlC;E!.:l!:.,dc-pois so
'beSl.0000 ;:Iuiz d~ carroiro." ao ~ibLo..."l:Ü de Justiç:1 (lICo:l,..,~itui

ção O Con:.tit.z.in~o", Dd. BT, ~987, .PC. ~66).

A 'pra.:en"te e~enda !'ci e1=,"'orc.~0. coa :1 cont::.-ii3 'içEo •
de e-studo:J rC:llizn:oB por W:l. ü1'upO dc juri:::t:l..J v~oul::l.,:'úc a :.:0.
eiatl'a'tur:l P.;luJ.illta.

o te:-ao ".Au.·dli[!r da .rus"tiça" ,roS;.1ui si.;ni~1.Cc.J.o n:::,P20
,pa:ra abrnn,::er todctõ llql.lelGs ·~uo ::t'e2t.::o ne::-vi!:o::: :l,"::1.li:1-:,e::: :! 3d
.cinistrc.ção da Jkstiça. lli t!lio oondições, ta..1!o .::-e ....mte a :!or=.o.
fiXada no ortio:o ~98 "caputll - nas Ce.'Ve..::.tia3 cl::;, J.l,:.tiç:l oão
;re3tada:J .pelo E:::"t~':O" _ e.!vida :l:ie C:.i3tO e=tejc a c:'.I.,r::.::oib ,l1au

~~;~e~ ::1.';:~;~~o~::~:~t: :~~~o~:~t~~oJ~;~~~Ob~~~~~~~:Oe:
careos ou funçõcs cri.:.dc3 'pelJ,~ J.eia de ori.:::.:li:::o.çE:o :u1icJ á::b.:l:::!
a ClOdifioac;üo aOGeridtle De oatra llorte, não a50 os "a.u::!.li_re3 da
Justiço." CQ~~tituldotl ere.oarreiril., cas os Deus careos c funçõeo.

Fina.loJU.tc, tendo e..c... vil.~a as 1-oc.t1ic.:::,idr.J.c::3 ~6.1-rina em
cada oniCfade da Federação, ~inclU!.live qua..:lto ao volu.c.e dã~tr=:bcJ.ho

do Judici<frio, i:nposs!ve~ se teIl1'l.a. "ret.:.unoraçiio i,,;..taJ." ec:. todo ter
zoltório nnc1.onnJ.. -

A ,Presente o!l:.enda :foi ol:.iborad.ll com a contJ."ibui!:=:o de
estudoa rea1izn.lo~ por WIl. Ct'lt,pO de jurist..i~ vinculadoo t. :l.l...U:t;:-a_
tara Pau1ista.

JOSTIFIC.~C:'::O

- n;-s:e 3. oo.:;...inte redaçê:o ao i tem. In do ~~ti.:::;o 188 do
hojeto de eOn.Jtituição:

11 O -nceocc aO:J Trib:lI'..nin de se~:mdo l;Z'.a11 i"t.::.o-.Jo-~ ;or
antiguidc.':a e .::.ereci!::.e:lto, eJ.ternnCa: a...te, a;.t=:.':'os
na d:1tl!ili:l entra,.cio ou, onde :::,ollvcr, ='0 ~!bt..;:~ de
Alçada, q.....:mdo·se tr~tar ';e 'p:'O:lOçE'o .Faro. o ~:oi'bLt..'"l:l1
de Ju.::tiçe, ob:::a::'Wdaa ijl3 nJ.!ne~=- ::lo :.r.ci..p:I e
classe de or1se:::L", il

'UN'.u''''''ack
DS-se no tJ.l't!so 186 "cnpt1t", CiS1;ondo 30br~ os Z=J~..:.tt1-

toa da 1iu.:;l~tratUl'a, a sasuinte redação:

"ArtlBo J.88 - 2 Estatuto Jurídico de. ~..:istro.tura sllr~
definido, no a!l!.bito federnJ., ec. 1ei de inic"~ 'tiva do
Su,prcco Trl'b.cuJ. :E'edcro.1 0, nc e::tn5t..al.,1.::: ~6iB eoo. _
»1ementarea de inici..:.t1va dos ~iblUl:lis de J..tstiQa :t'es
lu,otlvo8, obsG::vado3- 08 fJas~te!: princ!;tioü:n. -

JUSTIEIC-AC:tO

A mod1flc:::'C;50 vi.:;u. propiciu ao eDto.t..tto entc.i:.ual a all
tono.tl.i3 1=:l.r3 e:Jtabeleci.!.:ent'o de sua J...stiça,re_,Paitc.:ie::; :lS re,:ra3
constltucionaio, ,::.a.~ atendid:::.a :::.s.r>eculi::.ridad.ea locaio de. ...nida
dge federadas. JIã :!1bso~l1t::. :i.:I.I:onvalliê:lcio. no t::.-::t to.:::.c_~ to ho=.o.:;;noo
de renlld:rles heto:ro03ê:uls,:ul nt!.W.cl~tr;lc;ão da J...::;tiça. ~J.to.-ee a
-.mall'adaõ.n te..'"1d~cia Wli'~a!=ia co::.t:'a Co Pedor.:lç'3o e o qJ'e ~ pior,
a tendênoie. a:1czaiav~icc. , r=ro. :l:;..::_oZl1i::a::- ::.::: :~_tiÇg3 <g3'ta _
dttnis fl-(3.',:.::rl,,:ro ~~L;', "Coce"lt&'rio~ ~ Con:>t. d<.\ J.94€", cc.J.gGO ,

::~·q~~~O~~~;~:);o ~o~~~!'~;:~~i~~~~:~~:;~~t:i~i~~o~~~;V;o~
o 6::-giio .c.atriz de onde ,p%'ovie:::.m no:> in~roclc~õ3a c.::.~.::. vez ~"'ioros,
na ~c.::is~aç'iío o:;tac.uaJ. da or.c:.u.ização jUdiciSria, e q~.e cuJ.c..i.!la:'t;:.tt
OOlil a Emenda Conati't:ucionn.l ::.51 7, o coa esse :::cl:l::t.tron.:;o l.oC1.c:J,ati
vo que & a Lei Orl:ânioa da I.ic<:iifJt~~tur:1 !T:::r.ciol"..::ü." ("Co::uti'l;.J.1.ção
e Oo~titll1::te", ed.?T,::.Pa.....lo,1987,p.:;.55).

Fizw.l..:>on:te, o to=.tc D,Pre:::entaJ.o nosta ec.e:-4a cO:ulCide
com Rl!llelo ,Pror:o:::to pola SUb.!cOt'JiC3ÜO, nl'e:l:1C coa a di!'o::-3I:.Ç:l de
of'erter no Ju,prO.:lO T:'ibUJUlJ. ?ode:-::lJ.,co::lO 1~:rC:'O d..:i::.c ds. i:.. .. :l.3t:t'a_
:::~.nnoiOD.:Ü, o. i.'liciutiva do 'prOCC!.l30 10.::;i..1.1tivo, o:.:;. x.bito f,g,

Dala d03 Sl::l~r::õoc,

r.r 7IU./III""ncac~o _,

Sala das 30ssões,

EMEl'IDA lPl1222·2
I!J Oonstituinte!ê.!O ~OSÂs·
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II
, "'" essas """"icaçÕes, procurancs sintonizar o citado <Usp>

siti'lO lXIlIas sugestões propostas pelos Esp1rl.tas Participantes do n EnSasde

à Q:mst.itninte.

........................................•

§ 2- A pÓ1itica necaeneã de desen

vo1vimento urbano integrará os planos nA

cionel e reg~onais de desenvolvimento •

111 - proteção ao patrimôn10 histórico e PA

trilllôn::t.o ambJ-ental. urbano;

"Art. 304••••••••••••••••••••••••

Acrescentem-se ao art. 304 do Projeto de Con5t~tui

ção os eesuaneee parágrafos la e 2!:, renumerando-se os dellloll.is
parágrafos para 32 e 42.

§ 12 O planejamento da at~vidade

econêmica no Pais harmon~zará o desenvo~-

vimento econêmico com a preservação do

equilibrio ecológico, da quaj.a.dade do

meio ambiente e da cultura eeeaenea ,

IV - babitação;

V - transportes, s~stema v~ár~o e eletri
ficação;

VI - aprove~tamento de recursos hídricos;

VII - p:t:'oteção aos mananC.1.a~s;

VIII - proteção ao meac amb~ente e controle

da polu~ção;

IX - educação e saúde públ~ca;

Estamos certos de que. ao prever a possi1rl.lidade de

cr~é1ção. pelos Estados, das áreas metropol~tanas, o proj!!.

to deveria. desde logo, ter def:Ln~do as funçõ~s públ~cas rela
cionadas com os anceeeaeea da ~ntegração mun~c~pal. va.e ec como

a ecapeeêncãe está intimame~te I~~ada à estruturação orgânica.

x - segurança pública;
XI - outros serviços eeneaaeeeece de :Lnte

resse metropol~tano. por le~ estadual.

JUSTIFICACXO

JUSTIFIC1I.CXO

Pela relevância da matéria, sobre a qual versa a

presente emenda. esperamos 'que ela seja inserida no novo texto

constituc~onal.

A emenda que ora apresentamos aos ilustres

bros da Assembléia Nacional Constituinte foi baseada em um do

cumento elaborado pelo Conselho Estadual do Idoso de são Paulo e

apresenta as mais s~gnificativas reivind~cações dos idosos por

eles externados em eaveeece "Encontros", promovidos por entida

des que atuam na área ee seu atendimento. Cerca de 7.000 pee-.

soas idosas reunidas nesses eventos aprovaram esses documentos

que expressam as legítimas aspirações dessa camada da população.

".Art. Criação de medidas que facilitem o

acesso da população idosa ao teatro. cinema e a ou

tras manifestações,. incentivando o consumo e a

produção cultural dos idosos l'

"Art. Inclusão no enaanc de 12. 2" e ae
graus, de disc~plinas ou conteúdos programát~cos

que ãevem o conhecimento e reflexão sobre a velh~

ce e o processo de enveanecaeenee, em ndveas ade
quados a cada grau."

Incluam-se, onde couber, rio Projeto de Const~tu:L

çij:o, T!tulo IX, CapItulo III. da Educação e Cultura.
gll1ntes d~Spos1t~vOS:

"Art. Est:ímu10 q criação de Centros de

Estudos e Pesquisas sobre problemas eeaecacnaücs

à velhJ.ce, junto às esceaes superiores e un~versi

dades."

Constituinte H~LIO ROSAS

5;;~"---:J

I ru;;jAlJ

Ué, cont;udp, algumas ent~dades privadas, que com a ab

negaçio de seus dir~gentes, prestam ass~stência ao menor, lutando cem
enorMe dificuldades. 'f~nanceiJ;,as.

Por tal razão, apresentamos a presente proposição vi
aan40 beneficiar a mais de trinta m~lhões de menores carentes exis

eeneee no País, seja por abandono, seja por pertencerem a fall1íl~as Em

e~tado de pobreza tot&l.

JUSTIFJ:CAÇXO

Assim, se os Hun~c.ípios aplicarem parte do referido p!!:

cantual de suo. renda tr~butária em tais 1Ilstituições, seguramente o

"»O%' corent~'.será melbor assistido, evitando-se, assim, a sua marglo.

Dalbação social.

As disposições constJ.tucionaJ.s vJ.gentes no que concer

ne 11 aplicação, pelo Hun1c{pio, de percentua~ de sua renda tr~buti

rio, a cada ano, no ensino fUndamenta~, não têm a~cançado o objetivo

coiiJae.do, porquanto a ma~or~~ das mun~c~palidades conta com verba ez;

coeeiva para esse setor, e, em compensação, com caeêncaa de recursos

para outras éreas de srande relevância soc~al, como, por exemplo, a
oeaio'tência ao menoz:: carente. ~.

Substitua-se o § 2!! do art. 66 do Projeto de Constitui
ção da Conu.ssão de SJ.stematização pelo seguinte, renumerando-se o a:

t:uol para § 311, nOB segu1ntes-termos:

If§ 22 Os Hunici':p1.os aplicarão, a cada

ano, 25\ (v:Lnte e cancc por cento) de sua renda tr1bu

tária no ensino fundamental e na eeeãeeêneaa ao mendr

car,ente, esta prestada através de 1nstJ.tuições partJ.c,!:!.
lares especializadas."

PLENltRIO

EMENDA lP1l228-1,
f!J' Const1tuinte";~LIO ROSAS

'[a~ equânime da terra, scb aégide da haJ:rronização dos prine! 
pio. da prqn;i.OOade e da livre inicla.tiva.c:an o interesse coletivo-, tendo

_ vista a atenuação das dilerenças sociais e , ~te, a eliminação

dai; :fc1nIlas indignas de existência na sociedade.

[iÇ~~~'=-j

I C1/i7;7;]
tllTO/JutT'fOUçlo

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇXO

Reapresentamos proposição que visa estabelecer no
tO::JI:to const~tuc:Lonal a e::JI:ig~b~lidade de adequação do desenvol

vile.onto ecceêeuee com a preservação do equil!br~o ecológico ,

da qualidade do me~o allb~ente e da cultura neeaenea ,
W A medida é ind~spensável nesta fase do desenvolvi-

eenee do País. quando a at~vidade empresar1al desenfreada, ao
s~bor do objetivo do aucec fáCil. acarreta prejui::z:os conside
ráveis ao mel.O amb~ente. De igual i.mportânc~B será determinar

a integração da polít~ca nacacnej, de desenvolvimento urbano

nos planos nacional e reg~ona~s de desenvolv~mento.

. Daí os dispos~tivos cuja. edição propomos na preBente

JUSTIFICATIVA

Dá-se à letra "u" • do inciso AV. do art. 12. a seguinte re
dação.

"u) a lei assegurará a individualização da pena e não adota
- rã outras além da privação da liberdade, perda de bens I

multa. suspensão ou interdição de direitos. prestação so
eial aLternativa e execução de trabalhos !'orçados. em re
gime especial, diverso daquele aplicável aos traba1hado=
res urbanos e rurais. 11

A propositura visa simpl:1:f'icar o dispositivo. apenas relBcio
nando as penas e de1xando sea detalhamento ao legislador ordináriõ.

Aliim disso, agrega a essa relação a pena de execução de tra
balhos !'orçados. -

t absurda e acintosa a ociosidade dos preSidiários. Como se
sabe. a ociosidade é a mãe de todos os vIcias e o trabalho um Cor
tIssimo inst1"llill.ento de reeducação.

Paralelamente. o custo de manutenção da um presidiário é mu!.
to super10r à remuneração recebida por um imenso número de traba 
lhadores. pais de !'amilia.

É justo. portanto, que o preso seja obrigado a trabalhar, con
_ tribulndo. dessa f'orma. para seu próprio sustento. -

É preciso deixar claro que não se aplicam aos presidiários I

os direitos e garantias eonf'eridos aos trabalhadores em geral, UI'
bano3 e rurais. sem o que a aplicação de tais penas seria inviável.

Não se pretende reduzi-los à condição de escravos. Por isso
se remete ao legislador ordinário o estabelecimento do regime jur!
dica especi1'ico dessa 1'orma de trabalho, Que. embora compulsório -;
há de respei ter a dignidade e a "Saúda 1'1siea e mental, além de ou
tros direi tos previstos na letra "Q".

O que se pretend"e. em sihtese. é que o trabalho não seja a-I
penas um direito do sentenpiado, mas um dever que lhe possa ser
compl;,Ilsoriamen,!e imposto. sob pena de arcar COM as sanções inere.!!
tes a desobedicncia.

Dê-se ao Inciso XXII: do art. 13 do :t'rojeto de
Constituição a segu1nt~ reallçiol

emenda.

EMENDA lP11235-4
fl HÉLIO CÉSAR ROSAS

EMENDA lP1l236-2-1
I" HSLIO R~SAS

[!1 PLENARro

o art. 73 do- Projeto de Con~tituição passa a ter a

segtlirite ndação, acresc~do do seguinte § 12, renumerando-se
os atuais parágrafos para § 22, § 32 e § 42:

-Art. 73 .

............................................
j 12 são cons~derados do- ~nteresse metro

pol.i,tano, entre outros. os segu~ntes ~
ços:

I - o~neamento bésico;

11 - wso CIo 11010 ~tropolitllno;

Esta emenda reúne as bip6teses em que a atuaçãõ do Poder

Público deve ser exerc1da em todos os seus n.íve:Ls. federal, e;r

taduais e municipa~5. por se tratarem de atribuições que estão
intimamente ligadas ao exerc:íc~o do poder de pol.ic~a ou ao de

ver ass~stenc~ál do Poder Públ~co, apanágio de toda e qUalCjue;
ent~dade públ~ca.

VIr': proteger o meio amb~ente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;

VIII - preserVar as fJ.orestlls. a fauna e a flora;

IX - combater a m~ser~a e os fatores de marginal~zação so

eia1 do homem, prom.ovendo a ~'ntegração social dos setores de~
favorec~dos." • -

III - promover e planej.ar o desenvolvimento reg~onal;

V - proporCJ.onar os meios de acesso à cultura e

~ducação e pr01l1over a ciênc~a e a cuJ.tura;

VX - organi~ar e promover a defesa da saúdde púb1J.ca;

TCIUO/Nn"~ --,

I - zelar pela guarda da Constitu~ção, das aeas
das 1l1stituições democrát~cas;

II - amparar os documentos, as obras e os locais rg

lacionados com a história. a arte. a memór.1.a urbana

os monumentos e as paisagens natura~s, bem como os sí

tios arqueológicos e outz:os bens culturais e natura~s d-;:
valor ambiental, científ~co. hil.stórico e art:íst~co.

IV - impedir a eU'asão de obras de arte e de outros
, bens culturais e naturais de valor h1stórico e artíst:Lco;

Substitua-se o art. 50 do Projeto de Constitu~ção da Cj2,
missão de Sistematização pelo segu~nte:

"ecbe à Un~ão~ aos Estados~ ao Distr~to Federa1 e aos
Municípios:

JUSTIPICACXÓ

o pmp:3sito desta eaerlã é eocpl..1c.it:ar casos de usuc:ap1ãc urba

no e estendê-lo 1:.aai:léaia ten:as devolutas de pxcpd.eda:ie da ~soas jur!dicas

de: direito p6bllco,. ret:cmI:zdo ao texto orig:1nalmente prc:posto pela o:m1ssio
da Ol::dem a=aia1cã. ( ,

~se ao art. 312 a seguinte redação :

""""'NJ=r.
7nelua-se, ceãe oouber, no capitulo I, do Titulo VIII - DA

~ FJ:ai3mic:a e Finance1ra, o seguinte dispositi'lO :

-Art. O direito de prcprle:!ade w::bana será exercido emcon
flClllân=ia cem a função socia1 da propriedade e terá seu conte.!!

do detetminado na lei.
• Pará3rafo 1Í:rt1/:X). Para assegurar a :função social da. pl:Qprleda

de urbana, o Estado pra:cverã :
I - a oport:unidaCfe de acesso ã prcpriedade e à flDraCiia;

IX - Justa di.stclbulção dos beneficios e ônus deo:u:rentes.
~ do processo de ur;banizac;ão;

nI-prcservação da nen5r1a urbana;

IV -l:e9UJ,arização :fund!iirla de áreas w:banas ocupadas: por p>

p1lação de baixa renda:

V -e:oneçW de distorções da vàI.orização da propriedar3e ur

bma,
VI -adequação do db:e1to de o:msb:Uir às normas m:ban!sticas."

JUSTIFICACXO
A msso ver o proJctQ carece de disp::lsiti'lO que roo).h)r defi 

_ • tupçio social da p:roprledade w:bana, enarerando as oondiçóes capazes de

~1a.

Assim, não basta decl..arar o direito de acesso ã ncraclla digna,

~t;e, mas estabelecer outras J:egraS básicas que visan a denDc:ratizar a

pEqlrledade, adequaJXIo-a às necessidades coletivas, a exatplo do que sugerinos

D7d.LJ;pos1.t1vo ora prc:posto.

-Arf:. 312 1qUele que, nOO sendo proprietário urbano cu rural,

detiver ao posse não o::mtestada p::!r 3 (três) aros, de terras
pibU.casou privadas, cuja netragem será~ pllo p::der

miúclpa1. até o limite miixJmJ de 200 (duzentos) m2, utiUzan

do-a para sua rroradia e de sua fam!lia, adquirir-lhe-â o dall!
nio, itdepeMente de justo titulo e boa-fé, p:rlendo requerer

ao juiz. que assim o declare p:!r sentença, a qual lhe servirá
de tItulo para matricula no registm de:l..m5veis. •
§ 19 O usucapião u:r:bam p:x1erá tani:lém ser requerido px asso

ciações de rror:aàxes e p:!r p!SSO<IS fi.:rl.cas, pa%3. fins Mbita

cl.cnais ou oub:as obras de :interesse soclal.

§ 29 São SUJeitas éJD usucapião urbano terras devolutas de~

prledade das p!5soaB jur!dicas de dire.ito· p::ibll.o:l. 

S 39 Não seri permitido o usucapfão urbano de im5veis sib.1a_
(}:)s Em área de uso eemmit:ãrlo, reservas eo;)1ógicas, áreas~

• t:lnadas i segurança nacl.ona1 e ãrea.s jnprópr:as para ellfica

ç<;es,
S.(9 SÓ será~ una. vez, éJD tteSllO beneficiário, o
direito ao USlolCapiiio.' nos tenIos deste artigo. n

r.r--'----'---'----Tnlll/~Q1T".;&Çlo, .,

~~ _íPl11230.3 j ,

I" Omstitulnte HW:O l<lSl'S '-
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"XIn _ part1clpa~o nos lucros cu nas açÕes, ~
vinculada da renuneraçao, conforme definido em lei
a.t em negociação coletiva, e na administxacão das P1:2
pd.edades. "

xxv - organ:l.zar e manter a Pol:íc:l.a
Rodov1.ár:t.a ~ederal como Departamento de pol:íc1.a I\e

deral Rodov:l.árl.B, :t.ntegrante do M1n1stér:lo da Justl,.

ça."

CODu13do ~.:-' ~'j l"'!'1:;N"i!::1..

JUSTIFICAÇ1í.O JUS T X e rc A ç A o

Nossa emenda assegura aos trabal,hadores rurais e
urbanos a participação na administração das propriedades como comple

mentação ã sua participação nos lucros ou nas ~ções.

t fruto da sugestão 'proposta pelo 11 Encontro N.!!

-clonal Sobre o Aspecto Social da Doutrina Esplrita, com fundarento nos

ensinamentos de AlIan Kardec.

Tal propositura, conhecida entre muitos como a c

-gestão empresarial, é semelhante ao princIpio adotado na Alemanha oc

dental cujos rasu1tados sociais são dos mais avançados e, economicame

te, o desenvolvimento 55 é comparado pelo obtido pelo Japão.

Estamos certos de que essa vitoriosa prática da

conOtnia alemã, se ,:plicada no Brasil, concorrerá para o nosso pleno d

Iniciou em 1935, nas eeeevaee do Estado do R:l.O de

zreneaeo, suas atl.vidades, a Pol:íc:La Rodov:l.ár:l.a Federal, suce

dendo a ant1ga "Polícaa de Estrada", l.nstituída porWash1ngton
Luiz, pelo Decreto número 16.323, de 24 de juJ.ho de 1928

Sua 1.mportânc:l.a e signl.ficação cresceu atrav~s dos
anos com o desenvolvimento rodov:l.lÍr:l.o bras:l.le:l.ro que. conta,

presentemente, com 124.167 quilômêtros de estradas sob a fl.s
ca11zação da Pol:íc:La Rodov1.ária, a1.nda hoje' vancufeda ao De

partamento Nacional de Estr~s de Rodagem.

Tal subord:l..naçâo é. cont.\1do, 1.nte~Yamlante arradequa-e

da, eis que na sua fase atual a Polícia Rodov1.árl.a Federal e§.
tá li merecer nova estrutura adm:l.nistrat:l.va como órgão que l.n
tegra as ativ:l.dades de segurança púb11ca devendo, aSS:l.m, fl.
cee com o status de Departamento e fazer parte do Min3.stérl.o
da Just1ça, ao lado da pol:ícl.a Federal pecpeaamence d1ta.

ElolENDAMODIFICA'rIVA'

Dê-~e ao artigo 204, do pro~eto, a seguinte redação:

"Art. 204 _ O Superior Tribunal de JUstiça canpõe-se

de, no mínimo, quarente e cinco z.Iinistros.
3 l~ - Os Ministros do Superior TribUnal de Justiça

serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, I

maãeeee de trinta e cinco anos. de notável saber juridico e repu..
tação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado da Repú_

blica, sendo:
a) um terço, dentre Juizes da Justiça Federal, e Ull

t.erço, dente Juizes da Justiça ES\:<1dual e da Justiça do Distrit!;)

Federal, indicados em lista tripliee pelo Superior Tribunal de

Justiça.
b) um terço, em partes iguais. entre advogados e m~

bros do Ministério Público Federal e Estadual e do Distrito Fale_

ral.

eee'",
"data em quo ~e:rão atualizados os BOUS valo-

o Proj eec assim pr·ocedeu. em relação ao Tribunal sUpa
r1.or do 'l'rabalho (art. 212, 3 29, na") e ao próprio Supremo Trib,a
nal :rodera1 (art. 200. 9 19, UI).

A participação dos Tribunais na escolha dos seus mera
bras consubaeancí,e uma maior afirmação da autonomia do JUdic1ário'7
um do~ cãnones consagrados pelo pensamento geral dos constituintq

Justifica-se a elevação do número dos menbros do sapo!!
rior Tribunal de Justiça em razio da sua estensa ccmpecênera, a.
âmbJ.1:o nac.tonal.

:E: da tradição do sistemâ const! tucional o proceti80

complexo de nomeação dos membros dos Tribunais, do qual partici_

pam o Judiciário, na elaboração de lista triplice de candidatos, I

e o ExecutiVO, Da escolha e 'naneaçio de um dos tres indicados.rr";;;;;=]
filI?i&iffiJPLENMt:IO

t o que prescreve a presente emenda.

SUprima-se, no § 111: do art. 197 do Projeto de Cons
tituição, a expressão

EMENDA lPllMÕ·C
[!J Co.stitU1.te m!LIO ROSAS

tv!:.h~b-th- , l.Jv.io
Acrescente-se,8s D:l.sposições Transitór:a.as o Proj~

to de Constitu:a.ção aprovado pela Comissão de S:l.stemat:a.zação o
seguinte dispositivo:

"Art~ são estáveis os atuais servidores- pú
blicos da un:l.ão, estados e Mun:a.cípios não abrang:l.

dos pela norma do § 2a do art:l.go 177 da ConstJ..
tuição promulgada em 24 de jaqeiro de 1967.

,EMa'IDA lPl1237-1
f;l

f;l

JOSTIF1CAÇXO

A supressão proposta é, portanto, necessária. just~

.. ,·.....'~GIII*do/.u.~.Mllllo

PU::tJkíL\C

Suprima-se o art. 480, do Projeto.

ClI:Julado t'OVS~S PIHENi"EL

&mNDA StJPRESSIVA

Suprima-se o inciso '71:11, do art. 86, do Projeto.

EMENDA SUPRESS:rvA

JUSTIFIQ:rIVA:

O d1.spos1.t1.vo em tela versa sobre adic.1onal por tempo
de serviço, matéria que deve ser objeto- de legislação oJ:diJ1Âria.
a sobremodo lmpróprt.o incluir no texto constituc:f,.onal norma sob~e

adicional por tempo de serviço de servidor público. Na Carta Mag..
na devem ser inscritos apenas os princIpios gerais que regem o
Serviço PúbH.co~

rr;;:"~

ffi!d'imJ
COngtitU1nte HtLIO ROSAS

PLEN~RIO

li' moralizadora.

Os ~gementos devidos p~la Fazenda Federal, Esta-
dual ou Mun!Cl.pal, em v1.rtude de sent(!nça judiciár:l.a, uma vez apre

sentados O!l respectivos precatór1.os, devem ser atual3.zados monet!!.
riamente, na data de seu efetivo pagamento, consoante jurisprudên

cia abundante e pacifica.

o § 19 do art. 197 do Projeto de const:l.tuição, tal

como se acha red1.g:l.do, porém, elim:l.nària a justa e salutar posição
adotada peia ju:t'1.sprudênc:l.a, para proporcionar à Fazenda Públ:l.ca F.!L
deral, Estadua~ e Munic1pal, a oportunidade' de praticar verdadeiro
estel:l.Onato contra seus credores. Os er~d1.tos destes passariam- a

eee etuall.zados até o mês de julho do ano de apresentação dos seu,.

precatôrl.os, par~ receberem um valor nominal, defasado monetariamen
te, até o final do ano segu1.nte. O prejuízo aeeae proporcional à
perda de valor aquisitivo da moeda, no per:íodo de julho do ano ant,!l
rior, até o mês do pagamentQ, no ano seguinte, que poderá correspO!l
der ao mês de dezembro. Assim, em períodos de artas taxas de infla-

ção, os credores, além dos dissabores decorrentes das l:l.des judi

ciais, eanda f:a.cariam, ao final, lesados em seus direitos, em pro-
• porções imprevisive1.s, capazes de reduzir seus créditos à metade. à

terça ou à quarta parte, em termos de valores reais.

r.r .udJUo/CO .... llol.UKI»III110

EMENDA lP11241·9
f!l

ueeeeeaeee vinte anos, esses serv:l.do"res conti-

Duam prestando serviços em situação precár:l.8 e sem peeepeeeavae
de SOlução, uma vez que o requisito de aprovação concurso
para Ilquis1ção de estabilidade é um pr:l.nCip10 devidamente

i1o1idlldo em nossa tradl.ção conatutucaonaã e administrat1va,

devendo destarte integrar o futuro texto constitucl.onal.

Consoante o proced1mento observado por todos os
textos const:l.tUC:l.On8:l.S subsequentes à Carta de 1934, que insti
tucionalizou a estabilidade no serviço público, a Constitul.ção de
1967. art. 77, § 22, conferiu estabilidade a todos os servidores

pÚblicos que, à data de sua promulgação, contassem, mínl.mo,
cinco anos de efetivo exercício.

o caráter restritivo do benefício, no entanto,
r.aultou em. detrimento de um conS1derável contingente de servido

r.s públl.cos, representando, em alguns casos, mediCla de suprema

injust.1ça, porquanto excluía servidores que por lapso mínimo
Dio !ultisfaz1am o requis:1.to de tempo de serv:l.I;o, arbitraria-
mente fixado, uma vez que não há razoes de direito ou de fato

JUSTIFIC1\cl\O

,Ademal.s, li instauração de uma nova ordem jurídl.ca
requer sejam superadas situações anômalas res1.duais, para que se
possa proceder à. rotomada da normalidade 1.nst:l. tuc:l.ona1 em novas
bases segundo preceitos que Dão dêem margem à 'X'eed:l.ção de equi

vocos de natureza :l.dêntica.

que o fundamentem.

Afora as cons1deraçoes de direito que envolvem

a. questão, há que se considerar o aspecto humanitário e a exis
tência de precedentes em nosse tradiçiio constitucionalt:: que just.!.

ficam, por si só, a adoção da medida em causa.

_ •• ~'__.I"",,""M,".Ie

Pc.E~tJ\fl-\c>

!:MENDA HODJ:FICA'rIVA

A matéria tratada no lnenc.1onado artigo deve ser objeto
de legislação ordinária.

1: absolutamente impróprio que se ,faça inserir no texto

constitucional regras pertinentes a vantagens e adicionais, assU!!'"
to tipicamente de lei ordinária. Na Carta Magna devem ser inscri
tos apenas os pr.t.ncIpios gerais que regem o Serviço Público.

"Art. 188 - .~ ••••••• ~ •••••••••• ~ ~ ••••••••••• ~ ••

:IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal não poderão ser inferiores aos percebidos, a
qualquer titulo. pelo PriIneiro Ministro,"~antendo-se a

diferença máxima de dez pontos percentuais entre os di
ferentes graus hierárquicos. Os vencimentos dos Desem
bargadores corresponderáo aos de Secretário de Estaqo ,

a, qualquer titulo, não poclendo ultrapassar os dos Mini,!

tros do Superior Tribunal de Justiça, .mantendo-se., a

partir daI, uma diferença máxima de::dez pontos percentJ;!
ais entre as en1:rãpcias o!,J. graus hierárqUicos. n

Dê-se a seguinte redação ao art. 188, inciso IV, ào PZ~

jeto:

JUSTIFICATIVA:

A modificação proposta tem por objetivo estabelecer. de
forma mais susciDta e adequada, os parâmetros e o- escalonamento
dos vencimentos dos magistrados. A previsão do~ .limites nt!nbDoa
de retlluneraçáo dos magistrados no texto constituciopal guarda a:lA
ton1a e coerência Cotll. o princIpio da irxedutibilidade doa venc,f.

aentoa e, ~onst1tui regra já constante na. Carta Magna vigente~

Injust.i.úcave1lDente, ,a 5ubcomissãp de Tributos, Parti
ci~ção é D1stribu:Lção de Receitas e, posteriormente, a Com:l.S

!lia do S1.stema Tr:Lbutário~ Orçamento e Finanças, adotaram, ap.!.
nas pa.:rc:l.almente a idéia, tornando facul.tativa a adoção da 5.!!

letividade proposta. A Comissão de S1.stematizaçio, por sua

vez, liDu.tou-se a acatar érnendas de compat:l.bilização,' reprodu
zindo a facultativ::t.dade do critério das alíquotas do 1CMSl

t mportante, pois, que, neste momento, em que as

emendas, propostas já se fazem a nível de Plenário, se aprovel,.

te para tornar obr3.gatória a adoçiio do cr:l.tér:l.o da seletl.v:l.da
Cle das alíquotas do ret'er1.do imposto, a fim de torná-lo - e,em
consenqüência, todo o Sistema 'l'ributá:t':l.o - menos regr"'ess1.vo •
ou seja, que õ ônus tr:l.butário recaia, proporcionalmente, de
forma mais pesada sobre- oe: que têlll ma~:s renda e de formo ..is

leve"aobr. OIS que ganhbl Il.no.~

JUST:IP:lCAÇXO

f 6l! O imposto de que trata o
IIÍ será selet:1.vo em função da essenc:l.all..
dade e não cumulat:l.vo, abat1ilndo-se: em ca

do operação, o montante cobrado nas ante

riores, pelo mesmo ou outro Estado."

Reiteramos com nossa emenda, o ponto de vista de que

deve haver d1.ferenC1açâo de alÍquotas na cobrança do imposto
.8obre operações relativas à c:l.rcUlação d~ mercador1.as e sorvl.
ÇO$ (:ICMS), a f:l.JR de torná-lo menos regressivo.

Dê-se, ao § 62 do art. 272 do Projeto de Const1.tu1.

ção, a redação que segue:

"Art. 272 .~ •••• ~~ ••••••••••• ~ ••• ~ •••

",".Nl""cOllltdo/'\IIcollln1e
. PLENJ(RIO

Constituinte HtLIO ROSAS

Acreecente-se ao art. S4 o seguinte :l.tem XXV:

-Art. 54. Compete à Qnião:

Acrescente-se ao parágrafo ÚD;J.co do art. 317 do J?rojeto de
Conatituição a segu1.nte alínea:

JOS'l'IFICAÇXO

:EMENDA ADITIVA

PROJETO DE CONSTITUIÇlio (DA COMISSXof DE SISTEMATJ:ZAÇlio)

"e) estSmJla a criação de colôn1as agrícolas
e cooperat:1.vas de produto;-es rura:l.s."

A presente proposição corporifica sugestão que nos foi en
viada pelo .sr. Odacyr Pett:l., de são Paulo, e que coincide com o no!!,
.0 entendimento de que o retorno BO Cllmpo dos milhares de 1%ll.grantes

brasileiros somente será efetivado se o Poder Públ1.cO estimular, p!!.
los meios ao seu alcance, a :l.mplantação de colônl.as agrícolas e
crillção de cooperatl.vas de produtores rurais, dando-lhes ef1.ciente
apoio e incent:l.vo. Sem dÚv:l.da, uma determinação constitucional nes

ea sentido atenderá à.s aspirações de milhares de bras1.1eiros.

'EMENDA IPI 1239-1 ' •••M --,

(!J Constituinte UtL:ID ROSAS I p:rPM~~'"=:J

f;l I~~M
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r.l!/llEl'lM" lPtí~0-8
l:J Constitu1nte SANTINHO PUI1::DO I'cia' CID comprOlletimento pr;juciiêial àQPlicação do. recureos t:d. I

j bUtáriol!l à. IlUO. finali4ad... Evitar-ee-á, dees. eeee, a impos.i
çio de emprélSti.cs cc. a garantia de receita futura do Município••

....,.,,, AD=VAl! aos
.DISPOSt~o EMENDADO: §]A do art.~o Projeto.

Acrescente-se o parágrafo 39 a.o art. M, do Proj,eto,
cat li. seguinte redação:

Art. 2lJS - .
§ 39 - A supervisão administrativa, orçamentária e

disciplinar da Justiça Federal de primeiro e segundo graus será .!!

xercida por órgão colegiado, constitu!do dos Presidentes dos Tri
bunais Regionais Federais, na forma da lei.

!lMEHDA ADU'.IVA

Acrescente-se um § 7!! ao art. 416 do Projeto de Consti
tuição~ com a segu:Lnte reClação.

"Art. 416 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 7'1.. Os deveres e dire:Ltos referentes à SOC:Le

dada conjugal cessam eueceauaceeence com a aaeecau-
ção da mesma." -

,.,,-------Ac-r-e-sc-.-nt-e---se- ;:"s~~i~IIo(Doe PrU1cípl.OS Gerais) do C~

p!tulo I (Do Sistema Tributário Nacl.onal) do Título VII (Da Tributa

ção e do Orçalllento) do Projeto de const1tuiçâo o seguinte artigo:

p------P-L~~~I"~N1o

Os Tribunais Regionais Federais não são vinculados a nl!

nhum Tribunal Superior, impondo-se, por isso, a instituição de ó!:

'9'io de supervisão destinado a tornar homogênea a politica admini§.
trativa dds Tribunais li dos seus Juizes subordinados. Tal provi
dência evitará cOI:1portamentos divergentes entre órgãos do Poder

Judiciário da União do mesmo grllU e da mesma ccmpetêmq.a.

De outro lado, é de ressaltar a absoluta üipropriedade

40 funcionamento desse órgão junto ao Superior Tribunal de Justi
ça, como augerido no Projet:o (art.. 205 .. !J 29), v1sto que o menci.Q
nado Tribunal não é órgão da Justiça Federal, que é tratada em s,!!

çio diversa e é composta tão-semente dos 'Tribunais Regicmais Fed.!.
rA1s e dos Juizes Federais.

EMENDA -lPl1247-S ,
fi D',o,.do MOVS~'S:CPc:cIM-EN-TEI.-----.' f1X~uQp,:J

==:J 15?7~ffiJ
I!r----------,~,--._---------~

JUSTIFl:CACAo

Desejamos acompanhar a eVOlução que vem sofrendo nossa
eceaeeese e constatar a efetiva participação da mulher em todas as

atividades e em todos os segmentos da vida nacional, aceitando, as
sim~ que ela já se encontra, há ma:LS de duas décadas, em igUaldad-;
de condl.ções com o homem.

" Qu~remos sanar a irregularidade da indúst-ria da pensão ,
verdad~ira aanecuxa perseguida por mulheres de dignidade duvJ.dosa,
que acabam por desestimular o casamento e, consequentemente, a for
mação da famí11a. cé1ula básl..ca da sociedade. -

Os filhos~ se os houver, t:erão inquest2.onavelmente e ine
qul.vocamente todo o agasalho e guarida que o CcSdigo C2.vil já pr;
vê.

..Art. COSIpete aos Municípios insti~

tuir, como tributo, contribuição para garantir a exe
cução de programae próprios circunscritos à vigêncl.a

do mlndato do axeeueavc, desde que tal c0!1tribuiçio e

os proqramas li que se dest.ine sejam aprovados por

dois terços dos membros da Câmara Municipal."

JUSTD'ICAÇlo

A adlÚ.nistração municipa1 se ressente da necessidade

de numerário para a execução de alguns prograDlas próprios e específi
cos que ec esgotam no período deesa adainilStração. Aesi., é de todo
neceuusário que se pendta ao Município instituir" u-a contribuição pa

ra cobrir teb despesas, exigind:o-ee a participação da ~Sll'18ra de Ve-

o eeeeceee coa o~ de 40is "terços, para que haja melhor e 4etalha

4a apreciação.

StJl:Irima-se o i 29 do art. 20S, do PrOJeto.
PROJE'l'O DE CONSTITUIÇXO

o Superior Tribunal de .:Jus1:lç~ não é órgão da Justiça
Federal, t;;egundo o Projeto. Em razão disso, não há qualquer razão
para que t;;eja il)StituIdo junt.o àquele ~J:'ibunal um órgão .de super_

"'1são da Justiça :E'ederal, que é constituída t.ão-somente dos Tribu
nais Regionais Federais e dos Juizes Fed.erais. -

Em se admitindo o funcionamento junte ao Superior Tribu
na! de Juatiço: do .conselho da Justiça Federal, ter-se-ia que s:

~tir, tambêm, a existência do Conselho da Justiça Estadual ju..!!
t;o ao meSZll.o órgão, que é tn Tribunal Nacional.

Memais, a questionada regra colide ç~ o princípio de
autollomia dos !l'rlbunais, prev:!sto no eee, 191, 'do Projét:o .. O as

- .unto merece tratament:o na Seção IV, do CapItulo IV, do Projeto,
que trata dos TrJ.bunais Regionais Federais e dos Juizes Federais
'. emenda·'CrI! proposta. '

EHtNDA SUPRESS.IVA

suprima-se a alínea 51 dtJ art:Lgo 88 do Proje-to.

JUS'1'I.P:ICACXO

A aposentadoria voluntár:La proporcional após 10 (dez)
anos de servaço é regra n,oc1va ao ErérJ.o.

Pela proposta, nada impede que, a cada 10 (dez) anos
o func10nár:Lo se aposente por uma esfera (Estado, por exemplo) e
ingresse na Un:Lão ou Município e, em cada uma llponsentando-se
proporcionalmente.

,.,,- Tl:'"""~------_----,

Dê-a. ao art. 218 do Projeto de Constituição 11
guinto redação:

-Art. 278. Se 11. União, co. base

art. 261, criar b1posto excl.uindo o eeea
dual anterioraente inst1tu.í.do, cinql1enta

por eeeee do seu produto será - entregue

aoe Estados. ao Distrito Federal, onde

for arrecadado, e se o aposto estadual
excluir o xrunicipal anteriormente insti,
tuído será apl.1Cada a mesma divisiio do

produto da arrecadação."

EMENDA HODIFlCAT:IVA

Dê-se ao artigo .fi49, do P.roje~o, a seguinte redação;

Art. 449 _ são criados, devendo ser instalados no prAzo

de seis meses, a contar da promulgação desta Consti tui
çio, Tribunais Regionais Federais com sedes nas Capi- >

tais dos Estados, a serem definidos em Lei Complemen

tar, e no Distrito Federal."

,.,,-__,-~__ru..u.'C_I1t/_.;;ÕlI. --,

= n:llfe,I\ISfI,~,-----__-----

PROJETO DB CON5TITUZçlo

Acrescente-se ao artigo 266 do Projeto J.nciso .IV

a seguinte redaçio:

-:IV - instituir contribuição previdenciária do emprea
dor quando este for o Municipio."

o. efeitoll 40 dieposto no art. 278 deve. ser -8etendJ"

dOIl tambá 40. Übito dOIl eaudoe para 021 municípios, uma, v••
qu. a cOIIptItência residual foi també. estend1da aOIl aunic!

pio...

A nova re(lllçio proposta acrellcentll,. portanto.. o di.

po.itivo; •••• e s. o iaposto estadual excluir o aunicipal aA

terio1'1lleate instituído Dera aplicada ••asma divÜlão do pro4u-.

to 4 .. arreca4ação..-

JDS~IF.IeATJ:VA:

O Projeto não prevê a hipótese de criação de Tribunal

Regional Federal no Distrito Federal, o que não há conceber. Da!

o aceêserac proposto. -,
• Trata-se.de evidente erro de redação a omissão em eefa,

Não se poderia conceber que, sendo o Distrito Federal o centro de
toda a ~ni;;tração Federal, onde situados se encontram a maio
ria dos seus órgãos e entidades, aqui não fosse de logo instalado

UIlI Tribunal Regional Federal. Urge, portanto, que seja efetuada a

aodificaçiio proposta, sob pena .de desfigurar a já assentada refo~

'uula"ção d:- Just;:tça Federal de sequndo grau.

~'_ll"I""••"""

.Plenário
,.,,- ---fU'l1l/.llllfl'lCIoÇlo.- _

"Art. 379. A Un1ão aplicará, anualmente

nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o

D1strito Federal e 08 Municípios, dez por cento ,

no mínimo, da receita re3ultanto de impostos arr,!1
cadados diretalllente na manutenção e desenvolvimen

to do ensino....

JUST.!!'ICAçXQ

Dê-se ao <:in. 319 a seguinte redação:

rc..;;,-;;"

t)?i:~~

JU5'l'IFICAÇl.O

Dê-se ao inciso I do art. 292 do Projeto de COnllJ

tituição a seguinte redação:

Dada a qual1dade espec2.al do Hunic!pio como ente fede

r8do e atuando em benefÍcio de toda a popul.ação brasileira, a

qual reside ;reepre num 1IltU1icí.pio, deverá ele ser excluíddo do PA
gamento da contribuição previdenc.J.ár1a como empregado:r. A ativ,i
dl!Jde social. desenvolv1da pela municipalidade já subsidia, sobr,!!.
maneira, os gastos 1.111- pz:evidência ·social.

,.,,---------__u'""" ...n'ICI.ÇÜ _

EMENDa lPl1251-2J
tJ - Constituinte~ FURTADO

(lTPW";;":J

I EIRi;;8fW
9AN'l'INHO FURTADOcon~.tituinte

Acrescente-se ao~ do art. 257 do Projeto de
Constituição o seguinte inciso IV:

-Art. 257. • .......................... ~ .
IV - outras contribuJ.ções prevl.stas :. nesta

Constituição" •

Para melhor sistelllatizllção e tat;l.bém para deixal:'
claro e expresso que as dema1S contribuições, q1;le não a de me
lhoria, são espécies tributáf.ias e, pOl."tanto, devem se submeter

-às regras e princípios tributários, há que inclu!-las no Siste
ma Tributário ., especificamente, no artigo relacionado às es
pécies 4. trlb$1to.

-Art. 292.. • .

••_ ~•• 6 .

r - 'incular receita de impostos a órgão
fundo ou despesa e -a garantia de empréstimos, res
salvada a repartição 40 produto da arrec~daçio dos

illpostos Dlencionadoe: no capítulo do Sistema Trlby,

táHo Nacional-.

Há doia aspectos a sere. considerados. O primeiro
11. ref\!,re ao Ühito do c:ollceito de receita !Se natureza tribUtá 
ria, iato porque há. tributoll - taxaa e contribuiçêies - que por
eua natureza reesarcitória eatio vincula40e a 4e8peea. Aluda," a

"incu1açio de".rá III'r vedada apena. às receitas 4011 UwostOB..

oa aegundo .sp«=to dia respeito ~"l aplicação deeta
prqlblt;io â garantia de nprI.lttJ.o., dato que ••ta c:lrcqnJltin-

Educação é prioridade, especialm.ente em. ua Paíe ,

COII alto índice de analfabetismo;. A arrecadação tributária da
União é elevada, .logo a percentagea de "18' (dezoito por cento )
deeta tributeçio será significativa ao contexto nacional, po_

dendo definir Bletas ti realizá-las coa 'Suporte financeiro ade
quado.

Já 011 Bstado., o Distrito Federal ti 021 Município.
cc. arrecadações IHInores, não suportariam os 25' (vinte e cinco
por c~nto) de eua. arrecadações, ua qu~rto portanto d • .suas diA

ponibiUdadeB, para uma única finalidade, o ensino. Toma.-se

necessário reduzir para, no m!nimo 101: (dez por cento) este com

proaisso, poie daria aaior flexibilidade aOIl governadortlll e prs
feitos para aplicare. os recursos d. acordo t:oa ae neceesidade.

peculiares a cada situação.

Blildna-es a arrecadação proveniente de tranllfe
rinei•• pelo excesso que podera representar no conjunto (Ias ex.
r.cadaçãe••
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opção ê um dos mais sagrados numa sociedade demo(:raticamente organi

zada.

A universalização de previdência social ê matéria

que se insere entre os direitos humanos fundamentais, pois quanto

maior for o manto de proteção social mais prox1mos estaremos da afiE

mação da dlgnidade da pessoa humana.

Segundo conceituamos, o trabalho doméstico é tão di!I
no e necessário quanto outro qualquer, e a não extensão da previdên

cia social ã mulher dona-de-casa, aquela que trabalha no próprio lar

(isto ê, não se faz referência "!qui ao empregado domestico, jã inclu

do na legislação previdenciária), significa discriminação inaceitâ 

velo

Deve ser lembrado ainda de_ que o sistema previdenciª

rio não sofrerá qualquer tipo de abalo financeiro com a extensão aqu

preconizada, porque a mulher dona-de-casa passará a ser mais um con

tribuinte aos cofres da Previdenc..ia Social, havendo, portanto, Cfontr~

partida em relação aos beneficios a serem prestados.

Trata-se de providência que irá ao encontro dos an

seios de centenas de milhares de mulheres dona-de-casa que precisam

contar com um sistema de -seguridade social, dando-lhes maior tranqu!

lidade e seguranç~ em relação ao futuro.

[EMENDA lP11264·8.
1: liPurÃoo FUlVIO PALMIER DA VEIGA

l:J

PL8.JAAIO

Acrescente-se paragrafo éücc ao Art 384 do Projeto
COOla seguinte redação.

"O Poder Público incentivará e apoiará as empresas Que

mantenham emfuncionamento escolas técnicas para a formação prcrtssicnaf.«

A obrigação ele o Poder Público mcent.ívar e apoiar as
emresas Que mantenham em funcionamento escolas técnicas para a formação pro

fissiooal deve ser matéria prioritária no novo texto constitucional, tende

em vista a ~ortancia s6cio econOmica de que se reveste.

semdúvida QUe a formação profissional é un dos me:1OS
mais fáceis de resolver a maioria dos problemas brasileiros, tais como o de

semreço, o nível de renda, a socialização do trabalho, a crlminalidade. o
Il'ellOr emsituação irregualr é o próprio problema da família em sua integrida
de. -

A medida proposta tem tarrbém o coooãc de transferir
recursos públicos, sem burocracia, para a formação técnico profissional ,

constituindo~se em in'portante lnstrunento para que o Estado possa desincun _

btr-se de sua obrigação constitucional de assistir à familiar à educação, à
ciência e à tecnologia.

PLENA:RIO

"Art 4 262 •. A UnJ.ão, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios poderão institu1r impostos

rest1tuíveJ.8 para atender as despesas extraordiná

rias provocadas por calamJ.dade pública, eeeaenee

lei aprovada por maiorJ.a absoluta dos membros do

Congresso NacJ.onal ou da respectiva 1\ssembléJ.a Le

gislativa ou da câmara Municipal."

Red:Ljam-sB o art. 262 e seu parágrafo ãmcc na for-

npllIrágrafo dndcc , Os impostos restituíveis

somente poderão tomar por base fatos geradores com

preendidos na competência tributária da pessoa juri
dica de direito público que 011 instituir I aplicand,2

se-lhes o disposto na alínea "a" do item 111 do
art. 264."

PROJETO ª CONSTITurc7io (M COMISS1iO M SISTEMATIZAC1iO)

EMENDA MODIFICATIVA

ee seguinte:

r.r----------Tll<TOOvlf'nc~iD

r.r TcITooUn1llc..çlo -,

A dllnominac;ão emp_r_éatimo compulsório tem levado a
interpretações dlsperea, além do que, Juridicamente, há uma contra..
dic;ão em termos.

Como a tinrce diferença dessa exação para com os im

postos é a obr::l.gatoriedade de restituJ.ção, com 8 finalidade de afal!

tar qualquer dÚvJ.da quanto a sua natureza, deve-se alterar a sua d.,!!

nOlainação para imposto restitu!vel.
te-se ao art. 363 do Projeto, renunerados esse e os de

mais artigos, a seguinte_redação: -

Acrescente-se item VII ao art. 372 do projeto COO1 a segu~nte redaçã~'

"A eaceçãc pré-escolar é obrigatória no ststere ecoca-
clonal brasileiro".

'U......./U.ISIIoJ..... C_Nlo

Plenário

TU2&.·1.til.~'iIJt
cê-se ao Art. 282 do Projeto ~ renumerados esse e os demais arti

gos. a seguinte redação:

A eriJcação pré escolar é essencial para o desenvolvime.!!,

to da criançà no processo educacional. Tendo emvista a faixa etária equiva 

lente a este nível de ensino, há necessidade da proximidade da escola cem o
lar.

A baixa prod!t1vidade escolar, observada no la':Qráu

temsido evidenciada pela falta dé accrrpanhamento, tréíneeentc e correção dos

aspectos qce mterrerea no processo- de aprendizagem.

O período preparatório é fuid:mmtal à fase inicial ele

rr;;;~;"~

lYii;:rwJ

alfabetização.

......hlo/C<l...S1lo'llIIC~.'".ico -.
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IEMENDA lPli265·6
tJ DEPUTADO FLAVIO PALHIER DA VEIGA

• Milhões e milhões de cidadãos labutam, diuturnamente •
ea prol do crescimento do país, e, no entanto. não recebem q.mlquer reccree
cimento por parte do P~r PúlJlico: são as donas-cfe-casa.

ser dona-de-casa, hoje emdia, representa exercer lJIlB

profisslJo /illtarrente especializada. como exerc!cio de una IIIJltiplicldade de

tarefas e!<tenuantes. MIo existe, assim, nenhun .senUdo emmarginalizar Ull

exército de müberes dos direitos trabalhistas, previdênciários e outros ,

q..e silo recomecíoos lJ1iversalmente para as demais prctrssões,

Pelo sentido de justiça desta SUgestão, temos a certe
za de podermos contar can o endosso dos !lustres colegas Constituintes para
sua inclusão na nova Carta Magna.

"A Constituição reccooece a profissão de dona de casa,

assegurano-lhe todos os dlréitos inerentes às demais profissões"

li:ljUJSITI.m:F1IIlnJ~lçI1nall

m!ElIDA ADITZVA

Por eaee razão e por isona.ia entre 8S pessoas juri
dicas de qireJ.to pÚb1J.co interno, oa Municípios deverão, também,

ter competência para ::I.nstituir este tr::l.buto.

As calamidades públicllIs afetmn financeJ.ralll.ente tam
_ os entes aeeeaa, que necessitam de nUlll.erário para fazer frente

a .eus efei tos. •

PROJETO DE CONSTITOICXO (Da COMISSXO DE SISTEMATIZACXO)

EMEI'IDA lP11258-3
(!J Constit.uint.e SANTINHO FURTADO

f'l

.L.......'.o.'nJo/.UlcO.' •• Jo, .;

"Compete aos Estados e aos Municípios, instit.!!.

ir impostos sobre o valor adicionado, resultante da uni rrcacãc do

IPI e do IC~I, cabendo aos primeiros setenta e cinco por cento e
aos segundos vinte e cinco por cento de sua ar recadaçãc total, s~
gundo disposto em lei complementar 11

JUSTrFICAçKo

Esses serv.idores participam em entidades de previden.
cia privadas sem fins lucrativos, algumas fundadas há maia de vinte

anos e posteriormente adequadas aos fundamentos da Ciência Atuarial,

visto como todas Lêm St1Utf llllr.no::J de beneficios avaliados, em cada b!,

lanço, por profissional habilitado, nos tennos do Art. 43 da Lei N9

6.435, de 15 de julho de 1977.

A legitimidade de tais postulações mais se justifica

quando se sabe que, mantido o atual texto do Art. 360,aprofundamente
atingido P ,direito de tais participantes, mo:rmente o; aposentados ,

que, por falta de correspondência, não rt;c:eberâo suas complementaçõe

Pretendemos, com esse. proposta, que os atuais

Impostos sobre Produtos Industrializados _ IPI e sobre Circula 

Çap de Mercadorias - IeM sejam unificados de forma a dar origem a
UII imposto indireto, que denominamos de Imposto sobre o Valor A

dicionado - IVA, incidente sobre o consumo e não mais sobre a pr,2,

duçãc com o objetivo de propiciar vultoso volume de recursos aos

Estados e aos Municipios.
Esse novo tributo deve ser repartido entre os

Estados e Municípios, na proporção de 75% pare os primeiros e 25%

para os demais. cabendo sua arrececeçac , diretamente, aos Estados

e aos Municípios, por meio de guias próprias de recolhimento, de

vendo, no caso dos Municípios, o imposto ser devido àqueles em'

cuja base territorial ocorra o fato gerador disponivel.--
PLENllRIO

Poucas vezes na história do processQ.legislativo bra

sileiro se terá assistido a tamanho clamor, quanto o que se verifi :
ca, presentement.e, em relação aos servidores de Empresas Estatais,fi!

ce ao Art 360 do Projeto da Comissão de Sistematização, que limita

a participação dessas empresas nos Planos de Previdencia Complemen 
tar.

Suprima-se, integralmente, o Art. 360 do Projeto, re
nueerandovse os demais artigos.

r.r----------ICUo/l"1T'f~"'l.O __:c----___,

,EMENDA lPl1266-4 .....--------" r;r-.PMD....B".---,tJ DEPUTAOO FL1i.VIO PALMIER DA VEIGA . t:::....!! _1

Acrescente-se dispositivo ao Art. 355 do ProJeto, com

a seguinte redação:

·A lei disporá' sobre direito previdenciário ã mulher

PLEN1\RIO

JUSTIFICAÇÁO

Cem a ilTplantação dos grandes conglo:neraclos. epõs 1964,

esttmnaoa pelo governo revolucionário, os pequenos e médios bancos, bemcomo

as Cooperativas de Crédito, passaram a não ter condições de funcionamento.

Da! as absorções dos pequenos e médios bancos pelos

grandes estabelecimentos bancários. o mesmo tendo acontecido com as Cooperati
vas de Crédito, inclusive as Centrais de Crédito Agrícola. 

As cooperativas que resistiram a essa política tiveram
seu fultionanento prejudicado por medidas alininistrativas do Banco central do

Brasil, itrpedindo aa.centraís de Crédito de terem agências além da matriz

Agora, que está emestudos, no Banco central do Brasil,

a capl1arlzaçllo do crédito, COO1 est!nulo à existência dos peqC.!enos e • médios
bancos, e também das Cooperativas de Crédito, é oportuno que as Centrais de
crédito. principalmente-as de Crédito Agrícola, reabram suas agências. apro _

veitendo a infra-estrutura que possuem, e que, sem liívida, preservará os inte

resses décentenas de milhares de associados emtodo o Brasil. -

De-se ao Art 326 do Projeto, renumerados esse
e os demais artigos, a seguinte redação:

"Fica autorizado o funcionamento das Agências das coope
rativas centrais de Credito Agrícola. matdvas por qualquer IIIOtiVO, desde

QJe não decorra de restrição legal e cuja adninistração não responde ou res _
pondeu a processo no Banco cio central cio Brasil

a1U'BI;r,IIF;1Ilr:j)~;.JI;1l:1D
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dona-de-casa. "

A extensão do direito previdenciário a mulher dona 
de-casa ê medida de impostergável adoção, como forma de fortalecimea

to da fam!lia e de aperfeiçoame~to do direito social brastleirc:.

Entendemos que se trata de medida absolutamente ne

cessária, pois possiblitarâ ã mulher escolher, livremente, permane 
cer trabalhando no lar, em atividade domêstJ.ca, já que o direito de

"' T..TO"~.TI''''.çlo ___,

r.r T.no/.....'Tlfl •• ;io

Il.1IilI1S III'I]IEU!I!IElHUI,ilTliIBI

JUSTIFJ:CAc;Xo

E grande a falta de unidades habitacionais no Brasil Os
carentes estão irrpossibllitados pelas atuais normas do sistema financeiro da

habitação de adquirirem sua casa para morar _ o maicr stri'to de lm cidadão em

sua vida. Deve o governo facilitar a aquisiç1iJ de C

t8
própria, em especial

para as fBIIÚlias mais necessitadas Há necessidade Constituição incentivar
a distribuição de riquezas, visando o bemestar soe aI daqueles que percebem

baixos salários. Nentun rrelhor veículo para se atir,gir este objetivo, do QJe

através da participaçl!o das elTpresas privadas braslleiras COOl a criaçl!o de in

centivos no setor da constro;Do civil can o oferecin:ento tarrbém de apoio àqu.!

les que proroovem a naior oferta de erTlIrego havida no País, como CCllTProvam as

;nUmas pesllJisas orllfiais.

IV - eeevaçce "de qualquer natureza, não com

preendJ.do's na competênc~a tr::l.butár:l.a da União ou

doa Estados."

Incluindo mais esta receH" haverá uma participa
• ção maior dos Hunic!piol!l na renda neeãenea ,

"Art. 273. • ••••••••••••••••••••••••••••••

De-se ao Art. 306 do projeto, renunerados esse e os de

mais artigos, a seguInte redação:
"Os enpresér-Ics da industria de construção civil ficam

obrigados a construir, emterrenos doados pelas Prefeituras M:Jniclpais I casas

populares que correspondarn a 10%do oérero de unidades babttecrcnats das pro

jetos aprovados pelos orgãos financeiros do País, cem o objetivo de atender

às construções de médio e alto custo
Parágrafo único - A lei disporá sobre as isenções e di

reitos que os esoresérfos obterão ao particlparesm deste processo."

Hoje exiete nas municipalidades toda uma expe

riência quento à tributllção eee l!Ierviço", O" qua!" são fonte J.!!l
portente de receita, mormente se expungide da camisa de força
referente à taxatividade em sue incidência.

guinte:

T~nollU'TI''''''lIo

aereeeenee-ee ao art. 273,inc::l.so :IV na forma

PLENARIO
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J Mi:iWJ

Dê-se ao Art~ 133 do PrOJeto. t-enumeraô.os esse e

demaiS artigos, ÇI. seguinte redação: ,
"A intciativa das leis que disponham sob1:e ma.téria.

f;lnanceira. no âmbito da administração municipal. é cOJ\'lpctência elos

Prefeitos e Vereadores.-

Acrescente-se §. 29 ao Art~ 404 do ProJeto. rem.unera
do 'para § 19 o atual parágrafo Ünico, com a seguinte redação:

• "A lei dispor~ sobre a pl:t>ibiçâ.o de e~ibtr. evpor •

transmitir ou d:l.vulgar por qualquer meio. figuras e .illlagens de cri

Illes violentos e seus autores."

JUSTIFICAÇÃO

JUST'IFICAÇKo

JU5'l'IFICAÇt.O

Pretendemos, com essa. iniCiativa. que, pela via con!,

tttuciona.l • .fique proibido ex1bir, expor, transmitir ou divulgar,por
qualquer meio, figuras e imagens de crimes violentos e seus autores,

como form.'l de proteger a sociedade contra os danos 1ll0r'J].~ e psicoló

gicos que tais práticas ocasionam.

Consideramos necessária a adoção da providência aqui
alv1.trada por c01lf;r.gurar medida de :l.eg:í.tUna à.etesa. soc1aJ., já que
as práticas que entendemos 'Ver abolidas se manifestam de :fcrma pübl,!
ca, o que, portanto, enseJa a sua contenção sem qut" se questione qua

quer tipo de censura a manifestações culturais,

t. suficiente anotar. em abono da llledida, propugnada,

que quandO as manifestações que exteriorizam crimes violentos são
pl:omovldas ~tn recintos fechados - como 1\Q caso dos teatros etc., na

da podemos ter a Qpor. já que as pessoa!J que para la se dirIgelll,além

de posaulrern idade compatlvel com a nattlreza de cspétaeulo, assistem

a ele de forma expontinea.
Tal jã não ocort-e com jornais e revistas eXp::lstos em

bancas de jornais e com as transmiSSões de televisão, eis que no pri
meiro casO a sua exibilião i púbhca ~ na- .segunda hi'QÕtSSe há a inva.=

são do la't' do telespectadol: pela emÍ!!'isara. configurandO, portanto, a

leg1tima defesa social. a que nos referimos.

_ _ EI:n que pese ec fato de que o imposto sobre r serviços
nec e aplicado na totalidade dos municlpios brasileiros. por cauea
de suas caracterlsticas peculiares, constitui-se. sem dúvida em lJ:ln

dos mais importantes fatores de sustentação das finanças dos grandes
e médios municlpios brasileiros, devendo. por isso. ser mantido
nossç' ordenamento jurldico-constitucional. '

Esse imposto, conhecido como ISS, é iJnpoJ::tante por
que tem o seu lançamento bãsico nas capitais dos Estados e na.queles

que constituem as qrandes reqiões metropolitanas, sendo, por isso ,

apllcâdo justamente nas áreas geográficas maia densamente povoadas ,

as quais carecem de maioreS investimentos em setores sociais e na. 1n
fra-estrutura urbana. -

e verdade que o ISS se ressente, atualmente,dl;!: maior
ef.1cácia eJD razão de impecUmentos e resb:ições impostas por leglst..

~ção tributária cOlnp1.em.ental:, d~endo, po'tt.ant.o sex apc:1:f-e.iyo~:do 1\0

momento em que o Congresso NaciOnal seja novamente chamado a pronun
ciar-se sobre a matéria.

A constituição de 1967, com a emenda de 1969, atri 

bui a compet.ência privativa ao Senado Federal para. entre. outras co!
S<l,S. autori2;ar e!l1prést:.imos. operaçõe= ou acordos ext;ernos de qual

q\l.er natureza, de interesse dos Estados, do Distrit() Federal e dos

Ml.1nic1pios, ouvido o 1?oder Executivo federal.

aneenãemcs que a. abrangência de tal dispositivo não
se Justifica mais. e por isso preconi2;amos que, nos eaeoa em que se

ja.ut parte õJ;'lJãos financeiros oficiais - estaduais ou federais - os

M\ln1Clpios l;!starão a salvo de tal ex:lqência para que possam contxair

empréstimos, realizar operações ou acordos, concedendo-lhes, portan

tc:r autonomia relativa.
SOlllOS de opinião que a administração municipal preci

sa ganhar maior velocidade, principalmente quando Se sabe que aproV;:

da a proposta que ora submetemos ã elevada apreçiação da Assemblêia

Nacioni;.l Const.ituinte. os c:l):ganismos financeiros oficiais deveria

Proceder a medidas aceueeí.aaceea, verificando. previamente. a situa.-
ção econômico-finance1ra de municlp10 antes de conceder-lhe ll:i1 e;:pt'_.;

tirno. • -

Dessa forma, o poder municipal pasSilrâ a. ter naa a '::';.;'"
diçõe s para atender às necessidades f1nanceiras da sua adm:l.nistraç;:.:l
e assiln realizar. sem exigências que, geralmente, emperraM essa ~~s

roa Iflâquina, e bem das cemunidades carl.!:nte;' e desassistidas.

Acrescente-se § 29 ao Art. 108 do ProJeto. renumera

do para, § 19 o atual parágrafo Ünico, cera a seguinte redaçâo:

-A ccepeeêncâe privativa do Senado Federal para apr2.

- var empréstimos. operações Ju acordos externos de qualquer natureza,
aos munic1plos não se aplica aos casos em que =ejaa parte órgãos fi.
nanceiros oficiai.s - estaduais ou federais. - Ex.: nanerj, Banespa ,

BanCO do Brasil, Caixa Econômica Federal etc.-

PLENARIO

EMENDA lP11271·1
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Paragtafo tkúco - O disposto neste BI:t1çp aplica-se
9Witdênc:la ç;arlareotar.

Artigo que se pretende suprimit-:

SUPRIMA-SI! O ARTIGO ~E SEU PARAGRAFO
UNICO DA SECA0 rr, CAPITULO II, TITUL.O
IX 00 RELATORIO DA COMI55M DE SISTEMA
TIZAÇAO. -

PIENA:pro .

Para eet.ruturar essas entidades fechadas de
previdência privada. foI editada a Lei ng 6415, de 15.07.1977 •

que as conceituou como "Instituições de Assistência Social".

As Constituições Brasileiras, a partir de 1914,

têm inserido. em capItqlo próprio, preceitos que visam à melhoria
da ccndí.çêc dos trabalhadores e , entre' eles, o que assegura a ore
vidência social nos casos de que, nos termos da lei, visem li. me_
lhoria de sua condiçl:lo social, velhice, invalidez e morte, seguro

desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e nro teçêc da "a
ternrdade , mediante contribuiçl:lo da umãc , do .empregador e do em
pregado (art. 165 e inciso XVI). I

Ora, as entidades fechadas decorrem do esp!ri

to de compreensão e solJ.dariedade do empresário, complementando
-05 programas de previdência social, garantindo o elementar direi

to de vida digna do trabalhador ao final de sua vida laboratha-.

raa-se mister o seu reconhecimento dà nova Carta Magns, viabili_

zando a .ext.ensãc dos benefícios da previdência complementar a to
"do trabalhador brasileiro. -

recende, ainda, por absoluta imcolllpatibilidade.
supresão do dispositivo apresentado pela coe.í ssãc de sistematl

zaçl!o que fix'a limite de participação dos crqâos e empresas est;

tais na custeia dos planos de previdência das entidades fechadas,
poe eles pat-rocinadas, e;>t~belecendo a paridade na contribui-yão
de empregados e 'empregadores, estendendo ã previdência parãamen _
tu.

Alélll de constituÚ matéria cujo tratallento es
trapola aos princípios que devem 1nforlllar o texto constitucional, ~

já se encontra ela disciplinada tanto pelo Lei nO 6435, de 15,07.

77, e seu regulamento, Decreto na 8i.240, de 20.01.78, quanto pe-

lo Decreto nO 9J.597, de 21.11.86, ee vias de sar alterado por

iniciativa do próprio poder Executivo, visando a aperfeiçoar o-s
dIspositivos nele crIados ...

Não é dema.is lellbre.r que na manutençl:lo da previ
dêncIa complementar privada, não é equ!tativa llmita_la apenas ;

de forma d!ferencial para aqueles ligados ao Setor Público.

Art. ~ _ A Patticipaçl!o das m:g'ãos e etlQresas estaq._

15 no custeio de planos de prevjdência suPl,!

Uva para seus servidores e e:rJIregados não

poderá excedar ü ;roan!:an::'; de COiltJ:1bviç~ooo:o

respect1\1Os beneficíários.

Não é demais lembrar que na manut~nção da prevl
dêne!a complementar privada, hoje já Com mais de 6 milhões de tra

balhadores e dependentes assoc1ados, 'não é equitatlvo limita-la a
penaS e de forma di ferencial para aqueles ligados ao setor Público

O Estado e suas emDressS' posS'tJem s mesfla necessidade de retenção de
mão de obra especializada que o Setor Pivado, o que justifica' a
fle;db111dade na concessão de benefIcios. Caberá a legJslaçao a r.!!,
gulamentação da matéria.

o d1spostt1\l0 cuja supressão é pro
posta fixa o llmite de partleipaç!o dos orgãos e empresas estata

is 110 custeio dos planos de previdência das entidades fechadas

por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contr1buiçã~;e
empregados e empregadores, estendendo la regra à previdench. parIa
mental'. -

A.lél1l de constituir matéria cujo tratamento ex
trapola aos principias que devem informar o texto constitUCional,
Já se encontra ela disciplinada tanto pelo Lei 6 435, de 15.07.77,

e seu regulamento, Decreto nl:l 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Oe

creto nO 93.597, de 21.11.86. em vias de ser alterado por inicia_

tiva do próprio Poder Executivo visando 8 aperfeiçoar os dlsposi_
ti\lQS nele criadOS.

Acrescente_se, ademais, que da maneira como foi
redigido, o te.xto atinge instltuiçl:lo de !ndlscutiveis propósitos
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam gra!!
des massas desprote.gidas, geram poupanças, abrem frentes de

prego e dinamizam o desenvolviment4~~ic:n e social.

o Estado e suas eecresas pcssuee a mesma neces-,
s ídade de retenção de mão de obra especializada Que o Setor Pr rva

do, o Que Justifica a flexibHidade de concessão de benert;;'ios C;

berá a legislação ordinária Q reg..rlam311taçlb da matéria. -

Dê-se ~o Art. 274 do projeto, renumeradoS esse e os

demais artigos, a seguinte--redação: •

"Compete aos Ml1Jliclpios :instituÜ: 1.mPQsf:OS sobre se!, \

yi1(0s c.e qualquer natureza não cpmpreendidos na c:ompetêl1cia tributá
ria & Unj,ão ou dos Estados f de.flnidos em .lei cOJnplementar."

EMENDA IP11269·9
lôJ OE~ IIAOO flAno PAI "lEB ~:·;~tGA

PLENARIO

1.11 - pragra.as ae lntegr~~~1), pf!,:tltan~nte tSQS 1~nsoo. a

~~o patrimOnio, renda ou serviços da:;; enUda -
des de previdência privada sem fins lucrativos, observados os
requisitos estabelecidos em lei.

• ParôÍgl'ife ~Rl~é A lei regulará a previdência
{privada sem fins lucrativos com caráter camplelllel1tar dos planas
de seguro social. n

ocaráter assistencial, indissociavel dos ser
viços e 'd'as~ ccepfeeenteções de benefícios previdenciários que
constituem as finalidades osercae das entidades fechadas de pre

vidência privada. torna-as titulares reais da imunidade tributá
da conferida pela contribuição àa instituiçl:les de aS5istênc1a.
scc.íaf , consoante ao estabelecido no art. 19, inciso lI!. aI!
nea ncn .da Constituiçao federal:

c) o patrimônio, a renda Ou os eervj.çoa dos

partidos pol!ticos e de lnstituiçeles de e
ducaçl:lo ou de Assistência Social, observa
dos os requisitos da lei.

a preceito. a rigor auto-aplicável, tem sido
contrariado pela Legislaçr:io ordin4ria, exempli fieadamente:

"Art. 69 do DL ne 2065/83 - as entidades de pre
vidência puvada referidas nas letras!. do r-:'
tem 1 e .!!do Item Il do artigo 412 ela leI. nli

6435. de 15 de julho de 1977, estão Isel"ltas do

Imposto de Renda de que trata o artigo 24 do

Decreto-lei n ll 1967, de 2) de novembro de 1942

'Parágrafo Primeiro - A isenção de que trata es

te artiq-o nila se a(llica ao Impsto incidente na fr.mte $o'ore óin _

dendos, "Juros e demais rendimentos de capital recebido$ pelas re
ferIdas entidades.

l\rt. 4'2.2 - Q Estado e a sociedade têm â dever de ampa

~ar as pessoas idosas promovendo sua plena integraçUo no meio social t

eedíentes '
1 - sisteDlático repúdio ao preconceito contra os ld

$OS, que se baseia no esteriotipo acdtlco da 3. idade;
11 - i'es~eHo à cidadania, à dignidade e à pessoa d

Substitua-se a renaçuc do art. 422 do projeto pela se

EMENDA IPI1267-2,
fi DEPUTADO FLAvIO PALMIER D~ElGA

idoso;

JOSTIP'ICAÇXO

Visa ebta d.enda proteger o idoso e garantir~ Ullla vida

41gb. quAndo encontra-se na faBe .final de sua extstência.

gulnte redação-

PLENARIO

Carecem as entidades techadas de prtwidência pri

vada, pois, de maior expllcitaç~o do mandamento constitucional ~

.~~e~ forma a preservar o patrimônIo fU~..,.9Pa1.Huiçaocoloca a sal
. vo lia incidenHa tributária.

Por outro lado, a previdência privada é prati

cada há vários 'anos em virtude da reconhecida dehcIê:ncia dos b~

liefíclos da pxevJ.oêncIa ofidaL Para atender a essa situação há
entidadeS abertas de previdência privada e entida.des fechadas de
previdência prIvada As fechadas são, necessáriameflte, entidades

sem fios luctativos, obedecida, na aplicação de sua receita, a

regras f.1xadas pelo HJ,nlstério da Previdência e AssJ.stência So 

eia!. Tais entidades têm por o,bjeto instituir planos privados de

co~ces:são de peculios "ou oe rendas, de benefícios complementares

ou assemelhaQos aos da previdência social, mediante cooUIbuição

das empresas instituidoras, dos respectivos empregados,

, AtualCl\ente ;dstem f\Q Brasil lQO entidades, fe_

chadas de previdência pt'lvada, mantidas por cerca de 700 empre 
sas, incorporando um col'ltigente de 6 1l1lhões de trabalhadores· e
seus dependentes.' •

Parágra'fo Terceiro_ rica revogado o parágrafo
JII do artigo 39 da Lei no 6435, de 15 de julho de 1977".

. "Artigo 44, Lei nO. 1450/85 _ ao rendimento e ao
ganhó de capital de que trata esta lei, aplica

- se o disposto nos parágrafo 112 e 212 do art!:

go 6Q do Decreto-lei n!Z 2065, de 26 de outubro

de 1963."

Acrescente-se alínea..!! ao item II do Art. 265
'do projeto, com a seguinte redação:

Parágrafo segundo - O Imposto de que trata o pa

r4grafo anterior será devido exclusivamente na fante, n'ão gerand~
dire.ito a restituiçl:lo.

EIl.'EI'lPA lP11268:-I ,
l'l . DE?U,"O.· FLAVIO ?lMIE:;. vÊIG'

(l

IV - adequliçlJo do tratalllento do idoso, considerando t

$UI$ pontenc18.11dSl1es IndividuaIs e as progressivas ccnquretas da Gero
tolog1~; .

V - supriaento das carêncfas resultantes do enve1he
cj_ento, .trav6s de UMa atuaçlo d.1n~.jc8 e. todos os níveis e sereee

. na busca de so~uçl:lt:s adt:quadas;
VI - aposentadorIa e apolo assUenc!sl condizentes

.co. a situaçlo dos idosos nos divl!:rsos seg.entos e grupos brasileiros.



Assembléia NacionãI Constituinte· ~ 1177

J O.S T I F I C A ç Ã O

A Constituição de 1969 atribui exclusividade ao Pre
sidente da RepÚblica. na iniciativa de leis que, entre outras maté

rias disponham sobre matéria financeira.; mandamento que, por i50no _
mia constitucional, estendeu-se aos Estados e Municípios.

Sem dúvida que tal medida castrou o poder de inicia
tiva dos vereadores, faZendo com que as Câmaras Municipais, ao lado

de outros dispositivos constitucionais impeditivos e limitativos de
ação administrativa municipal, passassem a mais se parecer com um bi
belõ, o qual, além de brincar-se, não teD! qualquer outra utilidade.-

. e preciso, portanto, devolver o poder de legislar s2
brCl matéria financeira aos verea~ores, jã que sem recurso financeiro

nada se pode realizar em favor do bem comum e do atendimem:o das
mais justas e .!laediatas aspirações do povo.

Nada há que possa justificar a manutenção, no texto
constitucional em elaboraçio, de dispositivo que impeça áos vereado
res exercer, concorrentebl.ente, a iniciativa de leis que disponham so

bre mat~riA financeira, razão por que estamos 110S apressando em apr;;
sentar ao eminentes colegas nesta Assembléia Nacional Constituinte a
sugestão inclusa;- -

EMENDA lP1127~5
tJ VItS~N SOUZA

1Eafa""I"',c~ia_- -.,

EMENDA MODIFICATIVA
r o artigo 90 do projeto de Constituiç§o deve ter a seguinte redaç§o:

Art. 90 - Os proventos da inatividade serão revistos, na mesma data
em que se reajustar a reeumereçãc dos servidores em aUv!

dade , visando rer-nnpor seu valor real em razão da desval.2,
r ização da moeda

A praxe acabaria virando: rotina, e 8 Unillo Federal veria invie

b!lizada a açBo no campo da ,.reforma agrária pelo simples fato de que,
a previsibIIldade de resgate ou amortização em vinte anos tornar-se
ia letra morta ante a cceoensaçãc dos tributos com o titulo.

Consequeotemente, além da matéria ser infraconstitucional o p aI
rágrafo suprimido é incompatível com o prIncípio da reforma agr~ria '7
especialmente com o disposto no § lo do mesmo artigo

E/IIENDA lPI1277.()_
r:= VILSON SOU7A

e::=PLENARIO

Tun/"'1f"oc:",1~' _

EMENDA MODIFICATIVA

Os parágrafos 10, 211. JO do artigo 395 ee Projeto devem ter a
seguinte redação'

§ 111 A pesquisa cient!rica básica, desenvolvida coe plena autono
11la , receberá tratamento prioritário de poder públlco. - -

S 20 A pesquí.sa técnológica voltar.-se-á para scjuçãc dos grandes

• P't'o~lelllas brasileiros em escala nacional, regional e locaL
130 O compromisso do Estado "com a ciência e a tecnologia deverá

assegurar ccocrcaes para a valorizaça:o dos recursos humanos -nelas en

vol_vidos e para .a ampllaçl!lo. plena otllizaçl!lo e renovação permanent;
da capacidade técnlco-cIent!:flca instalada no Pab

JUSTIfICAÇAO

A atual redaç~õ pretend_e !Sintetizar o que é a aspiraç§o
da comunidade cientIrica.

EMENDA IPi 1278-8
\? VILSON SOUZA

Na redaçl:io do projeto, terna-se duvidosa a condiçlfo de ci
dadania. e consequentemente do direito de voto ao maior de dezesseis
e menor de dezoito anos, já que a al!nea b, do ~~o I do art. 27,

refere-se ao voto obrigatório do maior de la encs , sendo omisso co.
relação ao voto facultativo.

De outro lado, o dispositivo vfsa estendel' o direito de cf
dadania ecs eatceee de 16 anos, ampliando consideravelm,nte ~a parti
cipação da sociedade.no processo pol!tico. O voto aos 16 anos 6 1.

seeeerve inafastável nas modernas democracias, tendo era vista o grau
de rormaçlo, informaçfto e conhecimento dos jovens nas sociedades
atuais. '

'EMENDA lP11281·8 , .
_ f'lCONSTITUINTE GERALDO HEM;;;;;

(!lPLENARlO

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 277, INCISO I E AlíNEA C•

Dê-se nova redação ao Itela I e r:spectrva alInea c.

do 81tR .271 do A1tt!-eprojeto de constitulçtio.

ArU 277. A União entregará:

I - do produto da arrecadaçllo dos impostos sobre •
renda e proventos de qualque-r natureza e sobre produtos industrial!

zadcs , quarenta e nove por cento, na forma seguInte:

a) •••

bl , ••
c) cinco por cento par-a apatceçac nas regUles Norte

e )lordeste.

JUSTIFICACJ\O

EMENDr. "~

",- Tn1"'''''T,,",.~i~

Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos
segmentos da opinil!lo pública nacional, precisa levar em consjdera
çãc as ccndrções Que caracterizam essas desigualdades, garantindo,

através de mecanismos eficazes, prioridade às áreas mais carentes.

A obrIgatoriedade de epfIceçãc de percentuais orça
mentár ios mInimos eml-determinadas regiões, como a Amazônia e o No.!.
deste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico de
senvolvimento interreglonal, inclusive como principio para o pro
cesso de integração nacional.

Ourante ;s fases InIciais dos trabalhos Constituin
tes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a Ama_
zõrüa , de no mínimo cinco por cento do produto dos impostos re
derais, o Que caracterizaria volume de recursos necessér í.c ~5 ex i ...
gências pr1ol:'itárias ao desenvolvimento regional.

A Subcomissão de Tributos, Par t Icdpaçâc e Distribui

çãc de Receita.s acolheu apenas parcIalmente referida suqes tão , a-;

garantir, no texto do ...anteprojet;c que aprovou, a distrlb.uiçi10 ao

Norte e Nordeste. de dois por cento da at recedaçac dos impostos sg.
bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos In
dustriálizados.

Há. entretanto, verdadeiro consenso na RegIl'1o de Que

as soluções para os reais problemas da Amazônia' requerem somas mul
to superiores àquelas que adveeãam com o percentual ora estabel_eci

do.

A Comissl!lo do sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças igualmente acatou o dispositivo, também agora inserido no
anteprojeto que oferece o ilustre Relator da CamisslÍo de Sistema 
tizaçl!lo •

As desigualdades regionais, no BI:asil. vêm-se aca.!!,
tuando sobremaneira nas úl Umas décadas, face li manutençl!l.o de in

justos critérios de distribuiç~o de recucscs , para a realhaçllo de
investimentos nos ears diversos setores da vida nac-ional.

Daí a perseverança com que tenho lutado para dotar

as áreas mais atrasadas do país. de verb~tívels com suas ne
cessidades, o que 1ll0tiVOU emenda ~ot mim apresentada e agora rei te
rade ao Plenário da Assembleia Nacional Consbtuinte) na convicçllo
de Que a .intensificação dos defia t.es sobre o tema leve h. conscienti
z.aç~o e,- por conseguinte, à aprovação, desse disPositivo~nfigUra
do em bases realísticas e na problemática das desigualdades regio

nais de nosSO ,País.

Permanecem presentes o espírito e os fundamentos -da

justificaçaO que tenho apresentando, desde antes de instalada a Cons

-tltuinte, na defesa desta tese.

As RegH~es pobres por serem desprovidas de ln!re-e.!.
trutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a permanecer e,!
pcbrecfdas , se não receberam substanciais reforços de verbas, que
lhes possIbilitem a consecução de obras importantes e fundamentais

ao seu desenvolvimento
o dispositivo suprimido é incompatível com O artigo 2!l in

ciso V do projeto.

Por este dispositivo, a violação constitucional da represe~

taçãc política no exercício das funções de governo e legislativa ,

"configuram crime de sedição e usur nercãc de Poder, insuscetíveis'
de anistia, de prescrição e retroatividade de lei mais benéfica" , .,
e portanto, não se compadecem com O conteúdo do artigo 102 do pro
jeto que, ao contrário daquele, prevê a possibil1dade de aní s t í a •
nestas condições

JU5TIFICAÇM

... 1...._/C... ,'.I./I..CUl1d" ~

EMENDA SUPRESSIVA

- suprimir o artigo 102 do projeto de Constitui~ão

JUSrIFICAçM

EMENl)i\ SUBSTITUTIVA

- o § lo do art. 129 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte
redação:

- suprimir o § 2Q do artigo 129

Art. 129 _ •••••••••••••••

§ lil - Se o Presid!!,~e da Repl1blica julgar o projeto inconsti
tucional ou contrário ao interesse público, veua-Jc-é '
totalmente ou solici tará ao Congresso Nacional a sua re
consideração, total ou parcialmente, no prazo de qufnz e
dias úteis, contados da data do recebimento...

§ 20 - ••••• (suprimir} ••••••

o veto é o instrume'lto pelo qual o Presidente da Repúblic<t car-,
ticipa ~8 função legislativa, na célebre lição de MONSTESQUIEU:

"0 poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação atra

'lés do direito de veto, sem o Que eer Ia despojado de suas prerrogati:
'Ias" ( 00 Espírito das Leis, livro XI, Capitulo VI)._

Para que esse direito seja corretamente exercfc.íc no atendimen
to da particiPaçllo do executivo na 'unç110 legiSlativa, n~o se pode

atribuir ao Presidente da República a faculdadê do veto parcial, pois

através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da leI. Para tanto
POderia suprilllir ou vetar no texto uma palavra, alterando todo o sen..
tido da norma, ou algumas de suas partes.

.-.r-----~----'un,.u....,t.t;io' __..,

,EMENDA lP11279·6
t::=iILSON SOUZA

r=;~~B-:J

IWiõ@

'.~.,-------~

JUSTIFICA,Çll:O

"Art. - E criado o Estado do Tapajós. por deseea-
bra.entos das Regiões do Tapajós e do Baixo Amazonas. no Estado do

Pad, e cujos limites, estruturação estatal e organizaçilo política '

constado dos MunIcípios de ALMEIRIM. PRAINHA. MONTE ALEGRE. OBIOOS,

AlENQUER. ORIXIMINA. JURUTI. FARO. ITAITUBA. AVE!ROS e SANTAR~M.

Ea coapteeentc ~ sugestão por lI'im apresentada. psclsl'!!.
1;0 que as duas regiões fis.tográficas, aclma referidas, com unidade '
de cultura. são econceucaeente e financeiramente auto-suffcãentes , '

•1'. de contarem co. população laboriosa. Seu povo. durante décadas.
te. lutado pela autonomização das duas regif~es, até hoje desassisti
das pelo Ca"verno Federal e pelo Coverno do Estado. A nova unidade

se CORstitU1l:' pelo desmembram.ento da totalidat1e das á:s:eas dos Goze
.unicfpios das duas regiões. ficando desta foua o novo Estado com
u•• área ainda superior a 500.000 Km l

Inclua-se no Ato das Disposições

7fa~~e:::t~~~riaS)~

EMENDA SUPRESSIVA

- suprima-se do projeto de ConstitUIção o § SQ do artigo 318

A emenda visa gar.mtir aos servidores inativos reajustes
reais em razão da desvalorização da moeda

O reajuste nas mesmas bases do pessoal da ativa, além da
desva lcrIzeção da moeda, exercerá forte pressão negativa no sentido

de uma pol!t1ca salarial no setor Público de ganhos reais, já que
os aumentos teriam repercussão amPliada junto aos inativos, superon!
rando os cofres públicos.

JUSTIFICACAo

r;r --__ 1uTa/."'T1.�c ..~io __..,

r.r_=--,--:=-__ .~e-ÁAI"c,wl'o1a/l"Ua"'''lo ..,

f!MENDA lP11276·L
~VILSON SOUZA

JUSTIFICAÇAo

""""'"'"""-1art 273, § 10
EMENDA MODIF"lC~TIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

PropfJe-se a seguinte redação, para o padgrafo
do artigo 27):

-§ tli!: - O imposto do que trata o item I será progre~

sivo no tempo, quando incidir sobre ãreas urbanas dotadas da i!:!,

fraestrutura de serviços adequada, nl'1o edIficad1is ou que nl!l.o e~

tejall, por omissão injUstl.ficáve1 do proprietário. 'com Seu apr!!.
veltamento projetado ou e_ curso.-

t~PA lPI1282·6·
l:J OEPUTAOO JORGE LEITE

t !~"'."'''''d''''''''''d''

e) São facultativos o alist-amento e o voto dos maIores de de;esSeis.
e menores de dezoito anps, bem como dos maIores de setenta anos,
na data da eleição.

D dispositivo proposto corresponde à allnea a), do incIso I
do artigo 5Q do anteprojeto da Comissl:io de Soberani'f" e dos Direi tos
e Cu.nt1as do Hollle_ e d. Mulher e nDo acatado pelo Relator.

• • EMENDA ADITIVA

- incluir no art 27~rojeto de ConstitUIção a alínea e)

JUSITIFICAÇ~O

.-.r TlaT..''''"nr1C.t;i~' ,

r.r .Lul.lllO/c~IUi..,.l/1c~~'l1loO' ~

o dispositivo em questão trata da aceitação dos títulos da df
vida agrárIa como pagamento de qualquer trIbuto federal

Esta é matéria lnfraconstituclonal, e já está devIdamente tra
tada no Estatuto da Terra, e dada a rigidez do texto constitucIonal,
n~o deve sel:' matéria dessa natureZa.

De outro lado, o dispositIvo em questão consagra uma imensa ini
quidade e irwiabiliza a reforma agrárla, pelo simples fato de que :
dispondo o § l0 do mesmo artigo que tais títulos serão resgat<Í'Ieis
~m vintp anos, tal dispositivo seria viohdo ou perderia seu sentido
desde Que os tr~ibutos devidos ou assumidos pelq portador fossem '
J.gua1s ao seu montante ou compensatórios

Imagine_se, que o desapropriado, de posseJdos tItulos da dívida
agrária reCebidos de conformidade com o § 10, bs desse como pagamen

to de q'uota de capital ou subscriçao de ações em determinada empresa.

'Esta torna-se_ia titular dos referidos titulas, e, de conformidade'
eom o disposto no parágrado ore suprimido, poderia dá-los em pagamen
to de tributos federais dos quais fosse devedora, mesmo antes do ve~
eimento respectivo



·JUSTIFICACKO JUSTlrICAC~O

Dúvida nãc resta a que a cclos1dade iIlotivada,da área
urbana, constitui frontal desmentido ~ funçllo social da propri2,
dade. Entretanto, ini~agin'vel é qualqUer utilizaç:lo do bem sem
que, precedentemente, 'o Poder Público tenha viabi1!zado os !
qulpamentos urbanos infraestrutura1s. Doutra part.e ~ ecrtrceçac
antecede o ~respect1vo projeto, cuja acresenracãc j4 fixa o in!
cia da curso do aprcveâbaeentc racional do bem. ~ atento a e!
eee realidades que se apresenta essa eeeeda, que, a par de dar
contornos mais precisos li idéia da funçl!o social da propriedade
Urban .., supre as enrseeee da regra original, anteriormente apO!!.

tada.~r;

-Art. - Fica a unrãc autorizada a desapropriar , no
prazo de dois (02) anos, as refinarias ee fu~cionamento nQ país,
amparadas pelo artigo 43 da Lei na 2004, de 3 de outubro de 1953-."

NDo se pede" repetir o erro hist6rico de detlnir-se,
no texto constitucional, Leis Complementares, sem prazo para
sua elaboraçRo. O ocorrido com as Leis Complementares definidas
no texto de 1.946 obriga-nos a procurar f6rmulas para elaboraçl:lo
lIais rápida de tais diplomas legais.

Objetiva esta emenda aditiva atribuir ês COIR!sslles Const!
tucionais o encargo de elaborar as Leis COlllplementares, em sua
área de competência na construçDo da nova Constituiça:o.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12

Acrescentar ao art. 12, XIII, "a"

,---""="""",,,-~ ---,I rr';;~
"""~'''~·'"''-_'·_"''" --,I fu7iJiB
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EMENDÁ 1';1tag-l:S1
I" llEPUTAOO DGE LEITE -
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ~ _..D~

Inclua-se nas disposiçlles tranSltória$ proJe
to de Constituiç~o. o seguinte artigoJ~~~ • -

Matéria não constitucional, que deve ser regulada
por Lei Complementar.

Qualquer divisa:0 territorial deve ser precedida de
consulta popular, med1a:ntJ plebiscito.

tJ jP~""'ICC""'le/'''''co'''''to

~rl]iii287'7 ,
[!' DEPUrADO JORGE LEITE
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EHENDA ADITIVA
bISPOSITIVO ~HENDADO: Artigo 190, II

f~A 1.P.i12.1i3~_:
(=-Aoo JORGE LEITE

T.. "'I.U.,.,'IUÇ,I' --,

I

I

-I

I

JUSTIFICACAo

o preceito emendado cuida da desapropriaç:lo. N~o l!
esse, contudo, o caso único ee uue o ata do Poder Público pode _
afetar o valor do be. privado. Ora. se a Constituiçao prceãaee-,

a propriedade privada cose Ulll dos direitos fundamentais do indi
vrcoc, imprescindível l! que o texto magno a tutele não s6 c~nt;a
o seu sacrifício coativo maior _ a desaproprJaçDo _ lias igual
mente com relaçllo aos demais atos do Poder Públlca [JJe a afete.:
Tanto l'Iaior , 8 necessidade dessa previsao quanto se sabe qJe se
multiplleall as decretaçtles, eeraeente pol.!tJcas, de tombamentos,
dreas -nen aedificandi", etc ••• Da! I elllendl ora apresentada, que
cOllplementa o arcabouço constitucional de proteçRo ao direito
de propriedade.

o~projeto de Constltuiçl:lo determina o número de
Ministros do Supremo TribunaJn!ederal (artigO~), do Superior
Tribunal de J~~~iça (artigo~), dos Tribunais Regionais Fede
rais (artigo~), do Tribunal Superior do Trab~~'J,o (artigo~
S 1Q ) , do Tribunal Superior ~\fi.1toral ( artigo~) e do Superi
OI' Tribunªl Militar (artigo m). No entanto, sl1encia quante ;0

número de Ministros do Tribunal de Contas da Uniao. Ora; pelo
texto do Af't.Wprojeto (artigo 145 § la) os Ministros deste Tribu
nal eatâc equiparados aos Ministros dos Tribunais SUperiores,Poh
ostololinis:ros ( •••• ) t erêo as mesmas garantias, prerrogativas ,
vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça. 1I

PropOe_se o numero de onze Ministros ell'l razBo do as
soberbamento de trabalho do Tribunal de Contas da Unillo que, a16,
de fiscalizar a adn1nistraçaD direta, tem a d:tr1gaç1kJ de verificar as con
tas das empresas públicas e de economia mista e fundaçt'les,enf1;,
toda a administraçrlo da coisa pública.

EMENDA tJODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 145

Inclua-se no Caput do artigo 145, do projeto de
ccnstIturçac, ap6s UniDo e antes de ~, a expressãos

toe. ntJllll!!ro de onze-

JUSTIFICACAO

- •••da mesma sorte, serêc precedidos de indenizaçl:l:o
os atos do Poder Público, que comprometam de qualquer modo o va
lar econOmico do bee atingido-. -

r.r----------UXffl/lll""IUÇi'

[

II

Projeto de Constitu.v
T

Tun/.u.T"IUÇ1D ___,

JUSTIrICACA:O

Exclua-se o artigo 495, cio

JUST1FICAC~0

O monop6lio da Unil:lo sobre o petr6leo há de ser i!!,
tegral, nDo se admitindo o privllégio cênstante no artigo 43 da
Lei 2004/53. Da.! a autorizaçDo li: uruac para desapropriar at:pelas
refinarias. COIl a justa indenizaçl:lo aos proprietários.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 495:

Inexplicavelmente, o projeto nãc consigna regra de
responsabilldade civil do Estado, clássica nos textos const1t!!,
cionais do Brasil e de todo o mundo. Suprindo a lacuna, aprese!!.
teeoe esta emenda, que aditar ao artigo 107 da atual COOstltuiçtlo,
alguns pont~s Já consagrados em doutrina 8 jurisprudência, a s,!
bel':

a) a consagraçDo do princIpio da responsabilidade 
objetiva;

b) a extensão da responsabilidade às entidades da
administraçDo indireta e demais prestadores de

JUSTIFICAÇ~O

-ArE>•••• O Estado responded objetivamente pelos danos c:p.Je

servidores, nessa qualidade, ceusaree a terceiros, por ação ou
carssão,

§ te - O disposto neste artigo tambéll se aplica às entidades de
administraçDo Jndireta aos concessionários,permIssionários

e delegatários de serviços públlcos.
S 2Q - Caberá açll.o regressiva contra o servidor responsável,nos
casos de culpa ou dolo.-

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:. Titulo' IV, Capitulo ~'Jt]IC

-=Acrescentar ,onde couber. no capItulo oo:J:', do titulo
IV. dispositivo com a seguinte redaç~o:

EMENDA lPl1288-5 1
t' -o~pur;OO JORGE LEITE

f'J '~~..':~...,..~'_.....'"
r,r----------n""/~----------___,

Projeto de ccoetrtutção, o s!,Inclua-se nó -artigo 164, do
guinte parágrafo:

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 164

A existência de Vice_Primeiro Ministro, substituto
.ventusl do Chefe de Governo, serve para que não haja smuçãc de
continuidade na execuÇZo das polIticas do Governo, permitindo,
aU, ao Primeiro-Hinlstro ausentae-ae do pais sem prejulza de
sues atividades.

EMENDA MODIFICA.TIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318, § 1a

Ap6s a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, os J,!!

tzes possoralll a julgar Mandados de Segurança contra seus próprios
_tos. Tal atitude constitui abe:c.raçao, j' que o poder de ccnne "

OI.enta dos atas cabe a apenas uma pessoa. A Ucnica do recurs;;
nlo resolve, por que os eesece são fonais e a 11.ltaçlo e. sua
,roposi~ura enleja que se pratique injustiça nos argllos encarr!,.
lidos d, .1nlsl'rd_la.

Acrescente-se ao incisfo II, do artigo 190, do
Projeta de Constitulçao, a seguinte al!nea;

Acrescente-se ao final do § 11:1, do arUgo 318 ,do
E'rojeto de Constituiçl:lo, a seguinte expressl:lo:

JUSrIFICAçAo

Art. 104 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• pardgrafo Unico - Dentre os eeebroe do Conselho

de Ministros será designado o Vice-Primeiro Mini,!
tro, pertencente ao Congresso Nacional.-

-d- julgar eçeee sobre atos de Q,ue participara....,
declsDo adlllnlstrat!va.-

JUSTIFICACA:O

t - (f'~_

~ Uill284-2-:",
PU!J1DO JORGE LEITE

~A lPlJ?Q!}:L
(=J DEPUTADO JORGE LEITE I rr;;~;'D'~
L!J 71~_' .,~.~.u_~'a'c.~IISI.I.uac~ ..."Io-------_. -
,_ .1~ tuj';;ftH

EMENDA lP!i293·1 ,
ê' DEPurADO ;OR~E LEITE

7f},. f'. •, tl.tUM(l/CCMIUlo/''''c.~,u.to

-r' ~

JUSTIFICAÇ~O

A falta de recursos tem sido UIll dos grandes óbices
pára a efetlvaçl10 da reforma agrária. O orçamento do Ministério
d!1 Reforllla e do Desenvolvimento Agr~rio sustenta a aflrmaç:lo.L!

···.íbir-se a inaenlzaçl10 das benfeitorias e- dinheiro é, sem dúvi
dJlJ;_raze~ Ivançar a reforllla agr~ria nõ pais.. -

O monop6lio da União sobre o petr6leo deve ser in
tegral e completo. Diante disso, nrlo há razao para a manutença:;
da excessl:lo expressa no artigo que se suprime-o

r,r----------TUTDIIU.'trle.Ulla - - - - --,

EMENDA ~IODIF'Ic,l{nvA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 111, § ViiI

Exclua-se do § 111, do artigo 111, do
Constituiçl:lo, a express~o:

Projeto de

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 442 -ou a percepçl:l:o de vantagens indevidas·

JUSTIFICAC~O

A expressa0 excluída, por tao vaga, fere o princIpio
nullull ericem, nulla poena, s1ne lege. Os casos de ineompatib!
lidade com o decoro parlamentar devem ser tipificados no Reg!
mento Interno da Casa a que pertença o parlamentar. Allás, a
parte inicial do padgrafo modificado é bastante para de tinir o
que é incompatível com o decoro parlamentar, vez que o regime!!.
to interno fará a necesso1rla tipHicaç:lo.

Acrescente-se ao artigo 442, do Projeto de Constitu
içrlo.o seguinte parágrafo: -

"par~grafQ tlnico - Ficam mantidas as Comisslles def!
nidas no artigo 15, da Regimento Interno da Assembléia Nacional
.constituinte (Resoluçl1o nQ 2, de 1.987) com atribuiçlIo de pro
porem ao Congressd Nacional os Projetos de Leis C1Jmplementares
relativas às matérias l1e sua competl!ncla.. na elaboraçrlo da Cons
t1tu1çl!o." ~ -

Exc~ua.-se os artigos 438 e 439 do
t1tUiÇ~D.

n~"lmn"\õlo_-__--------'l
EHENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 438 e 4"39 1

Projeto de Con! II -
I



Assembléia Nacional Constituinte 8 1~79.

A Emenda sujeita, po.is~ma ecnscf tccrcnet ,
as instituições financeiras ao Banco Central do Brasti, como medida
de garantia do processo de desenvolvimento econ6mico e social.

-êeeeseenee-ee ao Projeto de Constitui~ão, P8RWlIelCan....
-so o atua' e demais a~os, O seguinte: -

As .1nsUtu.içlSes .integrantes do S.1stelll8 Flnancelro
Nacional constituem, a tonte de energia decisiva para o funcionamento
do Sistema econômico. operam- no mercado $ob um regbe de estrita.
vigilância do E'stado, levada a efeito pelo. Banco Central, de forllla
a impedir e ruptura do clima de con,fiençl1 'que alicerça a acumulaçlo
financeira. outrora. antes da crise de 1929 os bancos operavam nua
Sistema de maior liberdade de atuaçãc , mas a m~derna pol!t!ca econ~

mica recomenda sua inteira subordinaçGo b diretr.1zes da poUtica
manetárla do governo. Todas as !nst1tu.içOes-que operam no mercado 'A,
nanceiro silo extremamente benef'iciadas por cr6ditos de l1quidez e

outras formas de apoio do Banco Central em vatumes consideráveis.
Isto porque operam num setor vulnerável da economia. Devem, portanto,
cingir-se às normas de segurança econômica impostas pelo Banco Cen
traI de forma a salvaguardar o conjunto dos interesses econblllico';
de produtores e consumidores.

e privadas, no tOcante 11: atuaçDo no mercado
financeiro, à fixaçãO da taxa de juros e A
suspensão, por raaües sociais. de ações ex.!

cut1vas de mutuários inadiaplentes."

.nArt. 287 ••••••••••••••••••••• ~ .
1- .
II - ' •• , .

;tIl - , ..

Hoje, os bancos gozan de grande autonomia frente
ao Banco Central, escudando-se, no direito privado, para descumprir
illportantes Resoluçlles cequere- entidade e determlnaçl:les governallle!!.
tais de programaçllo financeira e poUtica Ilonetária. Isto tem ocorri
do na quesUo das dividas dos agr.!cultores a, mals recentemente, n;;
quest!:lo da d!vidê das estatais.

s ~:.Õ·Õ;.ç~~~t~· d~·ü~ii~'~~~~ig~;;~'d~t~~i~'~;p;~i::
fica para o atendi~nto de linha de crédito destinada ao erodutor
rural para aplicação no desenvolvimento do setor agropecuario."

,u.doooo/COMlfllD/_CO..ult
c ~.

A ElIIenda abre Ulll novo campo de apoio legal pau •
açllo regulat6rla do Estado sobre o sistema Financeiro COlA0' illstruaen
to indIspensável -à preservaçGo da estabilidade econOmica. -

JUSTIFlCACAo

JUSTIFICAçlIo

O crédito bancário permite viabilizar, pela mobilize
ção de recursos de térceiros. níveis de produ~ão e comerc1.alização
superiorea àqueles passíveis de serem obtidos com recursos próprios
dos agentes produtdtvos. Além disso, possibil1.tam a vários setores
da economia realizaI:' vendas com pagamento diferenc1.ado, financ:Lsndo,
assim, os consumidot'es de bens de sua 2t'Odução aspecto de maior im
portância nos :Lnvestimêntos de matura9ao não imed1.ata e nps ven'iJa8

para empresas ~l\~~~i~od~;:i:t:té~ed~r~b3~i~~~'comuns ao crédito
alocado a outros setores da economia~ a{>resenta características prõ'"
prias ~ notadamente nos chamados crédito de custeio e nos de comerei
lização (AGF e EGF). Uos créditos de custeio, os empréstimos vence.
logo apôs realizada a colheita, sendo este tipo de crédito temporá
rio e descontínuo, al.ém de apresentar forte componente de risco. qu.e
pelas instabilidades climáticas que afetam a produção agrícola. quer
pela grande flutua~ão das cotações no mercado agrícola. qUe influen"

ciam o rendime~t~rê'i~~á~~oc~~e~cl:~Í~~çã~l~i::iabelecido ~a poli:ti-
ca de garantia de 9re90s Mfnimos via EGF .. Emprêst1.P'lOs do Governo Ftf
Geral, ê da maior illlportância para .garantir ao produtor rUI'al a ren=

~~~~:i:;~ia~~].~en:~e~~~~~: ~s~i~a~3:ad:n~:':ç~:.a~~~~~~~~í:~~~e~*
mercado agrrcola causem ereju!zos capazes de comprometer amanuten!;ão
da at1.v1.dade e~onõ~ca ja ,!X;stente.

Também os créditos de investimentos são essenciais ao es
tabelecimento de uma poli'tica agrícdla de estímulo ã produ'j.ão agrope"
c:uát'ia, admitindo a eXpansão de atividades julgadas necessaI'ias pela
sociedade, incentivando o progresso tecnOlógico, reduzindo as d1.feren
ças regiona1.s. favorecendo a permanência do homem do campo.

Dentt'e os instrumentos de política agrícola. sem dúvida,
créchto ê dos mais importantes. razão pela qual sua disponibilidade

deve ser a~segurada em lei, garant~do aos produtores rura1.S os recu!:
sos necessar1.OS ao pleno desenvolv1.mento de suas at1.v1.dades 1 I'econhe
cendo 1 de fOI'ma inequívoca. a importância da setor pl:'1.rnãrio no progres
so sécio-econômico do País -

Considerarnos de r.taior relevância que o orçamento da Uni
ão dê uma pr1.oridade ã agricultura. vocação natUI'al da Econoll1.1a do Pai:

nsignandQ, constitucionalmente. um ~orço orçamentário ao CI'édito R.!!,
alo

EMENDA lP113()()..8
'(1 SenadoI' Constituinte HUMB;;TO LUCEUA

,~..w./-.loI.-.dt-,. --.

JD5TIFlCAÇKo

rorma do artigo 711 da referida L.eI. Oecorreu da! substancial a,!;!,
menta nas atribuiç~es das Cortes de Contas, tal o número de e!!.
tidades tanto no plano Federal, quanto no dos Estados e MunicI
pios.

Por outro lado, é crescente a quantidade de prcceg
sos referente a inativos' e pensionlstas que tramitam pela adm.!.
nistraçao pt1bllca e vãc aos Tribunais de Contas. - Esse número se
avulta em ccnsequênera da necessidade de Inspeções In loco para
o adequado exerc1c1.o do controle externo.

Antes de promulgada a Emenda Constitucional na 1169,

que fixou no mbimo de 7 (sete) o nüaeec de membros das Cortes
Estaduais, vér Ics Tribunais de 'Contas das unidades federativas já
contavam com 9 (nove) membros. De então a esta parte, decorridos
quase 20. (vinh) anos, aumentou consideravelmente o trabalho
dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais de Alçada, etc., tendo
sido elevado o néeerc dos membros dos Tribunais Judiciários, em
face de suas novas responsabilidades. O número de membros dos
Tribunais de Contas Estaduais, fixado, repito. há quase 20 anos,
permanece o aesnc, A presente emenda objetiva corrigir esta an.Q.
earf.a, pérmitindo ês Cortes de Contas Estaduais. Municipais e
do Oistrito Federal terem, a critério do Poder Legislativo, no
máximo de 09 (nove) membros. possibilitando, assim, maior agU!.
dade no exame dos processos, uma vez que também facilitará sua
divisa0 em 02 (duas) CAmaras para descentral4aç!:lo de seus tr,!
balhos. Esta Proposta que ora submeto ir aprec!aç:o de meus !lu,!
tres pares, consubstanciada no parágrafo único, uma vez que o
caput apenas estabelece a aplicaç~o, no que ~uber, aos org!:los

nele eenctonados , das disposiçi:les re rerentes ao Tribunal de Co~

tas da uní.ão,

A presente norma a ser incluída no capítulo das
Disposições Transitórias, tem por esoopo viabUizar a unifor
miz:ação do r~gime jurídico previsto no inciso Itr, do art. 11

do anteprojeto, ao conferiI' o di~ito de opção aos atQais se~

vidQres não 1"egidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos.
'1'rata-se, pois, de proposi~ão complementar aos

dispositivos já incluldos. necessária ã própria implementação
da regra uniformizadora SUpra ,citada I razão pela qual merece
ser acolqida.

IllIpõe-se que, desde ji, se fixe um teto para a maior
remuneração do servidor público. O Anteprojeto da SUbcomissão
dos Trabalhadores e Servidores Públicos havia estabelecido uma
rel21çâo em tott\o -de 1/25 avos entre o menor vencimento e o ma
ior. Entretanto, o Substitutivo relegou o discipl1namento da m~

téria i lei o1'dinãria. Nada temos contra essa alternativl!ll po-,
rêm, considerllmos indispensável que a constituição tenha um pari
metro, Wft referencial m&x1mo~ que 'propomos seja a remuneração d;;
Presidente da RepGblica.

Acrescente-se ao Art. 86, do ~rojeto de constituição, o item
IX, renumerando-se o atual e -seguintes:

Em qualquer hipótese, a maior remuneração não pode

ri ser superior à fixada para o Presidente da República.

-Art. 86 •••••

JUSTIFICAÇlO

I_~o- -,

Inclua-se no Capitulo das D:Laposi~ães TI-ans:Ltõ-
rias o eeguarrte art1.go, renumerando o atual e demais'

"Art. 465 - A alteração de regime dos atuais ser
vidores piíblicos. em deeeeeênea.e do disposto no
1.telll. IV, do art. 86 desta Constituição, depende
rã de opção expressa desses servidores, em pra:
zo a ser fixado pela. le1. que estabeleceI' ores.:
me jur!d1.co único 1 de carâter estatutário".

~A lP11298-2'

EMÉNDA lP11297-4 I
l!J Constituinte Humberto ~cena

['-1-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 67. § 311

üê-se ao parágrafo. Jg do artigo 67. da projeto
de ConstHuiçRo a seguinte redaçDo:

-§3(1- No Munie!plo com populaç30 acima de três milhões
de .habitantes, o controle externo ca Camara Municipal será exercI
do com o auxi'!io do Tribunal de Contas do Munic.!plo.· -

EMENDA ADITIVA ~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 149

Acrescente-se ao artigo 149, do' projeto de con§.
tituiçllo, 'õ seguinte parágrafo, alterando-se a numeraçao de seu
parágrafo 13nico~para § Hl:

"5 2g - O n13mero de membros dos Tribunais e conselhos
de Contas, a que se refere este artigo nao
pode ser superior a 09 (nove)."

Ildmlt1r':se a condenação das autoridades nomeadas no
artigo .108, por suas altas responsabilidades, é estarmos diante
de caso que exige a sua el1minaçllo da vida pública. O princIpio
deve, pois, ter mais r-!gor, para lembrar-lhes que o mal feito à

naçDo nDo lhe permitirá, jamais, fazer o bem ao povo.

JUSTIFICACA;O

Exclua-se do parágrafo único, do artigo 10S,dt.
projetu de constltuiçfto, 8 seguinte expressão

EMENDA ~DIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 108, parágrafo único

JUSTIFICACJl:D

Esta emenda se fundamenta na soberania do povo, e em segu,!!
to plano, na t'1'8diÇ.!!fl jurídica que inforlAou a adoçDo do critério
:lellográfico.

Visa, 11 presente iniciativa. estender a Ilunicípios de ccn
seder'vel populaçDo o mesmo eecenãsec de fI-scaI1zaçDo finance!
~ e orçall\entdrio, lIediante controle da Callara Municipall' com o
•udl~o do Tribunal de Contas Pr6prio. ~ "

Coa efeito, usa populaçlo superior a três milhOes de hab!
tlntes jd pressupOe 8 estrutul'8 de UlR Estado e nUa se compree!!.
de que, com tal complexidade, ae lhe apl1que um controle remoto
ct. fIscal1zaçllo dos dinheiros p13bl1cos. quando o deve ter pr6x!
110 Ias fatbs- e atos regidos pelo direito públ1co financeiro.

Os Hunicipios que, atuab:ente., jd possuem Tribunal de Con
"tas fiscalizalll orçallentos superiores aos de vários Estados.O do

Município do Rio de Janeiro controla 11 execução orçamentária no
VIlor de cz$ 15.99S~023.000.DO (QUINZE BILHOES, NOVECENTOS E
HO'lENTA E ÇINCO MILHOES E VINTE E TRE:S MIL CRUZADOS), e o do Mu

....nWDÍO-.ClLS~D_Paulo. no valor de Cz$ 28 9Q5 271 000 DO (VINTE

-& OITO BILHOES, NOVECENTOS E CINCO MILHOES E DUZENTOS E SETENTA
E HUM MIL CRUZADOS). sendo de ressaltar que o primeiro tem mais
de seIs (6) anos de existência e o da capital de SDo Paulo de,!

enove anos, ambos com relevantes serviços prestados aos respect!
voS MunieIpios.

Alélll disso, seria inconcebível, em termos de soberania p.Q.
pular, fonte do poder que estrat1t'ica o princIpio constitucional,
ficar o Tribunal de Contas sefl'l a proteç~o desse mesmo poder, ao
sabor portanto, de oscilaçllies políticas.

Na redaçDo do Substitutivo a semAntica do verbo poder cria
.. instabUidade para a instituiçDo Tribunal de Contas, impedindo
os HunicIpios com grande populaçl:!iO de possuirem uma eficiente fi:!
cl11zaçlIo financeIra e orçamentária.

E1l1ENDA lP1129&,6 i .-.----------,J ror'P"."o"s----'tJ PEputADO JORGE- lEttE . '=--- L..--J

r;r tcno"""".u;ÃI

r;r----------u.nw/.Nln~----------_,

ui

EMEI"lDA lP11294,O I
~ DEPUTADO JORGE LEITE

·~A-.IPi1295:S·1
[!J EPUTAOO JORGE LEITE I r;;;;:J
~ ~,..."..,~-_.~_~ --'1 filRj'sft#

JUSTIFICACAO
Os- rrlbunais de Contas, bem cómo os qonselhos de Co!!.

tas.sDo argUas dr: colaboraçao técnica COII o Poder legislativo, ao
qual se encontram. vinculados, para exercer -diretamente o contr.2.
le ext.erno, vaie dizer. a auditoria externa dos atos de índole 
rlnance!ra do poder P13bl!co. exalllinando a legal!dad~ das conce.;!
slJes de aposentadorias, pens"es, reformas e transferências para
a reserva remunerada, julgando os ordenadores de despesas e d.!
Mais resp·onsáve1s por bens e vlllores pabl1éos e. finallAente. em.!.
t1~do parecer. prévio sobre as contas de gesUo dos Chefes do P,2,
der Execut.1vQ para posterior julgallenta pelo respectivo Poder 
Leg.1.s1aUvo. Com o adv~nto da.J.ei nSl 6.221-, de 14.07.75 às atr,!
bulçt5es do rribunal de Contas somou-se a t'1scal1zaçUo finance.!
n e orçalllenUila das entidades com personalidade jurídica de
direito prl-vado (empresas pt1blicas, sociedade de economia Mista
e fundaçOes insUtuidlJS ou llIantIdas 'pelo poder público) I na for

~a.WI/c_IoJ._,.Mk

<furflÍRtá
~ TUTO/""""'A{1o --'

lncl.ua-se no Art. 328, do projeto de constltuiçllo,
o seguinte:

"Art. 328 - •••

.VI - B obrIgetorIedade das instituiçaes integra,!!
tes do Sistella Financeiro Naclonal, estatais

InclUa-se no Titulo VU do projeto de Constitulçlo o

Art.272, renumerando-se o atual e demais.

"Art.272 _ A União instituirá imposto com base na

sua competência residual prevista no Art.2tS1. cuja re ...

ceita será destinada a custear os projetos de lrriga

çttr; do semi-árido do Nordeste, a ser pago por contr1bui~

tes domiciliados nas delAais TegUles do P8Ís.

S 1R _ Os rllCUTSOS oriundos do imposto a 'que se ref,!

re O~ deste artigo I sedo destinados ao Fundo de

Irrlgaçlo do Nordeste-FIN, e se1 criado por lei.

S 2R -. O t.posto • que se retere este utigo ser' 8!!



1180 '. Assembléia Nacional Constituinte

A redasão alollgaa. hnlda no projeto dlflculc.rla o entand.!.

...to ~ua ••we co••uzlr o pellta••llta 110 lIor

EHERDA HODIFICATIVA

JUBTI F ICAÇ~O

TUTI""''''~

As ConstItuições es eedua t s Instituiria

a Defensoria do Povo, de conformidade COII os prlncIplos consta.a

tes deste artigo e para atendhlento de todos os HunlcTplos.

TradicIonalmente, o t.S.S. é "Cobrado
pelo Município que ;tl't incorporou este illlposto li. sua arreca

dação, não se just~f!cando. portanto. a sua transferência p.!
ra o Estado.

D· fortalecimento do Município é essen
cIal para o desenvolvimento do país. e não se alcançará esta
seta tirando dele um J.mposto que já era seu".

DISPOSITIVO EMENDADO: Item rrr do Art. 272

Jt,lSTIFICATlVA

H6dlflquem-T)~o~t.1i7do projeto renulJlerandOT

se os demaIs e colocando-~lçI}ES TRANSITORIAS!) onde

couber

o itell 111 do art. 272 passa a ter a
seguinte rê:dação:

Art. "7 .

item lU - operações relativas à
circulação de mercadorias. realIzildas por produtores. indus_
trIais e comerciantes.

Esta Emenda se articula com outra que

modifica o item III do art. 272 que -transfere ao Município

toda a arxececeçãc do l.S.S ••

Tradicionalmente. o 1.S.S. é cobrado

pelo 14unicípio que já ãncceccecu este imposto li. sua arreca
dação. não se justilicando. portanto. a sua transferência

pari!. o Estado.

O fortalecimento do Município é essen

cial para o desenvolvimento do país. e não fie alcançará esta

meta t!ran~o del~ ~osto que já era seu.

.nTa/Nl"'~

JUSTIFICATIVA

S J! O Defensor do Povo será eleito pah

•• Iorla absoluta dos lI~br.os da Cillara dos Deputados, entre c:a,!.

dldatos IndIcados pela socl-edade cIvil, lIalor de trInta e cinco

anos. de reputação Ilibada e notório res'pelto públIco, COIII ••nd,!.

to de quatro anos,. nio renovável.

S·2:t São atrlbuTdas ao Defensor do Povo.

Inviolabilidade. os IlIpedtmentos. as prerrogativas processuals ...

dos membros do CO~9resso Haclonal e os venclmentC::s dos Hlntstros

do $upruo Tribunal Federal ..

S 3! LeI c:ollplclllcmtar disporá solJre • cOllpetincla, erg.!

nlz.~iio, cOlllposlçio e funcionamento da Oefensorl. do Povo

EMENDA MODIFICATIVA

Por sua natureza o d'l'sposltlvo deverá ser colocado na sua InteIre
za na~ disposições transitórias

JUSTIFICAÇ1to

ModlfIquell1-se os artigos "3,4.\ e §§. itS S único

Art.litj 1,II,lll,IV. Art. 't7 e Art. 'ta S único.

OÃ.-se as seguintes redações ao:: Art ."3 a 55

.f. 1.2.e 3 renueerendc-se 05 dema I 5

Art .. "3 - t InstltuTdo o Defensor do Povo, para

zelar pelo ofet~lvo respeito d9--s poderos públicos e sociais de r,!.

levâncla públtca aos direitos assegurados nesta Constituição. ap.2,

rando abusos e oll1lssões de qualquer autoridade, e Indrcando, aos

crgios cOllpetÍ5'ntes, as lIedldas. necessárIas ã s'Ua corre ia e puni

ção dos responsável s.

~ EHE"DA HODIFICATlVA

---------., [IT"yHDB =:J
~===::::==========~l fIIiJ;;gJW

IEMENDA lPl1307·5
l:J CRISTINA TAVARES

(!J PLEH,(RIO

~~~~':-=J

~'~J87l

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Itelll III do Art. 276

JUSTIF:ICAçXO

o item lU do art. 276 passa a ter a

ite. UI - vinte e cinco por- cento
do produto 'da arrecadaçlo do iapasto do Estado sobre .opera_

çOe$ relativas' c1í'culaçlo de .ercal1ar1a$.

dos e Senadores seus próprios Ministros, os dos
Tribunais Naiionais e o Procurador-Gera1 da República; ,

c)~ corpus, mandados de segurança e ações popu
lares em que for par±e o Presidente da República ,
a Câmara dos Deputados, ~ Senado Federal, Tribunal
Nacional ou o Procurador-Geral da República.

d) a representação por inconstit.ucionalidade de lei
. ou ato normativo federal ou estadual ou para in-t:.eE

pretação de lei ou ato normativo federal ou esta
dual;

e) a execução das sentenças, nas causas de sua compe-,

tência, facultada a delegação de atos p:rocessua1s.

:I:I - Julgar, em grau de recurso, as causas decididas por
~ribunais Nacionais, que:

a) versarem sobre Direito Internacional ou Constitu
cional;

J II b) f:iverem sido julgadas em instância ini~ial;
~ c) derem ã lei federaí interpretação divergente da

que lhe tenha dado o próprio Supremo Tribunal ou

Tribunal Nacional.

Não existindo um Supremo Tribunal Estadual, não hã razão
p.u.a qualificar o Supremo Tribunal como Federal, expressão redundante
e que cont.ém eco•

Cria-se, no Brasil, a exemplo de diversas nações, uma Cor
t.e Constitucional, atribuindo-lhe, entretanto, o nome, de nossa traa!
ção, de Supremo Tribunal, mesmo porque entendemos que lhe devem res

tar algumas competências não estrit.amente constit.ucionais, como as re
lativas a relações jurldicas brasileiras COIllo outros pa!ses. -

A competência do Supremo Tribunal, que no tex.to vigent.e
abrange 22 itens, foi reduzida a 9.

Enquanto a Suprema Corte, nos Estados Unidos, jul-ga 200. a

300 feitos por ano, o Supremo Tribunal, no Brasil, julga mais de
17.000. O estudo profundo e construtor do Direito se transforma, ine

vitavelmente, numa reiteração de precedentes.

Escreveu, nos albores do Direito pátrio, o grande Pimenta

...... criar mais de duas instânéias seria não at.ender os
verdadeiros interesses sociais, fora onerar muito as par-

~
tes, conservar por muito tempo 08 direitos e as fortunas
em. dubiedade e deterioração, e enfi~ não impor oportuna
mente WI1 termo às quest.ões.

••• Era ••• indispensável descobrir um meio, criar uma aJ!,

toridade que tivesse a alta missão não- de ser uma tercei
ra Instância, sim de exercer uma elevada vigilância, uma
poder~sa inspecção e autoridade, que defendesse a lei em

tese, que fizesse respeitar o seu império, o seu preceito

abstrato, indefinido, sem se énvolver na questão privada,
ou interesl!!le das partes, embora. pudesse aproveitar ou não

a elas por via de conseq6éncia" (Pimenta Bueno - "DIreito
PÚblico Brasileiro e Análise da COnstituição do Dnpério -
- 18S7 - págs. 345 e 346). •

Em suas sUlJestões ã Comissão Provisória de Estudos const!
tucionais, o colendo Supremo Tribunal desaprovou a retirada, de sua
competéncia, dos recursos extraordinários, contra decisões que neguem
vigência de tratado ou lei federal, com a seguinl:e argumentação:

-Desaprova••• a Corte a idéia de se criar'um Tribunal Su
perior de. Justiça (abaixo do Supremo Tribunal Federal),

com competência para julgar recursos extraordinários ori

undos de todos os Tribunais Estaduais do PaIs.
reec afet.aria, ,sobremaneira, a auecncaâa das Justiças Es

taduais, que ficariam sob a jurisd'ição de um Tribunal Fe

deral, que não seria 10m Tribunal de toda a Federação como
a Corte Suprema.
E taJllbém essa COrte Judiciária haveria de alcançar p~opoE

~
ções gigantescas para dar conta de suas tarefas, com•••

graves inconvenientes••• " (item 1:1:. 11 ~ Exposição de M2

\ Uvos)_
A manutenção, no- SUpremo Tribunal, dessa compet.ência para

julgar os recursos extraordinários, de modo alguma obviaria a necesaã
dade de tranSformá-lo em órgão de proporções gigantescas. Contra o ,;i
gantismo se impõe a divisão do Tribunal Federal de Recursos em diver:
IIOS Tribunais especializados, o que daria. ã Justiça maior dinamismo.
Não nos eeeenseece sobre este aspecto do problema por ser objeto de
outra sugestão já apresent.ada. .

Os:-Tribunais superiores devem ser nacionais, para que pos

SBm julgar os recursos oriundos de todos os Tribunais de Segunda rns=
tância, que tenham sede nos Estados.

De acordo com nosso ent.endimento, ao primitivo Supremo
Tribunal de Justiça, do tempo do Dnperio, deveriam. corresponder vá

rios Tribunais, com competência final e especializada no Julgamento

do Direito, adtaitindo-se recurso de suas decisões nas causas interna
cionais e const.itucionais e quando, só por meio dele, fosse possível
garantir o duplo grau de jurisdição.

Cremos i;ue a proposta acarreta o descongestionamento- da

Justiça no seu lll8is alto nIvel - transformando o SUpremo Tribunal _,~_
atualmente de compet.ência enciclopêdica, em quase exclusivamente uma
Corte Constitucional.

seguinte redação:

Bueno:

('J PLENARIU

'!EMENDA lP11305·9'
['J CONSTITUINTE RONALOO CARVALRO

seguinte

J'U .....,C......W_••IÚI

~LuL.'C....IIe'_u.to

(glyldÚp

Dê-se a !seguinte redação ao art. 201 ~ Projet.o de Const!

Art-. 201 - COmpete ao Supre1llO ~ribunaIa

I - processar e julgar originariamente:
a) conflitos de compet.ência entre unidades da Federa

qão, Poderes da República ou Tribunais Nacionais;
b) nos crimes COllltU1S e de responsabilidade, o Presi

4Inte
l
da República, o Vice-Presidente, C. Deputa-

Art. 195. Será concedida assistência judiciiiria a to
do aquele que, necessitando recorrer ã Justiça, não possa pa!,lar

&8 custaS' do processo e os honorários de advogado, sem prcju!zo
do sustento rrôprio ou da fam!l1a.

Parágrafo único. "rica vedada a vinculação do sal!

rio-Ilínimo a qualquer base de cálculo para correção
ou 8tu8lizaç~o do valor da moeda, exceto para a f!xj!
çl10 da remuneraçl:lo máx-ima dos servIdores da adminIl!.
traçr10 pública direta ou indIreta".

SUbstitua-se a redação do Art. 195 do Projeto de Constituição pe
la eeguinte:

A Iledida- repete, de certa forma dispos!ç§o legal vi9.2

ronte que IlIpede que o salário-minha sirva de índice para a corr,!

ç,lo do valor da aceda, ~ sabido que na composiç§o do salário-llIínimo
entraI! diversos fatores relativos à incremento do PIS, à defasagem
dos reajustes anteriores e a certos direitos do trabalhador que não

guardam uma correspondência direta com a sllnples desvalorização da

lIoeda. Essa medida, de certo lIlodo, permitiu e perllitirá que, no fu
turo, a t'1xaçl:lo do salário-llIínilllo se faça com maior flexibilidade,
ualll vez que seus reflexos nl:lo incidirão sobre toda a economia, caso

fosse ele um dos fatores de correçl:lo monetária para todos os bens
e serviços.

Não obst~te mencionar o art. 195 do l'rojeto a gratu!
dade das custas e eexee judiciais, parece-nos de todo recompndã
vel que o dis(>Ositivo em questão faça exreeesa referência, 'bnl.

h_, ã assistFncia judiciária aos carentes.

J\liãs, tal menção merece ser BrorC''lJ'eitada TIara harmo
nizar-se, inclusive, com o disposto no art: 235 do ci~ado texto.

De nada ou pouco adianta dar-se gratuidadp de custas,

ee não se puser ã disposição das pessoas necessitadas um defensor
para representá-las perante o l"ode~ Judiciário.

JUSTIFlCAÇAB

Esse 1111posto, porém, será pago pelos contribuintes do

• icUiados nas demais região do País.

ãsperaecs que o patriotislllo e a sensibilidade para as

questnes sociais levem os Senhores Constituinte lllembros desta Comis_

510 a acolher a Emenda em tela

JUSTIFICAcKo

Busca-se com a pres-ente Emenda splucionar a tormento

S8 e desespe.radora situação do semi-árido do Nordeste brasileiro, tão

IlBlt,ratado pela inclemência das secas per16dlcas.
A soluçl1o para tllo grave flagelo,evidentemente, enco.!!.

tra-se na irrigação das terras localizada~ nessa Região para que v~'"

nha elas a produzir alimentos e a gerar empregos.

primido quando totalmente atendidos os objetivos de

sua crlf;lção.

JUSTIFlCACJtO ..

PrOpolllO=j, entâc , que a UnIDo, utilizando a sua competên.

ela tributária residual, venha a instituir, temporariamente, um im

posto cuja recei.ta será canalizada para o Fundo de Irrigação do Nor

deste, entidade a ser criada por lei para distribuir os recursos n!.

cessários li. 1ll'lplementação dos projetos de Úrigação.

Todavia, o grande obstáculo para que o probfema se re

solva é a carência dê recursos.

"Art. 33 •••

SENDA lP11303·2 .. ---,
P!ienldor Const! tuinte HUMBERTO LUCENA ) p:r;;~;Pãl

~L;;j';f:?;;··~-------'I fuPz@
r.r----------tuTl"llI".~

~crllscente-se ao Art, .13, do projeto de Constituiçl:io, o
plriigrafo:

f:MENDA lP11304-1
l" senador casOU-tuinto -IlUMBERTO LUCENA

l"
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~,1P113~:tJ ..... --,
l!J C-QNSTITUINTE PEDRO CANEDO ,

r.r .~llllaIO/C.W'U1<l/.ulCaw'.Ii" __;

rr;;~"~'

17W~fl±]

~"'_ lph313=-Ó
f'J CC,"T!1t:lli': JCS:! s.,,,~,,,, D~ VASCC:<C~-TCS

f'J Fx.=O
fU ....... ,"- ....l.I...c.lI'nto

r.r --'- n:n.'~u.. ,',c"'to

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO IiHENDAOO: ARTIGO 377 t INCISO I

SuprIma-se no artigo 377 a palavra extensão:
Art. 377 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 - Indissociabilidade de ensino e pesquIsa;

JUSTIF'ICACP,O

A extensão não poderia estar ao mesmo nível 'ia ens!
no e da pesquisa. Lembro que a "extensêc'' é um conceito questioná
vel/ pois se a Universidade ~ uma instituição social, não tem se.!!.
tido pens-ar em estendê-la à sociedade. A Unlvetsidade é, por nat,!;!,
reza, social.

A Universidade cabe produzir ensino e pesquisa de
qualldade-, Que, portanto, estarão, necesaar í.emente , inseridos na
realidade social e aos interesses dos grupos seefars devem atender •

Uodifique-se para a seguinte a redaçãc do inciso V, do artigo

lll.

- V - quando o decretar a Justiça, nos C3DO:J previstos

ett lei.

JOSTI?ICJ,C':O:

A enenda SU!JZ'.J.::le a expressão ".Eleitoral-, eis que a cccpe-

tência desta Justiça Eapec:t.a1 cessa COl:1 a diplo:::lçãc1 aSo :inter

rerindo, portantc, após a 'posse do titular do t:andato eãetavo,

Acrescente-se I onde convier;~ ~SJ[I "d.:.0d~ iE/
.Lo T/.fv,.l.O7I.. (p"P........J."'-'~"'/~.u..J

~AIlT. - não está sujei1:a à "tributsçi'o, ou a qug1.quer f'crr.a

l1e contribuição, a atividade en:presar1s1, ou. a a.tJ.vBade. decor

rente de relação de e!:3prego, exercida :flor servidor e:::. inativi 

dade".

JUSTI?IC...Ç:'O:

São inÚI:leros os casos em que O in!ltivo i1rocur!l cO:::l.p1.ex:en'tar

a sua aposentadoria. ~ eneaâa visa t'avorecer-1he neste eSfor9~de

cOOlple:;:entsção de seus proventos.

.El'I1EJ'IDA lP113lQ-51 ..... --,
l!J ! ;n;JSTTlIltNIE ALAR!CO ABIB I rr~~;m'h 1

PLEH;;;.-;;..•..""·....•....------'i rr§"'õf!J

Suprima-se o incIso XXV do Art. 13 do CapItulo II do PrM-eproje
to de Constituição que diz:
-xxv .. proibiç60 das atividades de intermediação remunerada da

mDo-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que
mediante locação".

JUSTIF'ICAÇ~O

Supr.m.a.-se o §' 8~, do artigo 1.09:

JUSTIFICAC;;O:

Dizer-se que o Deputado e o Senador, no exerc:Ccio do ran

dato de represen'tação populs.r, vancuãa-ee ai'en.as a sua coca _

c1ênc1s., él no mmo, u:na disposição ececãaaa;

E.'..'Zo'm,! AD!TIVA:

---~Ino1ua-se)&iS Disposições Transitórias, onde convierl

ART. - FicaI:l assegta'Sdos os eecic-ece do :?undo Nac:j.onal

de SeõUI'id2.de Social indispensáveis à oz,::lutsnção das atunis in,!

tituições s ccãaae de assistência e :preparação de cio-de-obra •

nos diversos setores da eecnccãa nacional.

A instabilidade do mercado de trabalho, a aazonakfdade. de ce,t"..
tos setores da economia, a migraçã9 de mão-de-obra no paIs, a
pouca qual,! flcação d~- multas I c grande contingente de eãc-de-
obu reemroa não qualificada (que precisar integrar a força
produtiva para subrevivência) não permitell qualquer adoção de
H9Jdas que i,:,peçam a contratação efetiva, por tt'mpo determina
da~ tellporária ou sazonal, sob pena de se contribuir em muito
COIl 8 liisér1a absoluta, a marginalidade e o eueentc da crlmina
lldade.

A. proibição das atividades econélmicas em quesbãc , reduzirá
oferta de emprego no pais em detrimento dos trabalhadores. Dê-se ao artigo 106 a segt:1nte red9:çãol

Em âeccreeacãe de enenda apresentada pelo mes:no !lutor,

de mod1f'J.cação da re~ção dos §§ 1.2 e 2!:, do artigo 338, asse

gu:m-se e. per.::anência de instituições ccac o 5E..'\AC, 5.Eli!I.

SiSO etc. nae Disposições Transitórias.

,EMENDA lPl1320-2
l!J CC5ST:"J"'T~ JC3t ,;..= "" v.scc:<c=cs

p "=10.
-ART. 106 - Salvo diaposição e: ccntráriol as del:ibe:ra.ções

de cada câno.ra e de suas CO!CÍssões serão tc:=.adas por ~ioriS de

votos, presente a m!1ioria de seus ce.c:.bros".

A. percepção de proventos ou de pensões decorre de jc-ee-ta

ção de serviço por longos anoe ou era ceneequêncãa dé morte do

titular, de invalidez etc. Agravar-se a percepção co:n a incidên

eis de tribu'tos, princip.a~e.nte do iI:1posto de renda 1 é no r.:ln1
mo, ~ injus.tiça do poder público co=e'tida contra o benefioiá

rio da aposentadoria ou da. pen~o •

-i1arágrafo t1nico: - ~ vedada a inoidência de tributos aee
prove::ltos e nas !lensões".

..lcrescente-se o seguinte ?9-rá&l'3fo ao ~tigo 90:

~~ lPl1321-1'
I" CC'ST:OC:5T3 JC3t """""-' ro: V-'SJC,"=CS

I" FLEKt=rc

Dê-se ao artigo 91. a seguinte redação:

-Ail~. 91 - O oene:f:!cio de pensão por Jl:orte correspenderá à'
totalidade da re:nuneração, g.mtificação e vantagens peeecaãe do

servidor !'alecido, a tendadc o disposto no artigo anterior".

JUSTIi'ICll.C:C:

A Cltenaa rs;'tabe1ece a diSP~SiÇão da atual Constituição que,

a nosso ver, é neece suscept:!vel de crítica. Adotar deliberações

por :t!1ioria Bll:ples, estando presentes apenas UI:l. quinto dos ::e:::l.

bros de cada Caea ou de cada ceeãeeâc, aSa é recCI::l!.enMve1 ao ?o

der Legislativo.

CCKSTlreIXT3 ecsz SA."\TAKA n:: V.,\.SCCXC:.::.:CS
-:IV - a de dois cargos privativos de :=édicos"

"1 - .lcrescente-se o se:ttJ.,inte iI1ciso ao artigo 87:

.resTI1!CACZO:

.l omissão nc artigo 67, ql'anto a s.ct=UJ.ação de dois cazgca

privativos de médico 1 revoga disilosiçâ'o constitucional ec vi _

ser, originada na .E::enda n2 20 1 de 25 de :c:a.io de 1958, à Cons

tituição ~e 1945.

O ih'asll, -t'rincipa1::Leâ:te era seu interior, não dispõe de r.i
dicos em DJ.Ú:lero suficiente para a tender à vasta área de seu

"territór:lo. RãCi lle~ tir a acm:ulac;âo eeeuceeeee de dois ear- 

sos de médico é dificultar o atendhento de popule.ções car-en 
eee ,

J2,~IL\S .\DI~IV.Q. :: SC??.E3IVA:

2 - Em oonsequência da e:r.enda anter.ior e com f'uD.dai!.ento na I:.el!,

1;8 justificação, Bu,pri::a-se o ?lrágrãfo Wrl.co do artigo" ~73.

.l emenda teIl:. por propôsito dar o us:no tr9.tsJ::ento e pensão

dispensada à aposentadorJ.S., con:foroe estabe~ece.·o artigo 90. ,J~) -
Supri::a~se, no~e.rt~o ~j' as expreSsoes: "?refeito ds.s Capi~ais

ou eventu8lI:l.ente ?ref'eitoll
•

JUSTIF.ICÀC:O:

•§ 211: _ Ao proibição de aC11Il:ulilr proventos não se aplica ao

aposentado, quan.do no exercício de I:3.ndato eJ.ht1vo, de na.sisté-

• :rio ou de càrgo ou emprego em co::::.tssão;"

Dê-se ao § J.2, do1artig:o 88, s. seguiI1te redação:

"§-1!: --São haverá aposentadorja el:!. cargos,"':fun\ões

ecpregos temlloráriosl ressalvados 08 cargos e:l. coclssão" •

JUS~l3'ICAC':O:

Não é da tJ:'atlição do direito cc~tituciona1.brasileiro per

.mi.t1r-ae l ao Deputado ou Secadorl exerc:Ccio de ou'tra f'unçâ'o ele

tiva sem.perde. de Dandato. Os ?re:fei.tos das Capitais paSS!1'I'éUll a

Ber, a partir da elI.enda Ccnstitucions.:!. n2 22, de 25 de novembro

de 1.982, s. sere::n eleitos d:lreta!!õente pelo povo. Desse I:l.odo, nio

se empreende a concessão constante do art:lgo 1.12.

3USTIFIC....C~m:

A emenda torna ce::t::Pa'tÍve1. a redA;ê:o deste parágrafo cem o

41aPOBtO no inciso:I, do artigo 56, que f'az ::r:-eferência a cargo'

•• e:prego.

Os cargos em co::dssão) e::Il.bora de prav~ento de l.i'\Te escS

lha, ensejam situações dê perr:an.êneia do titular por tetlpo su

ficiente à a~ogentadoria. Não se=1a justa. a dis?ensa, quanao se

perfbessm:l. os requisitos 'pEl-"'8. a inatividade. A e:o::enda vise. s!!,

nar 'aota equívoco. .

DIS?OSIT:VO B:3:1DADO: ART. 13
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E~EN[]lIli:JmlLPReDErDl!Der,CONS11lillJIÇnO- Inclua-se/onde couber},.c.....O &tfI
;f~ ZL, J.o T4(!-JtoIC."

"Dispõe sobre e Sistema de Cogestãon•

Art. _ Fica eetieberecrcc o direito dos trabalhadores de pa.,!'.
ticiparem na administração das empresas, no sistema de co-gestão, na
forma da Lef ,

IE/I'lENDÀ

o art. 15 iCoproj ato peeee a ter a seg'"ü.inte redação:

" JR~.1.5 - a 1e1 protegerá e stüário, inclu.aive para eviter •

sua retenção definitiva ou te.l:l:porária".

JUSTIPICACÃO:

r;r- luuNnT'a:..\ÇIa

lUT01~",n.oc~~-------------.

~À ~CDI?IC';'TIV':":

JUS~IFIC"'Ç';;::C:

A locação de r.ão-de-obra ãeve ser per:cihda en oondições

rigl.d9.::ente f:lxs.cba eu lei. Cs traban.:ldores avulsos ou te::l};lorá

~iOSI J;:!UJ.t:!:.s vezes, são necessários p2r9. a execução dos eervaçce

que não ee in..terl.ie."""an ccn a ativiliade nor.::a1. da e:lpresâ.

tE5AR CALS NETO

Os trabalhadores brasileiros são, na verdade, os re,!
ponsáveis maiores pela construção deste grande País. A partIcipação.
dos trabalhadores na administração das empresas. no sistema de cc-,

-gestão significará, sobretudo, a certeza de uma administração mais
transparente e eficaz dessas empresas.

JUSTIFICAÇÃO

TI.",',u",I" •• ~h

, 81i18Ii1lJ1IruRcmBReCEllCenJD8J1lCON5'1l1Il:JlD:I!~ - Inclua-se,onde éouberJ AA.O C4C.-
?~ VIL; <!-<> 71Mo te-

"DIspõe sobre a concessão de isenção de tari fa nos
transportes coletivos, ás pessoas com Ilals de 65
(sessenta e cinco) anos de idade" a

EMENDA lP1l333-4
I'"' .

I'"'

'II'ra/~m'~lo, --,

A proteção ao salário não deve f'icar restrita apenas à hJ.póte

se de retenç"éo. eutras si.tuações são previs!veifl, como, por exeap1q

a penhora. e descontos indevidos. Por outr'o 1.ado, existem hipóte&es

de retenção tt1.eg!tima", como por exemp1.o na pxàtica de ato nícito

do empregado, 00:1. danos ao pau:u:::;;ôn!o do ec.pregador, concessão de

empréstlmos pelo empregador.

Cite-se, por aettp1.o, ttmbém o caso de l:l.m:'te do ecpregado, que.:

do a e=!:Presa se ~ obrJ.gad.a a reter sa1.ários,até q,Ue se def'J.na.:l. os -:

legít~os credoxea.

O deteJ..he..m.en'to proposto pe1.o I'ro;1eto da constituição é pÓprio

da lei ordin&oia.

Dê-se ao § 1 2 , do art1ao 87, a seguinte redação:

A en:enda per.nte que a regra da. acUI:n1J.ação seja aplicada cca

:ais tle.rlb1~dade.

.~ J.ll - Ec. qua~quer das hip6teees a aC\1I:nÜ9.çio é per.m.tida,

quando houver co:npat1bilide.de de horário ar de aoordo CO:::l a 102,

corre13ção de J:atéria".

JUSTIFICACXC:

Dê-se ao inoiso IX, do 8rt1g0 8G, a seguinte redação:

JlIX - a 101 federal .lixará 3. relação de valor entre

=a1or e a r:enor re;r:uneração no se:'Vigo ~úblico".

w::ml~\~- Inclua-se/ente COlber) .v4.~ 'YJI)~
Uf"MoI,</A (7fo.vfo1L • --,

"01spõe sobre a criação da Ccmlssão de PartIcipação Popular"

Art. - A Câmarados Deputadas criará ComissãoPermanente de Participação
Pq:lular.

Art. _ Fica concedida isenção de paga.ente de tarifa nos
transpurtes coletivos urbanos e dentro dos perímetros das Regiões M,!
tropolltanas e Aglomerados Urbanos definidos por lei, ês pessoas com
mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, nos horários "fora de

pico".

Destaque-se, ainda, que foi observado nas cidades 0E
de a franquIa pleiteada foI implantada, que o benefícitt" tem sido

instrumento de revigoramento fi incent:1vo para que numerosas pessoas
idosas, que Illultas vezes sobrevIvem com baixas pensões, voltassem
a colocar sua experiêncla e cOJaboraçi;-;; serviço do progresso do

nosso País.

Art. _ Os horários de isenção serão definidos por Lei Munic!
paI para os transportes coletivos urbanos e , por Lei Estadual, para
as Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos.

Ilmmnsmrr:rn!llDJEllUiIJlDellilJlhl;iIIftl!lD

As pessoas idosas, no decurso de sua existência já

prestaram inestimáveis serviços ao País, como trabalha-dores, na for
mação das pereções que -ãbes estão sucedendo e, sobretudo, na constr.!:!,
ção desta grande Nação Brasileira, exato sendo ~or igual, que prese!!.
temente muito fazem e ainda farão e.m prol da nossa comunidade.

Muitas ve",es v~timas de mccmpreensees , os idosos te
~ãO' através da aprovaçloJ deP.t'F prcpcs.íçêc , u. verdadeiro ato d;

., JustJ.ça e de reconhecimento de seus valores.

Convém destacar, nesta oportunIdade, que a medida c.Q.
limada pela presente proposição tem produzido eprec.tãvet.s resultados
em importantes de vários Estados do nosso País, a exemplo dos munic,!
pios de São Paulo e Fortaleza. ande, em boa hora, foI posta em pr!
tlca em transportes coletivos municipais.

As evaí.Iações , já efetuadas cuidadosamente por profi,!

sionais criteriosos e hábeis, concluíram que o beneficio selcia1 obj!,

Uvado pela proposição ~m apreço, não determinará aumento de custo ou
tarifa, nõtadamente para os trabalhadores, cuja numerosa classe será
contemplada pela medida que ora se pleiteia, pois é sabido que as pe!.
soas idosas. em geral, procuram se movimeptar em horário "fora de
pico", utllizando, portanto, a capacidade ociosa dos transportes c.Q.

letivos.

Busca-se, comesta emenda, lJl1 modelode representação próprio
para una COOlJ(lidade não menospeculiar O Distrito Federal, capital de todos os
brasileiros, não é umacidade nem lJl1 estado; é lJl1 território neutro, e como. tal de
ve 14ermanecer. sem a rrunicipalização tlas suas cidades satélltes. -

O que queremos garantir às populações de todas as cidades
satélites, é o direito de estarem representadas na Assembléia Distrital, onde tudo
se decidirá emnomee embenefício do povo candango. Assim, os Deputados eleitos
distritalmente em cada una das Zonas Eleitorais emque foi dividido o DistritoI
Federal, a Assembléia Legislativa será formada POr Deputados de todas as cidades
satél1tes, pois tarrbém fica garantida a representação mínima de 01 (ht,m)Deputado
por Zona Ele.itoral.

tJlDlSlnmn:m:rIDIl!lmJ;lIfiJD I
A Cctn1ssão Permanente de ParticIpação Popular propost~ é umInstru

mento de popularIzação das atividades parlamentares da Cãmara das Deputados, fortã
lecendo a sua representatividade junto à população, permitindo a instItucionallzã
ção de un canal permanente de comunicação entre o Poder legislativo e a CO/IllJnidade";
8fIl'Jllando a possibllidade de cidadãos, individual ou coletivamente, influírem. a
qualquer tescc, sobre os destinos do País

A CDlII1ssão será taJllbém instrunento pemanente de l.1:.caHzação da
atuação das entidades Federais e do cunprir.Jento da Lei. através do acionamento in
di.vidlJal ou coletivo P.s~stões encsmin."laoas à CUI'lissão poderão contribuir, 51]:
nlficatlvamente, para o auncnto da eficácia- da ação da Actn1nistração FúOl1ca.

a:UL'SIT.I:D'FilJ:lICJ1tlçrAID

51lõ! - Qualquer cidadão poderá. individual ou coletivamente, fazer
sugestaes de prcpcsfções legislativas que poderão ser acatadas e transformadas em
projetos legislativos, pela Comissãa, na forma da Le!.

§2" - Qualquer pessoa poderá, diretamente ou através de organiza
ções populares ou associações civis. fazer reclamações e sugestões na defesa r:Jõ
~1'1I'ento da lei .ou contra erros, omissões 00 aOOsos de poder. no âr.hito da Admi
nlstreção Federal. -

,~~ ~_~~ ~ ~~n~~ 'U"" .....'..~

Dê_se a seguinte redação ao parágrafo 2Q do Artigo 69 do Ctlpítulo V:

§2tl - O rúnero de Deputados OlstrItais, eleItos distritalmente em cada uma
das ~onas Eleitorais do Distrito Federal, assegurada- a representação minimade um
Deputado por Zona Eleitoral, corresponderá ao triplo da representação do Distrito
Federal na Cámara Federal, apllcandOwse-lhe no que couber. o artigo e seus pará
grafos. -

Dê-se ao inoiso :::1, do art160 as, e. seguinte redação:

"0 ingresso no seX'lTiço :;;úbll~ol sob qual~uer regi:e, de;en

derá, salvo os CSrgos e funções ea eecaeeâe, de Q:i?rovaçJi'o prévu

ea concurso pÚbhco de provas. se::á assegurada a ascensão i'u:1ci.Q.

na! na carreira :c.ediante promoção o~ provas inter.os.a e de t!1m 
1.09, com. igusl peso".

o critério pretendido ];Ie1a d1s;posição, de rcJ.acionar

ma1o~ eea a I:aDOr X'eriUQeraçàol aeve ser fixado ea lei !'ederel
tr r.ão f:ioca-r ea a.beno oc~a está, podeIUio gexar duvidosas in _

'terpre-taçõea quanto e. J.egisla;ões de outras esferas de Gover

110.

JUSTIFICAçeO:

Bessalvsm-se os carso9 em co::Ussão, que nã\:l são suscept:! 

veia de .preench1t::ento atrs.vés de concurso público.

~DA lP11326-1
\:I C:'''::J:IX4-rin Jcll .uflU.~n.::: VASCCliC.r::LLCS •

f!J p;,z.'U:110

=_~,.-_------11i:nO/~~~

~~~~ ~ ~:llIM!~ ~~;J::í~jjtd;- ~6.uz,.u.o t.q./Me

"Dispõe sobre a criação do conselho. Metropolitano"

Art _ O Conselho Metropolitano cOllilor-se-á de 33 (trinta e três)ConselheI.

~~~sr~~~=~~i~~o~~~c~i~~e~i~~~~:t~~d: =~c~~I~:o Metropolitana, div!

§1l2_ O mandato de Conselheiro "Metropolitano será exercido concomi
tantemente como mandato de Vereador, sem ônus ad1eional, devendo as Câr'laras I-lInI

• cipais elegerem seus representa..,tes.

Art _ Corr.pete eo Conselheiro Metropolitano:

I _ Aprovar Plano de DesenvolvimentoIntegrado da RegIão Metropol!
tana;

II _ LegIslar sobre a organização, ilrplantação e ad1li~istração dos
servIços públicos metropolltanos, na. forma definida pela Constituiçao do Estado,
especialmente nas áreas de:

a) Uso do solo metropolltanoj
b) Transportes e sistema Viário;
c) Produção e distribuição de gás COCIiJust!vel canallzado e aI,!

trificaçaoj
d) Abastec1rnendo d'água, rede de esgotos e serviços de l1npezaj

e) Educação e saúdej
_ f} Preservação da meio-ambiente;

g) segurança Públlca;
h) Arrecadaçik) de taxas. ctIntribr..d.ção de melhorias, tarifas de

preçOS pela realização de servIÇOS' metropolitanos;

~ n"'O"U'T1'ICA>;IO_-__-_~__--'-,

nnl... 'eo.,so!"',,,,eoOllula
PLENARIO

o clamor da pnpulAção do Distrito ~eder2.1 po: elegei'

seu Governador e seus Deputados, não se aplacará sem que tal'lbém lhe
seja garantido o direito de elegê-los em 15 de novembro de 1988.

O DIstrito Federal, encontrando-se no auge de uma das
maIores crises de sua histôria, fruto do programa de um gov.erno de
transição. ressente-se da ausência de soluções urgentes para os seus
problemas, o que passa seguramente pela .eleIção do Governador, não P.2,
dendo, portanto, ser postergada para 1990 a adoçAo~dessa medIda •

DIllDmSmmm:I1mElJn:X:IllCIIlIJIlIQml1llie

§1" _ A eleição do Governador Distrital, dao Vice_Governador e

dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Prefeitos, Vice-Pr,!
feltos e Vereadores par~ mandato de igual duraçã0 1 na forma da Le!.

Dê-se a seguinte redação ao §1s:l do Artigo 69 do Capitulo V:

EBBflDgIllJmlllBRoos:r..omOBlllcOllls:c:rIllCIOftll
JU;:,fIn:ll;ric:

A emenda introduz "os ~iDl1J:ll.\is Supllr1crllD" p:lra lIGtabela

cer coerênaill entre este texto e o dieposto no arta~ 111.

Di-se ao ~ 1'. :lo artigo 131. Do seguinte redação:

"5 li - ljiio serão ob~llto de deleg.ação os atos de eOl:'iletên

<:1& exclua1va do COf1õ%1l8S0 J'l'aC1GfUl1.. os de cc:ltpetênc1:l privut1

va tia cãeara.?ede1'Sl. do Senado do. R&~bl.1ça ou dos ~ibuaais '

:iuporlOrlls. a l:ll:téril1 reservada ii lei occple:en-:ar. n=. a le,;:'1'1

laTão sobre:" -

... ec.enda "el1%l1,52." O 'textO do Capí~o Ill, do Título I:r.

.roS1':?ICACXO:

. Su!U";ir.e.m-se os artigos 375, 376, 377 e inOisoS, e 375 e pa:d'gra

;cos.

EMENDA lP1l327·0
l'"! _ cc~aT.:=": JC~ ""x,,'",,-' n:;: v;,aooxo=cs

tJ :m:=c
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EMENDA MODIfICATIVA

engloba.
da base

r=·P"jj;'~

(l?ioâ-eJ

JUSTInCATIVA

Controlar o Sistema Monetário
alll!!m de competêncIa de emitir moeda, outras variáveis

1l0netárJa que atuam de forma direta no Sistema.

l!J PLEN'RIO

Item VII - Controlar o Sistema Monet!

guinte redação:

DISPOSITOVO EMENDADO: Item VII do Art. 54.

o item VII 'do Art. 54 passa a ter

p:rp~~~'~

[ITi2j'~ã(ã7l

'EMENDA-IPI1342-3
t' CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

dfvereos org;;l:os públ1cos, o transporte marítimo propriamente dI

to, etc. Dado a sua complex4lade e a sua variada gama de intere,!
ses que gravitam em torno do porto, provocando não raramente a

interveniência da administração protuâria como principal órgão

disciplinador, é de vital amocrtêncfa que o comando das oper!.
ções ncr ruãr.í as esteja concentrado em mãos dD ooaer público

O porto, como principal porta ab~rta do País, envo!
ve aspectos relacionados a soberancia nacional. Sua pr-Lva t Lzaçãn

atrairia- as empresas que operam no transporte marítimo, em

maioria ligadas a poderosos Q!"tJPos. multinacionais, com interesse

no produto ou no mercado brasileiro. Naturalmente seriam essas

empresas as mais interessadas e capacitadas técnica e finance!
ramente a investir nos terminais portuários Uma vez instaladas

nos portos organizados, o passo seguinte seria o transporte i,!!

terior e a dominação de todo o canal de distribuição, sabidame,!!

te importante no comercio. A consequênc1a seria a desnacionali

zação de um segmento da economia totalmente nacional e em fran

co desenvolvimento.
Os trabalhadores, por suas entidades ele classe,

tem reiteradamente se manifestado contrários à p'rivatização dos
portas, face suas consequências danosas aos interesses naci.!:?

nais e ao próprio mercado de trabUl10 das categorias
Entendjlm ser do interesse nacional a criação da r~

gr8 constitucional acima referida. Em caso de sua aprovação, s,!

ria conveniente disciplinar, nas disposições constitucionais

transitórias, as situações existentés •

EMENDA lPl1339-3
l!J cnmITUINTE ~ SAO THIAGO

('l PLENARIO

r.r- Tlno/.....l'l'~~

tu<o/....r""",,1o

o atual roodelo lnstltl1Clonal metropolitano é ineficaz; sobretudo em
consequência da falta de ajJtorldade e representatividade na sua concepção

As Regiões Metropo1!tanas bras!1e!t'a~ concentram grandes parcelas
da população que exigem, legitimamente, servtçcs pútiHcos cada vez mais eficientes.
E preciso, portanto; integrar o planejamento metropolltano, organizar. implantar e
alinlnistrar os serviços metropolitanos, de forma a que se atenda com rapidez, sem
cesperdícros e conflUas, as necessidades da populaeãn a nível eetrooolItaoc,

(I]UISIJifIlilillT1CJ'A"lç:IJD

UlliDlll15U1mmmmffimIDmCmJ:lrnomftrna

BIil8NIlJ:lIllIlDlliF.lROOSlrOJl108mOONSmlrlll[l!ÇnO

~ Inclua-se onde COUb~r) ~-- (a..p./Ú llL) ~ 71-h...J'o
.p;:.' I I

Art. - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de estudos
para empregados e filhos de empregados) poderá descCJ,nta1: essa impo!,

tânclo do recolhimento do salário-educação.

1) Outros serviços ccnms, definidos por Lei Estadual:

Art. _ Os orçamentos da União, Estados e Municípios integrados na Região
MetropolItana, definirão dotações específicas necessárias ao planejamento,execução
e operação dos servtçcs metropolitanos.

CESAR CALS NETO

r?"DB'~

fW';mJJ

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP1l343·1
t: VILSON SOUZA

tJ PLENARIO

A microempresa representa hoje no are
sil"uma enorme. parcela da economia. com milhões de p~ssoas

dl;eta ou indiretamente envolvidas neste tipo de a~ividade

Esta Emenda visa a proteção da microempresa e ajuda sua so
brevivência.

Acrescente-se o item III ao Parágrafo 2Q

JUSTIFICAÇAO

JUSfIfICATIVA

do Art. 270.

EMENDA MODIFICATIVlI.

- Modifique-se a redação da aLfnea c, inciso VII do art. 12,.para
a seguinte redação:

c) ~ invioláveí o sigilo da correspondência e das comunicações em
geral, em quaisquer circunstâncias.

Item III - NDo incidirlio impostQê
da UnIão. dos. Estados. tfos Huni'c!pios -e do Distrito Federal
sobre as microempresas. definidos em lei.

O artigo proposto apresenta redaç.ão destinada a preservar a invio

labilidade da correspondência e das comunicações, como, aliás, consta
• da propria Constituição de 1969, no artigo 153, § 90:

A pereuasãc para violar o sigilo, mesmo diante eutoct aação judici.

aI , para investigar crimes, significa retrocesso e porta aber-ta para
abusos de autoridades, sobretudo no interior, onde os Juízes são v!tl

mas de .pressões de toda natu-eze , ~ preferível rliFlcultar a descober

ta de autoria de um "rime, muitas vezes suposto, do que ensejar a pr!

tica abusiva de outros e favorecer o autoritarismo, as perseguições,
as violações da liberdade, chantagens e corrupção

Os militares nostraraa-se mais precavidos em sua Constituição de

1969. SalJem que a Serviço Nacional de Informaç~a (SNI) munido dessa

chave, poderá transformar suas vidas num inferno de perseauí ções e
chantagens.

As constituições dos países so"Cialistas não ebrIram essa oportunr
dade a seus serviços de segurança e, no Ocidente, onde ainda existia,

há uma preocupação dos partidos democráticos em antJlar tão perlgodo
prevllégio.

Além de tudo, é preciso estabelecer coerência com outras disposi -

EMENDA ADITIVA

_ acrescenta-se ao art. 86, o inciso XI, com a seguinte redação'~

XI _ As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente

responsáveis pelos danos.. que os seus servidores, nessa qualidade, cal:!

sem a terceiros. Caberá ação regressiva contra os causadores do dono,
nos casos de culpa ou dolo.

JUSTIFICAÇ1tO

(!J PLENARIO

A omissão deste dispositivo decorre simplesmente de um lapso,

pois consta de todas as constituições precedentes (ccnst; de 46 art.

194, Const de 1967, art. 105j Consto de 1969, art. 107).
A Inclusão dá respaldo aos preceitos da legIslação civil sobre

, a matéria e às normas de direito adminIstrativo em geral

,EMENDA lP11344·0
t: VILSON SOUZA

Ef necessário, -para sanar tais problemas e para maior
garantia dos direitos trabalhistas, que a Inspeção do TrabalhO
seja fixada na Constituição, como atividade normalizada e execu

tada pela União.

Por estas razões, justIfica-se a aprovação da presente

emenda que é uma reivindicação da Corporação Inspetorial do Mi 

nistério do Trabalho.

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSItIVO EMENOADO: CAPITULO II - DA UNI~O

ART S4

Praticamente a totalidade oos pafses do mundo adota- I'
a referida corwençâc nQ 81 e mesmo o Brasil jlJ e ra:tificou,

apresentou denúncia, no ano de 1911, justamente quando. no üoverr-c r
{:IQ Presidente Médici, foi acusado, no foro internacional, por não

cumprI-lo.

I
I

JUSTIFICATIVA:

O presente Slbstltutlvo, nessa fase de sistematização. ob

jetiva racionalizar-todo o cap!tUlO'"do Projeto de Constituição dest~do à, . .
5egJrança Públlcs. redJzinda o texto atual, COlPCStode clnca artigos e diver
sos !nclsos e parágrafos, em apenas un artigo, quatro incisos e Ull parágrafo.

foram mantidos no artigo 252, apenas, os principios ins
titucionais Inerentes aos órgãos que integram Q srstalia. de seg.rrança Pt:tr1J.ca e

que devem merecer tratamento const1l:t.x::ional.

No que se refere a organizaç'ão .e funcionamento dos ór
gãos do sistema de segurança, previu-se a edição de Lei Corrplementar para dis

PU' srore a IlI8téria.

A Inspeção do Trabalho é uma instituição de caracter

mundial que constitui, na prática, uma das _aiores garantias C~

apllcaçl!o das leis de proteção ao trabalho, se adequadamente cons:~

tu!da.

A atividade é regulamentada internacionalmente pe! a
Convenção nQ 81 da Organização Internacional do Trabalho e pe_ê
Convenção nQ 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a t raz a-,
lho na indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricultu=~

(rural) •

lJ-P-1< ';;:;""i?:f':' IV <tO
EM:IDA tmIFICATlVA: r" I\l.~ "

Art. 252 - A 5egJrança Pública é a proteção que o Estado
proporciona à Socledade para a preservação da ordem pública e da ~ncolt.tnidade

das pessoas e do patr1rrõn.1o observados, nos respectivos órgãos. os seguintes

princIpias institucionais:

I - APolícia Federal comete o exercício da polícia aónl_
nlstraUva jodiciária-repressiva da l.kdão I10S casos estabelecidos em lei.

II -As Polícias Milltares, organizadas com base na l1i~

qda. e na disciplina, cmoetea o exercício do policiamento preventivo ostensi

vo fardado, a fim de assegurar o COlpr1mento da lei, a marutenção da ordem pú
blica e o pleno exercício dos poderes constltuidos; são forças auxiliares do

Exéttito e reserva deste para fins de mobilização.
III - Aos Corpos de Borttreiros, organizados com base na hI.!:,

rarqu.tp.e disciplina coopetem as ações de defesa civil e segurança contra -in_.
IV - ~ Polícias Civis ~tem o exercício da polícia ad..

Illinistratlva e judiciária-repressiva nos casos estabelecidos em leI.
Parágrafo Weo - As normas gerais relativas à organizar;iio

e carpetência dos órgãos de seg.aança pública serão r;gu1adas através de lei

COIl>Ierentar.

O dncãsc X\lI do Art~ 54 do ~projeto, passa 8 ter a
seguinte1:edaçl!o:

.J.JSTIFlCATIVA

Art. S4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XVI - Organlzar, manter e executar a Inspeção do 'rraae.,
balho, na rcrea de Que se dispuser em lei ou Convenção Internacio _
naj ,

:EMENDA lP11340-7
t: IE'UTAOOÍloNALoo CEZAR aJELl{)

r"'P;;~~
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CESAR CALS NETO

CESAR CALS NETO

'~ld"""c.w,,"Io/lul'."'II'"

PLE"~RIO

EBEflORlUlfOJUBROCSmOlJJOBIlIOONsm:IIlr,IJJ:I}JlO

tnto/,ulr"lUÇ1o' ~ _

Art. - O Poder Executivo poderá opinar oficialmente,ou, até
esmo, oferecer emendas a Projetos de Leis que não tenham sido por
ele propostos.

Art. - fica assegurada aos substitutos das serventias extr,!
_judiciais e do foro judicial, na vacância, a eret ívaçãc no cargo

de titular, desde que estejam investidos, na forma da Lei, na data
da promulgação desta Constituição

tUr~/'u't1f",.çlo

l' f1M8fllJAmIlCUlPJID08111J1liIJELIC[]N5[(lmmU:t~a _ Inclua-se, onde couber; ...-...o-u.IUo
X) d4., Jh~fs 1:<""'I,./-I"",-ÇS

"Dispõe sobre a efetivação de substitutos de serventias extra
_judiciais e de foro judicial"

JUSTIF'ICATIVA

J:lllImUSmmmmllllillUmmcmOlllçmnme

A presente proposição pretende confirmar o direito
adquirido dos substitutos das serventias extra-Judiciais e do foro

judicial, investidos na forma da Lei.

Art _ Compete a União e complementarmente aos Es

tados e Municípi~a éxploração dos portos marítimos e fluviaiS:

diretâmente ou mediante autorização ou concessão a entidade p.Q

bllca.

Incluir, onde couber, no Capítulo I do Título VIII (Da Ordem Ec.E

nêmfca e financeira) do Projeto de Constituição da com.ssêo de

Siste(llatização o seguinte artigo:

O porto é organismo extremamente complexo que envol

ve uma série de grandes segmentos, englohando os serviços portu!
rios, o transporte terrestre. as armazenagens, os transbordos, a
lIllio-de-obra avulsa, o,s despachantes aduaneiros. e fiscalização de

o objetivo do princIpio é obrigar a empresa a mJ.ni.!
trer ensino para os empregados (e não funcionários, expressão desti
nada a servidor público) e os fUhos destes. Não sendo espec1alidad;
da ellpresa a atividade escolar) a manutenção de esta.belecimento de

ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de est'Ldos equivale à fIlan.!:!.

tançao de escola, com a vantagem de desçentralizar e desburocratizar
• atendimento. "

PLENtiRIO

EMENDA lPl1337-7
f'J

EMENDA lPl1336·9
I:

EMENDA lP11338-S
f'J Deputado VLADIMIR PALHEIRA

[!J PLENMIO



EMENDA MODIFICATIVA

~USTIflCAÇ~O

u EMENDA SUPRESSIVA

_ suprbir o inciso ~~f do ertIgo 156 do Projeto de ConstItuiçlo•
.. suprbi:r o erUgo leI do Projeto de. ConstituiçD:o.

..,.. TU... ' .....I1'OC~b __,

O dispositivo em qceet.ãc .extIngue o instituto juddico da enf!
teuse, tanto em im6veis do dominio privado, quanto do dominio públ!
co.

O dispositivo é manifestamente conflitante r-em o disposto no
artigo jir, VII, que atribui à União dS terras de Marinha, e ainda,
com o mersc I e 11 do mesmo artigo.

A extinção da enfiteuse para imóveis públ.icos importa' criar ua
imenso vazio legislativo e normativo C~1ll relação à propriedade e us
dos bens públicos, e visa a atender üruca e exclusivamente a Inte
res~es da especulação imobil1áda.

Com relação à enfiteuse sobre imóveis de domínio privado, por
ser maléria infra-constitucional, deve ser tratada pela legislaçlo
civel ordinária •

A constituição nãa é Ins t rume-tt c adequado para estabelecer todos
os mecanis'llos juddicos de repressão ao ec.rsc do acder eccnôeucc , ra
zão pela qual; atribui-se a Le! Compleme'tar a especificação dos deI!
tos eleitorais, bem como os mecanismos de repressão.

De outro lado, deve-se assegurar a todos os candidatos igualdade
de condições para disputa eleitoral. Para tanto, torna-se necessário
coibir os abusos que se tem praticado coma propaganda e a publlcldade
imoderada nos processos eleitorais, porque elas sé são ,acessíveis'
aos candidatos com maior soma de recursos O nIvelamento da~ condiçõr

es importa na padronização da propagan::Ja e publicidade não só nos
, meios de comunicação, mas através de todas as outras formas de prcpa

ganda, -coao a f1xaç~j de cartazes; 'out-doors', e brindes de toda 
a espécie.

EMENDA 1P11351.2

tJ VILSON SOUZA

JUSTIFICAÇAO

(!J VILSON SOUZA

f'J PLENARIO

- suprllnIr o artigo 471 do projeto de Constituição

EMENDA SUPRESSIVA

.,'-----------" r~'~~~=:J

..""~"••,..b"~..•..", ~1 t;E!õ0]t: PLENARIO

EMENDA 1P11347-4
fi VILSON SOUZA

JUSTlFICAÇio

_ Art. 379 do Projeto deve ter a seguinte redação:
Art. A UnHlo aplicará eouareent;e não menos de vinte porcento f20"),

e os Estados, o Distrito federal e os Munic!pios não menos de vinte'
e clnco porcento l2S~} da sua recelta resultante de impostos e trans
ferê~cia, na manutençiJo e desenvolvimento do ensIno públlco. -

O desenvolvimento e a emancipaçllo de uma sociedade são deter
minados fundamentalmente pelo grau de educação e cul tura de seu povo,
pois, através do processo de conhecimento o cidadrJo individualment'e,
e a sociedade como um'todo, passam a detér as técnicas que lhes pos
sibilitarão vencer os desafios impostos pela complexidade da vida m~

derna.
N:lo há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvIda e livre,e

que ao mesmo tempo não possua um alto grau de cultura
No Brasil as oligarquias que se sucedem no controle do apare

lho de Estado tem demonstrado absoluta illlcompetência na gestão do pr~

cesso educacional, bem coma total ausência de vontade política de '
propIciar o acesso ec processo edúcacionsl de grande maiotia da pop~

laç:lo.
Até recentemente, os gastos co'r\ educacãa , principalmente por

parte do goJerno federal, eram irrisórios, most]'an:Jo o completo aba!!.
dono e desprezo à cultura e ecuceçãc ,

A sug~stã::! visa tornar obrigat6ria a destinação, por parte da
UnHio, de pelo menos vinte pcrce-rtc da SU:l re::eita tribJtáTia em ecu
. caçll::!, e desta rcrme possibill tar qúe a nação rompa com o processo
Jde servidão a que está submetida desde o cesccbr.íee-itc,

Da mesma forma distribui-se entre os Estados e os Municípios
igJal obrigação, mantendo-se os atu:tis dispositivos que regulam a

1ll8t~ria.

EMENDA ADITIVA

.. inclu~~it/ottT:,y-e~~;u~~ o..;~~te disposiUvoJ A-="

Art.Gif" O trabalhador. r.ural terá direito a aposentadoria aos cfn
coenta e cinco anos. e a trabalhadora rural aos c:tncoenta
encs , eee. proventos nunca interiores ao saUrio .. inhlo.

JUSTlFICAÇ~O

ÉMErlDA 1P11348-2,
I" VILSON SOUZA

(!J PLENARIO

:,[ dutor rural, que têm sido vítimas das desastrosas políticas agdcolasI
implantadas pelo Governo. As disposições tornam cogentes e obrigat6r!
as ao governo a criaçllo de diversos mecanismos, e tem como vantagem a
de obrigar a elaboração de um plano quinquenal para o setor agrícola.

JUSTIFICAÇAO

~.enda Substitutiva e Aditiva destinada a prevenir contra a volta
dos "atestados de ideologia".

substitua_se a al!nea e) do inciso II do art. 27 pela seguinte r e
dlçlo: 

,l te! complementar estabelecerá cut rcs casos de inelegibilidade e
os prazos'de sua ceeseçãc t a fim de proteger a normalidade e le
althldade das eleições, contra a influência do poder econ6mic-;;
ou abuso do exerc!cio da tunçãc , cargo ou emprego públicos na
Id.!n1straç~o direta ou indireta, fixanlja ainda sanções crimi
nais adequadas ao desencorajamento das fraudes nos PIei tos

Acrescente_se, depois da al!nea b), do inciso IIl, do art. 27, a
legulnte alloea:
•• c) salvo os casos de inelegIbilidade expressos nesta Constituição

pOE .otivo de exercIelo' anterJor de outros cargos e de parentesco, na
nhu. eidad:lo, no gozo de seus direitos politicos, poderá ser impedid-;;
d. disputar cargos eâetãvcs , desde que tenha sido inclu!do em llsta '
oqanizada em decorrência de prévia consulta interna e.m partido e
pr.lncha os requisitos de idade e nacionalidade, quando exigidos.

o P!:pjeto permite, em sua I:edaçl:io atual, na allnea el do in
cbo U do art. 27. estabelecer inelegibilidade, "tomando em conta -;
vJdI! p.1egressa dcs candidatos, a fim de proteger: I _ o regim~ derau-,

• edUco; 2 .. o p'lobidade administrativa e :5 _ s' Iloralidade para o exe
erere da eendatc ,

A intenção do dispositivo poderá até ser louvável, com' fina!.!.
.. de impedir a part!cipaçllo de pesscae inid/ineas na disputa eleit~

,.1. -
Enttetanto, para comprovar que a ideologia do candidato é rre

-.edUco. que nunca praticou peculato e que mantém comportamento SOM
ei~l correto. -8 maneira possIvel será apresentando atestados polici_
al•• /

A ••nutençâc desses requisItos representa uma retrocesso Tam
.... O !ltt'. 64 do Anteprojeto da Comissllo Afonso Arinos manteve essas
.detnclls do art. 151 de Constituiçllo de 1969, para a disputa de car
... • 1.Uvos, o que, lasentave1111ente, permitiria lIIanipu1aç15es no C8S';;
.. candidaturas !ndesejoiveis ao Poder Executivo e a' vaI ta dos atesta
...... ldeololip -passados pela política, i:Je Uo nefasta rnem6r1a~

A PZ'dPOS!Ç:lo visa 8 afastar esses riscos 1 democracia.
• lnCOllpat.1biUdad~ sed vista posteriormente à e1e1çDo, com

• leu.. do eleitorado ao »oee do csndldato. '

t "sll1 nlS consUtuiçlSes e na 1eg1slaçlo aoderna da Europa,..

fJlI!l'fQA 1P.u345~
I" VILSON ,SOUZA

('l PlENARIO'

r
obes de resguardo dos dIreitos humanos constantes louvavelmente do

projeto.
- Se no inciso VIII, al!nea E, é proibido o registro informático SE
bre 8 vida prIvada dos cidadãos e se no inciso VII, alínea e também
, vedado exercer investigação sobre a vida Intima, como possibilitar
• violação do sigilo da correspondência e das comunicações ?

• __~-:-~ umt_IIl'IUCl••-- ---,

EMENDA SUBSTITlJTIVA

:. fi arUgo 325 do·Prbjeto de ConsUtuiçlp deve ter I seguinte reda-
Cio: -

Azt. _ A Un1lo e os Estados reconh~ce.~ a.iaporUncIa do crEclitl).'
"1'ural. da pesquisa, di ass!sUneia Ucntc~ agropecuárIa e
do seguro &01'1cola. COla0 torlllas de Issegurar. o belll- estar
da populaçlio e o duenvolvlmentf) social e ecortOttIco- do Pa
is, Os órga15s da UniDo dIrigentcs da sua execuçllo seria'
1ntegredos por UIlI representante da Confederaçao Nacional
dÔS TrJlb81~adores na Agricultura e UIlI representante dos- e!

predrios agr1co1as.
S 111 _ A poHt1ca agr1cola da UnUo s-ed estabelecida em Plano '

Quinquenal de Desenvolvilllento AgrárIo, aprovado pelo Con 

gresso Nacional, e compreenderá:
.) ... preços Illinimos justos e garantia prévia de comercializaç§o

dos produtos agropecuários; .
b) _ créet,1.to-.rural, através de rede banctirla oficial e de coop.!.

::r&tlvas# para o custeio e iQvestiraentos, de,!endo ser inte 
gral ao;o pequenos produtores rurais;

c) _ seguro agricola para a cobertura dos prejuízos advindos de
IJcorrêoc!as que comprometalR. no todo ou em parte, a desen
volvimento das atividades agrícolas e pecuárias.;

d) _ assistência técnica. extensão rural e crédito orientados '
de preferência no sentido da melhoria da renda e bem estar
dos pequenos e médios agricultores, para a diversificação'
de atividades produtoras e melho~ja tecnológica,

_e) _ f\sca,l1zação e .contrClI~ de qualidade e dos preços dos

insumos agropecuários;
f) .. arma~enamento para os produtos agropecuários j
g) o incentivo, o apoio e a isenç:lo tribut~ria da atividades

cooperativistas, fundadas na gestão democrática e na
ausência de fins lucrativos, na forma da leij

f 212 -Tod .. i/llportaç~o de produtos agrap~cuárjos in natura, exi
girá previa autorização legislativa.

JUSTIFI.ç:AÇ1tO

D dispositivo sugerido visa estabelecer os parâmetros para a
tix.çlo de uma poUtice agrária de médio e longo prazo, e ao mesmo
tellpo contribuIr para f.crnecer algullas garantias ao trabalhador e pr,2

. Atu.l.~,te o trabalhador rural aposenta-se ,os-se.5stnta e cin-_
co In05-, e tio soaente eee UI" relluneraçlo equivalente a metade- do
saHirto ainiJllo. sendo.vedâd8' a aposentadqdà da espôsa:< .

O regi.tI. consagra ucaa profunda inju$.tJça COlll a claS$e porque!
exige uaa ldlde ~v.nç.da,- lIuit.,s veze5 sub.ete_ndo o trabalhéldor • a
ap~sentlildoria- nos últ~os anos de sua :v1da. De outJ;'eJ. lado, ã conce.!, 
'slo de' uaa reaunençlio de lIIletade do salârlo a!nI.o nlo perlllite que

na velhice, o t;nbalhador rural encontre os Me_ias. ~e_ prover a SUl'
subsi.§Uncill.

Ao vedar •• aposentadorlra da esposa- do. trabalhador..:rural 0_re
giae atuII d1scri~ina .de foraa assi~nto~1 aS-Mulheres, e eoaetc grõs
selra ln"justiçl COM -estas, pois, S-UI carga de trabalho' superior :
auitl5 vezes, ao eto' próprio agricultor. Ísto porque,' no Il&bito da
unidade rural. nlo só assu.e as .esa;as _tarefas e a mesaa carga de_
trab~lho que Õ Marido. co.o ãinda- é respondvél por ~odos õs afaze
res doafsticos. A trabalhadora rural tem uaa carga de atividades s,!!
per-iores a do .arido. e no entanto, a lei nlo lhe reconhece o dire!
to a aposentadoria.

" sugestllo visa corrigir esta injustiça brutal.
De outro lado é imperioso por teno ao abuso em terlllos de pro

ventos da inatividade, cujos índices de reajustes slo monoPolizados
e maniPulado~rno, sublletendo a grande maioria dos -atuais '
inativos a rendImentos interiores ao saUrio-mJ:nimo. Com a cugesUo,
nenhum provento da inatividade poderá ser inferior ao salário minimo.....

EMENDA 1P11,349·1!
}!J VI! SON SOUZA

(!OI PLENARIO
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EMENDA ADITIVA

_ i~~~o~~~aJek0-W~~~~2.gU~~~SPoSitiVo) N.A...

Art. ~ __ A Lei Complementar regulamentará as formas de evitar o ab~

so do poder econômico nas eleiçõ~s, deve.,do estabelecer '
igualmente limitações à pro;;aganda e publicidade eleitoral

--que 'f1cam proibidas, constl tuindo crime eleitora I a confec
ção e distribuição de brindes de qualquer espécie, a fi'Xa
Irão de eartazes em locais públicos e em propriedades priv!.
das, a não ser nos locais previamente determinados pela
jU3tiça Ele1.toral.

,JU5TIFICAÇAO

~ n~cessário coibir o abuso do poder econômico nas eleições, sob
pena de subverter-se completamente o resultajJ eleitoral e'ft favor dos
representantes dos gnndes interesses e::o,Omicos.

Os dispositivos suprimidos atribuelll .0 Presidente da Repúbll..
c. cOllpet~nc1a para pt:esidir o Conselho de Ministros ...

Pelo- regllle ~propos(o,"o 'Pres1idente óa:- Repl1bUca tem suis fun
çi5es delllll1tadas i chdr.a do 'Estado e de irbitro das insUtuiçi5U
deaocrllt1cas, ~fafastado consêquenteiRente das funçOes de- Governo. E,!
te, -por sua vez, ~#COIlP-OSto pelo Primeiro Ministro e pelos dealls
Ministros de Estado (ãrt. 164) sea a parUcipaçD:o do Presidente da

República.' ~'

Pu. esUbiIJdade político-institucional nlo é recoaendbel 
1l8rtlcipaçlo. linda qpe indir~ta, do PresJdente da Repúbllca no.G~

verno, f.ce a po~sibllIdade de influir direta.ente nas decis60 de

Governo.

f!J VILSON SOUZA
,c~,__,.4

r;r----- TU"'... 'I1'~' __,

EMENDA MODIFICATIVA

_ substituir a redaçlo do § III do art. 98 do Projeto do Relator pe
la seguinte; suprimindo-se o § 21l do lleSIlO artigo.

S- III _ Cada Estado e o Oistrito Federal elegerão três Senadores,
com mBndato de Quatro anos.

.:JUSTIFICAÇJtO

O texto do relator estabelece um mandato aos senadores de oito
anos, o que, no regime democrático de uma sociedade complexa e evolu
tiva não se compatibiliza com o regime representativo.

O regime democrático pressupõe uma permanente man!festação do
corpo eleItoral sobre a atuação de seus representantes, como meio, in
clusive, de controle da açrJo parlamentar. Um mandato de oito anos, pra
ticamente libera o representante em relação <lOS representados, distanM

I ciando-o das demandas que deveria ser portador. A ciência polHica, '
calcada nas lições- de antigos mestres. ensina que a melhor forma de s
controlar o póder poHtico dos órgãos do estado e dos detentores d
mandato é a criação de mecanismos que se convertem em "contrapoderes"
em favor da sociedade, pelos quais possa neutralizar ou mesll'O opor-se
ao poder do Estado. No caso, a fixação do mandato dos senadores em '
quatro anos, em relação ao atual tamanho dos mandatos, é um contrapo
der da socIedade que, pela possibilidade periódica de escolher seus'
representantes, limitaria e controlaria a ação "dos senadores.
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1Pl1353.9 AÇAU

SENADOR ALFREDO CAMPOS

,ulll.o;lll'co""dMIIII'."'uIo

PLEN!RIO

Art. )i - Cabe ação reguisitária de inforntação de doc!!
mentos, inclusive as el}COberta:; .,por sigilo bancário e as relativas a

declarações de renda, quando necessárias ao pleno exercIcio das dire!

t.os e ~iberdades individuais, colet.ivos e poHticos.
44

Art. >l"' - Cabe ação direta de declaração de inconstit!!,

cionalidade de lei ou ato normativo que inviabilize o p1en9 exerclcio
dos direitos e liberdades constitucionais.

Suprima-se a expressão "em qualquer treio de

ccmuntceçãc'' constante da alInea .!! do inciso :I:II do artigo 12 do

ProJeto de ConstituiÇão.

JUSTIFICAÇÃO

CAPITULO :I

DOS DIREITOS DAS PESSOAS

o Capítulo I do TItulo II do projet.o de c~n.!

tituição passa a t.er a seguin~e redac;ão: .

rr;~;''':J

07;~ffiJ

rr;';;;~-"

fui:DnJ

PLENARIO

SENADOR ALFREDO CAMPOS

SENADOR ALFREDO CAMPOS

",
;MENDAMOD:IFlCATIVA

D:ISPOSI'l:IVO EMENDADO: Art. 12, :IV, !!

Dê-se ao inciso V do artigo 12 do Projeto de con.!!,

tlt.uição a seguinte redação:

EMENDA MOD:IF:ICATIVA _

D:ISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, rrr, .!!.

JUSTIFICAÇÃO _
"

nê-se ã al1nea g do inciso IV do artigo 12 do
Projeto- de ConstituiÇão a seguinte redação:

Art. 12 - -••••••••

_ A ~redação original, por sua ext.ensão e compl.!,

xidade de racioc!nio, .tem ..desservido às intenções do dispositivo.
Por essa razão, propõe-se simplificá-la, sera

preju!z!' de sua motivação inicial.

IV - .

JUST:IFICACÃO

d) ê assegurada a livee manifestação indivi

dual de pensament.o, de princIpios éticos, de convicções religosali 7
de idéias filosóficas, polIticas e de ideologias, vedados o anonlma

to, a li incitação à violência e ~efesa de discriminação de qual:
quer natureza;

Dê-se ã aj.Inea !!. do ãncã.so UI do artigo 12 a

Art. 12 - ..

t:I:I - .

A expressão que se pretende suprimir cerceia

o alcance do dispositivo.

Deve-se impedir a existência de qualquer tí
po de discriminação, por subestimação, estereotipação ou degrada

ção, independentemente de que se) a veiculada pelos meios formais

de comunicação.

A present.e Emenda visa a aprimorar a redação
oferecida pelo Projeto, sem modificar-lhe a substãncia.

e. obrigações,

ef o hometn e a mulher sãd iguais em direitos

PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. 12, V

--Art. 12 - .

v - A CONSTI'ttJIÇ1\O DE FAMILIA, PELO CASAMENTO OU

tJNIlO 8STJtVEL ENTRE HOMEM E MULHER, BASEADA' NA :IGUALDADB ENTRE OS

SEXOS.

- seguinte redação:

EMENDA lPl1356-3

l'l

'EMENDA lP11357·1
(1

t'P;;'-:J

fW/~Í>LiiJ
U.'O}......I.~O,

SENADOR ALFREDO CAMPOS"

EMENDA ,M0J;l:IFICA'l'IVA

D:ISPOSITIVO EMENDADO: CAPITULO :I DO TITULO :n

Ent.1:e os prinetp10s fundamentais do Estado brasilel1:o d!:
vem ser rinc1uIdoB aqueles que orientarão a sua polItica externa. Os
princIpios propostos na redação do primeiro artigo vêm sendo adot!,
dOIl pelo Brasil..

No segundo artigo, por jã estar consagrada no Direito p!

trio, mantivemos a expressão "tratados, convenções e atos intern!.
clQna18", empregada pela Constituição em vigor.. O disposto no § 19

visa a pe_rmit.ir ao Legislativo o exercIcio do poder de fiscalização
que lhe -incumbe. A proposta contida no § 29 almeja transformar em

regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurispr.!:!

l' ência brasileira: a supremacia da norma internacional decorrente de

manifêstação expressa da vontade do Governo brasilelro, por interm!

dio do Executivo e do Legislativo..

O terceiro dispositivo visa a permitir que o Brasil, ate::!

to' às mudanças e ao progresso que se operam na .ordem . internacional,

possa, se o quiser, ingressar em organizações supraI\.ac!onais. Na Am.ã

rica, jÁ se fala na fOrJllaçâo de um mercado comum lat.ino-americano. No
IXlOIIlento em que se elabora a nova const.ituição, nâo se 'POde esquecer

esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisão, pela aprov,!

ção do tratado, deve ser tomada por "quorum" e processo especiais,

J.sto i, os mesmos previstos para a emenda ã Constituição.

Por último, é necessário, t.ambém, est.abelecer os prlnc!

pios fupdamentais que orientam o indeferimento de extradição,. i~stitE

to que visa ã cooperação int.ernacional na repressão da criminalidade.

CapItulo UI
Dos Direitos e das Relações Internacionais

11
Art. ,;:f - O Brasil orientará sua polltica externa pelos

princIpias da independência naci-onal, do respeito aos direitos do h2
mem, do direito dos povos ã autodeterminação e ã independencia, da

igualdade entre os Estados, da solução pacIfica dos conflitos !ntern~

cionais, da não ingerência nos assunt.os internos dos outros Estados e

da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o pr2,
gresso da humanidade.

1("
Art. );.f - os tratados, convenções e atos internacionais

celebrados pelo Executivo dependem de aprovação do Congresso Naci2,

nal, excetuados os que visem simplesmente a executar ou interpretar
atos pré-exist.entes e os de natureza meramente a~dministrativa.

§ 19 - Os acordos do Executivo, conclutdos sobre maté
ria da competeneia exclusiva do Poder Executivo ou para executar tr~
tado, convenção ou outro ato internacional já aprOvado, serão levadO;

ao conhecimento do COngresso Nacional até três meses apÓs sua conclu

,são. Se forem considerados relevantes para a segurança do PaIs, d~
les~ã conhecimento apenas às Comissões Técnicas incumbidas de,

na Câmara re~era'l e no Senado da República, estudar mat.érias sobre

relações internacionais.

§ 29 - Os tratados, ccnvençêee e outros atos intern!.

cionais celebrados pelo Brasil se incorporam ao direito interno e têm

primazia sobre a lei.

Art.*-O exeeeãeac de competências derivadas desta
'Constit.uição pode ser atribuldo a organizações internacionais} desde

que a l\provação do trl\t.ado se efetue pelo mesmo procesSQ e pelo mesmo

"quorwa" previstos gara a emenda ii constituição.

Art. ~ - O Brasil não concederá a extradição por crime

polltico nem, em caso algum, a de brasileiro.

JDST:IFICAÇXO

í EMENDA- lP11354-7

l'l

dada.

docu-entos;

ParÁgrafo único - Qualquer juiz ou Tribunal, observa
da••• regras da lei processual, é competente para conhecer, proce,!

.are julgar as garantias constitucionais, salvo a previst.a no item

VIII deste artigo. 19
_ Art. • .$f/ - COnceder-se-á ~-corpus sempre que al-

guia sofrer ou se' ollGhar ameaçado de sofrer violencla. ou coação em
.u.. libllrdade de locomoção, por ilegalidade oa abuso de poder.

Art. 13- - COnceder-se-á~~~ para asseS-urar o

conheciJD8nto de informaçõ~s e referências pessoais, e dos f1hs a que
se destinam, seja~ essas 'regist.radas por entidades pa.z:oticulares ou

públicas, inclusive as policiais e as militares e para a retifica 

.çio de dados, se nio se preferir fazê-lo através de proces-so judi 
olal ou administratgJO sigiloso.

Art.~ - Conceder-se-Â rlandad1Nl!lt segurança para pro
tagar direito l!quido e cert.o, individual ou'~letiVo, não amparad~
por "b,beas-eorpus' ou habeas-dat.a", seja o responsii:vel. peill. le9ali
da4e ou abuso de poder~ca ou jurtdlca, de direito públ1:
co ou privado.

Parágrafo \lnico - O mandado de se9urança coletivo pa
ra prot.eger direito l!quido e cert.o não amparado por habeas-corpus

pode ser impetrado por partidos POlIt.icos, organizações sindicais,
aSllocinções de classe o associações legalmente consti tuIdas em fun-

cioneDlent.a há, pelo menos, um ano, na. defesa aos interesses de . seus
melllbros ou associa~s.

§ 19 - 'rodos ~ii:o iguais perant.e esta const:1t.uoção e a

VIl:! - ação direta de declaração de incort$tituclonali-

Art.. 39 - são sImbolos nacionais a Bandeira, o
Hino, "O Escudo e as Amas da República, adotados na data da promul
gaçio desta Constituição, e outros previstos em lei.

parágrafo único - :e livre o uso de s!mbolos na
cionais pelo povo, na forma da lei.

Art. 49 - A t.odos ê permitido fazer ou deixar
~ razer o que nio lhes for proibido por esta COnstituição e pela
1.1.

~ - habeas-corpus I

:I:I-~'

:I:I:I - mandado de segurança,

IV - mandado de garantia constitucional,

V - ação popular,
VI: - açio penal privada subsidiária I

VII - ação requisitória de informa.<;Ões e exibição de

'be ...se ao ~Itul0 I do Projeto de constituição a

I - a ecbeeema do Estadol

11 - a nacionalidade I

111 - a cidadania;

IV - a dignidade lnatinglvel da pessoa humana;

V - a representação popular;

VI - o pluralismo pol!tico.

Art. 29 - Todo o poder emana do povo e em

eeguinte redação:

§ 59 - Esta Constituição assegura os direitos, liber

4a4••• garantias decorrentes do regime e dos princIpios por ela
Ildotados ou constante de Declarações :Internacionais assinac1as a At.os

la.Uirnacionais ratificados pelo Póder E)Cecutivo.
6'! •

Art. -3Q"' - Ao Estado é proibido fazer ou deixar de fa-

.ar o que não> for e~ãessamente previsto nesta constituição e na le1..

Art.. W - são garantias const.itucionais:

Art. 19 - O Brasil ê uma República Federativa,
eonstitulda sob regime representativo, pela união indissolúvel dos

Elltados, do Distrito Federal e dos Territórios, e tem como fundamen
tos:

"'1'tTDLD I - Dos Principios Fundamentais

CapI:tulo I - DispOSit;3es preliminares

nome ê exercido.

§ 29 - A lel não poderá exclui): da apreciação do Po 

4er Judiciário qualquer lesão de dlreito.
§ 39 - A lei não prejudicará o direito adquirido,

ato juddico perfeito e a coisa julgada.

§ 49 - e llUlnt:1da a instituição do jiiri, cOllÍ a organi-

• '.açio que lhe der a lei, assegurado o s1g110 das votações, a plenit,!!

de da defesa do réu e a soberania dos vereditos, com. os recursos pr~

vi.tos em lei, e a compet.ência exclusiva para o julgamento dos cri 

.a dolosos. ceaeea a vida.

JUSTIFICAÇÃO

~ TU'~Il"nlflU~h' _

EMENDA SUPRESSIVA

D:ISPOS'lT.tVO EMENDADO! ART. 12. :I:Il:, S.

V;';;~'-:J

rni;j,ffiJPTENSBto

SENADOR ALFREDO C1\MPOS

EMENDA SUPRESS:IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, VU, ~

Suprima-se da alinea ~ do inc1so VII do artigo

12 do Projeto de Constituição a expressão "pelo Estádo ou por pe~

soas flsicas ou jurIdicas".

JUSTIFICAÇKo

A presente redação visa a dirimir qualquer êlúvida

quanto às intenções do disp~sitivo.

EMENDA lPl1359-S
(1

PLENARIO

SENADOR ALFREDO CAMPOS

lPl1355-S

A redação oferecida pelo projeto, reeditan

do redações anterioreS, limita aos indivIduos a extensão dos teE,

mos do capIt.ulo :I, que, efet.ivamente, é mais tur1plQ..
A presente Emenda visa a conferir a verdade!.

ra dimensão aos dispositivos encimadas pelo Capitulo, que tratam

não apenas das pessoas flsicas, mas t.ambém das juridicas.

IEMENDA

Art..;4 - conceder-se-á mandado de garantia constituci2
Dal observado o rito processual do mandado de segurança, sempre que

a falta de norma :regulament.adofa t.o:rne inviável o exe:rclçio dos direi

tOI! e liberdades constitucionais, qar'acterizando-se, dessa forma, a
incostitucionalidade por omissão'.

Art. M-Qualquer cidadão, partido pol1tico, associação

OU sindicato ê parte legItima para propor ação popular que vise a an!!

lar ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, ã moralidade admini,!
t.rativa, ã comunidade, ã sociedade em geral.. ao meio ambiente, ao pa

trblônio histõrico e cultural e ao consumidor. -

Parágrafo único - Na ação popular é vedada a cobrança de

custas judiciais e/.lnorários advoeatICios.

Art • .,lf1' - Cabe ação penal privada subsidiária na ausên.

eia de iniciativa do Ministério público, seja qual. for o crime, desde

que essa perseguição processual não esteja condicipnada a queixa ou a
representação.

§ 19 - Nos crimes de tOrtura, ocori:'endo omissão do M!
Di.tério público, a vItima, seus parentes ou representantes legais P2.
derio ajuizar ação penal subsidiáda.

§ 29' - com o consentimento da vltfma, ou de seus p.!
nnte••ai. próxillO., se morta ou mentalmente incapacitada, quaJ:.quer
pes.oa individual ou COletiva poderi promover a açio. ~
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

seguinte redação:

E;~;~:J

fui:~7frJ

b)- os nascidos no estrangeira que, vindo residir no PaIs
antes de atingir a maioridade, façam curso superior em escebefecânen

to nacional e requeiram a nacionalidade até um ano depois da formatu-

capitulo I
Da Nacionalidade

"Art. 17 - são brasileiros:

I - natos.
a) - os nascidos em território ,brasileiro, embora de

pais estrangeiros, desde que estes não esteJam a serviço de seu paIs;

b) - os nascidos fora do território nacional, de pai

brasileiro ou mãe brasileira, desde que qu.alquer deles esteja a servi

ço do Brasil, e
c) - os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro

mãe brasileira, embora não estejam estes a serviço do Brasil, desde
que venham a residir no território nacional antes de atingir a maior!
dade, neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de quatro anea ,
optar pela nacionalidade brasileira,

11 - naturalizados na forma da lei:

a) os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos
no Brasil durante os primeiros cinco anos de vida, estabelecidos def!
nitivamentra no território nacional. Para preservar a nacionalidade

brasileira, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois
anos após atingir a maioridade~

r.r nxro,,julT,f"'oo;l.

nenumeranôo-ae os TItulos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do Pr.2
jeto de constituiÇão, como TItulas 111, rv, V, VI, VII, VIII e IX,re.!

pectivarncnte, dê-se ao TItulo 11 a sequinte l"edação·
Titulo II da Nacionali.dade, dos Direitos l'o1fticos e dos Parti

dos PolIticos.

!!J PLENl\RIo

ÉMENDA IP1136S4,

!!J SENADOR ALFREDO CAMPOS

InoJ.ua-se o seguinte inciso }OO(I ao art. 13 do Projeto de cons,!::!

tuição, ren=nao-", cf;~

kt.13- .

XIII - participação nos lucros ou nas ações, desvinculada da remJ

neração, ccnforne definido em lei ou em negcclação coletiva, salvo quando se t:r.!
t.ar de arpresa. pública, autarquia, fundaçoo , sccteãeee de economiamista e ent!

dade direta ou indiIetamente controlada pelo Poder PÚblico.

lO<m:lA ADITIVA

DISfQSITI\Q ElmIDTlOO. Art. 13

A particlpação nos lucros é tml iniciativa justa que se prcf.& P.!
ra a atividade privada, cede há lu:::ro.

Nas enpresas píbllcas, qualquer que seja a sua def:1nição jurIdica,
se lu::ro houver ele terá que ser ~ferido à sociedade, â cxmmidade, credora

.pr:l.ndpal e na:Lordas atividades do Feder~, em t:cdas as esferas de sua

ação. Asslm, não é aceitável que a atividade piib~ gere aceec, que não é o seu
fim principal. Quando ele existe, não é Justo que eceeeee os trabalhadores da at!
vidade lucrativa dele se beneficiem, quando há toda ara sociedade carente de freios

e recursos para que, pelo IrenOS, se busquem c.pções para a rrelhxia da qualidade de

"""',
Esta é, em s!ntese, a preocupação bás1ca que nos leva a apresentar

r.r----------nxro/.uITmc.~Io~-----_----,
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cç:z;;;'fl!]PLENJi.RIQ

SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA MOD:IFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, VIII, .:

Dê-se à alínea g do inciso VIII do artigo 12 a

Embora reiterada, em parte, na alInea !2. do ihe!
60 IX deste artigo, a prestação de informação falsa deve gerar

talllbêm esse tipo de responsabilidade, e não apenas o Lançamenbo ou

uso dos dados relativos que não reflitam a realidade.

A expressão que se prettlnde suprimir é plenarnen

1:e dispensável às intenções do dispositivo, fazendo-o apenas mais

extenso.

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIIJ: - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) - O dano provocado pela prestação de inforrn~

çces ou pelo lançamento ou uso de registros falsos gera responsab! "'
lidada civil, penal e administrativa,

~DA 1:P11360·I

fi

Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raJ

Suprima-se o Capítulo 11 do Título 11 do Projeto de eon,!!

tituiçÃo, incluindo-o como capitulo II: do TItulo IX do mesmo proj.eto.

g nosso entendimento que a matéria constante do Capítulo

II c!o !l'!tulo rr do Projeto de constituição deva ser prevista no TítE,
lo ~Da Ordem Social", consoante com a tradição dos textos constit!!.

denais brasilerios.

c)- 05 que, por outro modo, adquirirem a nacionalidade br,!

sileira, exigidas aos portugueses apenas residência por um ano inin

terrupto, idoneidade moral e sanidade fí.sica."

Parágrafo único - Não se aplica o disposto na alí.nea ·a·
do item I deste artigo aos filhos de estrangeiros nascidos en aeron!!,
ves estrangeiras em sobrevôo no espaço aéreo brasileiro ou em navio

estrangeiro no exercIcio do direito de passagem inocente no mar terr!
torial brasileiro.

Art. 18 - A lei não poderá estabelecer distinção entre br,!.

sileiro5 natos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta const,!
tuição.

rI - sem licença do presidente da República, aceitar
comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro ou organismo inte.t

nacional a não ser que se encontre no exterior na situação de refugi,,!
do pol!tiC01

• _ III - em virtude de sentença.judici~l, tiver cancelada
a naturalizaçao por exercer atividade contraria ao interesse naci.2-
nal;

"Art. 19 - Perderá a nacionalidade o brasileiro que:

X - por naturalização VOluntária adquirir outra na
cionalidade;

V;~;'-----"]
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

PLENMIQ

EMENDA IPI 1366·1 ,,~,

seos servidores públicos têm direito a licença espec.1al eos ctncc

anos de traball10 e a.dic:Lcnal por tenpo de serviço para cada ano de efetivo exerc!

cio, é Justo que, tanbém, os t:raha1hadores percebam e tenham direito a tais van~

gens, principaJ.nente, quando, de agora em diante, as duas categorias passam a ter

estabilidade no enprego, conquista só dada ao ftmeionário público até agora.

xxxr - adicional por 1:ellp:) de serviço a cada ano de efetivo exerc.!
cio, wdada a incidencia de cada adicional sobre a SCIlI!l dos anteriores.

tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

fTY~~;'~

fuj;;'JRJ

"SENADOR ALFREDO CAMPOS

IP11362.arAcAvEME\'IDA

rr=';;~0

(iliC;7mJ

JUSTIFICAÇÃO

JOSTIF'ICAÇXD

§ 19 - O sufrãgio é universal e o voto, igual, direto e

d) - a moralidade para o cxerclcio do ll1anaato.

§ 59 - Os militares alistáveis são eleaftlels,observadas as se

secreto.
§ 29 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os

brasileiros que, ã data da eleição, contem dezoito anos, salvo as ~

ceçõee previstas em lei.

§ 39 - 1::vedado o alistamento dos que não saibam expr!
mir-se na lIngua oficial e dos que estejam privados, temporãria ou d!:,

finitivamente, dos seus direitos polIticOSJ

§ 49 - Os militares são alistáveis, exceto os conscritos,

durante o período do serviço militar obrigatório.

Art. 22 - são condições de elegibilidade.

I - a nacionalidade,

11 - a cidadania;
lI'! - a idade;

XV - o alistamento,

§ 19 - são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito

§ 29 - são ineleglveis para os mesmos cargos:

a) - a Presidente da República,

b) - os Governadores e Vice-Governadores de Estado;

c) - os Prefeitos e Vice-Prefeitos,

d) - quem houver sucedido o titular' do poder aaecuewc
dois ultimos anos do mandato.

v - a filiação partidária;

VI - a à:u\icl1io eleitoral, na circunscrição, por prazo mlnimo
de seis meeea,

§ 39 - a presidente da República, os Governadores e Vice-Ceve,;.
nadares de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos devem renunciar seis
meses antes do pleito para concorrer ã eleição.

§ 49 - Lei Complementar estabelecerá outros casos de .±r1eleg!

bilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger:

a) - o regiJo'e democrático,
b) - a probidade administrativa,

c) - a normalidade elegitimidade das eleições, que não pod!:,

rão sofrer a influência do poder econômico ou o abuso do exercIcio de

função, cargo ou emnreao 'Cúblico da admiTl.istração direta ou indir!:,

"a.

CapItulo 11

Dos Direitos Pollticos

Art. 21 - O alistamento e o voto são direitos polIticos i!).

violáveJs.

Parágrafo único - Serã anulada por decreto do Presidente da

República a aquisição de nacIonalidade obtida em fraude contra a lei.

Art. 20 - A lei estabelecerá as condições para a reaquis!

ção da nacionalidade.

. ~ -::,
eeDA MITIVA

DISPOSITIVO, EreDAOO: ART. 13

-se pretende a AsserrtJléla Nacional Constituinte instituir
Brasil lJIl regime de paz na relaç~o de trabalho entre enpregadores e empregados, é

iodispensável qua a Constituição braslleira dê às convereões coletivas im poder

normativo que inviab!1!ze a procrastinação da ex.eCUção de suas cláusulas através
de busca de decIsões judIciárias e recursos nemSetlTJre .,ito justos que acabem
por inviabllb:ar taIs conveoç,ões.

E mais: se as convenções têm poder rorrnativo, menos proble

mas estarão sendo el'l:am!nhados à decisão da Justiça trabalhista que, assim, pode:
rá ser maIs dinâmica e mais atuante. além de ter mel'lOS Infwência e .tnb:aniss~ na

relaçno trabslhista quando en:pregadar e enpregado. tnf.dcJs, buscam a paz social e
e produç1kl, com a consequ-nte redistribuiçllo ela renda e elharia das Ctllldiçlles de
vida e de trabalho.

te parágrafo ooico.

JUSTIFlCAÇXO

Xrt.1J- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• :.

Acrescente-se ao art. 13 do Projeto de Constituiçl:lo o segui!!.

Inclua-se o seguinte inciso XXXII ao art. 13 do
Projeto de Constituição, ~m~ndo-se-os-dema!-9:

-..xxXII .. a cada "5 (cinco) anos de efetivo exe;:

cIcio, se assIduo e não tiver sido punido, licença especial de 3
(três) meses com todos os direitos e vantagens de seu emprego, f,!

coItada sua conversão em indenização pecuniária, se não gozada,

ou contada em dobro quando da sua aposentadoria.

Se os servidores públicos têm direito a licença
especial aos cinco anos de trabalho, além de adicional por tempo
de serviço para cada ano de efetivo exercIcio, é justo que, tam.

bém, os trabalhadores percebam e tenham direito a tais vantagens,
principalmente quando, de agora em diante, as, duas categorias pa~

sam a ter estabilidade no emprego, conquista só dada ao funcion!
rio público até agora.

Esta Emenda se completa com a que ê aereaenceãa

AO mesmo artigo, propondo a inclusão de inciso XXXI nesse artigo.

Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - As convenções de trabalho firmadas entre

entidades representativas de empregadores e trabalhadores terão poder normativo

sobre as relações de trabalho que definirem, salvo quando suas cláusulas ferirem

I principio constitucional, e convenções internacionais,' ratificadas pelo Brasil,

! ceberdc as partes, a. Poder Público e, principalmente, à Justiça do Trabalho CU'll

~ prl..las e fazê-las c:urprlr. -
j

.1

E';;;;;~-----"]

[Çi~flJ

nu.fllllT".. oçIe

Dê-se ao inciso XI do artigo 13 a seguinte redação·

"""'" ADITIVA
DISPOSITIVO nmmAOO: Art. 13, fnc::1soXIII

Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w ••••••

XI - todos têm direito a igual ~emuneração por igual

trabalho, devendo-se considerar os seguintes aspectos:

aI - ê vedada a diferença de salário ou de vencime.!!

to e de critêrio de-;"amissão, dispensa e promoç:ão pelos motivos a que

se refere o artigo 12, inciso rI'!, alínea f,

b) - a lei não permitirá que a consideração de fat2

res pessoais opere além dos limites da cOlllple/llentarid~dé.~

Dê-se ao.inciso XIII d:J artigo 13 d:J Projeto de censtituição"a
guinte redação,

12. Suprima-se a alInea! do inciso ~do artigo
-J:.3"'do Projeto de Constituição.

Trata-se, efetivamente, de matéria a ser co

aeUda à lei ordinária, por seu dinamismo e impossibilidade de

detectar, no tempo corrente, sua esnecificidade.

Dessa forma, a presente Emenda visa a subme-

ter o assunto ao acolhimento da lei ordinária, isentando o texto

constitucional de sua determinação, como fruto de solicitação da

EMBRAPA, órgão máximo da pesquisa agropecuária em nosso País.

Esta Emenda visa a evitar que SUbs,15~a ou que se reprod~

dza t1h Edturo. em qualquer setor do serviço público, o que hoj e acont!:,

co, d~ o acessório da remuneração - a tItulo de veneaqens e adici2
nais - sup1antar,0 principal (a remuneração básica).

~A IPI t'3~3~6 tCAv
•

tJ SENADOR .AD.FREDO CAMPOS ---------,

I:J PLENARIO •
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SEN'ADOR ALFREDO CM1POS

SENADOR ALFREDO CAMPOS

SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA lP11374-1

tJ scNAOOi:,FEDERAL ALE'R.G.tJo CAHPOS

dispositivo ..

Dê-se ao artigo 44 do projeto de constituição a'

seguinte redação, eliminando-se seus parágrafos:

Art. ~4 - O Defensor do Povo sera eleito pelo

COngresso Naciona"!, dentre cidadãos brasileiros natos, com mais de

trinta e cinco anos e de reputação ilibada, tera mandato de dois

anos, permitida a reeleição por uma só vez,.e a quem serão atribu!

das a inviolabilidade, os impedimentos, as prerrog~tivas prOces

suais dos membros do Congresso N'acional e os vencimentos dos :iu!
zes do Supremo Tribunal Federal, proibido o ex~rctcio de qualquer

outro cargo ou fl1Dção públ1ca.

1r.lo/~ul1lfle~çb-------------,

t:ntendemos estar a maté~ia prevista neste CapItulo errg

nearnente colocada no texto do Projeto de Constituição.

1:! o nosso entendimento que ela deva constar no TItulo V,

após a previsão do Ministério P~biicO e da Df!fensori,a d~ovo.

NeSse sentido, apresentamos Emenda visando a criar no Tftu

lo V, do texto ora emendado, o Capitulo VII sob o titulo: "Da Ouvid~
ria Geral".. -

JUSTIFICAÇl\O

tituição.

Art. 29 - t livre a criação de partidos polIticos,

resguardando-se, da sua organização e funciqnamento, a soberania na

cional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos funda

mentais da pessoa humana, observados ainda os seguintes prine'I.pios:

Suprima-se o Capitulo II do TItulo UI·do Projeto de Con.!!

Qn a adcçio da toodida, anpllareros a efetiva part.1cipaç80

dos sindicalizados na vida eleitoral sl1d!cal, evttarercs que sindicalistas pro

f1ss10na1s insistam em ocupar vários cargos ao mesrrotenpo, derrocratizararos
mais airda essas eleições, e darelros aos sindicatos, federações e confederaljÕes

cond1ções de, na prática, t::raõal.haran durante três anos de ~to ininterrupta

nente, cem toda a estrutura de p:der instalada e em funcionamento.

Para ajuste dessa nanna ã si'bJaç.oo vigente, bastará que

lei onllnãria discipline os mandatos em vigor e fixe o princIpio pelo qual, das

de a regul.aIlentação até a entrada l3I1 vigor desse diSPOSitivo, os ciJIil1datos ~
tos se suJ:rreterão a mandatos menores até que, no dia aprazado, far-se-ão elei:

ções gerais em todos os organisrros sindicais do Pais, s:lItultcmeamente.

JUSTIFICAÇÃO

vel,.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art'. 17, IX

Inclua-se a seguinte à1l.I-nea c ao item IX do arti
go 17)~~_fU, e:tn ~~~ - -

Art. 17 - .

IX - .

c) - Q locaut.e sexâ punido como crime inafianca-

A presente Emenda vida a aprimorar a redafilão do

PLENJ\RIO

Dê-se ao caput do artigo 29 do projeto de Consti

tuição a seguinte redação:

EMENDA MODI$'ICA'rIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 29

um dos maiores entraves ao controle da inflação

é o aumento descomedido dos preços. Como forma de pressão altista,o

locante acarreta sérios preJuIzos sociais, inibindo inclusive o de
sempenho da.s polIticas econômicas. -

2 inócuo eemaaeê-ac , sem que haja um instrumento

eficaz de punição_

,~...l""'ICO"'llJoIIUI<Q"llllo_-- .,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 44

EMENDA lP11372·5

[J

EMENDA lPl1373-3
[J

EMENDA lPl1375-0

[J
p1

Se é livre o direito de eeeccaecãc, cabe aos seus n:enbros lutar ~

la sua valoriza~ e fortaleclnento, especialJrente os seus dJrigentes. -

Diante disso, é salutar que o Poder Público ouça a entidaàe que

maior representatividade possua diante do segrrento social que diz representar, não
sendÕaceitável que caiba ã lei dizer qual seja ela.

Plante disso, é ind.isf.ensãve1 a ccerecâc do texto prop:>sto pelo

Projeto de constituição.

Se este Projeto de Constituição-bem caro tcda a scciedade civil

brasileira - quer é o desastre1aItento sindical e a transfonraçâ:o das entidades s~

d1cais em OJ:gC1l'ÚSlDS representativos dos trabalhadores e dos enpresários, não é

justo nem aceitável que se transfira à lei o p:der para dizer quem representa mais

ou nclhor im segmento sin:llcal.

Na prática, em verdade, no nundo civilizacbr representa priorita
rimIEnte quem possui, tanbém, maior representatividade. -

1lS!rlJn, a entidade sindical que reunir miar parcelã da caf:e9Or1a

representada é que falará em seu naTe, conceituacão que, inclusive, noU~ os di

rigentes s1ndica1s para un trabalho de noblllzaçâo mais eficiente e um3. ação sindi
cal mais voltada e autent1canente coerente can a classe representada. -

_l\DrrIVA

~ 'fMENDAOO: Par. 17, mcrS) rJ

Acrescente-se ao inciso IV dO art. 17 a seguinte aUnea r ;

r - a eleição pa.rc; a eso:llha dos membros das diretor.Las de
Sindicatos, FederaçÕes, Confooeraçi5es, representantes sindicais de todos os I q!,
veis, juízes classistas Junto ã Justiça ih 'l'rabal.tPserá realizada em Ulla só da

ta em tc:do o território nacional, nos temos que a lei dispuser. -

Dê-se a seguinte redação ã aUnea i do :inciso II do art. 17 do Pro
jeto de constituição: -

Art. 17 - •••••••• _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso II - _ ..

i) se mais de una associação pretender representar o nesnn segnen

to scx:ia1 ou a nesna CCl'I'lInidade de interesses, terá direito ã zepresentaçâo peran

te o Poder PÚbliCo a que, carprovadanente, reunir a maior parcela percentual desse
segmento, lndividuallrente ou não.

se to:::'Ias as eleições sindicais ao:mt:ecern nun só dia em todo

o PaIs, est:arBrOs le\rclndo a c:cincidên:ia de nandatos para as entidades sindicais

e a Justiça trabalhlst:a cl.ass1stzI.

rigida a distorção havida na carta de 1967, ao desdobrar nas allneas

-b" e "c" do item I do artigq, 145 (redação atual) o disposto no item

II do artigo 129 da Constituição de 1946. '

Por outro lado, a permissão de o brasileiro adquirir O!!
tra· nacionalidade (prevista no artigo 21 do Projeto), contraria a trI!.

dição brasileira e principios de Direito Internacional que recomendam

evitem os Estados o surgimento de casos de pOlipatridia. Parece-nos

mais prudente permitir, como nas Constituições de 1946 (artigo 137)

e de 1981 (§ 39 do artigo 711 a reaquisição da nacionalidade brasile!

re, que, evidentemente, reintegrará o ex-nacional ao "status que an
te", isto é, se nato com a reaquisição assim sê-lo-á e naturalizado,

ee essa era a qualificação.

Não nos parece, ainda, prudente ampliar, como o fez o Pro

feec no item II do artigo 19, os beneficios da naturalização facilit;
da a todos os originários dos palses de 1ingua portuguesa. O trat~

mento especic11. dado pela constituição de 1946 (Artigo 129, IV)

portugueses teve por base, não o idioma portuguê's, como se impôs no

Projeto, mas aos laços de afetividade que nos unem a Portugal, cons!

derado Pátria-irmã.

SllllS'l'lTOTIV

DIsrosITIVO EMr:1rol\OO: Art. 17, .inciso II, allnea i

O capItulo II fica reservado aos Direitos Pollticos e um

dos objetivos da Emenda é atender a técnica e a linquaqem legislat!

ve utilizada no Brasil. Entendemos, ainda, que a inelegibilidade
prevista no Projeto (Art. 27, Ir, g) deve restringir-se aos parentes
em segundo grau.

tUfO/Jlll1lflet.;io--- ---,
I>mll\ stJBST1'1'U1'IV

DISPOSITIVOEMENDADO: Art 17, lnciso IV, alínea m

A allnea In do inciso rv do art. 17 do Projeto de Constituição J?:l..:!.

sa a ter a seguinte redação:

~.17- •••••••••••••••••••••••••• _ .

IV- .

Dl) se nais de um sindicato pretender representar o nesno segnento

caw;orial ou a nessa o:m.midade de interesses profissionais, terã direito ã~
sentação perante o Feder Público aquele que, carprovadanente, reunir a rraior~

la percentual da categoria, lndividualnente ou não.

EMENDA lPl1370-9 ~~

\?soo.ooR l\IERID) coece

r.r .l'dlllQ/e~WllJl~/'l/Ie~MIUlo-_--_-_,

EMENDAJP11371-7

t' soo.ooR l\LFRElX) """""

r.r------ .~rdll>ll'eQwlrdQ'rul~QVlldo

r.r fl.fO/'ulf...e.ç1D---~----_----,

JUSTIFICAÇÃO

I - a Blegiblldade,

II - a escolha em convenção partidária.

parágrafo único - são privativos de brasileiros natos
cargos ou mandatos de:

s) - presidente da República,

b) - Primeiro-Ministro,

c) - Ministro de Estado,

d) - Ministro do Superior Tribunal Federal;
o) - Ministro do Superior ':l'ribunal de Justiça,

f) - Ministro dos Tribunais: Regionais Pederais;

'1) - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;

h) - Ministro do Tribunal superior Eleitoral;
i} - Ministro do Superior Tribunal Militar

l

j) - Ministro do Tribunal de Contas da União;

1) - Procurador-Geral da União;
m) - procurador-Geral da República;

n) - Senador;

o) - Deputado Pederal;

p) - Governador e Vice-Governador de Estado e seus sUbstit!!

o diflciplinamento da nacionalidade brasileira tem sião

fe1to de maneira quase uniforme nas Constituições pátrias. A aceita'

qio tlninlze das regras estabelecidas pela COnstituinte de 1980 e, li
geiruaente alteradaa, evidencia a conveniência de aua manutenção, co!:

tos,

q) - Governador e Vice-Governador do Distrito Federal
seus substitutos;

r) - Govornador de Território e seus substitutos;
s) - presidente de Assembléia Legislativa;
t) - presidente do Tribunal de Justiça do EstadoJ

u) - trnbaiXador;
v) - DiplQmata de ca:treira;

x) - aficial_ da Marinha, do E:xército e da Aeronáutica.

Art. 24 - O mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de até seis meses após a diplomação, in.!!

truIda a ação com provas conclusivas de abuso do poder econômico, co!,
rupçio ou fraude e transgressões eleitorais.

§ 19 - A ação de impugnação do mandato tramita em segr!!,
do de justiça·

§ 29 - Convicto o juiz de que-a ação foi temerária

de manifesta má fé, o impugnante responderão por denunciação caluniosa.

Art. 2S - 1:! vedada a cassação de direitos políticos, salvo
em virtude de cancelamento da naturalização, por sentença jUdicial, e
de incapacidade civil absoluta.

§ 19 - Não haverá sanção penal que impeça a perda defini
tiva dos direitos pol1tlcos. -

§ 29 - A aplicação da sanção penal de suspensão aos di

reitos pol1ticos depende de sentença transitaàa em julgado, que a el~
lia refira explicitamente.

quintas condlções I

a) - oerão agregados, pela autoridade superior, ao se cand!
datarem, em contando COm mais de dez anos de serviço ativof -

b) - se e1eitos,os que contam com mais de dez anos de serviço

ativo passam, automaticamente, para a inatividade quando diplomados;

c) - os de menos de dez anos de serviço ativo somente são

eleglveis caso se afastem espontaneamente da atividade.

§ 69 - são lnelegIveis, no território de jurisdição do Utu

lar, o cônjuge e os parentes por consangilinidade ou adoção, até o s;;
gundo grau, e afinidade çonforme a lei,

§ 79 - são ineleglveis os condenadq9 em ação popular por I!:,

são ou endividamento irresponsável da União, do~ Estados e dos Muni

cIp1as, salvo os reabilitados confo"rme a lei. -

Art. 23 - são condições da candidatura para cargos providos
por eleição:

Seção III

Dos Partidos Politicos

Art. 26 - t livre a criação de partidos pol1ticos, resguar
dandO-fie, na sua organização e funcionamento, a soberania nacional~

o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais

da pessoa humana, observados ainda os seguintes princlpios;

1. - filiação partidâria, assegurada a todo cidadão no
pleno gozo dos seus direitos pollticos'

11 - proibição aos partidos pollticos de utilizarem or
ganização para-militar, bem assim de se subordinarem a entidades cu
governos estrangeiros;

III - aquisição de personalidade jurldica de direito pú
blico, mediante o registro dos estatutos na Tribunal Superior Eleit~

ral, dos quais constem normas de fidelidade e disciplina partidárias7

IV - exigencia de que os partidos sejam de âmbito n!
cional, sem prejuizo das funções deliberativas dos órgãos estaduais

e municipais, e tenham atuação permanente, baseada na doutrina e
programa aprovados em convenção1

V - garantia a todos os partidos pollticos do direito
de i~iciativa em matéria constitucional e legislativa.

§ 19 - Soment.e poderão concorrer às eleições nacionais,
estaduais e municipais os part.idos pollticos que contarem o mlnimo de

meio por cento de filiados em relação ao total de. eleitores do PaIs,

do Estado, do~Municrpio ou do Distrito, respéctivamente, proibida
. filiação em mais de um partido. -

§ 29 - são considerados part:idos de âmbito nacional,
como t:al gozando do privilégio de acesso à propaganda eleitoral gra

tuita e aos recursos do fundo partidário, os que tiVerem obtido, na;

últimas eleições para a Câmara Federal, um por cento dos votos apura
dos ou um por cento das cadeiras na Câmara Federal. -

, § 39 - Os eleitos por partidos que não tenham satisfeitO

I às condições dos parágrafos anteriores não perderão o mandato

§ 49 - Na forma que a lei estabelecer, a União ressarci
ri os partidos pelas despesas com suas campanhas eleitorais e ativid;
des parmanentes. -

§ 59 - Os partidos politicos terão acesso aos meios de
comunicação social conforme a lei.

Art. 27 - A criação, fusão, incorporação e extinção dos par
'tidos serão disciplinadas em lei, assegurada a autonomia dos estat;

tal! para disporem quanto a regras próprias de organi ação, fUDcion:
Illento e consulta prévia aos filiados sobre decisões art:idárias. -
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JUSTIFICAÇÃO "Art:. 54 - o:rpete ã Unlão:
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SENA,OOR ALFREpO CAMPQS

SENADORALFREDO CAMPOS

PLEHARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSIVO EMSND1\DO: Art. 6B

r;r-- .UUlllO/CCIlIUlo/.\IICO...'.lo ,

EMENDA IPI I386·S'

l"

PLENÂRIO

·Art. 70 - Ao Distrito Federal compete legislar sobre as

matérias de competência dos Estados e dos Municil)ios".

1Y.
Inclua-se no Capitulo v do Titulo~ do Pr9jeto de Cons-

tituição o seguinte art. 70, remUnerados os que se seguirem:

ru:.'U'O/COIl'sob/oIllCOIllIl.i:o-------,

Art. 68 - g assegurada independência financeira

e administrativa às cârraras MJn1.cifla!s.
§ 19 - Le! estadual fixará limites e normas pa

ra a elaboração e execução do orçaI'1ento da Câmara Municipal, con 

tratação de pessoal e demais despesas necessãrias ao funcionamento

do Poder Legislativo.

§ 29 - A Câmara Municipal elaborará seu OrçameE

to e o aprovará, submetendo-o, em seguida, ao Executivo, que o r.!,

Jeitará caso exceda os linútes fixados.
§ 39 - Aprovado o orçamento, os valores das R!!,

ceitas serão consignados no orçamento da Prefeitura como Despesas

de Transferências Intergovernamentais.
§ 49 - O Executivo Municipal tranSferirá ã Câr1A

ra Municipal, no inIcio da cada mês, os valores relativos ao per 

centual de participação do Orçamento da Câmara, incidente sobre li

receita realizada no mês imediatamente anterior.
§ 59 - As contas da Câmara Municipal serão apr.!,

ai.adas e julgadas pela Tribunal de Contas do Estado.

Dê-se ao artigo 6B do Projeto de Constituiç:ão a
seguinte redação:

Inclua-se a fin3l do !terl. I do art. 66 do ProJeto de Constituicão a

sequ:inte expressão "resp9itadas a lei federal e a lei estadual".

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda, fruto de sugestão da Prefei

tura Municipal, por seu Titular, e da câmara Municipal de Sete La

goas e da Associação dos Vereadores da Micro-região do Alto Rio das

Velhas, por seus respectivos Presidentes,tem por objetivo oferecer

a possibilidade de que o Legislativo Municipal adquira sua necess!

ria independência financeira, em proveito da otimização de seus

trabalhos.
Com efeito, o presente artigo, com a nova reda 

ção oferecida, definirá de vez ta~ autonomia, desat.relando as deci
sões int.ernas desse Poder da int.erferência do Executivo.

Tudo isso se farã de aco~do com a constituição e

com a lei sUbsidiária estaduais , de modo que o Tribunal de Contas

possa efetivamente agir no cumprimento dãquelas determinações.

Estou certo de que esta iniciativa vem ao encon

tro dos anseiosJ.das necessidades das Câmaras Municipais, pois busca,

acima de tudo, provê-las da necessária independência para o exercI

cio de suas funções.

Inadmisslvel é a interpretação da "rrens legis" do item I do art. 66

no sentido de ser a carpetência supletiva do Municlpio concorrente o::n a CCXlpe

tência da U1ião e dos Estados.
Porân, atentos para a rtéxina de "qu::d abundat non nceec", e discon

tando do racicc!ni.o ezpendido no parecer à EDendade n9 3340-0, de

nessa autoria, no sentido de que - o caráter supletivo ~isto no r:esno inciso

a que se pretende acrescer já atende a pretencão da armda", Jul.ganos ser reco
nendável de1xar expresso no texto Constitllcialal que a lei federal e a lei ~

tadual te:rão que ser cbservadas pela lei nunicipal, e não p:ItqUe esta seja "hie

rarquiea:rente inferior" às outras, nas sjm porque face ao sist:ena de repartição

de CCIl{Etência$ entre as pessoas fOUticas , adotado no Projeto de o:astibliçâo,

ao Mlmicip:Lo carpete legislar sobre assuntos de interesse rmmicipal predr::m.inan

te, enquanto ao Estado cabe legislar sccre o que não seja da eatpetência e:
pressa da thião (art. 541 e nemdo ».In1clpio (art. 64).

De:3tarte, refutanos a hierarquia Jur!dica entre as normas da união,
dos Estados e dos amicípios, entendendo que as rresmas se enccntram no tteStID ~

vel, na tredida de suas esferas espacia.1s de carpetência. •

=- Tl Ol O/ IIJ. ' " l1;.1çlio
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suprimam-se os itens XIII e XIV do art. 54 do Projeto de

Constituição.

...........................................~ .

XXIII - 1eg1slar sobre'

a) direito clvil, carercia1, eceeêetcc, penal, asrãrio, eleitoral,
madt.illo, aercnãutico, espacial, processual e d:l trabalho e oormas gerais de dlJ:e!
to financeiro, t:r1b.ttãrio, urbanístico e das execuções penaiEn

0/

JUSTIFICAÇÃO

====--__--"-. 'Ullillll/coll'nh/llllcolll..Io-- -,

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se no art. 57 do ~projeto de Constituição o s,!.

quint.e parágrafo único:

-Art. 57 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Supr.1ma-se a alinea "o" do item XXIII do art. 54 do proj!.

to de COnstituiç:ão.

Parágrafo único - g considerada materia de competência

dos Estados ao legislação regUlamentadora da loteria estadual."

A~ da problenãt1ca eo:lt'lân1catan levado as constituições

mais m::x1ernas a tratá-la cem tal ênfase que lhe dedicaram teâo un titulo deran1n!

d:l "mCllr.fMEXX::NCMIcA E SOCDL".

Esta problemática, eft\IOlven:kl os mais diversos aspectos da vida eC2.
ri3mlca dos pa!ses se inseria no â;rbite de discipllnas jurídicas tradicionais, ~

rán, não clle:gara a rrerecer, até a 2~ QJerra~, o tratamento de\rid::>sob o <I!,

peeeeespecIfico da pol!t!ca eo:n&nica, rest:an3o trXla ma ãrea de arlú.trio a este
respeito, CQ'1t:rar1ard:l os pr1nclpios fundan'entais do Estab Dem:crático de D1re!

to.
o:n:resp::men:l precisattente ao conceito desté Ült!JlD ê que se dese.!!

VOlVl:l o D1l:ette Econ5nteo ca!D discipl1na autôrana, cientificamente elabxada e

pl.enaaeirt:e aeabada,~ ã regulamm~ da p:ll!tiea ec:onãnica. cceo tal,
as ll:lnstitu1 - mais m::Jdemas o têm o::ns~aà:I.

A sua absorçá:J na êrea do ensiro ó:> Direito, que se verificara em

nuitos pa!ses, deu-se ro Brasil, desde 1971, pela sua intr0::3:ução ros currIculos
das~ de D!rei~ de Minas Gerais, são Paulo, Bahia, cearã, Pel:naiItIuco,

santa catarina e vários outros, o:m resureesoe altamente ?JSitivos.

As o:nstitui~ brasileiras, entretanto, ain3a não a ofiéiali~

raro, tal o:::tlO se terna inlispensãvel em 1'DSSO pais para que goze do rresrro COI'lCe!
to das demais, l:aZOO pela qual apresent.arros a presente esenãa,

A plena autonomia conferida pelo~rojeto de Constitu!

ção ao Distrij;o Federal (art. 69 e seguintes) torna incoerente a pr~

visão normativa que ora se pretende suprimir.

JUSTIFlCAÇ1i.O

A inclusão desses itens na constituiçlo consistirã em iE!

coerência grave na texto, haja vista que foi conferida autonomia pl~

na ao Distrito Federal, não se justificando que o seu Poder Judiei!

rio, Ministêrio público, Defensoria Pública, ,POlieia Federal, Poli.cia

Militar e Corpo de Bombeiros continuem a ser mantidos pela União.

r;r flItlO/lmTl''";:;O

f'J PLENAIlIO
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EMENDA IP1138I·4
(!J SENADOR ALFREDO CAMI?OS

EMENDA IP11383·I '
[J SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA IPI1382·2·

(!J SENADOR ALFREDO CAMI?OS

Visa esta Emenda a atribuir aos Estados-membros a co~

: petência para legislar sobre a loteria estadual, em observância às

I
peculiaridades apresentadas por cada uma dessas unidades da _Feder!,

çâo, o que torna inviável, além de impraticável, uma legislaçao g~

ral - ema.nada da União - que uniformize o processo de sorteio lot~

rico.

E'~";;~O
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Dê-se ao § 39 do art. 49 do projeto de constituição a s~

quinte redação:

"Art. 49 - ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

........................................................"

(JPLENltRIO

Supr1ma-se o art. 48 e seu parágrafo iínico _do Projeto de
Constituição.

v - 08 recursos naturais, renováveis e não renová
veio da Platafortua COntinental e da Zona ECOnômica Exclusiva. -

§ 39 - Lei Complementar disporã sobre a criação de -E!!.

tados-membras, mediante a iniciativa de dois terços das Câmaras dos

Jiln1eIpios interessados e aprovação das respectivas Assembléias tegi!!.

1.Uvas e das populações. por plebiscito."

JUSTIFICAÇÃO

O texto ora alterado padece da falta de previsão de in!

eiativa para a criação de novos Estados-membros. Visando a corrigir

essa grave omissão, oferecemos nova redação ao § 39 do art. 49.

EMENDA IP11377·6 f

Suprima-se a expressão "federal" constante, após lei co!!!,
plementã;", no § 59 do art./do • Projeto de Constituição.

4~
JDS~IFlCAÇ1to

Busca-se aperfeiçoar o texto constitucional, elidindo

erros da técnica legislativa.

JUSTIFICAÇÃO

Os Atos InternaciOnais e a melhOr doutrina af1xmau que os
Estados detêm, não a. soberania, mas direitos soberanos sobre os recur

50S renováveis-e não renováveis da Plataforma Continental e da zon;
Econõmica Exclusiva.

o objetivo âa present.e Emenda é o de corrigir equivoco
verificado quando da inclusão de dispositivo referente ao papel do ad

vogado na admini~tração da justiça. -

Essa matéria deve constar no capitulo V do Título V do

Projeto de Constituição - que trata do Ministêrio Público - e, nesse

.entido, apresentamos emenda visando a sua inclusão apôs o art. 234

do texto ora emendado.

JUSTIFICAÇÃO

A Zona Econômica Exclusiva, regillle novo, foi consagrada

pela canv:.enção de Jamaica, assinada pe~o Brasil em 1982. Embora a

clta~a Convenção não esteja em vigor, .o niímero expressivo de Estados
que adotam o novo regime de Zona Econômica Exclusiva é suficiente pa
ra torná-la uma norma internacionjl.l objetiva. -

dt Seria lamentável que à nossa constituição não consagrasse
e.te notável conquista.

Fruto de fusão do artigo com o parágrafo único

do artigo 45, a presente Emenda Visa a compatibilizar dois dispas!

tivos nwn só, dada a estretta correlação de seu teor. -

A proposta de supressão dos parágrafos 19 e 29

do artigo justifica-se, em primeiro lugar, por sua desnecessidade,

e, em segundo lugar, por sua incompatibilidade com o texto consti
tucional.

Dê-se ao item V do art. 52 do projeto de Constituição
seguinte redaç:ão:

"Art. 52 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA IP11376.àr~~-

l!J Sf:NADOR ALFREDO CAMPOS ----------,
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f!I SENADOR ALFREDO CAMPOS

1:" PL..MIO

r;r-- l ..""~""fI'ICACli. --,

JUSTIFICAC1iO

Houve, na ~laboração do Projeto de Constituição, grave

omissão no tocante à competência legislativa do Distrito Federal,
que, a exemplo da união, dos Estados e dos Munic{nios, é uma pessoa

politica, dotada de autonomia legislativa, administrativa e finan 

caira.
Assim, a exemplo das demais pessoas pollticas o Distrit.o

Federal necessita ter a previsão exnressa, no texto constitucional,

I das matérias de sua competência.

Com esse intuito, apresentamos a presente Emenda.

In::lua-se a final do item I do art. 57 a expressão "respe.i,tada a lei

fe3era1".

Inaàlllissivel é ,a, :interp3';etacão da "Irens leg!s" do item I do art. 57

no sent:Ub de ser a o:::npetêncla supletiva cb Estado IXlnCO.rr'elI:te cema cazpel:ên

cia da th1áo.
PorÉm, atentos para a náxJJra. jur!dica de "qood. abUndat nal ~~

julg<mDS ser rECOIe'ldáveldeixar exp:reS9), no texto ce:nst!tucia1al, que a lei

fellozal terá que lIOr c:I>oervoda pela 10i estoãml.

...ld... /co""..lo/l_••• lo

Mite-se i Zl1!nea ·a·, cb 1nclso XXIII, tb artigo '54, do Projeto de

~tu1ç:;" • mq:a:ssio~, passando o .!rticp 54, inciso XXIn, em
Jl1.tnea·.·,.=.8l!gU1nte~:

DISE'CSI'l'IW EH2mrDl Art. 54 • .inciso XXIII, al!nea "a"

~DA IPII.38~.6}ÇÃO~.

['kmlniAfElOIXl <>wos ---------,1 fI:;:;;;:J
'['J'mllilÍo I fui:~fliJ
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JUSTIFICAçXo

IX - a lei fixará a relação .entre a maior e a me

nor remuneração no serviço público, vedado o pagamento, a qualquer

titulo, de remuneração superior â que estabelecer para titular de

qualquer dos poderes da União."

rr;~;~~
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SENAQOR ALFREDO CAMPOS

Originalmente § 19 do artigo 97, o artigo pr2

posto, por sua dimensão genérica, não se aplica apenas ã Câmara F!!,

deral, mas também ao Senado da República. Não se pode constituir,

por isso, em parágrafo de artigo especifico da Câmara.

Por essa razão, cabe também suprimir o § 19 do

atual artigo 97.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIPICAÇlo

Suprima-se o § 19 do artigo 97 do Projeto de cena
tituição, reeuaerendc-ee os demais. -

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. 97, § 19

'EMENDA lPl13,97-1

f'l

fG;;~~'~

ffi/;i7fr]PLENARIO

t inquestionável a necessidade de serem estancados

abusos cometidos em todos os nIvels pelos cognominados "marajás" in
crustrados no serviço público, sejam flilderais, estaduais ou munic.!.

pais.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EI-lENDADO: Art. 66, inciso IX.

Adite-se ã redação do inciso IX, do art. 86, do Projeto

de constituição o seguinte. "vedado pagamento, a qualquer titulo,

de remuneração superior ã estabelecida para titular de qualquer dos
poderes da união", passando o citado dispositivo a ter a seguinte r~

dação:

"Art:. 66 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••

r.r---------- lur~/."I1".. 4I;1.
'UfO'~UI1I.IU.h' ---,

SUpr~ do eap!tulo V do Tltulo IV do Projeto de .a:mstitui~ a
expressão ti ••• e dos ~itõriosn I incluindo-se o art. 70 e seus parãgrafos no ca

pítulo VI do scsrc Título, sob a dencrninaçãJ "oce Territórios", ~ge..~
_pltul~

t Jnadmiss1vel a inclusão, 0lI mil 1reSlI'O cap!tlli.o, de realidades tão
díspares quanto o Distrito F~al e os Territórios••

Inadndss1vel é, taIN::Ém, o ncioc!nio~ no parecer

à Flrenila 3360-4, de nossa autorta, rc sentido de que "o capítulo contémapenasdois

artilJOS, não se lazen10 necessária sua separação en dois ..cap!tul.os". QJa1é o cri

t&io, então, de divisão do texto ronstitucional emTitules, capítulos e seções? 
OCbnÚTero de artigos ou o das matérias prerlstas?

Esperarrcs que seja reoonsideralb o posicionamento do Relator e acat,!.
.da, a rceea EmelX1a.

'EMENDA lPl1388~1 TA"

f'1E>l1\IlOR N>'EE!Xl CAMPCS

1IIft'~UIfI.,c.'i..b

Objetiva-se, através da presente emenda, prevenir a ação
dos espactaU.stas em a:s::timanhas legais, sempre tentados a acresce!!,

tar vantagens indiretas, necessárias a representatividade do cargo

.de titular de poder, visando s~perar, em causa p;õpria e através da

complementariedade, a remuneraçao de seu cargo.

Emenda paI: mim. proposta I:ecomenda a tI:ansformaçâo

do presente parágrafo em artigo, por impertinente ao artigo 97 (reI.!!.

tivo apenas ã câmara Federal), dada soa 'ileneralldade.

Com efeit.o, o d;lspositivo refere-se tanto ã câma-

ra quanto ao Senado da República. -

PLENARIO

SENADOR ALFREDO CAMPOS p:r;';~'''~
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, V;tII

EMENDA.IP11398-9
rA

"
[!J

neJDl\ SUPRESSIVA

DISPCGITIm~: ARl'. 67, § 29

Sl,lpri.rra-se o § 29 do art. 61 do Projeto de Constituição,
t:ransfonrando- o atual § 19 Bl1 pa:r:âgrafoún1co.

r.r I ..n""I1I'IC~IO_- --,

D\t:endencs ser di.spensãvel a adjetivaçà:) de "federal" enpregada

lei CXIt{I1aTentar prevista 00 parágrafo único dc:'l art. 71, por estar nuito claro, no

oontexto do dispositivo, que a oorma infraconstitucional é da c:crrpetência da t1n!
ão. Para isso, basta interpretar o dispositivo ara alterado de forma sistematizada

o:m o art.. 73.

Suprlma-se a e><pI'eSsOO "federal" após "lei carplemmtar", 00 parãgr~

fO únioo ó::l art. 71 do Projeto de OJnstit:uiçiO.

ce-se ao "caput" do art.Jôc PrOjeto de COnstituição a seguinte r.!:.

dação. 1~ .
-Art. J1. - As RegiÕes, o::ristituídas por unidades federadas lJmItx:E.

fea r pertencentes aos neSllO COlp1exo gecx::ooêmic:P, são criadas, m::dificadas ou e:s
t.lnt:as por leI o::upl.ettentar, subretida a refersndo das Assenbléias I.egislativas aos

Est:acklB eatpeaentes.

A partir da nova a:mst1tuição brasileira, os aposerrtaôcs
t,erã:) seus proventos reajustados periodicamente, visando-se a evitar o que

scceeece atua1rrente, quando os val.o:res passam, can o t:a!p:J, a ser tão reduzi
dos que o ato de apclsentar toma-se ma punição. -

Saros umPaIs emque O niirero de enpregos e cargos nsce:!
sárlos ao enprego da nova mão--de--obra ê 1nsUficiente~

A ocupação dos cargos o:tn1ssionados por servidores ~
sentados representarã, na prática, o bJ.o:Iueio ou seccionamento da .can:eira,
P:% nÉrito, dos servidores pÜblit:OS.

Diante disso, acred!to ser necessária a ereoõa aqui pro-
pceea,

Suprima-se a expressão "e a organi:;mção judiciá

ria do Distrito Federal", constante do inciso VIII do artigo 99, do

projeto de Constituição.

JUSTIPICAÇÃO

Ao se pretender conferir autonomia ao Distrito F~

deral, torna-se incoetente estabelecer, como atribuição do Congres

so Nacional, dispor sobre sua organização judiciária.

A presente Emenda, a exemplo de outras ofereci 

das ao texto [em especial os incisos XIJ::t e X'IV e a a11nea ~ do in

ciso XXIII, todos do artigo 54), visa a corrigir essa imperfeição.

E, para maior abrangênc;l.a, estou suger1:ilo a transferên
cia desse dlsp::lsitivo para o Titulo X - D1SfOSiÇÕ6s Transitórias, cem novo
texto.

IIna/....'T1flCl~Io'-- ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 96

Inclua-se o seguinte parágrafo único ao artigo

96 do Projeto de ConstituiçãoJ

PY';';;;'''~
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PLENARIO -

SENADOR 'ALPREDO CAMPOS

EMENDA SUPRESSIVA'

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, XI

Suprima-se a expressão "ressalvado o disposto nos

arts. 107, item"V, e 108, item IX", do inciso XI do artigo 99 do prg.

jeto de constituição.

EMENDA lP11399-7
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PLENWO

SeNADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA lPl1395-4 ~.

[!J

Prop:ln'OS a subEltituição das expr~ "lei federal" p::Ir "lei e:atp~

tmntar" e "ratificooa" por "sut:footida a refereroo das Assenblé1as Legislativas".

A prineira rrcd1ficaçã:J faz-se necessâr1a a f1m de se unificar o ~

taItento dispenm:kl pela constituição às IlegiÕes de D3senV0lvimento Eoonêmico e as.
AreasM:!tropolitanas e Micrcregiães, pcte o artigq F'{~evê que estas últimaS S:!:!.
rão criadas por lei carplemmtar.

Por que, então, as legiões de DesenVOlvimento Ecaiinim serem cr~

das por reras leiS ordinãrias? Urge, pois, a a:JlPiltihilização dos textos, nmrrente
tendo se Em vista que, provave]mente, a previs~ "lei federal" deu-se por e;uivoeo

'" leg1sla»r.
A segun1a m:xll.ficação t:arri::lÊ!lI visa a c:arpat1billzar o texto COI'lStita

cionBl, uniformizando a 1:eJ:mitxIlogia srpregada.

EMENDA lP1l391-1

(l SENADOR ALFREDO CAMFOS

'LCdlU~/C8"'llla/ll_~""do ,

Suprima-se a expressão "federal" após "lei complementar"

no § 39 do art.. 72 dQ .projeto de Constituição.

JUSTIFlCAÇKo

Quando não se explicit.il que a lei complementar é de COm

petência do Estado (ex: art.. 73) subentende-se que será de competê~
eia da União. Assim, é dispensável a classificação de lei complemen

t.ar~, além de ser esta uma impropriedade técnica. -

Art. 96 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo Onico - Será de dois anos o mandato

do membro da Mesa de cada Câmara, vedada a reeleição na mesma. l~

gislatura.

JUSTIFICAçXl)

A presente Emenda visa a suprir lacuna observ~

da no Projeto de Constituição, no que se refere à eleição e

mandato do membro das Mesas da Câmara Federal e do Senado da R~

pública.

JUSTIPICAçXO

A ressalva que O dispositivo propõe confere ã câ
mara Federal e ao Senado da República o poder §upertõrde decidir a
cerca de seu quadro funcional, mediante projeto de Resolução que

crie, transforme ou extinga cargos e fixe sua respectiva remune::ra 

çãc,

Trat.a-se de privilégio face aos ,de1lijlis Poderes da

República, que"careeem de apresentação de projeto de Lei para o a.tin
gimento desse objetivo.

Transforme-se o § 19 do artigo 97 do .Projeto de

Constituição em artigo, rel1U4\erando-se o atual artigo 97 como 96, e

seus parágrafos:

PLENARIO

Art. 100 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - fixar a remuneração:

a} ~m valor igual, do Preside'hte da República,

Primeiro-Ministro, President.e do Supremo Tribunal Federal, presido!!. 

te .da câmara Federal e presidente do Senado da RépÚblica,

..n~/'"""'"'Ilõio

EMENDA SOBSTI',l'UTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 100.t VII

O inciso VII do artigo 100 do projeto de Consti

tuição passa a ter a seguinte redação r

EMENDA lP11400-4
fi SENADOR ';'FREDO CAMPOS

\!l
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PLENÂRIO

SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. 97, § 19

Art. -97 - Cada legislatura terá a duração de qUA

tro anos, salvo dissolução da câmara Federal, hipótese em que, com

a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será inici~

do novo pedodo quadrienal.

EMENDA lPl1396-2

f'l

JUSTIFICAÇXo

Subst.itua-se a expressão "os orçamentos públicos", con.:!,

tante do § 29 do art. 72 :.do projeto de consJituiÇão, por "os o!:,

çamentos da União e dos Estados-membros".

Julgamos ser indispensável a ,discriminação das Pessoas

Poltticas cujos planos de desenvolvimento e orçamentos deverio 0:2
servar AlI Regiões de Desenvolvimento Econômico.

EMENDA lP11392-0
l:! SENADOR ALFIlEDO CAMPÓS'''''"

(!J PLEN!RIO
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JUSTIPICAÇÃO

c) de Mlnistro d.e Tribunal Superior.

b) em valor igual, do Ministro de Estado, Minis-.
tro do supremo Tribunal Federal, Presidente da Tribunal Superior,s!!
nadar e Deputado,

r=~';;;,';,=:J

fui~FfllJ

EMENDA ADITIVA

DISPOTIVO EMENDADO: Art4 114, §69

,.o,oflUl"'lC&Çlo

I'"l PLENJUcrO

JUSTIFICAcAO

Acrescente-se o seguinte §69 ao artigo ~14 do

ProJeto de Constituição, renumerando-se os demais:

Art. 114 - 4•• 44.4 •••• 44 ••••••
§69 - O Senado da República reunir-se_ã

sessões preparatórias, a partir de 19 de fevereiro, no primeiro

ano da legislatura, para a posse de seus membros e eteãcãc da Me-

A presente Emenda decorre de cueea por mim

apresentada, que flexibiliza a época de realização das sessões ~

paratórias especIficas da Câmara Federal, em virtude de sua poss.!
bllidade de dissolução.

No caso do Sendo da República, no entantct, qoo
não se dissolve, a data pode continuar a ser dia 19 de fevereiro,
conforme a tradiçâo. :t:': o sentido desta Etnenda 4

Desconsiderou-se a redaçáo de serem reeleitos

os membros da Mesa, por impertinente ao dispositivo. Hais aprqri!.
do seria deslocá-la para o artigo 96, como parágrafo único, se9U!!,
do Emenda que também apresento.

EMENDA lP1l407·1
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

f'S;';;';'-"]

fui;MJ
SENADOR ALFREOO CAMPOS

JUSTIFICAÇÍ\O

Dê-se ao inciso IX do artigo 108 do ProJeto de
Constituição a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art4 108, IX

Não se pode admitir tratamento privilegiado CO!!

cedido ao Legislativo, no que diz respeito a seus cargos, empregos

e funções, quando os demais Poderes dependem de Projeto de Lei pa

ra o atendimento a esse objetivo.

A presente Emenda visa a estabelecer os limites

quanto às disposir;ões acerca do quadro de pesspal dos Poderes, igu!

l1tariamente.

Art. 108 ... 4••••••••••••••• 4••••••••••••• 4••••

IX - propor projetos de Le.t que disponham sobre

a criação, transformar;ão ou extinção de cargos, empregos e fun-

ções de seus serviços, a fixação da respectiva remuneração.

,.,,----- TlUOfJUn"'c.w;lo --,

EMENDA lP1l404-=71
f'l

PLENARIO

f1Y;:';;U=:J

llii:~ffiJ

SENADOR ALFREDO CAMPOS

PLENÂRIO

EMENDA lPl1401·2
['J

A presente Emenda visClj precipuamente, a:
a) estabelecer os valores relativos ã remunera 

çÃo das altas autoridades do pais, em três grandes n!veis, comp,att.
vaie com sua impo:t:tância no cenário da vida administrativa, pollti
ea e jur!dica nac.1onal;

b) igualar, em cada nIvel, a remuneração dae ~,g
toridades, de modo a não haver discrepância e privilégios.

I
competindo ao Poder Legislativo a fixação desses

valores, fica estabelecido um rígido controle por parte da sccãeda

~e sobre a destinação do dinheiro do contribuinte, pelo menas no
que diz respeito, ao atendimento salarial.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao artigo 113 do Projeto de Constituição a

JUSTIFlCAClto

EM2NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO: Art. 120

uê-ae a seguinte redação ao caput do artigo l2D
do Projeto da constituição:

Art4 120 - A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara Federal ou
Senado da República, ao PrimeirO-Ministro, aos Tribunais SuperJ.ores
e ao Ministério Püblico.

, ..afJu''''lC&çlo

A presente Emenda visa a reconhecer, explicita
mente, o papel desempenhado pelo K1nistério público junto ã vida 1ns

titucional brasileira. Negar-lhe a faculdade de iniciativa da. lei;
é praticamente negar sua própria força e importãncia concorrente••

EMENDA lP1140a·O
l: ~ENADOR ALFREDO CAMPOS

I'"l PLENJUcrO

cr;~;;'=:J

fui;,";m]
SENADOR ALFREOO CAMPoS

PLENARIQ

n .._fe....... loJ.IIICOIll...x.' ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 113

Não se pode admitir tratamento privilegiado ao

Legislativo, no que se refere a seus cargos, empregos e funções ,

quando os. demais poderes dependem de projetos de Lei para o atendi

menta a esse obJetivo.

A presente Emenda visa a, primeiramente, estab~

lecer os limites de sua competência quanto às disposições acerca

do quadro de pessoal dos três Poderes, de modo igualitário: ea s~

gundo lugar, possibilitar também ao Senado da República transfor

mar cargos, empregos e funções, ã semelhança da Cãmara Federal,

prerrogativa eliminada, segundo a redação original.

EMENDA lPl1405·5
['J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 103

o artigo 196 deste Projeto garante ao Poder au
dldlrio autonomia administrativa e financei.ra ..

O § 29 do artigo 230 reforça essa idéia, ao
pqu.rar ao Ministério Público essa mesma euecnceae,

No capItulo relativo ao Legislativo, o Projeto

om.te tal prerrogativa, o que diminui a importância desse Poder p.!!

rante o. demai" por cercear-lhe a capacidade de se auto-adminis 
- trar.

Esta Emenda visa a sanar essa discrepância, re
·conh.condb,~em sua totalidade, a isonomia dos Poderes.

JUSTIFICAÇÃO

Constituição, ren~::~::=~:~::~artigo 103 ao Projeto de

Art. 103 - A câmara Federal e ao Senado da Repg
bllea ê assegurada autonomia administrativa e financeira.

parágrafo Onico - A Câmara Federal e o Senado da

RIIpúbl1ca elaborarão propostas orçamentárias próprias, se~do-lhes

repAssado, em auceêcrecs , a.té o dia 10 de cada mês, sob pena de cri

.. de responlabilidade,o numerário correspondente ã sua dotação. -

seguinte redação:

Suprima-se o caput do artigo 122 do projeto de

Constituição, renwnerando-se seu §19 como caput e o §29 ccec pará
grafo üní.co,

lMíriDA lP11402·1 I
~ SENADOR ;;;:po CWQ$

EMl:!fDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 106

rr;;;;;;:=:J
fui:,/ftl

Art. 112 .. Deputados e Senadores perceberão .remu
neração idêntica, fixada ao final da legislatQra anterior, sujeita

a todos os impostos, inclusive o de renda e os extraordinários.

JUSTIFICAÇÃO

SubstituiU-se a expressão "'valores idênticos de

subsídiOS, representação e ajuda de custo" por "remuneração", para
evitar-se uma aêr-Le de denominações que correspondem. aos direitos

pecuniários mensais dos Deputados e Senadores.

EMENDA lPl1409·8
l? SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA SUPRESSIVA

DISpOSITIVO EMENDADO: Art4 122

pr==~

ffii:"yffi]

SENADOR ALFREDO CAMPOS

Dê-se a seguinte redação ao artigo 106 do Proje

to d. Constituição:

Art4 106 - Salvo disposição constitucional em

contrário, as deliberações de cada câmara e de suas Comissões serão

tosada. por maiores dos votos, presente a maioria dos membros da c,!!
sa ou da Comissão.

~A lPl1406-3
l!J -

PLEN~R:IO

fTY;';;;'~

fui:~mJ

JUSTIFICAClto

O caput do artigo 122 é totalmente desnecessã

rio, visto seu §19 contemplar de modo integral a intenção nele con

tida.

Alem do mais a expressão "sem. delegacão do co!!,
grosso Na-;::ional", eeaeee , impropriamente. à idéia da lei delegada.

JUSTIFICAçKo

E~NDJI: MODIFl:CATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, V

E~';'i=:J

(l1:L,Z"7:.mJ
IUlIilaofeo....loI...ulllale' -,

EMENDA KODIPICATIVA/ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 127

'u"f......" ... oo;l. _

A presente zraenda visa a conferir ao Ministério

Püb1ico o poder decisório acerca da organização de seus serviços

administrativos.

A relevância de suas atribuições e a complexi<l!,

de de sua organização justificaJl1 atribuir-lhe essa competência.

JUSTIFICACAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art4 123, II

.."Of......"."'~' --.

Dê-se a seguinte eeaecêe ao inciso I:I do artigo

123 do ProJeto da Constituição:

Art. 123 - 4••• 4••• 4•••••••• 44 ••••• 4•••••• 444.4
II _ nos projetos sobre organização dos serviços

administrativos da Câmara Federal, do Senado da República, dos Tr!

bunais Federais e do Ministério público.

EMENDA lP1141()..1
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

(l PLENJUcrO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 114, § 59

prejudicado.

Dê-se ao ~§ 59 do artigo lÍ4 do ProJeto de Const!

tuição a seguinte redação:

Art4 114 - .4.4.4.4 •••••••••••• 44 ••••••••••• 4•••
§ 59 - A Câmara Federal reunir-se-á em sessões

preparatõrias, trinta dias antes do in1cio efetivo da legislatura,

para a posse de seus membros e eleição da Mesa.

A presente Emenda visa a resguardar um pertado de

trinta dias para a posse dos Deputados e eleição da mesa da Cãmara

Federal t , na ~end~ncia de quando se dêem as eleições extraordiná 
rias. Resguarda-se. também, o dia 19 de fevereiro, nos casos de
transcurso normal da legislatura, possivelmente coincidente com as

sessões preparatórias do Senado da Repiíblica.

A Emenda também suprime a expressão "para as quaij
ê vedada a reeleiçãoA na mesma legislatura"', por impertinente ao arti
go, propondo seu deslocamento para o artigo 96, como parágrafo único

conforme suqeze Emenda por mim apresentada.

Finalmente, cum.pre salientar que as disposições r
lativas ao Senado da República"constitualll-se en outra Emenda.

o dispositivo original, salvo melhor Juízo, não

prevê a possibilidade de dissolução da câmara Federa14

Com efeito, ao destinar a data de 19 de feverei

ro para o tn!cio da realização das sessões preparatórias, conside 

rou a pleni tude de funcionamento daquela ceea,
• Na hipótese de dissolução,. o dispositivo fica

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda visa a estabelecer o quórum de
maioria simples para as deliberações do Legislativo.

A redação original confere a uma maioria de

quinto, ou seja, a 98 Deputados e a 1S Senadores, o poder delibera
tivo, em contraposição aos 24" .e aos 37,respectivamente, represen 

tantes da maioria simples, conforme propõe a Emenda 4

. A situação se agrava, ao ver-se a possibilidade

de aprovação oU-de rejeição de matêria, pelo voto favorável de 5D
Deputado, 'õu de oita Senadores, conforme seja a Casa a que se submo!!

te.

PLENARIO

• Dê-se a seguinte redação eê inciso V do artigo

.107 do Projet6 de Constituição:

Art. 107 - •.... 4•••• 4••••• 44444 •• 4.4 •••••• 44.4.4

V - propor Projetos de Lei que disponham sobre

ao éd&Ç'io, trm.foruçio ou extinção de cargos, empregoS e fua.

ções de cows .eJ\Y1p, • fixaçio <lll re.pectiva reauneraçio.

~A lPl14Q3·9/ "~-----~---,r.r-p'::B"~
r SENADOR ALFREDO CAMPOS --1 C-!I."UJ _J
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JU5TIE'IcAcAo

Dê-se a seguinte redação ao artigo~ 127 do Proje

to de Constituição, incluindo-se-lhe também pa.rágrafo único: -

Art. 127 - o ProJeto que receber parecer contrá

rio na comissão de Constituição e .Justiça ou, quanto ao mérito,na ~
missão competente, será tido por reJeitado.

parágrafo único - Por iniciativa de um décimo

dos membros da Casa, o Projeto serã submetido a Plenário.

pr;:~:J

flLY~'vm

.Uo1.... fCo.... ~l<Jf.UI.a"' ..1fJ' -,

EMeNDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: "Art. 169, I?arãgrafo único

EMENDÃ~ÃDrrIVA

DISPQSITva EMENDADO: l\rt. 174

te redação:

De-se ao pa::r:ágrafo único do artigo 169 a seguia

A presente Emenda visa exclusivamente a adequar

o dispositivo ã boa tÉÍcnica redacional ..

JUSTIFICAçAO

Art. 169 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P~rá9rafo único - No caso de rejeição, não será

permitida, antes de seis meses, a apresentação de moção subscrita per. \
mais da metade dos signatárias da moção reJeitada.

~DA lP1l420·9
l:SE~ADOR ALFREDO CAMPOS

t:PLEN~IO -

tJPLE:NARJ:O

~DA lP1l419·5
l:J SEUADOR ALFREDO CAMPOS~;:~-:J

KV:'7illJ
EMENDA MODIFJ:CATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 154

JUSTIFICAC1\,O

O artigo 157 trata do exercício do carga de pr§:.

sidente da República, quando de sua vacãncia, ou, no caso de eusêseíe

"cu impedimento de seu titular. '

Assim, estende-se a esses sucessores eventuais

a possibilidade de concorrer às eleições para o preenchimento do ca:E.
go, sem que se criem situações constrangedoras nem a seus ocupantes

temporários, nem ao pleno exerc.Ic.ío das funçõe~'áele inerentes.

A substituição do termo "reeleição" por "recon

dução" visa a abranger inclusive os que não foram eleitos para

exercicio daquele mandato.

Dê-se a seguinte redação ao caput do a.rtigo 154
~ do ProJeto de Constituição.

Art. 154 - O mandato do presidente da República

é de cinco anos, vedada a recondução, salvo nas casas do artigo 157.

EMENDA lPl1415·2

pr;;;;;~:J

fu/:iffiJ

A presente Emenda ",15a a;

ai estender a todo t~po de ProJeto, e não re~

tringlr apenas ao Projeto de Lei, o aãeence do artigo;

b) incluir ~ comissão de constituição e l1ustiça

com poderes para rejeita:r: o Projeto,

c~ facultar ao plenáriO o exame da matéria.
Trata_se, assim, de medida. aprimoradora, por i,!!

cluir tanto o tnerito quanto a constitucionalidade e a juridicidade

co~o pontos fundamentais para a eveã í.aeãc das proposições. Por ou

tro lado, além de simplificar o processo de tramitação, abre pers

pectivas para que o P1enãrio possa tatnbém pronunciar-se.

=- .uot.llUO'ço"'~'1fJ"I/I.u'",lo

~DA lP~J412.8

tJ SENADOR ALFMDO CAMPOS

to de constituição:

~ I."0'.UIT"""'õlo' -----,

JUSTIFICAçAo

Acrescente-se o seguinte §29 ao artigo 174 do

projeta de Constituição, renumerândo-se Q atual parágrafo único c2,

mo §l9:

EMENDA MODI1:'ICATJ:VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 190, I, c

.Ao presente Emenda visa a explicitar que a lr

~edutihil1dade se refere ao vem:~nto nominal, garantido ao mag;is

trado a necessária independência no exerclcio de sua atividade. -

Dê-se ã allnea c do inciso I do artigo 190 do
ProJeto de constituiÇão a seguinte redação:

Art. 190 - _., .

I --.••••••••.•••••••.•••• _ .

cl !rredubibilldade de vencimentos,. SUJeitas ,

entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraor
dinários; -

JUSTIFICAÇAo

Embora o §l9 do artigo 97 contemple a prev,!

sãc , é importante que se repita aqui seu teor, principalmente

';irtude de seu ãnt.ereeãacdonamenec com o parágrafo único. (agora. §~9)

do artigo emendado.

Art. 174 - •••••••••••••••••••••••••••••••••_

§19 - ••••••••••••••••••••••••• : •••••••• ' ••••

§29 - Os Deputados Federais empossados em viE,

tuàe de eleição extraox:dinâria iniciarão novo período guadx::!.enal.

nê-ee a seguinte redação ao §29 do artigo 157:

Art. 157 - .

§29 - Ocorrendo a vacância, rae-ee-ã eleição ,

no prazo de noventa dias, nos termos do artigo 153, iniciando

eleito um novo mandato.

EMENDA MQDI:FICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 157, §29

nê-ee a seguinte redação ao artigo 156 do Pro),!,

to de ceJnst.ituiçáQ, eceeeceueanãc-ee-jne parágrafo único:

Art. 156 - O presidente da llepúblici.o. não poderá

ausentar-se do paIs, sem prévia comunicação <\0 Congresso Nacional ,

com trinta dias de antecedência, sob pena de perda do cargo.

Parágrafo único - Para que haJa recusa, (J Con

gresso Nacional deverá pronunciar_se em até 15 dias após recebida a
comunicação.

A presente Emenda objetiva criar mecanismos sim.

plificadores para que o ~reaidente da República se ausente do pa!s~
sem, COItl isso, 1ibe;-o:tlizar tais ausências.

Dessa forma, ao exigir-se tio somente a c:omuni

cação do Congresso Nacional, ao mesmo tempo estabelece-se que isso

seja feito no pra~o de U1l1 mês antecedente ã viagem, possibilitando_

se sua zecusa em quinze dias ..

JUSTIFICAclto

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA

DISPOSI'J;'IVO EMENDADO: Art. 156

,••T<l""""''''&çi~ --,

..".------....,,"""'''',.======:....::::~~

pr~;';;:J

lli/;'WiJ

Art. 129 _ r.

§89 _ Caso a lei não seja promulgada pelo l.'res!

dente da RepÜblica, conforme dispõe o §39, qualquer membro da Mesa

Diretora do senado da'República poderá fazê-lo, dentro de quarenta

e o1.to ho:cas, obedecida a precedencia de seus 1.ntegrantes.

JUSTIFICAçAO

O inciso V do artigo 108 diz respeito, única e

exclusivamente, à ccnpeeêncãe do Senado da República para autorizar

operaçQes' financeiras externas..

Ora parece-me de todo defensável que apenas- ao

Senado da República caiba examinar a veto presidencial referente.

matéria.

EMENDÁ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Arf:. 129, §89

Art.. 129 - _ _••••••••••••••••••••••

§79 _ No caso do inciso V do artigo 108, o veto

será submetido apenas ao Senado da República, aplicando-se, no que

ecubec, o disposto neste artigo.

rnctua-se o seguinte §79 ao artigo 129 do l.'roj~

to da Constituição:

Inclua-se o seguinte §89 ao artigo 129 do Proj~

EMENDA ADITJ:VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art .. 129, §79

EMENDA lPl1413·6
f!l SENADOR ALFREDO CAMPOS

~---------- ...."..."......,------~--------,

JUSTIFICAçAO JUSTIFICAC1\,O

JUST'!FlCACJtO

swnprimam-se a expressão "e todos os integran

do Conselho de Ministros" e o termo "conJunta", constantes do §19

do artigo 165 do projeto de Constituição.

A presente Emenda duplica o prazo para que occ:lE
raIn novas eleições, no caso de vecãneaa do cargo de Pres.i.den te da

República, pa:ra que se pscceesea, com a devida antecedência, os pr!!,

parativos necessários, tanto po:r part.e da Justiça Eleitoral, quan

to dos próprios candidatos e dos eleitores.

_ Ao adir -$_e a eapxeseêo, "no~ termos do artigo

153". reforça_se ã idéia de que os procedimentos eleitorais deverão
ser os mesmos requeridos para o processo ordinário de SUcessão.

Ao elidir-se a expressão "de cinco anos", pre

tende. -se evitar uma repeti.ção desnecessária de idéias.

'UfOf'".ll...A~l<J :- ~

Jt..5TIFlCAClp

A erenda era~ta objeti'-'a alterar a data de 19 oe Julho para 19
de agosto, cem limite para apresentação dos precatêrios que deverão ser pagos 00
esercfcíc segw.nte".a1án àe prever a atualização dos respecerecs valores de acordo
can os índices ofí.craía, •

Os crçeneaecs públia:ls, ao que se lê de outros dispositivos deste
I'P::lJeto, serão enviacbs pata apreciação do Pcder legislativo até 4 neses antes Ih
~ do exercício. Un peecatôrrc apresentado em data de 2 de Julhõ não teria
seu pagarento satisfeito 00 exercido seguinte, caso prevaleça a dala fbcada pelo
diSp:Jsitivo E!lendado, r-as ro segun:1o ano p:iSterior, penallZ<ln:ll de nanetra injusta
o creOOr da Fazenda rE:deral, a que não se Justffl.ca, pelo f<1to de dlapoz a ilESlM
de ins~ C01plltaclonais lll:lderzx)s em stlpXte de suas .!ltlv.1àades, COnf'a.rne se
bejanenl:e provOOo aos cont:.ribulnLes. -

Quanto ã cbrigatoriedade da atualização dos valores devidos, visa
conter os prejufacs praticados rontra as partes ~ropriadas~lõ pcdcr públicO,
através dos ~tes atrasos, na liquidação ôce débitos constantes dce precatá
~os~a::o enunciacb da presente enEtda procura. ccrrlglr emfavor dos ~

E:1ElIDA .mIFICATIvl\
OISPCSITIVO D-IEMW:O. Art. 197, § 19

O § 19 do arti<:p 197 do ProJato passa a ter a seguínla r~ão:

Art. 197 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

n§ 19 - g obrigatória a incl~ 00 orçaIrento das enl:id.xles de direi
to públiro, de verba nea:ssãria ao pagmoont.o dos seus t1ébitcs constantes de preéã
tánas Judiciais apresentados até I ... de agosto_ O pagamento zee-ce-ã até O finir
do exercício seguinte, através do Tdbunal ececeeenee, em valores atuali~s, de
acordo com os Irdíces oficiais."

PfL'N,IRIo

tr;;;;;~~

fui;;'i@]

EMENDA. MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 165, §l~

~DA lP1l418·7
1: SENADOR ALPREDO CAMPOS

Emenda por mim apresentada inclui §79 ao artigo.

Dai, a nU1l1eração deste parágrafo como 89.

A presente Emenda visa a conferir a qualquel:~

bro da Mesa Diretora, e não apenas a seu Presidente ou Vice- Preside!!.
te, a competencia hierárquica de promulgar a lei, caso o Presidente

da República não o haja feito conforme dispõe_o §39 des~e a~tigo. _

O inciso II, cb artigo 146, passa a ter a seguinte redação

Art. 146 " .

II - ccntro1ar e fiscaliZar a gestão c~tãria, finBnceira e ~

trimoniaI. dos órgiog da administração fedeI:al direta e in:llreta, bemcaro a apli~

ção de recursos piíblicos por entidades de direito priVérl:l, visarrlo eatprovaI" a 1-;

galidade e avaliar OS resultados quanto à eficácia e eficiência. -

1.KTa'.ul... 'uo:lo _=_,

EM:NDA MXlIFICATIVA

DISPlDITnU E:NEMW:o. artigo 146, iId.50 IZ

~DA lP1l414·4
tJ,ENAOOR ""'."'" /é»mcs

A oova redação visa a::npatihilizar este dispositivo cem OS incisos
II e UI, 00 atti90 138, desta 1i'eSmaseção.

A fiscalização a ser exercida pelo DJngressc( Nac..ia1alcema aux!llo

à:l Tribunal de COnt:assobre as entidades da administração lirdiJ:eta não deve c:i:!!,
gir-se às f~s descritas 00 artigo 138.

Nesse sentido e para que ro tuturo nãopaimn dúIridas quanto à inter
pre~ e aplicação deste di5P:lSitivo, ê q:ortuno e indispensável constar de fu;
ma clara e pred.sa do texto ccnstituclc:nal que a f,inal1dade cb centrole in~

rrant1d:l pelo F:xecutivo, Legislativo e JUdiciário abrange a gestOO orçarrentária, ff
nan::eira e patrlm:rrl.a1 tanbém a.as entidades da eãnln1.s\::cação itrllieta.

A presente Emenda visa a, eItl primeiro lugar, a

reforçar o papel do Primeiro-Ministro como responsável efetivo pe

lo Programa de Governo, independentemente dos agentes de sua elabg

ração e execução.

Não se Justifica, pois, exigir-se que todos os

Ministras exponham seus objetivos setoriais perante o Legislativo,

bastando qUe apEmas o primeiro-Ministro o faça, como plano global

de GOverno.

Em segundo lugar, ao propot' a supressão cb tetm::J

"conjunta", esta Emenda visa a elil'l1.i.nar uma redundância: de fato,

a rean1.iio do Congresso Nac,tanal se f~z, par princIpio, conjuntamea

te entre câmara e Senado.

i~DA lPlt423·3
~ SENADOR ALFREDO CAM!?OS

[.i PLENJlRIO

InI0'jUIT''''A~io

Suprimam-se os parágrafos 29', 39 e 49 do artigo

203 do projeto de Constituição, transformando-se o §1'? em parágrafo

único ..
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JUSTIFICAÇÂO

Julgo mais apropriado deslocarem-se os disposi

tivos ee tela, transformando-os em parágrafos do artigo 89, confor

me Emenda que estou apresentando, por maior pertinência, e cujas r!!

aêes encontram-se ali expostas.

Ao que se~ lê de outros dispositivos inseridos na seção

UI, do Capitulo referente ao Sistema Tr:iliutário Nacional, foram lem

brados pelos senhores Constituintes e declarados imunes do imposto

respectivo, com inteira justiça, os casos relativos ao IPI, nas ven.

das externas e as operações de crédito relativas à circulação de

mercadoria, quando realizadas para consumidor final.

A presente emenda visa inserir no texto constitucional

idêntica situação em favor dQ..assalariado de baixa renda, enquadrado

no limite de dez vezes o piso salarial fixado pela lei, o que a no!.

so ver, não constituirã qualquer privilégio, ao contráriO, p,:otegerâ

da voracidale fiscal aqueles trabal.hadores de menor capacidade eccnced
ca, obedecendo objetivos sociais do Estado.

JUSTIFICAÇÃOJUSTIFlCAÇXo

Em sequência a emenda que tiVemos oportunidade de ofer!.

cer , suprimindO o capItulo II do TItulo UI do Projeto de Constitu!

ção, elaboramos a presente, cujo escopo é o da reinclusão no texto
constitucional da matêria suprimida, sob o Titulo V, e sob a denominã

ção "Da Duvidaria' Geral",' visando elidir toda e qualquer possibilid!

de de confusão entre a Defensoria pública e a Defensoria do Povo.

rr=~~~~

m;;'ffliJ
lE.T~'JUI11r<C~.~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216

,~A lP11424·1 I '''"'
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS '---------,

JUSTIFICAC:tO

to de Constituição:

rr;';;"~

ryi:W/J
... ......., ........lu...ce"' ..lo ,

JUSTIFICAcAQ

Não e Justo que ha.j a incidência de imposto sobre

diárias pagas pelos órgãos da administração direta e indireta, por

trat:rr_se efetivamente de valores destinados a fazer face a desp.!.

sas necessárias à manutenção do servidor, quando a serviço.

Não se trata derenda nem de provento, maa ala
de uma forma de indenização para a cobertura de gastos.

A omissão da redação proposta enseja dois pro

blemas básicos: o primeiro é a abertura para sua posslvel taxaçÃo,

o que não deixa de ser uma incoerencia; o segundo, por criar a per.!.

pectiva da fraude, caso prevaleça o entendimento, por parte d. ini
ciativa privada, de que a diária e a ajuda de custo nãa devem aer

passlveis de incidencia de imposto. Seria num. campo fértil para de.!.

carregar os vencimentos de seus executivos, em evidente situação de

burla fiscaL Dal cingir-se a proposta aos valores pagos "pelos ór
gãos da administração direta e indireta".

De-se ao inciso UI do artigo 270 do projeto de
Constituição a seguinte redação:

Art. 270 - _ •••••

111 - renda e proventos de qualquer naturez~ ,
salvo ajuda de custo e diárias pagas pelos órgãos da administração
direta e indireta;

EMENDA HODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270, I:n

'11t"'.u.rIPlUÇlD ---,

EMENDA- ip1l431-4
tJ SENADOR ALFREDO ÇAMPOS

ê' PLENJlRIO

Fica acrescentado inciso V ao art. 253 do Projeto de Con!.
tituição com o texto seguinte:

Dispositivo emendado' Art. 253

Garantia da uniformidade de procedimento com continuidade
do poder de policia para persecução, evitando conflitos de jurisdição
policial, tendo em vista, inclusive, o transporte .interestadual e in

ternacional 4e passageiros e cargas, com a mantença da comunicação~
radiofonia, como i de interesse da segurança a nivel naci"Onal.

JUSTIFICATIVA

Emenda Aditiva

Art. 253 - .

I _ •••••••••••••••••• : ' .

n - .
III - .

IV - .

V - exercer o policiamento rodoviário federal.

o art. 262 do projeto passa. a ter a seguinte rehçã:J'

"Art. 262 - A~, os Estaà:ls e o Distrito Federal BIl casos E!XCl!E
c10nais def1nicbs em lei cx:rplarEntar p:XIerão instiblir erprestinos a:np.ü.sórios

para atender a despesas extram:dinãrlas, nediante lei aprovada por maioria absol.!:!.

ta cbs rraOOrosdo~ Nacional ou da respectiva Asseri>léia I.eg1slativa, ~

te caso sujeita à aprovação pelo senado Federal."

t::ME1mi\ I-IDIFICATlVA

DISPC5l.TIVO En1IDAOO Art. 262

pr';~~n=]

fui:;'ffil

EMENDA lP1l42S.Ô·1
tI .SE~R ALFREDO CAMPOS

Dê-se a seguinte redação ao artigo 216 do Proj!.

Art. 216 - Os Juizes classistas, em todas as~
tânoias, terão suplentes e mandato de tres anos, vedada a recondução.

A presente Emenda, altamente saneadora, visa a

evitar a eternização do "xepeeseneanee classista- na Justiça do Tr,!

balho, e -a combater a tentativa de sua profissionalização no cargo.

Como autor de outras Emendas que propõem a ele!

ção direta para a escolha do Juiz Classista (art. 18, IV, e art. 2l2,

• §29, c), não poderia deixar de apresentar este dispositiV"!?, já que

a nova Constituição trará, por certo, uma Justiça do Trabalho autê!!,

tica, descompromissada e democrática.

TUTO/.u.n"C"'llD

In'élua-se, após o art. 234 do Projeto de Constituição, o
seguinte art. 235, renumerados os demais:

"Art. 235 - Com a Magistratura e o MinistériO Público, o

advogado presta serviço de interesse público, sendo indispensável

administração da -Jus!-!:ça.

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos

eauece que cometer, o advogado é inviolável no exercIcio profissão e

por suas manifestações escritas e orais".

Visando a dar sequência a emenda que apresent!

110., sugerindo a supressão do texto constitucional, do art. 48, of~

recemos a presente., cujo escopo é o de incluir no T!tulo e CapItulo
certos a matéria do artigo anteriormente suprimido.

JUSTIFICAÇlo

pr';;';;;;~

fuj,,0U

EnterDerros que a l..illeraliza:;áo da adcção lha arpréstflros ccrrpul.sQ
rios pelos Estados e o Distrito Fe:3eral, o::afome pe:ard.te o dispositivo ~,

deveria ser cceeíôe,

O objetivo da m:::dificaçã:J é limitar esta 1qOsição a situações exe::e.2
cionais definidas na lei carpleaentare o estal:eleclme:nto do indispensãvel EqUiJ.! r
brio na sua ilrplan!:aÇã:), pelos Estaã::os. ResglIarda dessa forma, a eatpet:ênc1a em Il!;

téd.a dessa nabJreza exercida pelo Senado Federal, n:I tocante às cperaçõe& f~

ceiras dos Estados e do Distrito Federal.

tUre/...... p.. A;lo'-: ---,

EMNM SUPRESSIVA

DISPCSl'I'I\U EMEMlNXJ. art. 272, § 19

SUprllra-se õc projeto o § 19, do art. 272

Inclua-se no TItulo V do ProJeto de constituição o segui!!.
te CapItulo VU:

çâo nesse sentido.

rr;;;;;;~

tYi;WJ

JOSTIFICAçAO

~tendo que, por meio de u.ma progressão na ccbr:a!!.
ça do !lllposto, o proprietário ver-se-á forçado a torná-la produtiva,

tirando-lhe o caráter especulativo, a sujeitat::=.se ao risco de uma
desapropriação.

EMENbA ADITIVA

DISPOSTIVO EMENDADo: Art. 272, §29

Dê-se ao §29 do artigo 272 do ProJeto de Consti
tuição a seguinte redaçáo:

Art. 272 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§29 - O imposto de que trata o item I não incid!
rá sobro pequenas glebas rurais, nos termos definidos em leiestadual,
e será cobrado de forma progressiva, no tempo, quando recair sobre
glebas rurais improdutivas, sem prejulzo no d1sp::Isto no artigo 325.

o imóvel rural, conforme disposto neste Projeto,
deverá ter caráter prioritariamente social.

A terra improdutiva não traz nenhuma contribui-

recessêc,

A inb:cdução de dfsI:ositivo est.aI:el.ecen3 a possibllidade da :IJ!pos!
~, ao arbItrio de outIo ente pÚblico, de adicicnal sobre tributo da a:upetêncÍa

exclusiva da união, ê irJ::p:lrtuna e c:ontrãria a diretrizes até entã:> <rlotadas na 1i!.
Ihor tradição de rossas umnas 1:ribJt:ári.as •

2 forçoso reconhecer que, IJ:) ttOtento atual, não.deveriam mais recair

sobre os C:ntrlbu:l.ntes assa.1a.ri.aãY.:; ou pessoas jurídicas mvos erx:argos, subtrai.!!.
Ib-:J.res parcela oonsiderãvel de seus ren:iinentos, jã defasados e oxroídos pela Í!!
flação, e cujo giro na e:mania trCSt1'a-se de furd:lrentaJ. inp:lrtãncla para evitar •

Entora se coos1dere a ext:rem. necessidOOede serem apJl':1:Cdas llO"IaS

fontes de reecesce para OIS Est:akls, não poden:Is~ que sua arrecadação seja

ueJ.hJradaatravés da inp:lsiçi:l de adiciooal dessa natureza, sen30 essas as razões

que llOO~ ã apresentação da presente <mmda.

f'J PLENJlRIo

EMENDA lP1l433·1
_(!l SENADOR ALFREDO CAMPOS

......U'O/CtJMlUlo/.uac....u1cI ,

.. e~\ - as operaçõesde a:q:erativa coa seus assccteécs"

oltSTIFIg,d'D

Adite-Se ao art. 270, do Projeto de Constituição o s!!,

guinte parágrafo:

"§ 59 - O imposto de que trata o !tem UI não incidirá

sobre a renda ou proventos equivalentes a dez vezes o valor do piso
salarial nacional estabelecido em lei· ..

"e"):.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270, do Projeto, de constituição

"""""J\DI'l'IVA
DISPl:l5ITIVO ÉM:HI1lOO: :l.nciso zr, à) artigo 265, 00 Pl:oJeb:l:

1d1~ ao Ircísc II, do artigo 265, o seguinte disfositivo (letra

~ ~ta :inunirlade nãoé eu favor de gJ;IJp:)S, pais qualquer pessoa ~
fillar-se a o::x:perativa, eu decorrência eb prtnCIpio universal de livre adesão e
portas abertas.

De aoxfu can o dispJsitivo acima, as ope;açõesda o:operativa cem
pessoas~ estarão dentro do cartp) de incldência 00s tributos em 9'=!
ralo Assim, na ax:perativa de~ ou de prcrlutores rurais, quan10 receber prC)
duto6 de~ ou quaIJ30 a estes fotTEeer bens ou nercadorlas. Tal'rt:éIl. nei
se tip:> de cooperativa, o prcrlutor rural estará sujeito eos ~tos em geral (reli
da, IQI, etc), relativcmente oos prcdutDs que entregar à cocperativa, visto que ã
1mJn1dade a1.carçaráapenas as cper<çÕes internas entre ele e a sociedade. tb caso _
do EM, ficarâ -ele apenas suspenso, v:1Irlo a in:::idir ml sua totalidade quando a OX)

perativa vmrler o produb:l à:) a.ss:leiaOO. No caso do .inp:)sto de ren::1a, o asscciaib
estará a ele obrigaà:l eu :rel.ar;ã:;, 00 ren:iimento de sua atividade agropeoJârJ.a" ain
da que parte ou o tctal desse :renll.tt:ento seja ciJt:f.d:) por inteDrédid: à:Is produtxii
CXllJerCiallzados pela cxx:perativa. Na ax:perativa de o::flSU'IO, o IQI será tot:a.Irrente
pago na e:atpB que ela faz aos pm3utores, iniustriais ou o:merclantes. SCrrelb! na -
operaçã:> de entrega àJ bem ou prtXluto ao asso:::i.aàJ, não haverá :incidêrcla.do -i!!!
posto, isto porque o 1lelIlou produto foi o::rrpraà:) para os associados, tanto assim
que, se kJuver penla parc1al ou total de tais bens ou pro1ul:os, o prejuIm parc!al
ou total será ébs associados. se a cooperativa de C1XlSUlO vender a não-assoc:i.acb,
haverá in::idência de ~ os inpJstos.

EMENDA lPl1430·6 ,
(iJ . SemtDoR ALFREDO CAMPOS

tJ PLENARIO

r;r----------TUIOIlUItIPIC.~.e'_-------_------,

IV - prolDover a defesa da ecologia e dos direitos dos

"TItulo V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Gove,;:

CapI tulo VII

Da Ouvidoria~Geral

Art. - Incumbe ã Duvidoria Geral zelar pela efetiva
sUbmissão dos poderes do Estado e dos poderes sociais de relevância
pública à Constituição e às leis.

Art. - O Ouvidor-Geral será escolhido pelo _ COngresso

Nacional, dentre cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e

emec anos.e de reputação ilibada, e terá mandato de dois anos, permi
tida a recondução por uma só vez.

§ 19 - O Ouvidor-Geral poderá ser substitutdo por o!:!
tro, a qualquer tempes, por deliberação da maioria absoluta dos m~

bras da Câmara, mediante representação popular nos termos da lei.

§ 29 - O Regimento Comum do Congresso Nacional disporá
sobre o processo de escolha -referido neste artigo.

Art. - Lei complementar disporá sobre competência, or
gani:tação, recrutamento, composição e funcionamento da OU'O'd.dOria-G;
ralo

Parágrafo Gnico - são atribuídas ao OUvidor-Geral a in
violabilidade, os impedimentos, as prerrogativas processuais dos mem

bros do Congresso Nacion<!l.l e os vencimentos dos Ministros do suprem~

Tribunal Federal, nroibido o exercício de qualquer outro cargo ou fun
ção polItica. -

Art. - são atribuições do OUvidor-Geral:

1-- velar pelo cumprimento da Constituição, das leU

l e dema1.s normas regulamentadoras por parte da administração pública

federal, estadual e municipal;

:lI - promover os meios visando à defesa do cidadão
contra ações ou omissões lesivas aos seus interesses, praticados por

titular ae cargo ~m função pÚblica, recebendo e apurando as respect!

vas queixas e denúncias;

UI - Criticar e censurar atos da administração públ!
ca, zelar pela sua celeridade e pela racionalização dos processos a!!
lI.inistrativos e recomendar cOrreções e melho;ias dos serviços públ!

CO_SI

no

COnsumidores.

Art. - As Constituições estaduais instituirão a ouvidS!

ria-Geral, de conformidade COm os princípios constantes deste artigo

e para atendimento de todos os HunicIpios.
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EHEmA stlPRESSIVA

DISPOSITIVO~: Art 336

t:='U;:'=:J

fu/~~flil
'Lld.'~/~~I"sdOlSUS.~II, ••I~~- •

~Ã-IPl1441-1

l'kWXlR AIERl'IXl Cl\Ml'OO

1\IlITIVA

DISPCSlTlVOEMm:WXl: Art. 304

MXlIFICATIVA

DISPCBl'l'IVO E2-lENDM.O. artigo 272, § 69

CO~~~9"~'~~----~1 L";;'~
fui:·W!J

o § 69 cb artigo 272, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:

"kct. 272': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 69 - As alíquotas internas, nas operações relativas a d.1:culaçãode

nercad:lrias e nas pre5taç&s de serviços, nãop:derOO ser inferiores às a3.!qu-Jtas
inte:test:aduals, ~l:antb-seoperaçõese prestações i~t8nas tantãn as interest:!

duais realizadas para consumidor final de o:ercadorias e serviços".

A exclum da alternativa cxtIced1da aos estados para criação de al!
quot:u 1nt:emas d!ferercladas, relativas ao 1Itposto 1nc1dente sobre as ~

de c1rculaljão de ~!as e ~~ de setV1~, ~. e:tIO lle1ida

de inl:e1ra just:1ça f!sCl!1, 1Id1spensâvel ã IMfl.ltenção do equ1l1brto eccoênícc en
tae eeeesce,

caa efef.to, a pemanecer a parte!n1c:1al Ó'J dJ..sfosltM errerdad:J, es
tar1am~ estados dotados de base trib.lt!r1a eate arrpla, tot:a3Jrente~
para~, ãtravés_eD manejo de Isenções e./ou aUqootas diferenc!adas, pressões
de toda ordcn e:apreju!zo das at1~ eo:nân1c:as,dos eeeeõcs men:lCI podel':osoa.

Eues os mot:1vosque estio ti. .1rillcm: as eeeêee que nos 1Jlpellrern ã
apresen~ da presente prqx:ISlçio, SIl defesa daqueles es1:aCbs, que são a granie

::~=~~ li prevaJ.êncla do dispositivo ora~ seria~

Mite-se ao art. 304 do Projeto de constituição, o parágrafo aba1JI:o,

renurrerando-se COllD parágrafo 29 o atual parágrafo 19.

"§ 19 - Nenhuma sociedade civil ou carerclal será privada do acesso

a incentivos ou proibida de atuar em qualquer rano de atividade, em razão de

fom Jurídica."

À seuelhança das éli.spJsições constitucionais sobre os direitos e 9!!.
rantias individuais, entenda:n::s q:xJrl:una a afimativa de que as pessoas Jurídicas

sã::J iguais perante a lei, iOOepeOOentanente da natureza, espêcie e fcora"sob

quais se organizam para pmduzir '"cu txocar bens e serviços ccn vistas a fins ~......
Assim, a soc:1eiade X, que tem por objetivo~ an segt.U'OS pr1V!.

cbs e está organizada sàJ foma que nãoseja a anônima, nãop:lderáreceber tra~

IU!l1to diferente de sua a:mgênere Y, constituIda sob a fm:rra. de so=iedade anônima,
c:x:m), por exenplo, se vê da leitura do art. 24 I:b Decreto-lei n9 73, de 21.11.66.

OJa,nto aos incentivos regionais e setoriais, parece--ros igualnente

inadn1sstvel que determinadas sociedades sejml deles exc1uIdaspelo sirrpies ooti
vo de não se revest:in!m da fotma de sociedades por ações. -

Supdrra-se o art.. 336 cb Pl:ojel:o da constituição.

A folha. de salários é a base da seguridade social, mas não ê lDSS!
vel. que seja a sua base exclusiva, pro:lhindo-se que incida sc:bre ela qualquer C;
tro trllmto ou rontrib.ticão. Isto porque, a prevalecer o texto prqosto pelo Pl:oj!

to de Consti:b..rlção, seriam, autanat1canente, fechad:is os serviços sociais ~

llDS criados por lei federal. (SESC, SENl\C, SENAI e SESI) - de larga tradição da

prastacão de relevantes serviços ao Pais e nantidos pela sociedade. seriam ~t:!

vades o p.tOgraIlB nacknal do saláriQ-educação e os institutos de previc:lêrv:ia esta
duüs. Isto é ~sS!~1 ' -

Portanto, a Enenda agok proposta Ei indispensável. Ela se carpl~

, CCIQ as erendas supressivas oferecidas ao parâgrafo único do artigo 337 e ao~

487.

=----------...." ..........
SUP11ESSIVA

DISPCSlTIVOEM?2ID1\IX): art. 274

EMENDA lP1l439-0
(!J SENADOR ALFREDO CAMPOS

f" PLENWO

,..,.,......"."i1e

L';';';;U
Wi;~ffil

TUTO'~OI",.. .o.çl.

EHEmA stJPRESSIVA

D!Sl'OSrrI\Q E1oIENDADO: J\rt. 337, parágrafo único

SUprina-se do Projeto de Constituição o art. 274.
EMENDAADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 304

Supritra-se o parágrafo único do art. 337 do Projeto de o:nsti~

oão.

A introc1uo:;ão dessa nonna JXl texto oonstitucional nOO passa de redu!!

dâDcia, an f~ à:l que jã dispõe todo o titulo deste ProJeto que cuida da Tribu~

çãa e do orçanento, CUJO priJre1l:O artigQ, o de rR 251, Já dispÕe, no § 19, que:

"Os t:ribltos destinam-se a prover a união, os Est:ad:ls, o Distrito F~

ãrJra1 e os MJnic!pios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu
çargo.....

Assim, prcp:ucs a supressão cb presente artigo, até (X)rque ao abri
gar ressalva quanto ã -det.ennInaçÕes em amtrãrio desta Constituição", fica dem:::rl:!
trada a imcu1dade de sua~a no t:.exto.

Acrescente-se o seguinte § 39 do art 304 do
Projeto de Constituição:

Art. 304 - •••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - A empresa que, comprovadamente, reqi!.
trar percentual de retenção e permanênci~ de seus empregados ac!
ma de 901 (noventa por cento) par ano, terá direito a incentivos
e beneficios fiscais nos termos em que a lei definir. O percen

tual será medido, anualmente, no mês em que for feita a negoCi~
ção visando ã. convenção coletiva do trabalho, por cx:m1ssão parit!
ria e triparti.te composta de representante do Sindicato dos 'l'ra
balhadores, do Sindicato ou da empresa empregadora e fiscal d;;

trabalho indicado pela autoridade reqional elo Ministério do Tr!,
balho, tendo-se por base o percentual do ano anterior.

A folha de salários é a base da seguridade social, nas nÃli.é"poss!
ve1 que seja a sua base exclusiva, proibindo-se que incida sobre ela qualquer ~
tro tributo ou o::ntr.ibJição. 'Isto porque, a prevalecer o texto prqlOSto pelo P1:oj;
ec de Constituição, seriam, autarat:icanente, fechados os seevaces soc.1ais au~
IlC~ criados por lei federal (S!SC, ~, SENAIe SESI) _ de larga tradição ~

prestação de relevantes serviços àõ<pais e mantido~ pela sccíeôaôe, Desativar--..

-da o programa naci.cnal cb s<l.1ãr.i.o-echx:ação e seriam oondenados à norte os institn
'to~ de previ.dêooia estaduais. Isto é i:r{:oss!vell -

Portanto, a enendaagora prop:>sta â J.Mispensãvel. Ela se e::atpleta

o:rnas arendas supressivas oferecidas aos artigos 336 e 487.

JUSTIFICAÇXO

Art. 338 - .

§ 79 - Os t:rabalhadx'es pxlerão utili2ar o patr1nârlo 1ndi~

ae:tJIUl.aQo, em caso de aposentadoria, reforrra, 1lDrte, :irn1alldez, aquisição,~

ção ou abatinento da dIvida o::ntra1da para a aquisição de casa própria e~

cllnento de negôclo~.

n:a,o/~UsT",.~lo- --,

De-se ao § 7IjLdo.artigo 338 do Pl:ojeto de CClnstittlir;ãç a seguinte

"""""'l\DrrIVA

DISroSlTlVO EMEMWX): 1Irt. 33B, § 79

o texto prevê a ut!lJ%ação do patrJJrãdo individual acImJlad:) tca
~ ÔquisiÓã<> de mradla. •

Portanto, é~ que esse pat:rin'âtio do :trabalbadar,~

lado oos futdos de seguridade PJSS3. ser uti1.i:zacb t:aIrbém para l.1qÚidar ou ~t:e

: sua dIvida perante o fJ.nanciador do Pr.incipal bemde raiz que pode sua famUa d!
; sejar, que é a casa prép:'ia. A El1Enda visa, assim, a ccnso1.ldar a c:aq..rlsta.EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 325

Diante de tantas punições e cerceamentos de!,
tinados ã proteção do trabalho e do trabalhador e· que visem a
atingir os empreqados sem consciência, é necessário quê teJ;lhamos,
tambêlll, um princIpio constitucional e uma leqislação ordinária
que valorize e estimule aquele empreqador que tem o seu negócio
e investe o seu capital para semear o bem estar entre os seus em
pregados, que acredita no trabalho humano, que busca, através d;

trabalho justa e estâvel, uma efetiva distribuição da renda, a g~

rantia do emprego indispensável e a tranqtrl.lidade dos seus empre

gados, de suas famílias e da comunidade em que estão todos inser!
dos.

Além do incentivo ao bom empregador que esta
Emenda representa, aqui está um meio, efetivo e prático, de se
buscar incentivar também a manutenção no emprego do trabalhador

indispensável ã busca da progressiva produtividade, da nelhoria
do produto gerado e, principalmente, no investimento em formação
profissional. treinamento, pol1tica de pessoal e formação d'e re
cursos humanos potencialmente crescente e forte.

Inclua-se o seguinte §39 ao artigo 325 do. Proj,!!.

'nre'lUsTl'lUÇlo --,t:=;';;'o;.

fl.Qi;lm
TurO/flll.. , .. &;10

Trata-se de disfx:Jsitivo cx:m todas as caracterIsticas de lei omtn!
.ria, cuja presença 00 texto constitucional entendenos ser dispensável.

Para -oont::cole da legalidade dos atos de que resultan a arrecadação
das receitas e real.i2ação das despesas públlcas, existe vasta legisl.açã3 preveOOo

que o treslD se fará através de sisl:::emasde fiscallzaçm interna e externa, esta,

através do Po:ler I.egislativo, IXQ o auxUio do Tribunal de o:ntas da tJniOO.
Alén disso, o ac:arp;mha1tento prévio a:nxmitante e subseqUente da

RI1izaçOO da receita e dos aros da gestão f:lnana:dra, ê exercido através de do!
-=matrativos, -relatérlos,~ e outras~ devidarente sistematizadas
• regu1alEntadas pela legislação prq,ria, o que tornaria redurdante dispositivo

CXlrWtibrlonal m IlesmJ sentido.

Suprima-se o artigo 281 do Projeto de constituição.

5llI'RESSIVA

DISroSl'l'lVO :EME:NtWX); art. 281

I1JlEI'IDA lPl1437-3 -.
t:SENADOR ALFREDO CAMPOS

('lPLENARIO

=---------- 'l.,.o/~on",".;1(I'_----------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art:. 303, 539

Dê-se a seguinte redação ao §39 do artigo 303 d
Projeto de constituição:

Art. 303 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§39 - A lei disporá sobre a cçmcessão de benef!

cios, privilégios ou subvenções às empresas públicas, sociedades d

economia mista e fundações públicas.

to de ConsHtuição:

~t. 325 - ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
§39 :. Compete aos Estados, utilizando os recur

sos obtidos conforme o disposto no §29 do artigo 272 desta Consti

tuição,_promover, por intermédio da in[ciativ~ pública e privada, o

correto preparo e a plena adequação do trabalhador :.sural à terra cbj

to da reforma agrária.

JUSTIFlCAC!O

IEMENDA lPll444-6_
.l!J SENADOR ALFREDt' CAMPOS

,1.,.,,'.. IT""'açl~ --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 355

JUSTIFICACOes

A presente Emenda visa a adaptar o dispositivo
•..conteúdo do artigo 398 e seus parágrafos.

De fato, o §39, tal como se apresenta, náo esta

belece a necessária distinção entre as empresas, sociedades e funda
c;ôes estatais e iniciativa priva<la.

Há estatais que, efetivamente, não concorrem co

a empresa privada, por não visarem nem promovere... o lucro, á não

08 de natureza social.

Casos específicos são encontrados, entre tanto

outros, na EMBRAPA ou na BMBRA'I'ER, por exemplo, instituições prestad

ra. de excepcional serviço público, e que não podem sofrer com a8 re

tr1c;ôes. impostas pelo dispoS'itivo original.

à Emenda remete para a lei os casos em que

priv!lógJ,o. poderão ocorrer.

Tem_se como presente que "o uso do imóvel rural

deve cumprir- função social-cabendo à União pr~mover a reforma agr!
ria.

Entendo, no entanto, que, para se obter êxito,

há que se preparar o beneficiário da reforma agrária, propiciando _

lhe condic;ões técnicas e financ~iras que lhe possibilitem condições

mínimas ao inIcio de seu trabaÍho.

, Na prática, percebe-se que a escassez de recur-

S08 financeiros tem impossibilitado a manutençáo dos programas pro

postos.

Com a t'rogressão instituí.da para' a cobrança do

ITR incidente sobre glebas improdutivas, conforme Emenda por mim

apresentada, busco viabilizar uma fonée de receita que torl}e poss!

vel atinqir esse objetivo, através ~ qual iniciativa. públicas e

privadas vénham a promover UIIl racional ~proveitamentopelo traba

lhador rural das novas fronteiras aqr!colas a serem abertas.

Acrescente-se o segu1nte parágrafo único no ar
tigo 355 do Projetá da const:ituição:~

Art. 355 - .
paráqrafo único - Em caso de falecimento, é as_

segurado ao cõnjuge sobrevivente, ou a seus dependentes, pensão nio

inferior ao salário, aos vencimentos ou aos proventos que lhe dia

origem.

JUSTIFICAçJtO

A presente Emenda visa a estabelecer igualdaae

de condic;ão en~e o homem e a mulher, no caso de falecimento do cõ!!.

juge..

Pela legislac;4o atual, somente à esposa do @

~ é co,ncedida 'a pensão, quando da morte do' mârldo .. A rec!prpca,

se nio for verdadeira, cria sit:uaç$.o de desigualdade 'i:le direito. ,

que mérece • ser sanat1a pelo futuro texto constitucional.
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JUSTIFICAÇÃO

redação'
• Dê-se ao art:. 375 do Projeto de constituição a seguinte

E'~iIDB~

mJ;~;@}

redação:

Dê-se ao art. 442 do Projeto de constituição a seguinte

JUSTIFICATIVA j
'A presente Emenda visa, ao lado de permi1:ir o di

retto inalienável do silvlcola sobre as terras de seu domInio,~ prote

qê-lo, por força da lei, das investidas de pessoas fisicas ou juddi

cas interessadas na atividade mineradora.

~------ tUl0''"'II'''C.~lo --,

g ne:cessãrio e urgente que a Ccnstituição brasileira preserve o l"ª

trfuâUo ncral., familJar e individual tb cidadão, Jndependente!lente de sua si~
ç50 na escala s:x:Ja1. -

AtualIrente, qual.quer suspeito cu acusado ganha lo::Pas nanchetes

dos ve!culos de cemmicação de massa, tão logo haja qualquer denürcla pratPVida

por autoridades J?Oliciais que &qUer se identificam.. Não se observam, por oub:o la
do, mté:rias jomaUsticas que versan scbre a inccência do então acusacb pub~

lIe1te.. .e ama. que caiaJn sobre cidadãos mais hmn1l.des, nnr:adores da periferia d;
cidades essas dmúnclas SSIl provas. Torna-se, p:»is, necessário que o Estado res
guatt1a o pat:rl1râl1o mrls .iIlportant:e Cb c;!dadão, que é a sua hcmxa, através de~

à veiculação de seu nam, foto CU filn:e salvo~ inIver prova ju:lic!al de seu
envolvJm:!nto CU o:n:1enação, para a préprJa defesa da sociedade ..

1bdos são in:x:entes, até prova en caltrário. Tal é o princípio que

precisa preval.e::er tarri:láll no noticiário dos ve!culos de diwlgaçà:) e CO'lJJnicação
coletiViUl.

E";;;=j
(Iilj;'iWJ.u...../U.....lo/.uooo....b --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 375

EMENDA iPi1445-4 ,tJ SENADOR ALFF.EDO CAMPOS "....

n.Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será ministrado

no idioma nacional, assegurado aos indlas o emprega de suas línguas

e prOcessos de aprendi2dgem."

1: PLENÂRIO

Esta Emenda visa a compatibl1.1.zar o texto constitucional,

uniformizando a terminologia do dispositivo ora alterado com a ecn!,

tanté nó capItulo VIII - -Dos Indios" do T!tulo IX, que dispõe sobre

a ordem social.

EMENDA lPl1446.2 I
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

"Art. 442 - Os Poderes Legislativo e Executivo deverão el1!

borar, nos limites de sua competência; até o final da atual legislat!!

ra, as normas jurídicas que visem ã implementação desta Constituição.

§ 19 - O descumprimento ao disposto neste artigo ç~

racterizarã inconstitucionalidade por omissão.

§ 29 - Aplicar-se-ã o disposto neste artigo, no que

couber, ao exeecâcãc das atividades predominantes do Poder Judiei!

rio.n

JUSTIFICAÇXO

TUTO'~Ulfl'IC"'"O' '--- _EJ'~~'.·'_---'
~

.LtoJ '.o lo/ 1a _tJ PLENARIO

~-----~ TIUO'IU.ll'IC"'"O --,

êcreseente-se o segu:lnte inciso XII ao art. 408 éb ProJeto de Cal!.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 443 do Projeto' de cmstituiçio.

Art. 443 - Os Presidentes dos Poderes tegi.slativo, EKe::ut1vo e .J.!!.
dic:1ário prestarão cmpratd.sso de nanter, defender e omprir a Catstiblição, _

sessão s:Jlcne do Q::I1greSSO Nacia'lal, na data de sua pratUlgação.

De um modo geral, o preceito COnstituciOnal fica ã der!

va, pela inexistência de mecanismos espec!ficos que possibilitem sua

plena aplicação.

Esta Emenda visa a aperfeiçoar 'a previsão COntida no art.

442 do projeto de constituição, estabelecendo a obrigatoriedade de
que os Poderes elaborem, no prazo de um ano, as normas de sua cotllP,!

tência destinadas a fazer valer o princIpio COnstitucional.

rr=~
Wi~;'ffil

FIrt. 408 - 2 dever do Pcrler Público:

Dê-se a seguinte redação ao~ à:I artigo 408 do Projeto de CCIl;!
tituiçâo:

"""""1D1TlVl\

DISPClSl'I.'IID~':1Irt.408

• Klls 00 que~, o Poder Púb3..1oo tem, efetivanente, o ~

ver de buscar mec:anisIDs e notnaS emdefesa 00 neíc anbiente e o seu.~ uso. A

sua proteção cabe aos titulares Ih pxler, CQlP representantes da coletividade, reg

p<nsável e "",,",iclárla ~lra do equiUbrJ<> ecoJngio>, -

Diante disso, é fundanEntal a presente~.

EMENDA lPl1451·9 I
t'SENl\OCR M>'REDO ceece

MENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art:. 389

A criação de COnselhos é matéria de legislação infracons-

DAOODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 389

Suprima-se do 'bapu~ do aee , 389 do Projeto de Constitu.!

ção a expressão "respaldado por conselhos representativos da soc1ed~

de civil".

Por esse motivo; propomos 11 supressão daquela expressão.

Além de tudo, o termo "respalda1o" é objeto da mais vaga
significação seyntica, o que pode perturbar o sentido de qualquer
texto legal.

tituc1onal.

JUSTIFICAÇÃO

fJilENDA lPll447.·1 \~, -,
l" SENlIDOR ALFREDO c>MPOS I E';;;;=]
I'J PLERWO [ililj';;ifi!J

tituiçâo:

Stp:ina-se o arti.q:> 453 do Projeto de Calstiblicão.

stI.'RESSlVA

~Bo!ENl/\OO:Art.453

O texto atual. exige o cmpratd.sso, apenas, do Presidente Ih S..T..!'.

1b entanto, é indispensável que o J~to seja estendido a tcdoe os menixce cb

QxlgreSSOl~ e aos Hinistrce do Slp:arO Tr:lJ:ADal Federal, tml vez que, pelo

Projeto, eles se transfamarão Em guanllães da IVJVol Ccnstituiçio ao julgarEI/. c. ~
'B::lIl de jnccnsti:tudmal~. Esta a justitU:ati~ pdncJpal pBra a pttp:)Siçio..

~ lUf~'./ISI"'le&l;io -'~

Art. 408 " ••••••••••••••
XII - ccctrolar ou proibir a ptT:dução, c::amrclalização e E!!

prego de ~, nÉtc:dos e substâncias que cc:upxtem. risco para o JIeio anbiente e

a qualidade de vida.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 427

se, efetivaIIEnte, o obJetivo principa1. é preservar o eerc imtrl.ente

e garcmt1r cad1çÕes m!nJnoas para a qualidade de vida, torna-se :In:lli;pensáwl que,

alémde ccctrolar, o Poder (liI:)Uco terlha a autoridade a:nstitlJ::J"âw. para p:cj.b1r

tanto a proiu~ c:aro a o:zmrciallzação 0-0 EIl'pt'ep de té::nic:as, IMtocbse stbJ~

cíee que possam representar riSo:nJ para a vida e o lle10 anbienf:e. DaI, a Eneoda
_sta,

EMENDA lPt1452.7 J
(!OI SENADOR ALFREOO CAMPOS"-

I!J PLS!WUo

Dê-se ao item 11 do parágrafo único do art. 389 do Proj!.
t9 'de COnstituição a seguinte redação:

"1Lrt. 389 - •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

Parágrafo único - ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••

II - criação; manutenção e apoio ao funcionamento

de bibliotecas, arquivos, eueeue , espaços cênicos. cinematográficos,
audiogrãficos, videogrãficos e musicais e outros espaços destinados
a atividades culturais."

A redação original do dispositivo obscurece sua intenção
real, que é a de favorecer objetivamente a atividade cultural.

Da forma como se o redigiu, visando a privilegiar "o!!.
tr'ol espaços que a c.Qletividade atribua significado", o sentido; além
ã. vago, pode causar viés de interpretação,

'JUSTlFICAÇXO

~A~=91'~"--------'Irr;:"~

f=lJ{ioi!W

O art. 400 cb Projeto de O::mstituiçâo p:lS5I1 a ter a seguinte

xedação.

• Art. 400 - g asseguradâ a liberdade de nanifestação por qua!

qmimiio ~ ccm.m1cação; respeit:&b o que d!sp3anas aUneas "d" do:inciso IV~
"a" ~ "b" ~ inciso VI do artig:> 12 e o § único do art. 404.

Dê-se ao li 19 do aJ;'t. 427 do Projeto de Constituição
seguinte redação:

Art. <127 - ••••••••••••••••••••• , •• , •••• , •••••••••••••

§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e

o aproveitamento dos potenciais de energia hidrâulica de que trata

este artigo dependem da autor1:"zação do Congresso N~cional; caso a c.!.
so.

JOSTIFICAç!o

lb ~to B!l que se busca CCIlSOlldar a exigêD::ia de cceccrsc p.!
bl.ioJ pera aànissão de servidores pjbl.icxJs, inclusive nas estatais brasileiras _

iniciativa altarrente tJDral.izaCbra - é .ittp:lssível que haja no texto da nova o:nst!
b.dçào disiDsitivo 0010 o artigo 453. sua supressão deo:!rre de exigÊnCia dos art4.
90S 66, incisJ n e 303, § 49, deste ProJeto.

criar a figura juddica da autorização das populaçõe. i!!
dtgenlUl é adJIitir a existência de IJID poder igualou superior ao do
COngresso Nacional, quando nenhwa outro segmento da população bras,!
leira é contemplado coa tal poder.

o poder mais expressivo da soberania popular é o COngre!,

so Nacional. Dessa forma, submeter ã aprovação do COngresso Naci2

na1 tudo aquilo que diga respeito ã utilização das terras indlgenas
é, não só salutar, mas o suficiente para o resguardo do interesse p!!.
blico.

rando-se~~lua-seo seguinte art. 474 ao Projeto de a::nsti:tuiçào, renuI!.

llrt. 474 - A proJh1ção de aetmJ1ação de proventos~

art. 87 nW se aplica aos aposentams ~ refCOlBcbs quanto a cargJ de rragi.stério..

"""'" ADlTlVA

DISK5l'l'I\U EloEN:wD - Art. 474

S'eguldo o texto do p:esen.te Projeto, os aposentaà:ls terão seus~

ventos reajustaàas peritx1i.caIrmte. cc:. isro, busca-se evitar que a apJSeDt:aà:rda

se reduza tanto que afastar-se da atividade represente pam o t:raba1haà:Jr verdade!
ra (Ulição. •

1ü.êm diBoo, an D06S') PaIs é !ndi.scutivel a necessidade de ttão-do-o
d::IZ:a alt:anmto qualificada nas flB'lQÕes de mgistério..

Note-ee t:allbé.la que a ocupação de out:xoe cargos, JrK:lusive os CXIllis

si.cnadoII, par servi&res ap::lsentaOOs representa, na prática, o b1o;[uejo ÇIU seo:fu
narrento da carre.1ra, p:u: mito, Ibs serviOOres pWill.cos. 

1aedito, p:lI:'tmto, ser necessârJa a Emenda aqui p:rcpost:a.

~----------...,,,..."'.....-----------

Art. 427, § 39

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

Dê-.se ao § 39 do art. 427 do Projeto de COnstitui

ção ~ seguinte redação":

Art. 42,7 - •••• " .

~ 39 - Aos Indios são perlllitidas a cata,

faiscação e a garimpagem em suas.terras, nos termos da lei.

EMENDA lPll~53·51
I: S>2WXlR mm:o CAII'OO

('J pLBNJ\Rl:O

l>lEHlA 1D1TlVl\

DISKS1TlVOEMEmN:O: Art. 404

, " -.PriJlei.ranente, há que se OOl"rigir o texto 00 Projeto, em seu
art:!;P ~<O~'.> q\1I1l'ld:) chama de "liberdade de .irrprensa" o que, real1rente, ê a J..iber-.

dade de expressão da op1niOO e do pensarrento através deIS mei.o5 de~.

D:xlD segtmb argIMelto, é necessário laIbrar que os exCessos

prec1samestar delineados a:JUl, especiahrente quamose trata da honra dó c!da
dão! Q:) Jrr:J.tõ de resp::sta - atuàlíTente Mo respeit:ac1of eu sua totalidade _ ;
da: autoria.

.Inclua-se o seguinte § 19 ao art. 404 tb Projeto de Calsti:búçâo ,

reruaeraDb-se CXIlI) .§ 29 o atual parágrafo lÍnio:):

1lrt. 404 - .

§ 19 - g vedada a divulgaçio de not!cias, o:m CI1 sem. ilustração,~

VOlvmb JXm3 Q1 identificação de pessoa 0'X1SJ.rlerada suspeita CI1acusada de deI!
to, aIlw após sentença transitada e:d jul.gaà) EU jubo CQlpetente..



~ NacloDal CopsUtulnte • 11"

IIITG!JU'''f>aI;lo _----------lIlTo'.Un"H:.o.çlo'----------~

-Art.265 - :livedado à União, aos Estados, ao Distrito

..........!~~;:~.~:~~~.~~~!~;.~~: .
n - instituir 1sa,Postos "Sobre:

e) .PrOVentos de a'posentadoris-.

I
I

I
\

Sala das Sessões,

JtrS~Il1IOAÇltO

De 1'ato, se , indatensáve~ e inoidência de triblltos

sobra aaltfrios de valor redr.tz!do, com maia rãzão & inacoitíÍve~

a tribtltação de proventos d!3 8'poaentador1a_

A imunidade trJ.ba.túia ea favor doa livros, jornais

e peri&'dicoa, be!ll:. asa1lll. em.benefício das en.tJ.dadea eaueeeãe _

nais 8 assiatAnc:iaiR "onatante do Projeto de Oa!lSt!1:tú.çio ãe

ve sal' ampliada de ~ .c1Odo a abranger os .P:t'0ventoa de 8110Sellta

doria.

.JUSTIFlCAÇ~O

l
EMENDA ADITIVA I'

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 100. INCISO XV

Acrescente-se a expressão "bem como de segurIdade scc.tafI
e de previdência" ao inciso XV do art. 100 do Projeto de Constitu! I
ção da Çomissão de s.isteeatteaçso, que fica com a seguinte redação: l

"Art. 100 - ••••: •••••••••••••••••• 1

XV - Acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo I
em matéria de política monetária. financeira e callbial. bem como de
seguridade social e de previdência."

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 54 , INCISO IX

Acrescente-se a expressão "de prev idência- ao inciso IX

do art. 54 do Projeto de Constituição da Comissão de Slstematlz.!
çãc , Que fica com a seguinte redação:

Art. 54 -

IX - Fiscalizar as operações de natureza financeira. e.:!,
pecialment~ as de crédito I câmbio, de capitalização I de previdê!l
cia, bem como as de seguro.

JUSTIFICAÇitO

O setor de previdência é de fundamental importância
vida econômica e social do Pais I devendo, pois, ficar sujeito à
f1scallzaçllo da Unitlo.

Pela importância da seguridade social e da previdência
na economia brasileira e na vida de cada cidadão, em particular t o
Congresso Nacional não PP..c!erá, em nenhuma oportunidade, deixar de
ecoapanher e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.

EMENDA 1Pl t468·3
f" ConstituInte JO"O REZEK

f!J

.>

PLENARIO

quente diminuição de espaça para o passageiro; pode alterar, ate!!.
dendo sua conveniência, o horário do êníbus e negligenciar na PIe.!
taçllo do serviço, de indiscutível utilidade púb.Uc~.

Por outro lado, a livre concorrência contribuirá para
beneficiar o passageiro com o aumento do número de coletivos, po.!
sibilitando a oferta de mais horários, melhoria de confoJ::to pelo
interesse de se prestar melhor serviço e até a queda no preço'" da
tarifa porquanto I COCl a livre concorrência, qualquer das empresas
poder4 oferecer descontos para maior atraçllo dos passageiros.

Esta a sugesUo que, pela imporUncia que representa
para a melhoria do transporte rodoviário de passageiros no País,
submetemos fi elevada apreciaçllo das Senhores Constituintes.

E ccaue verificar-sei por este Brasil aforai a existê!!
cio de empresas explorando I através de verdadeiros monop6lios , li
nhas de transporte coletivo de passageiros de caráter interesta/

dual e intermunicipal.
Tal tipo de exploraçllo monopolísta , que se perpetua

através do tempo I impossibilita a existência da livre concorrên-
cia, isto l!, a particlpaçllo de outras empresas -de transporte no
mesmo serviço e provoca perda de beneficios que poderiam advir

dessa sallJtar concorrência aos usuários.
Que. detem o .onop611o considera- se normalmente dono da

linha e seepre trabalha no sentido de aUlllentar seus lucros. ela d!,
trimento dos usu4rios , sem qualquer interfedncia do Poder Públi
co. Pode aumentar, por exemplo, o número de assentos com a cons~-

JUSTlFlCAÇAD

"Art. _ Nllo será permitida a existência de monopÉ,

lia na exploraçll~s serviços rodovUr~os intermunlcipai,s e i!!.
terestaduais de transporte coletivo de passageiros."

Acrescente-se ao Capitulo I do Titulo VIII do Projeto
de constituiçlJo da Co~issi!o de SistematizaçlJo o seguintel",ytãc.ou.

SUprlna.-se o art:i.gc 487 dO Projeto de o=cst:ib.úcOO.

Esta areXla carpla'renta e representa a adequação das outras duas

prcp)Sic;ões supressivas apresentada:S, ao artigo 336 e parágrafo único do art.. 337.

.e, portanto, necessária e oportuna, porque não é Justo que "todas
as antrlbuiçÕes sxlais existentes" passem a "integrar o Fundo Naci.alal de 5egur,!
dada Social", Illante da necessidade de, !!Dt.re outras, se continuar nantendo ent.H!:!
eles e instituit;êies can os serviços sociais autênaros (SESI, SENAI, SENlC, SESCI, o
prograra do saIãr.1o-ed1x:a.çãoe a previdàlcia estaduais.

_----------TUlO/lU.",H:.o.çio

o § 39 ih art. 474 cb Projeto de O:rnstituição passa a ter a~

EMENDA ADITIVA

DI5POSI'l'IVO EMENDADO - Art. 414, / 19

g 1.ndJ.Ipensãvel que o patriJrãrlo aet1ll11ado, nce .funà:Js de segurJd!.
de, S*1O traba1had::rr, p)Sml. ser utUizacb para l..iqu1dar cu acabar sua divida~
t:8 o~ do p:'Jncipal bemde raiz que pode sua fam!lla degejar, quo é a ~
_ ~.1A. Portanto, a eaendavisa, apenas, CClnSOl1dar a~.

e indispensável que a administração de um fundo
quo pretenda ser a garantia do pab:imônio individual do trabalha
dor não tenha a sua própria representação, paritariamente COlB o p~

der Público e o ellpregll.dor. DaI, a proposta desta Emenda, que v!

•• a collplementAr o conceito do Fundo e de seus objetivos.

Dê-se a aelJUlnte redação ao § 19 do artigo 474
do Projeto de constituição:

Art. 474 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - As atuais contribuições para o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço passalQ a constituir contribuição

do empregador para o Fundo de Garantia do Patrimônio Individual, 9!
rido sob administração tripartite e paritária do Poder -público,
dos empregados e dos 'l'rabalhadores.

te redação:

suprima-se o artigo 478 do projeto de constituição.

JUB'l'IPICAÇAo

'IITO/jllSfI,~Ia

JOSTIFICAClO

O texto do artigo trata de matéria pertinente ã legisl!,
çio ordinária, sem prejuizo para os que dele possam vir a se benefic!
ar. 04!, a proposta de Emenda supressiva.

Art. 474 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - OS patriniinios anteriortrente acmu1ados cb FunàJ de Garaa
tia do Teftp) de serviço e do Prograrm. de Integração Social e Pro;rana. de Foaração

do PIltrJIrâUo do Sêr:vidcc Pimllco são p~B, mantendo-seos critérios de sa
~ nas situaçêe§ previstas nas leis que os criaram, e J.XIrdemissão, para~

çio ou abatiJlEnto de divida ccntra!da para aquisição de JlDradia, e do pag<me1to do

-.osaladaJ..

SllBSTl'IUl'IVA

D~ EMIHl1lOO:Art. 474, § 39

EHENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 478

~------- rnn/.U'TI"e.o.çIa _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 284, § 21:1

Inclua-se no Art. 284 do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo, t.ransforman
do-se em § 11:1 o atual parágrafo único:

PLENltRIO
TlllO/......"'IC&I;J~ ~

EMENDA lP11469·1
l!J Constituinte JO~O REZEK

f"

-At't_276 - Pertenoe.m. aos Municípios1

Dê-ae ao it,m UI do artigo 276 do Projeto de ConstJ.

taição a sega.inte .redaçãol

iii-':·~i;.~ã~t~ .;~;.~;~t;·d~·;;~d;t~·~.;;;~;d;gi~··
do 1m!losto do Estado sobre operações relatJ.vas

à circalação de .mercadorias e sobre ,prestação d~ ser
viços-.

_-- ...n'."......

EKEHDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 479

filLEll!RIO

Suprima-se o artigo 479 do Projeto de Constituição.

suprima-se o artigo 489 do ProjetP de constituição.

~------- Ilno/lllSfI'IC.o.çio ~

JO~O REZEK

T1I~TO'''''''It'H:AÇlo ~

O Art. 330 do Projeto de Constituição da'Comissão de
SlstelOatização, passa a ter a seguinte redação:

§ 2Q - A arrecadação de tributos federais será efe
tuada pelas institulçiles oficiais federais. t1

JUSTIFICAÇ~O

A centralizaç1!lo da arrecadaçi!o de tributos federais nas institui
çaes financeiras oficiais federais permitirá melhor controle e acministraç1!lo

cios recursos públ1cos, propiciando, assim, a ot1JnlzaçAo do fluxo de caixa da
w ...

EMt::NDA MODIFICATIVA-

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 33(1

"Art. 284 - •••••••••

IEMENDA lP11470·5
(l ConstituInte

f"

uu••• u.",OCAÇ1o,

J,Q%'escen.to-eo a ~etJ:a -o- ao 1 tem. U do artigo 265

do PJ:oo;leto de aon~:t'itllição. nestes termos1

o ProJeto de Constituição lil:dta-ss a destiI1ar aos Crl

nic!pioa npenae vinte e cinco por cento do im,posto estadl18l. so

bre operações rel.ativae à oircuJ.açíio de meroad~iaa e 1301»:0 pre!!.

taçãl)<.de serviços_

1fada .maia inÍql10 nem mais injaato , eis qlle sobre

Uaaic!pios recai a maiw re~'ponsabUidnc1eno ClteD.dim.ento daa

neoessiãades das poplllaçõss, razão 1Ie1a qual. l indisllensável de~

t1Dat'-lhes, !lSrs ctu::ll't'iJ:Lento de saaB Ú4aas -tarefas, »elo menos,

COtlLO prevê a emenda, S JDOtade da 8ft'ecadação 'triba.tbia em q<1es_

tão.

JtrS~Il1IOAÇllO

Sala das SeasiSes.

EMENDA-- lP11466-1
l'l OOllStito.ii1to JOIo BEZEB: I rrF~~

.uu"""~e.,tlio/._G..n... -, ,.-r-:;G"J/tirl
f'J P 1. o n 'O" i o j tl1pyw
~----- I

~~;;~~

fui;:imJ
EMENDA SUPRESSIVA "
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 489

o texto do artigo trata de matéria pertinente ã legisl,!
eio ordinária, sem prejulzo para os que dele possam vir a se benefici
ar. Dal, a proposta de Emenda supressiva. -

JUSTIFICAc50

JUSTIFICACJtO

a texto do art.igo trata de matéria pertinente à legisl!,
çáo ordinária, sem prejuizo para os que dele possam vir a se benefic!

ar. Da!, a proposta de Emenda supressiva.

EMENDA lP11462-4
r!lENADOR ALFREDO CAMPOS



:I. 196 8 Assembléia Nacional Constituinte

"Art. 330 - Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União e
das entidades sob seu controle, serão depositados en lnstituiçi3es
financeiras oficiais federais de crédito e por elas aplicados."

JUSTIFICAÇAD

o t rataaentc a ser dispensado às instituições financei
ras oficiais federais não pode e nem deve ser discriminat6rio.

• A redação ora proposta I enseje condí.çües ao Governo F,!
cerer , de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recursos
destinados a proçresas e projetos de desenvolvimento regional, isto
porque são raras as lnstltulçi3es que dispõem de dependências em t.2,

d~5 os pontos do territ6rio nacional.

nlTG/~UITI."...çio. _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 284

tncfua-se no art. 284 do Projeto de Constituição dó.
Comlsdo de Sistematização, o seguinte parágrafo, t rans tormen
do-se em § 1S2 o atual parágrafo único;

EMENDA,lPJJ474-sl .-'--------,j r<rpM'O"B""~,erConstltuinte JOIl:O REZEK . ~ _J

PLENARIO
~ 'Urtl/~"",,~e

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28~, § 2Q

Suprima-se do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização:

a} - o § 2Q do Art. 283, transformando-se o seu § 1Q

parágrafo único.

JUSTIFlCAÇIl:O

o art. 328 do projeto, em seu inciso lU, Já prevê que
Lei do Sistema Financeiro N,gIcional disporá sobre organização, o
funcionamento e as atribuiçtles do Banco Central do BrasiL Desta
forma, entendemos que não sobrevivem razões nem motivos para a m!
nutenção deste parágrafo no texto constitucional.

EJviENE>A lPl147S-1 _'-------.1 r<r';;''''-----'.t' CfJilSfli'UINT3 JOSE" SANTANA ns VASCCNC:sLI.QS . c...1...,.... _J

_----------ltnl'/""""ou;Ie------------,
E!eRDA ~SSIVA:

DISPOSITIVO =nADO: .!!lT. 13

S~.iJ:m-se do projeto o inciso :crvn: do art. 13.

JUSTIPICAÇÃO:

.lo se estipular cocponentes do sa1ário, o inciso IV do art.J.3

já pevê remuneração suficiente para edu.cação, saúde e lazer do t:r~

belhador e de sua fa.m!lio.1'

Ademais, a. 2etra -~ do inciso I do ll1't.. ~af' assegura "às cr:i_

ançaa pobres o regime de aem!._inte1'na:to no ensino de primeiro grlUl

.na rede ~ia:1al." '

D., outra parte, ° projeto estalieJ.ece no art. 419, aeeaee r. •
ser a educação do menor devor do Estado.

Esta obrigatoriedade está ta:nbém consubstanciado na letra "bJ'.
inoUo I, do er"t. 12, do projeto e determinada exp:oeesamente .no 1A

oiJIo XII, art. 373 • .,-

1. mJUlUtenção do :inoieo XIVII,art.J.3, 81= de con.."liter C02 u'

disposições acima oitadas, torans:tuir1a aO empregador 1m& respoM&

bi11dade acpJ.a que não lhes cOlllpete, pDJ:" não 8U' atividade :tim.

"Art. 284 - ••••••••
IUnJ/".n"lUçitl

§ 2Q - As empresas e entidades direta ou lndiretamen
te controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, todos 0;
seus tributos nas instituiçfJes financeiras oficiais federais."

JUSTIFICAÇIl:D

A centralização da arrecadação de tributos federais
nll instituiç1:les financeiras oficiais federais permitirá melhor
controle e administração dos recursos públi~os, propiciando, a!
51., a otim1zaçtlo do fluxo de caixa da uníãc ,

EMENDA lP1l472-1;
JOJl:D REZEK

UUe/lll'Tt'ouc...,----- --,

EMENDA MODIF'ICATIVA'

DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO 466, § 111:

o § 111: do Art. 466 do Projeto de Constituição da Comissão
de S1ste~atização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 466 - ••••••••••••••

§ 112 - A aplicação dos recursos de que trata este artigo
será efetuada -et.ravés do Banco do Brasil S.A. e das demais institul
çrles financeiras oficiais federais4"

Dê-se !o artigo 493 do Projeto de Constituição a se _
&trlnte redaçaof .

JUBTIFIOAÇllo

COI!lO se sabe a Constituição en vigor não autorizava dis
c!;Ü1inação entre trabalhadores urbanos e 1'U1"ais ,ue, contudo,
:!~i~a::a;;:ju?zo~:t~~s~st!~~~~:~ ao sistema prev:1den_

matérl;; te~~~n~::Constituição prescreve, em re1ação

• Art.334 - IncumbE! ao Poder PÚbUco orCanizar a seguri
zes: dade social, com base nas seguintes diretrl-

iÍ·:·~~;;,.;.d;d:·;·;~~;d:;.~i;·d~;·b~~rf~I~;·:·;:;;r
ços para os segurados urbanos e rurais••

TodaVia Plijia flue tal "un1torlll1dade e ellu1valêncla.,col1O

X:;~c~~~:~~~;:a ~e~~:49~o:~ ~1l1p;~:;~rem~:~~a~r: ~;;_
zo de doze meses para ~egulament[l,ção da tlat&rla JIIediantll le1
votada pelo Coneresso Nacional.

Sala das Sessões,

EMENDA lPl1476-4 Irr Oonst1 tuinte JOÃO REZFZ.....,.

=- ~w~......, ~

·'··{~mJ. UOnIPIC;TIVA

DISPOSITIVO ~ADOf JJi!.J.3

o -Caput- do art. 13 passa a "ter a seguinte redação:

AB.!r. 1.3 - " são direitos socids doa empregados urbanos e- 1"11-'

:raio, B1ém de outros que visem. a melhoria de sua condição 00-'

cial....

JUSTIPICACÃO:

o conceito de " traba1.hadores" abrange os empregados, os pzo-'
fisslol1819 liberais e OU.tônot10B e até diretores dft eapresaa. O ~o

jeto de constituição, em seus incisos, trata de "re1açáo de eo.pr.~,

'tÍpica e excluslTa dos "empre'Iados-. '

J.esi!l:, a expressão -trabalhadores" do caput do ar"tigo 1.3 prDPJl,

to pel.a CoJ::l1ssão de Sistematização, concede "re1agão de e.cprI!80· ao_

prof1s:dona1s llber8.is, 80s autônomos ti' a08 d.U'etorelll de ~pre8u/ o

que é w:m aberração, sendo conveniente a Sub81;i'tuição por "eoprep,-'

dos urbanos fJ rurais".

EMENDA lPl1480-2 , I ~::::"------'.
(I CCRsr:mni!& JO~ s.\N1'.i2iA DE VASCC5C3I1LCS . L...- ~.., .... : J

~. - Os serti.dores pÚbhcos civis da UA:ião, portadores

de diploca de curso universi:tário e inseritos np respec'tivo ór
são de fiscalização profissional, semc enQ.USodrados em olasses'

runci~is de n!vel BUller1or, nos termcs da 1ei.

Parágrafo único - O enquadra::ento se fará preferencial. 

men.te nos órgãos em que esteJam lotados, se disponíveis·

vagas no correspondente quadro :CuncionaJ..

JUSTIFIC.\Ç;O:

Inclua-se, onde convier

A t'inalidade de emenda' clara e tml1sparente, qaa1 se

ja a de elimina:r o fBJlligerado "voto diot3:'ital. misto· do t8%to c0Il!

tltuciona! »a:ra aS3ega.r~ eleições mediante tão só ê excI.llBivameno:

te o voto diatzoltal COmo ocorre, alitfs, nas mais avançadas democra

cios, entre as quais se destaca a da Grã-Bretanha.

Art.97 - .&. Câmara Federal cOJ:lJlÕe-ae de at&' qaa tro
centos e oitenta e sete representantes do !,ovo,eleltos
den~e cidadãos maiores de dezoito ance e no exercício
dos dJ.reitos I1ollticoa, lIe10 sistama distrital, voto ma
joritário, direto e secreto eJIl cada Estado,Território e
na Distrito Federal., na ;forma. que a lei estabe1.ecu-.

E.limine.m-se do~ do artigo 97 do Projeto de Cons

tituição as palavras ".lIWJtÔri ··0 -8 FOIlorcional" que ficará COJll

a segtlinte :redação:

JUSTIFICACII:O

A aplicação de tais reCUDSOS através da Banca do Brasil
S.A. e demais instituiç1:les financeiras oficiais federais permitirá
melhor controle e adlllinistração, por parte do poder público, permi
tindo a obtenção de resultados mais favoráveis em termos de retorno
econO.ico-social.

~A...l.ru..413~·_' -'1 m-p,MuO'B"'---'
~~.!t1bJillte ~ JOII:O REZEK . C-.!: _,

EMENDA HOÕIFICATIVA'

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 486

o Art. 486 da Projeta de constituição da ComissãO de
,5!stematizaçl:lo, passa a ter a seguinte redação;

SaI.a deu Sessões,
.A. eaeaâe procura caminhos, através de 1d. ordinária, 18_

m servidores. CCB:l situação instável allós diplomação em curso" de

n:!ve~ sUllerior. hseulla-se ao que Se pretende discipllnar em

favor do Professor ..ldjunto IV, con.torca dispcsto no artigo 479.

Ar't. 207 - Os Tribunais Regionais Federais clDpÕm-••

de, no m!nltno, quinze desembargadores federais, recrutados na ro!,
pectiva região e nomeados pelo Presiden'te da República dentre br~

sileiros maiores de trinta anos, :sendOI •••

Cllpula:;!o MOYSÊS PIMENTEl.

Dê-se ao artigo 207, do Projeto, a ·seguin'te redaçiOI

lPll481-L'EMENDA

Suprimam-ss do art1,so 294 as expressões "respeitado o dispos-Eo

no a:t"tigo. 464".

JUSTIFICACIO:

lI'or::t!1 permanente as. Constituição não pcdé ter remissão a

d1apolição de conteúdo transitório.

I" . p=IJno

"Art. 486 - Caberá às inst!tuiç1:les r!nanceiras oficiais
federaIs assumir as funçaes a que se refére o art. 337 desta Cons
tituição, nas condições e prazos rixados em lei complementar."

JUSTIFICAÇJlO

A proposta objetiva permiti.r ao Governo a possibilidade
de, mediante lei cOllplementar, utilizar, alélll da Caixa EconOmica
Federal, as demais instituiç1:les rinancelras oficiais federais
operacionalizaçAo do Fundo Nacional de Seguridade Social, de acor
do com conveniências futuras e peculiaridades regionais e setoriais
qOe venha. a' ocorrer. Visa, ainda, hotlllonizar o tratamento dispen_
..do b lnatJtuiçi5es fJnanca1ras oficiais .federais na apl!caçtlo de
recursol póbl!,f01 ell progn•• do Coverna.
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cr-pMDB')

fui~';;kJ

nepreeeneeeaa, igualmente, reservar para as
empresas estaduais de saneamento um papel de bene
fl.C1êncl.a - paaaaz-aam a órgãos de prestação de
seevaçce púb11COS sem a deva.de retrJ.buição, e que,
a despel.to disso, corrtdnuaraem aande a entregar o
mesmo produto, tratado, 11mpo, potável.

aos dem:i~r~~~~~~~~~~t:~:e~:~á;~~~Oqu:apon~~~~v~
mente pagam suas obr1gações, os quais teriam o
seu atendamentc pre]udl.cado pelo forçoso abalo fi.
nanceiro que advir1a para as erspxeeas de saneamen
to. ~

Revela-se, também, prejudicJ.al porque na
medJ.da em que se ret1ram recei tas a um aneeeumen-.
to de ação governamental, deve-se ao mesmo tempo

:~d:~ ~;á~~~;1:~1~h::an~~~:íd~~~t=, ~:b~~~~~~~'eo
escassos e totalmente desaconselháveis em nossa
conjuntura.

Na outra extremidado desses desacertos vi
riam a redução do nível de 1nvestimentos, pe%da
de ~al.idade na manutenção dos serviços e, - CO!!
sequência maior - menor absorção de eãc-ee- obra,
deseatlmuJo ao omt:rt.lol:lrJ.acio local e ec eetor da

ccnstrução civil, l;JumentlJ da ociosidade nas in
d1.~str1as oe equipampnt~s e materia15 pare ctreee
de eaneeeenee, e, aanda, eecuc na obtenção ce A
vençce tecnológicos.

Ao concluirmos essa jã longa exposição,qu,,11

;;~:~el::~~:rp~~~e~u~t~x:~:n~m~~~a=;~~i~~~.~~i
tribu1nd.e;, i\yuo para qtit'm ainda não a tem C' a de!'B,
ja, do que c,;'eixa" de Crlrtar do quem não p~ga. 11

Por estas razões pareceu-nos oportuna a apresentll
ção. de .Emenda suprurlndo o d1SPOS1t1VO que trata da matér1a ro

Projeto de Constitu1ção elaborado pela C01ll1ssão de saeeeeaeaaa
ção_.~_

O obJetivo ê atr1bul.r ao Estado e ao Municíp10 competên_
cia para suplementar a leg1slação federal sobre a preservaçãb dos re_

cursos hídricos e sobre o discl.pllnamento do uso do solo.

A Emenda acolbe "!sugestão da Companhl.a Riograndense de Sa
neamento. baseada nos segu1ntes argumentos:

liA faculdade para leg1slar supletivamente aos Estados e _
Municípios, nas situações referidas neste tópico, torna_se uma neces_

sidade pelo fato de que as lesões e danos aos recursos natura1S pre_

cisam ser c01bidas loctlmente com o imediat1.smo da reação ã ação que
se comprovar predatôrJ.íl e nociva.

IINesta linha, a preservação de recursos bídncos não pode
ser enfocada dissociadllJlente de normas discip11nadoras do uso do so
lo."

JUSTIFICACÃ~

"ãncfusave sobre a preservação de recursos hídrl.

cos e sobre o dl.sc1plinamento do uso do sere ,«

êcrescente-ae ao item I do Art. 57 e ao l.tem I do Art. 66
do Projeto de Const1.tul.ção o seguanee e

f!J PLENÁRIO

EMENDA lPl1487-0
fITéÕii!i~'C)tuinte HILÃRIO BRAuN......

P1enár1o

Constituinte orLARIa BRAOlf

flOMO objetivo ao apJteUlttaltmOA a. pll.c.l.c.n:te emenda.
6oh.tatec.elt Oh banc.oA do floltde4te. da Amazôn'<'4 e de Rolt4..(.ma.. unra

vez que ele.A hão de. ~undamental ,(,lJlpo.uâne.t.4. pa/ul. o due.lIvotv.t.mc.llto

deh4lU Jl.c.g.(.õu. que Jlc.c.c.u.<..tam de. um4 n14.<.01l. ttteneão do Gove1tILO Frde
Jt.al. Não tem 4enudo dc.i."altmo.!. de Ul.alt .toda a e.!..tJtlt.tUlta de que d.iA

põem euaA '('nhuttuçÕeh battc.4Ju.ClA. não JÔ 40b o aApec.to [fumano. ma.h

de potenc..t.al. '<'ltAta!ttdo. que h empltc. ac.ompttnhaltam de peuo ah IU!.c.ehA~

dadu daI. c.omutu.dadu hob hÚa. jUJu.Ad<l.çiio. Não podemo.!. pMmi..ti.Ji. que

heja. V.(.tolUol.a a pMpohta de aeaball. eom el.A44 .t.n.!.U.tu,,(,ç.õel. lI.elegan

do-aI. a um hegundo plano

JUSTrFI~

T~IT<I'_l'I.reoçIo-- __,

In - OI. &ancol. a que se Jte6ell.e o "c.apu.t" deAte «Jt.t.ego I

teJtiio .!.ob Aua JtuponAab.t.L.da.de M opeltaçõu 6"nanCUlI.al., opeltaç.õel.
c.omeltu.u..6. pJi.ogJta.mM Ji.eg.<..onlLt.!. de duenvotv.tmc.nto e ,,(,nvl?.!..t<.mento'

áellt1Lo da. â/tea. Aob AUa. jUJu.Adi.ção. a: jUlto.& de lIleJtca.do".

"AU. 331 - Ca.be. aol. -bancol. do Nolt.del.te do BJt.M.{.l. da AmazôlI.<.a e de

RoJt.lU..ma Ji.ec.ebeJi.. como Jtepal..!.e. todo.!. o.!. JtecuJU, a.!. 6ede 

Ji.tU.l. que hejam de6ult4dol.. r:U.1I.eta ou .<.nd.tJt.eta.mente, ao.!. pll.0!l1l.amt16 I

de GOlleltno nal. ãltea.!. 60b .!.uaJ jUlUcUç.ôel.".

I - Al. dupehtU. pdlta eltec.uç.ã'o d04 PltogltamM do GOllell.ltO
4eltiio duembol4adM em 6411011. do.!. c.1I.ed01l.e.ó. c.olt6oJtme o .<.nVMUmento
6uto.

n - Oh Ji.ecUlUol. a .!.eJl.em apLtc.adol. a Fundo PeltcU.do, 4e
/tão Jtepa.uadoh peta.!. /te6eJudo.& banc.oh. pa.1ta apl.<.c«ç.ão em p1tog1l.dm1t4'

que 6allo1l.eçam a pecuã1L<.4, a ItglUc.ultulta.. pJt.Ojetoh de peqUc.ltah e. mé:

cú.tU empltUaA e enudade.!. 6"lantJi.Õp.<.c.a.t. 4 jUJtOh de um paI!. cento ao

mil., não cabendo, nute ceae , a cobll.anç.a do Impohto .!.obJi.e Opell.açõu

F.tnltncuJta..!. e nem de ta.lta.!..

JUSTIFICACÃO

Esta'J' emenda tem por obj etivo tornar o Orça
mento da unaêc mais transparente

Os éãveracs órgãos gcvemaneneaas da spcem

de recursos a Fundo Perdido que não são especa.êtcadcs em seus orç.!

mentes o que da.Eacuf ta sua análise pelo Congresso Nacional.

Não podemos aprovar uma 1e1. como a Le1 O.!:
çamentárl.a Anual, sem dela termos amplo conbecmerrec ,

EMENDA lP11486·1
rr
[!T

I fIR"7::t/8 J

---Ãcres~ a seguinte expres13âo após a parte final do

§ 19 do art. 449 do Projeto:

"Ai't. ~- .•.•••••.••••••••••.•••.••••.••••.••••••••
§ 19 - .

........ , podendo delas constar Ju!;r:es Federais de

qualquer região.·

A emenda proposta visa a pemitir que as listas trIpli

ces , a serert elaboradas pelo atual Tribunal Federal de Recursos,
para o preenchimento inicial das vagas dos Tribunais Regionais F,!,

derais, sejam integradas pbr Juizes Federais de qualquer região e

não apenas da região abrangida pela jurisdição do respectivo Tri

bunal. J;sso porque, sendo grande o número de vagas iniciais, lim!

tu-se a escolha a Juizes Federais da mesma região irã dificultar

o seu preenchimento, tendo em conta o atual nÚlaero de magistrados
• a especial qualificação a ser preenchida pelos que deverão ter

....ento ll.!quele. Tribunais.

Trata-se de complementação salutar, que pennitirá a es
colha dos Juizes de mais elevada qualificação para formar a comP.Q

81çÃo originária dos Tribunais Regionais Federais.

T.�lII/lU�T�."'.ç.l:O _,

Nova redação ao Art. 25l do ProJeto de Cons
tl.tul.ção.

JUSTIFICM'IVA;

Os Tribunais Regionais Federais são órgãos judiciários

de hierarquia equivalente aos Tribunais de Justiça a, como estes,

decidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral.
são órgãos da Justiça Ordinária ou Comum, sendo, portanto, _

seus membros de dignidade e responsabilidade equivalentes aos De

sembargador~s dos Tribunais de Justiça.

O titulo de Desembargadores Federais const:a do ant:epro

jeto da Comissão· de Estudos Constitucionais e foi objeto de moção

aprovada' em todos os congressos de JuIzes Federais realizados nos

últimos tres anos, sob o patrocInio da Associação dos JuIzes Fed,!!

rais do Brasil.

EMENDA lP11483-7 "~. -----,
tJconst1t\Unte rURTADO LEITE

tJ PLENÁRIO

Art. 252 - A Segurança Públl.ca é a proteção

que o Estado proporcl.ona ã Socl.edade para a

preservação da ordem pública e da l.ncolum1da
de das pessoas e do patrimônl.o. através dos

seguintes ó!,gãos.

I - Polícia Federal;

II - Polícia Estadual ,

lU - Corpo de Bo~beiro.

IV - Guardas Munl.cipa1s.

JUSTIFICACÃO

o melhor seria que o~ Estados tl.vessell aut!!.
nOlnia para organizar sua própria força policial.

As Polícias Mlhtares destl.nu-se ã manuten
ção da lei e da ordem nos Estados.

A ef1ciência das Polícias Militares está no

importante papel exercldo na defesa do patnmônio púbhco 1 na sua ex
periênc13 no combate ã cnm1nalidade e o própno crescimento dessa;
ações. nos grandes centros urbanos.

Políc.J.a 1>11.11. tar é a denomlnação dada ã corpo
ração ml.lltarlZada. l.nstl.tuída pelos Estados federados, para atende;
às requl.sl.ções das autorl.dades adJunl.strativas para manutenção da or
dem e poll.c1amento dos lugares para onde se destacam. --

A Constitu1ção Federal define as Polícias M1

l1tares para a manutenção da ordem públl.ca nos Estados, nos Terri t5
rios e no Dl.strl.to Federal e os Corpos de Bombeiros J.fl.ll.tares com;;
forças aux1liares, reserva do Exérc1 to.

As consl.derações que acabamos de expender JUS
t:lfl.cam plenamente o obJetivo da presente Emenda. de mudar a denom;

nação de PolíC1.8 Ml.11.tar para Políc1a hstadua1. por se tratar de p;
lícl.a nitl.damente estadual.

';MENDA_1P114li4..-5 ..---------,1 m-'puF'L"'---'
l:ConstitU1nte FURTAI)O LEITE . C- _1

r.r--:-----'Ud_ICD~II.lo/'UI~DMI~do

Tule'.~."'lIaç.io--- _,

Acrescente-se ao Art. 464 do Projeto de Con,!
t:Ltuição

111 - Os recursos a Fundo Perdl.do deverão c

tar no Orçamento Anual de cada órgão.

Suprima-se do Projeto de Constituição da Comissão
de sistematização a alínea 9 do 1DC1S0 :r, do art4 12, verbis;

"Art. 12. • •••• 4 •••••••• 4 •••••••••••••••••

g) por absoluta 1ncapacidade de pagamento ,

ninguém poderá ser pr1vado dos serviços púbhcos de

água, esgoto e energ1a elétrica."

O dispositivo menc1onado pos~ubilita a que se al

tere unilateralmente a pos1ção do concessionário da prestação dos

eerviços menc1onados se ocorrer a hipótese nele mencionada de não
pagamento do consumo de água, esgoto e energia elétrica.

Vale a pena transc~ever, porque bastante elucidati.,
vas,as razões aduzidas pela Companhia Riograndense de 5aneamen

tó COR5AN.

"A Corsan tem sustentado ao longo do tempo
nellte Estado a argumentação de que a supressão de
cobrança de tarifae por serv1ç09 efetJ.vamente pre.!,
tados com. a conseqüente suspensão do corte de água
inviabiliza o regime jurídico das empresas ccnces
llIionárias de serviços públicos de saneamento bási
co,

A manter-se a sistemática vigente (art.170,
§ 22,~a Constituição Federal),pela qual as empre
5as pub11cas e as soc1edades de economJ.a m1sta re
gem-se pelas normas aplicáve1s às empresas pr1va
das,1nclus1ve quanto ao d1re1to do trabalho e ao
das obrigaliões, deverá permanecer a relação de na
tureza jur1d1ca obr1gacional entre o serv1ço pre:!l
tado- distribuição de água potáve1, e o seu corre
lato pagamento - VJ.B tar1fa. ;-

Com suporte nesse dualismo, "nenhum dos
dois pólos da :;elação, em não cumpr1ndo a sua obrJ..
gação, pode exigJ.r o cumpr1mento da do outro. E,
de1xando uma das partes de satJ.sfazer a sua obri
gação, a outra pode suspender a que lhe cabe •• "
(l!:f. Prof. Osvaldo Aranha Bancfeira de Mello - Ra
vista de Direito Púb~1CO n2 20. pág .. 365 e segsr:

E prossegue o 1lustre Professor;

••• liA suspensão do fornecimento dos ser
viços de água é a rép11ca ao não pagamento da tari
fa ou preço publico do serviço preste.do sem ares
pectiva satisfe.c;ão do seu valor em dinheiro, bomõ
combinado. ti •

De outnt perte,é de se'" registrar que. 11 abobçS-C:
do corte de água, mesmo temporár1a, não possuirá
signif1cação para debelar ou minJ.m1zar a fase
e.tual de dificuldades econôm1cas por que atraves
sa 11. sociedade brasileira como UJ1 todo.

Representaria, is9.o sim, UI] afastamento a
u-a pos~ura já enra1ze.da,que recomenda li contr!!,.
prestaçao por qualquer serviço ou benefício que ee
receba 4

Inciua-se, ;;0 ProJeto de Constl.tul.ção. o seguinte Art.

287 .. renumerando-se o atual Art. 287 e os dema1s:

"Art. 287. Lei complementar estabelecer~ um per
centual do orçamento, em âmb1to federal, estadual e mu_
n1cl.pal. que constitu1rã dotação a ser spll.cada em sa _

neamento bás1CO. u

JUSTIFICACÃO

A Emenda proposta inspira-se em sugestão enviada pela

Companb1a R10grandense de Saneamento, que expõe:

liA experiência demonstrou que os recursos disponíve1s

através de l1nbas of1cl.ais de c:t::edito para o setor tem. acarretado

custos fl.nanceJ.ros insuportáveis, inviabilizando novas frentes de

atuação e expansão especialmente no que tange ã coleta, tratamento
e dest1nação final de esgotos sanitários.

"Urge o estabelecimento de dotações governamentais, sem

retorno f1nanceiro, para essas ;'tiv1dades e para as novas "exigênclas

conceitua1S vinculadas ao saneamento bâs1C:o."

EMENDA lP11489-6 _.. -----,
~~st1tuinte HILÁRIO BRAUN I (IT;;';Tln~

Qi~fliJ

Acrêscente-se, ao Art. 57 do Projeto de Constitu1ção.· o
seguinte 1tem IV. renumerando_se o atual item IV e os"~demal.s:

IlArt. 57 ..
IV _ em comum com os mun1cípl.OS, promover e for_

necer servl.ços de saneamento bãsico;"

• '...... 4"

JUSTIFICACÃO

A Emenda apresentada acolhe sugestão enviada pela Compa..

nhia R10grandense de Saneamento. fundamentada nos seguintes termos:

"0 objet1.Vo ê de fixar a competência comWll aos Estados e

Municípios para a implantação e operação dos serv1ços de saneamento

bãsico, Já que a competência exclusiva não correst>onde ã. reahdade
vivenciada pela experiência, haja vista que as pcr:u11á'ridades locais,

hoje coa a tecnologiz e O conhocimento disponível, estão a indicar
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soluções integradas, abrangendo os potenc1ais de bacaas hidrogrâf1cai
via de regra- extensivas a áreas supramunicip!l1S... 11

- Desta fon8 se complelllenta o Art. 66, S 19, r r , do Proje
to de Constituição, que atribui ao Munic.ip1.o competência para promo
ver a aelhoria das condições do saneamento básico.

Acrescente-se, ao Art. 257 da Projeto de Constituição,

O segumee atem IV:

EMENDA ÍP1149D-O , --,
~uint~Hn~Rlo BRAUN

fl PLEN~IO

1lÇ";;;"'~

&!~;AiJ

Acrescentar inciso no texto do artigo 57, do Capítulo
111, "Dos Estados Federados", com o seguinte teor:

"VI - legislar sobre'
a) _ crIação , fusão, mccrpcraçãc e desmembramento de

Municípios;
b) _ divislJo de Municípios em Distritos.

Emenda ao texto do prej ezo de ccnseã.tuacâc aprcvuac pela Comissiio

de S1stcmat1zação (JUL/87).

Retirar o 1nc150 XX do Art. 99, bem como a expressão: ti

por proposta do Prdme a'ro N1n1stro, ••• t1, do mcã sc VI do art. 108.

JUSTIFICAÇÃO

prp;,;::'~~~

rriV;AJ

A e.cnda proposta visa apenas a adequar rcdaciond.ant.

disposições contidas nos preceitos CIlandados, :se. attcr8'l'-lhos o
éontoiic1õ. ! que tendo sido prevista, no !te. 1 do pariarafo lO,

JUSTIPICACÃO

neseabekece-se norma tradicional em nosso direito tributário e

que nada tem a ver com a preservação dos direitos e liberdades
fundamentais, com a redacão constante do anteproJeto da Comis
são de Estudos Constitucionais, presidida pelo jurista Afonso
Arinos de Mello Franco.

JUS T I P I C A C ~ O :

Propõe-sc retirar o mcã sc XX do Art. 99 para eva tar- que se

cons ag re na nova conat í euacãc Federal o grave erro de se défJ.nJ.r
coao ccmpeeênc aa da União o d Ls c apj.Lnarnen tic da capacidade de end a-,
vadaaerrto dos Estados e Municípios.

Esse poder, que hoje devena ser da competência pr1vativa do
Senado Federal, está sendo de fato exercadc pela ümâc , E te., por

esse exato actavc , submetido os Estados e Mun1cípios aos .aiores
cons erangaaentcs e dificuldades no manejo de suas f1nanças.

.a, aliás, por essa razão que prcpcmcs seja também. excluída

a expressão n •••por vroposta do Pr1meir9 Ministrou ••• do texto do
inciso VI, do Art. 108, pois foi justamente apcaade em igual ex
pressão que, em I 975, tomando por base o texto da Constitulçiio de
1 967 instalou-se todo o aparado limitativo ao endlvidamento dos
Estados e Municípios~ pelo Governo Federal, jaedaarrte decisões do
Conselho Monetário Nacrcnaã ,

Lons ade r-andc tratar-se de ccnpcuêncaa pravatIve do Senado
Federal, não faz sentido preservar no texto do novo projeto de
constJ.tulcão a ãnccerêncaa de se 'I'estrlnglr as decasêcs dos Senha
res Senadores â ana ca.at.ava dos Pr1mcJ.'I'OS Ml.n:Lst'I'os. e muito raenoa
contemplar em outro artigo do Prcj e ro , onde se trra t.a das atribui
cêes do Congresso Necãcnaí , portanto das duas Casas. pod~rcs que
são cradacacnarmente da ccnpe têncaa do Senado. ~ mccerenee ou,
no mín1mo~ extravagante.

§ 39 _ O l.mposto de que tratfl o iteM V não incidi,.;i sobre
as operaçõ~ de' créd~to :. -que se refere a letra Tra" do i tem I do

parágrafo. 11 do .artigo .z:n f

Art. 272. - •••••••••••••

5 l~ - •••••••.••.•.••••

inC1d1rá sobre .operações de crédito. Quando rebt"iva's a circulação

de mercadorias e a prestações de serviços rea1i~óldas para consUII!
do'I' final.

Art. 270 - ••••••••••••

"d) não haverá prisão civil por diVida, salvo nos casos

de obrigação alimentar e depositário infiel, inclu
sive de tributos recolhidos ou descontados de teE:
ceiros"

Dê-se ao parágrafo 3C? do artigo 270 a redação aba1.xo ~ acrescenta!!

do-se o segulnte 1tem ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando

-se. em. conseqUênc:La, O item I, do parágrafo 10 do artJ.go 272.

Emenda mochf1.cativa do parágrafo 3C? do art1go 270,

ada tdva ao parágrafo 11 do artigo 212 e' supre.ssiva

do parágrafo 10 do art:J.go 272.

Op-se ã letra "d" do item XV do artigo 12 a seguinte redação:

A prisão, nos casos citados, con:?t:i.tui pf;f.cien1:e mecanismo de
lnduzilllento ao c1JJllprimento especifico da obri'"lacâo, ampliando
as garantias dos recursos públ;1cos e dos créd.itos tr.ibutíir;1ol1

que li o objetivo r~ar a alcançar, coma proclamado na "Carta de

Canela", firmaüa pelos secretários de Fazenda e de Finanças dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

EMENDA lP11498·5
l:J DEPUTADO MESSIAS GOlS

EMENDA lP11497·7
p;r DEPUTAOO MESSIAS GOlS

T"TO/"III"'IC~io

ILU.ltIO/c ... 'ssio/.uac."'nill' ---,

rr=!'''''''''-PFL-SE

[IT;'~"~'~

I:J;:-7~83iJ

Deputado NELSON SElXAS

Oeputado NELSON SEIXAS

ARTIGO EHENDADD; 264, V, do ProJeto de Constituição.

Suprima-se o item V do art. 264.

o dispositivo ronpe tr<ldição secut.ar de nosso direito e inviabÚi
âe-e cobrança aa Olvida Ativa, estiraulando os contribuintes falto:
aes , O que hOJe se chama de "privilégios da Fazenda Pública" são
meros e:<lJedicntes práticos destinados a eupoxaz àif1culdades bur~

crãtacas e a natural lentidão da Mã'Iuina estatal, no sentic"!o de co

brar seus créditos, cujo volume requer um trátamento processual di
ferenci~do. Niio é posslvel suboneter a cobrança da Olvida Ativa ao;
percalços e formalidades do rito da cobrança Judicial aplicável ã
-exeeuçâe dos -créditos-pcl.vados,_sabidamente moroso. Noto-se que /

se for nantido o dispositivo, a razenda ficará em posição cencs'"/

favorável do que a que goza..-:l (a) as instituições financeiras par

ticulll~es, na execuião por créditos garantidos por alienação nd~

eiária.. (Dec.-lei 911, de 1.10.1%9). (b) os condoctnios imobiliá- ..
rios tLei 4591, de 16.12.64, art. 63), c (c) os armazens geral!j •

(l>ecreto 1.102 de 21.11.903) que dispõer.t de execução privada fl

~ não prccisan valer-se do J,udiciãrio para cçbran:;=a de seus créditos,

Ora, ondc; mais prepondera o interesse público, preservaco por a::zue

~as leis, senão no objetivo de permitir ã Fazencl~ a mais rápida ra,
alização da rece1.ta, sabendo-se que, en geral, o crédito fiscal ê
ajuizado bastante: tcmpo depois de sua constituit;ão, o que Jã bene

ficiou o contribuin'fe faltoso.

JUSTlrICATIVh;

11 repercussão do disposittvo focalizado sobre as 1tRulfas receitas

estaduais foi evidenciada pelos Secretáricode Fazenda e
de Pinanças dos Estados; do Distrito Federal. e dos Territórios
na Carta de canela, Bp98 teres estudado U iJlpUcações maplaa
da vedAção nele contJ.da•.

da,
A oportunidade de restabelecer o Federalismo e a aut!!.

nomia dos Estados para legislar, administrar e governar dar-se-à
através da nova Carta Constitucional.

O projeto de Constituição etuat impede, § 4Q artigo
49, a autonomia dos Estados e cria dificuldades na redivisão, te!,

ritorial, para a decepção de todos os d!!tritos brasileiros prontos
pata se emancipar, ccndenando-cs a Estagnação InstItucional.

EMENDA SUPRESSIVA

Na verdade.... o que se denoll".ina "privilégios" são ~tes simples "pref:
rogativas", justificadas por Juristas ~o porte do Prof. Seabra Fa
'sondes (apuQ. H. Flaks "Corncmtãrios ã Lei de Execuçio Fiscal", pã'].

2) •

Suprima-se o § 49 do artigo 49, do capítulo I, "Da

Organização Político-Administrativa", no total

Desde a primeira Carta Constitucional coube aos Est!,
dos as prerrogativas da organização pol!tico-administrativa,po
réll com o advento dos Atos Institucionais tal prerrogativa foI
cassada.

oportunidade de restabecer o Federalismo e a a,g
tonomia dos Estados para legislar, administrar e governar dar
se-á atráves da nova Carta Constitucional.

O projeto de Constituição atual impede, § 4Q artigo
49, a autonomia dos Estados e cria dificuldades na redivisão '
territocial, para a decepção de todos os distritos brasileiros
prontos para se emancipar, ccndenanco-os a Estagnação Institu
cional.

JUSTIFICACAO

Desde a primeira Carta Constituci""al coube aos Esta
dos 'as prerrogativas da organização polItico_adminIstrativa,porém
com o advento dos Atos Institucionais tal prerrogativa foi cassa-
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por I:lais que sefa alarceado nelas auto
ridades que ninguê%ll no Brasil recebe menos que um salário minimo
(por :si já una miséria) a dtulo de salário ou anosentadoria TUDO
ISSO uXO PASSA DE tmNTIM E ENGODO.

A simples determinacão legal ou oala-
veee vãs não são suficientes "ara que a l'ledida seja concretiz:ada,

razão pela qual nretendemos estabelecer como nrinci"io constitu-
cionel a figura penal que será regulamentada em lei eara nunir a
todolJ quantos dt!srespeitarem talcrincinio.

Por outro lado, cidadãos aue ultra!'as
saru sessenta e cinco anos ou invalidos see recursos naea a nré
pr1a subsistência devem ser anmarados neãa Previdência social in
dependentl!mentl! de terem. ou não contribuido para a mesma.

! justo,ê humano.

IIArt. 257 ••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA

,~'P.~âjí
Acrescentar nd(1frUlo rrr , "Das Garantias Constituci.!!

nefs", onde couber, a seguinte norma:

"Art. - Os direitos e garantias constantes desta Con.!
tituição tem aplicação imediata.

§ 112 - Na falta ou omissão da lei, O juiz-decidirá o

caso de modo a atingir os fins da norma consti
tucional.

§ 2" - O juiz ou Tribunal suprirá a lacuna à luz dos
princIpios fundamentais da Constituição, podendo

valer-se da eqOidade, do direito comparado e dos
princípios gerais de direi to

Deputado NELSON SEIXAS

JUSTIFICAÇ~O

_, ,~uo~l~"".
"ams'UTurR! CRIME PUN'IVEL COM PENA CORP6~, NOS TERMOS DE LEr

COMPLEMEUTAR'lt0 PAGAMENTO ME!lS1\L, POR SALARIO ou APOSr:NTADORIA

Df: QUALQUER :íATOREZA, DE VALOR INFERIOR AO SALi\RIO NIUI'ID. TODO
CIDADJtO COM IDADE SOPERIOR 1" SESSENTA E cmco A.l10S ou INVALIDO

E QUE n1(o DISPO~HA DE !elOS PARA A pROPRIA SUBSIST~NCIA PARA

JUS AO MESMO BENEPIC'IO QOE SERA VITALICIO E SUDORTADO ~=:Lo<;' co

Ftms DA P:REVID~NCI~ SOCIAL,.tNOEP~DENTEr~TE DE nUA!snUER CON
TIUBUIÇI:lES FEITAS pi"r.oJ; MESMOS". -

JUSTIPlCAC;:i.o

A ConstituiçDo é a lei maior, que reflete o ordenamento
poUtico adotaaà e rege a vida em sociedade. Na medida em que di.!

positivos seus constituam simples letra morta não se terá desmora
lizada apenas li Carta Constitucional, mas também o ;lstema socIal.
Exemplo notável de preceito JaMais posto em prática é o que preve
B particlpaçao dos trabalhadores nos lucros da empresa Desde a
Constituiç§b de 1946 (art. 157, IV) até a de 1961 (art 158, V ) ,

'inclusive sua emenda de 1969 (art. 165, V), a part1c1paç~o nos l'y'
cros constitui mero enfeite. apenas exercício de ret6rica.

A idéia contlda na emenda tem sua origem no Projeto Aron.

o Art. 257 do Projeto de Const1tuiçâo estabelece os tri
butos que poderão ser inst1tuídos pela União, os Estados e os Mun1cí_
pios, aos quaa.s propomos que se acrescemtem os mencaonadoa nesta Emen
da, a qual se baseia em sugestão envaada pela Companhia Raog'randense
de Saneamento, justl.ficada nos segumees termos:

"Como os recursos hídricos não são inesgotáveis, e se

dcstinu a múltiplos usos, a utilização eccnônuca desses manancuis
deverâ prever uma contrapartida tributária, ã exceção do uso para as
cxia:ê'ncius de consumo humano, sempre prior1tariamente considerado."

JUSTIFICACÃO

50 Arinos (,art,. lO ) e seu texto funde-se com o· do projeto inl

ela! da Comissão de Sistematização (art. 32).

Em suma, cuida-se de os direitos e garantias previstos
na ConstituiçlJo serem auto_aplicáveis, de sorte que, na falta ou
omisslJo de lei que lhe empreste a regulamentaçDo necessária, ai!!,
da assill, poderá o cidadão socorrer-se do poder Judiciário, para

que este, COflf apoio no espírito consagrado pela pr6p:da carta,v,!!
lendo-se da eqQidade, do direito comparado e dos princípios g,!

.. rais do direito, supra a lacuna, decidindo de forma a atingir os

fins de norma constitucional.

"IV ... tributos sobre o uso de recursos hídricos,
ressalvado o uso para as exagêncaae de consumo humano."

~ TlaTo/.UITO,>:~io --,
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JUSTIfICATIVA

§ 1,1 - .

Emenda modJ.f1cat1va da letra "a" do 1tem lI, do § lI, supre,!

siva do item V, do pai"ágrafo 12

modJ.f1cat1Ya do item VI, do parágrafo 12, do artJ.go 272

Art. 222 - •••••••••

ÁSs1m, a ressalva dos sem1-elaborados do texto constl.tucio

nal e remessa do assunto para le1 complementar poss1bil1ta que a
~1.mun1áade a tais categorJ.as SOJa feita com' cautela e d1SCTl.Ji11naçi(o,

de forma a evitar-se o benefícl.o a produtos de quase "uenhurta ou

baixíssima elaborilcão com. conseqUente prejuízo para os Estados ex.

portadores.

A retirada do J.t.cm V evfta a poss1b1ll.dade de reSsurS1T a
figura da 1senção de 1mposto estadual methante le1 comp!ement!\r,

contrar1ando o disposto no 1tem In do _art. 266. .'

Inclu1-s'c a expressão "I;!storno" no texto const1tuc1onal, d~
forma a dai" maior 'f1ex1b1lidade paTa que sejam def1nl.das políticas

de estímulo ãs exportações. sem que essa polít1ca comprometa exces

s1vamente os erárl.os estaduais, eX1gl.ndo-se o lstorno no caso d';

produtos cuja conjuntura de mercado 1nternacl.o~3l perm1ta a 1nc:i
dênc1a parcifll do ônus fl.scü.

De outro lado. o conceito de "produto 1ndustr1n11zado" é e,e
tremamente amplo, tem sJ.do fonte da abusos e, também, de 1ntermin.[
veis demandas ]ud1.cl.aJ.s.

, .
a) sobre operações que dest1nem ao cx.tcnor produtos lndus

tr1aliz.a..dos, exclusJ.ve os semi-elaborados definidos em leJ. comple

mentar;

A imunidade na exportação dos" produtos industr"l.alJ.Z,ad~sIlten

de à preocupação bás1ca de se est1mular as operações· com produto;

,que contenham maior agregação de valores" com V1stas a obter maior

volume de dl.vJ.sas.

§ 12. - ~ •••••••• ~ •••

11 - ••••••••••••••

JUSTI FICACi'\O

VI - prever casos de manutenção e de estorno de crédJ. to, ro!

lat1vamente a exportaçi!.es,.. para outro Estado c :para o Extcr101, da
serviços e de mercadorl.as.

o diSl'iostivo não ê mais que Um casuísmo contra Estados pro

dutores de energia elétrica. petróleo e combustr,,·cJ.; Todos os d~
mais prcduccs , ancãusave os demais energét1coS como o carvão e

álcool, serão ncrmmmerrte t.r abutiados ,

Não se consegue entender o critério utib..zadc para estabe

lecer d1scr1minação para com os, Estados -prcdutcres desses ,t?ens. -

• Não .há 1§g1ca em trrans ãcra.r- recursos: de Estados econo'llic,!

mente mà1s fracos parã São Paulo que, no fundo, é o que va s a o ref2,
rido dLspcs a t.avc , . •

Não pode ser levado a sêr-ac o argumento de que em alguns

casos como o de Ital.pu, de 'lucuruí, de '(l,ngu as usinas foram con!
truídas com rceurecs da União e os Estadês n'ao deveriam ser compen

sados por 15S0 Embora esses ãnves tnmentos tenham sido Fede r-aas , as

terras desses nseaêcs 'foram alagadas, tornando-se mprodut avas , de!

locando famíl:tas, aumentando as tensões SOC1a1S e os con t.angenees

de trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses E!

"tados I"

O absurdo da proposta ê que pretende que os Estados que

tnverum alagados milhares de alqueires de terra, não possam receber
mrpcs to sobré a cncrgi.a gerada e que o grande bcnef1cJ.lÍr10, o Estado

de São Paulo. não paque qualquer importãncia pela manutenção do cres
cimento de sua l.ndústria, que se estó íazendo as custas da desagreg;
ção do La-r- e do desespero de agr1cul ror-es., agora sem terra. -

Nesse da spoedtdvc estão sendo p're j ud r.cadc s os rstados e Nuni

cíp1os._do toará, Ser-g rpe , Paraná, H1nas ücraas e outros pr cdutcrcs d;

energia ej.êta-ace , alem dos Estados e l-lunicíp10s produtores de petrô':

leo e de conbus t Ivca.s como Scr-g ape , Bahia e RJ.o de .ranc arc

.Além da s s o , Estados com potencial a ser explorado na ârca da

energ aa elétr1ca, passarão a dJ.reç1onar os recursos de mvcs tancnecs

paTa outras áreas, podendo, no futuro, va.r a prejudacar o prôprrc d!:.
senvolvamerrtc do País. ~... ,

Poderão, agua tmcntie , vir a ser grandemente prc)uJ1cados 005

Estados e Mun1.cíp1.os nos quaa.s venha a ser descobert.o petróleo p01.5,

apesar de 'ecrnarem-se , por este avento, econondcumcnne ~ais r-accs , ,
tributãr1amente continuarão pobres.

Adcma1s, com a prcv1são do texto Constituc1onaf de que aS-a.

1iquotas para essas mercadorJ.as serão fixadas pelo Scnado Federal. a
imunidade é pcrfe1tamentc dispensáVl!l'••

Imp~l;ativa, p0l:s, é a .S:upressãp do dl.sposit1vo.
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Fundnmental ao s1stemn federatl.vo, o pr1ncíp10 que veda aos

tstndos estabelecer d1íerença tribut;ÍrJ.a entre bens e servo?,qs f,çde
qualquer natureza, em razão de sua proced~ncia ou dest1no. deve v!
gorar em sua plenl.tude,

TodaV1a, no que se refere à aplicação das alíquotas do }CNS.
se mant1.das as dl.spos1çõa:s do' Projet.o, em dJ.versas operações J.nter

estadua1s ocorreria graves desJ.gualdades ent.re bens e ser\'1ços or"!.

undos do próprio Estado e bens e serviços adqu1l'ldos fora delê.

TaJ.s d1ferenças impl1carão em sensíve1S pre)uízos r tanto aos Esta

dos e Municíp10S, ,como a fabricantes e forneccdores.

Propõem-se, aSS1m, alteraÇ.âo no'pa-rágrafo 90, reservando_o_

para regular tt í1.Xação das alíquotas nas operações 19..ternas ( manti:.

do o preceJ.to cont1do or1ginalmente no ProJeto, mas regulando-se
em doJ.s parágrafos o problema' da tributação das operações 1nteres

tadua1s com mercado~r1as e serva.ços destinados a consum1dor f1nal,

de tal sorte que, no caso das operações entre contribu1ntes, seja

mantida a carga tr1butárJ.a ap11cável às 1nternl\s, atrJ.bu1ndo-se ao

Estado de destino a d1ferença entre o ~mposto dobrado no Estado de

onge,!ll .e_o normalmente cobrávcl na~ oper"açõ,es !nternas.

Quanto as operações com consuTll1dores f1naJ.s. não contr1buin
tes, mantém-se o crj.t~r10 do Pro)eto t de tributar_se eXCIUSl\'ameE.

te no tstado de origém, daJ.às ~s díf,-cu1dades de controle nas fro~

telras estadua1S.

Dê-se ao art1go 461 a segumee rececêc

Art. 461 - O S1stema Tr1butãr10 de que trata esta Constl.t.ui
ção entrará em va.gor em 10 de Julho' de 1 988, v1goraJ1do o atual

Sz.s t cma Tnbutário at.é 30 de Junho de 1 9B8.

S·19 - O disposto neste art1go não se epjace aos artigos

262~ 263, aos arens I, lI, IV e V do a r t r go 264 e ao ar-t i.gc 277,
que entrarão em v1gor a pa r t i.r da promulgação dea tia cous ca tuxcãc ,

S 2ll - Ficam mant i.dos os a tuu i s cr.i têr-acs de rateio de d1S

tribu1ção dos fundos refer1dos no artigo 277, até a entrada em vi

gor da lel. complemêntar a que se ref.·cre-o artigo 280, a t em 111. -

§ 3Ó _ A partir da data de promulgação desta êonst1tuição.

a Un1ão, os Estados, o D1.St.T1.t.O Federal e os HUn1cípios ed1t.arão

as Lea.s necessiir-r.as à apt rcacãc do Sistema Tr1bLtário Nac i onm ,

§ 4° - As leis eda t adas nos termos do "pirãgrafo antenor até

30 de junho de 1 988, entrarão em vigor 'nc da.a lO? de julho de 19BB r

com eãeatc anedra tc , I

JUSTI FI CACÃO

Por dccasãc unânl.me dos Secret5r10~ de Fazenda e de Panun
cus dos Estados, do Distrito Fede_ral e dos TerrJ.tór10s, 'reunado s
nos dias 7 e S de agosto de 1 987, em Canela, no R10 Grande do Sul,

,conforme consta na Carta de ..Canela, f 01 aprovada moção unâmne no

sentido de se antecipar o pr-aeo de v~gência do novo Sa.s t cma Tribu

tário Nac aonaâ , conuadc no Projeto da Comissão de sa s ecaatLaacec ,

Por a.den t.a Fa.ca r eme drrt e i raaent e COM aquela proposição e por

entender que "a penúr-i e Eanance í r-a vxvfaa pelos Estados e:>"J.ge que

os Fundos de Part1cipação 'entrem 1ntegral e l.medJ.atamente em ~vigor

com a promulgação da nova ConstJ.tul.çâo e que a v1gência do novo SJ.s

tema TrJ.butárl.o,1n1cie. no mâximo, no dJ.a 1° de Julho de 1 9B8", ei

tou propondo a presente Emenda.

JUSTI FICAÇ1\O

Emenda Subst1tut1va do parágrafo go, do artl.go -~ c ad1tJ.ya ao nes

mo art1.go. ,tP"
D.ê~se a seguinte redação ao § 9°, do art1go 272, acrescentan~~e11

dO:LS parágrafos, com 05 nOs 10 e 11 e renum:rando_se ~~-:. ..;:...

§ go _ As aliquotas 1ntérnas. nas operações" relauvas ã ci,!:

culação de mercadorl.as e nas prestações de serv1ço,=;, não poderão

ser -1nfer1ores às preY1stas para as operações 1nt'ercstadual.S.

§ 10 - Em relação às operações e prestações que dest1ncm

bens e serV1ços a consum1dor f1nal loca11zado em outro Estado ado

tar-se-á

! - a alíquota interestadual, q'uando o dest1natár10 íor co.!!.

tribul.nte do impo~to,

11 _ a alíquota 1nterna, quando o dest1natâr10 não for con

tr1bU1nte.

§ 11 : Na hipótese do item I do· parágrafo ';nterJ.or, caberá

ao Estado da localu;ação do dest1natâ'r1'O o imposto correspondente

ã d1ferença entre a álíquota l.nterna e a interestadual.
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De-se :nova redação ao item II do § 10 se artigo 272.

nlI - não ccnpreende o nontante do 1np::lsto sobre prtXIutos industrializadOS, quandc

a cçeracão, real.ifada entre contrib.nntes e relativa a produto desbnado a indus _

tr:ializacão ou eatereJ.a1izar;ão, configure h1.pÓtese de incJ.dência dos dois ~s _

tos."

De fato, a redação ch ProJeto de constitJ.dr;ão ~f:iria a prática, Já a nível
CCI'1sti'b.1cional, de evasão tributârfa. Assim, em operações realizadas por fabri

cantes d1retarente a ccnsumidor final, o ICMS seria parcial e colocaria o~
c.iante devidarrente estabelecido em desvantagens em :l=elação a revenOOdores nã:;
inscritos.

Por decisão unânirre. dos secretário de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Dis _

trito Federa1 e dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em

canela. no Rio Grande do SUl. cc:nforme constcc na "carta de canela", foi aprovada

a apresentação da elrenda ecrea, a qual busca, msicanente, a Justica fiscal

Pór uma questão reãecaonm , no ar-ti.gc 270. que defane a co!!!.

perêncaa ampcs i t íva.. da Unl.ão. ao excIua.rcse a mcãdêncj,a do ampos-,

to sobre operações de crêdato nessas transações. faz-se referência

expressa ao daspcsacavc do ar tsgo 272. que prevê a ãnc rdêncaa do
ICMS.

Essas prcpcs rcões decorrem de exaus t rvo estudo r-eat az edo P,!

los secretâracs de Fazenda e de Pmancas dos Estados, do Das t ru tc

Federal e dos Territêrios c~nsubstanc1ado na Ca~ta de Canela a m1m

enviada

De ootra parte, UJnitando-se a exclusão cb IPI da base de cálculo do lOS às

operaçÕes que destinem roorcadorias à industr.l.alizaC~ ou a carercializaçâo,pe.f:
mitir-se-á uma perfeita equalização da carga fiscal do J.np;,sto, a nível do ~
6tlll1d:Jr final, co1bindÕ distorçÕes nas práticas e:atereiais. -

do art1go 272 a base de cálculo do reM nas, operações da crêdi to d.=.

reto ao ccnsumdor , mova-se em ne têraa cons-ta tucãcnat , regulando
-se a base de cálculo ao mvês do objeto da t.rabutecâo , Propõem-se,
as s am, em subsua turcâc ao cat ado item, o acrêscaec de uma alínea

ao i.tem L, do § 11, do mesmo ar-t i go , que trata de extensões do ca!!!.

po de mcidêncaa do a ludadc mpcs to estadual.

Emenaa supressiv_

~upr1ma-se. o § 40 , do art:igo 196, os artigos 295, 379 e 387.

JUSTI FI CACÃO

SUPRIHlI._SE A LETRA "B" DO ITEM~DO ARTIGO:E

O PARJiGRAFO 39 DO ARTIGO 23,0 /'

ÓS disposl.tl.VOS cUJa supTcssão est.ã scndo pro.posta cstabel~

cem YJ.nculações ou regras sobre a entrega pelo Podcr Execut1\'0 de

recursos atr1buídos no Orçamento a ouLros poderes ou a certas fun

ções estata1S
No éaso das vinculações, somente as relat1vas ao Poder Jud.!,

ciãrJ.o .e às funções educacionais e cul turais I!bsorverão, sc aprov,!

dos os disposl.t1vos mencl.onados, apro:umadamem:e um terço do total

das reCCl.tas públJ.cas.

Demais disso, no C8-S0 do § 40 do artl.go 196, atribuJ._se um
percentua.l fixo de 5\ sobre a rece1.ta -do. Tesouro, sem espec1f1cá

-la. A fJ.xação de um parâmetro un1form~ para todos DS Estado,=;, com

dJ.feren·tes e;truturas de rec'thta, gerará distorções,l póu nem sem.

pre o custo da runçã~ judic"iãru guarda proporção' com <l rc.CCl.ta
propria ou transferJ.da da Unidade Federada. !

Na h1pôtese do artl.go 196~ trata-se ~e norma sem precedente

nas histón<ls consthucionais Além de se tr.atar de matér1a que PE
de perfel.tamente ser vC1culada por legJ.slação 1nfraconstituc10nal
ou ordl.nâria, não eXl.ste qualquer razão para a entrega tr1mestral

dos recursos, quando o fluxo de despesas dos Poderes do Estado ê
mensal, como rnensal é'o rItmo de entrada dos recursos públicos nas

três esforas de Governo.

flPlenãrJo

EMENDA lPl1499=3
t:DEPUTADO MESSIAS GOlS

tJ PLENJiRlo

r;r--------__ TfZTO/JU"'''f<"Aç1D

EMENDA lPllS01-9
l:J DEPUTADO MESSIAS GOlS

~DAIPli5ÕO-l
~TADO MESSIAS GOlS

".,- 1UTOIIUI1'fle.çio

r.r ~ .~tNI..'o/eow...Io/l""eOW'IIID

Suprima-se_ a letra "b" do J.tem II .do § 11 ,do art. 272.

Essa proposição, a par de dar maior ef:rcJ.É~nc1a ao IC~IS nas

" trtlnsações interestadua1s, atende a todos os' Estados, conforme po_

de t"er observado na Cart.l de Canela, documento frut.o das reflexões
de "todos-os Secretários de Fazenda e de rinança.s dos Estados, do

D1strito Federal e dos Terr1t.ónos ...

Einenda mod1íicat1va do 1tcm I do parágrafo 11 do art1go 272

I - 1nc1dirâ sobre a entrada, no terrl.t6r10 nac10nal, de
mercador1a J.mportada do exterJ.or, J.l1clusl.ve quando se tratar de bem

dest1nado a consumo ou at1Vo !1XO do estabeleci;ento 1mportador,

bem como sOQl'e servl.ços prest8dos no exterJ.or. quand~ dest1nados a
estabelecimento situado no Pats.

f" PLEN!lR10

'IEMENDA lPllS06-0
(J DEPUTADO MESSIAS GOIS

&~~;~~

tIi0~iflLJ

EME"{DA SUPRr.SSIVA

ru~h,o'co....nlo/c",co",.'ID_.,.... -,

('l Plenário

I~NDA lPllS04·3
'õÊPUTADO MESSIAS GOlS

JUS T I F I C A ç A o:

Os dispositivos cUJa supressão está sendo proposta

atribuem aos Tribunais de Justiça, no primeiro caso, e ao 11inisté
rio PúbLico, no segundo, a iniciativa do processo legislativo re:
lativo a leis gue poderão acarretar. aumento de flespesa.

Tendo em vista que ao Foder Exedutivo incumbe admi

nistrar os recursos públicos, é fundamental quJ a este Poder s;;

atribua a iniciativa de todas as leis que possam afetar a execução
orçamentária, sob pena de ser submetido ao Poder Legislativo maté

ria que importe em aumento de despes,!- sem previsão~ da fonte de re

ceita correspondente, impossibilitando uma administração financeira
sadia.
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JUSTlrIC-\CÃO

EMENDA MOOIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art. 428 - Os fndfcs , suas comunidades e organizaçl:les, represe!!.

todos pelo órgDo da Administraçll:o Federal ou por ele
assistidos, o Ministério Público e o Congresso Nacional slo p•.!:
tes legitiMas para ingressarem em jüizo na defesa dos direitos e
interesse dos {ndios".

o Artigo 428 do projeto passa ter a :;eguinte redaçllo:

DISPI{SITIVD EHENO!\OO: Artigo 428

As entidades financeiras sem fins lucrativos, Que já desenvolvem

atividades de crédito a nível regional, apresentam portanto uma

infra-estrutura própria e adequada para os objetivos propostos

nos arts. 328 e 329. precisando tão somente. para seu oesenvcj,

vimento, Que lhes sejam atribuídas algumas condtções dos bancos
comerciais, tais como:

- ter cheques compensados na compensação oficial.

- captar recursos dos associados.

- direito de abrir postos avançados.

- etc. etc.

rrr--';;'OB'=:J
(lJÜ~~flAJ

5~~~":J

(:rH'-7~i"kJ
Tutt/<IIII",.o;b --,

EHElo'nA SUPRESSIVA

Título IX

Da Ordcn Social

Capitulo rII

Da Educaçáo-e Cultura

o dever do estado é o de ministra-r ensino, de acordo

com os eefce disponIveis, mais convenientés e possIveis, com C)

menor gast.o e a cbeencâc dos ...elhores resultados. Por isso, não

se deve restringir sua atuação ee modo a não t.olher, en cada nc-,
eenec e em cada aecaa., a forma poss!vel e mais conveniente.

f A obrigaçãu do Estado é com. todo o ensino e não res_

tritiva e discriminatorl.amente com o ensino público apenas.

Retirar do art. 373 (caputJ a palavra "rúblico", red,!

gindo-o assim:

-Art. 373 - O dever do estado com o ensino cfetivar_

se-á mediante a garantia de:"

JUSTIFJ:CAcKo

tJ PlenáriO

['J P'onac,o

EMENDA lP11510·8!
['J Ec"cc", dc "c' Q

'EMENDA lP1151l-6
I!l S.=.rra de ".10

rr!fê:;É:J
l:JZi'~WJ

J)i'-$e nova redação ao itell. 1 do S' 12 do Art .. 288.

Arti,o Emendado: 288. 5 U. 1 do ProJeto de Constituição

A alteração proposta. além de dar maaor- s1stcmathação ao

aposto, vem ao encenare do~ anseios dos SecrçtárJ..os de Fazenda e

Pinanças dos Estados, mana.Ees tiadc em Canela. no R10 Grande do Sul,

atrav;; do documento "Carta de Canela", no qual são cvadencaadcs os

problemas que poderão advir. se for mantida a redação constante do

Projeto.

o da spes Lt avo cuj a alteração eseâ sendo proposta regula o

local da _ocorrênc1a do fato gerador do IC~IS.matêr1.a que, nos demars

t rabuecs , é versada CIl1 lei ccnpf emenaar ,

A alteração proposta não muda o ccntejidq do da spcs ar í.vc , de

fin1ndo o campo de ancadêncae do ampos to e dcn:;:1ndo 5 1e1 comple-=
lu:mtar a matér1a atinente ao aspec'tc _espacaat ,

_ Além 'disso, vigora., há váriQ.s anos .. com r eaa s benefíclOS p.!

ra o cont.role da cobrança do aepcs tc , o cT1tér1D de eX1gí-lo por

ocasião do desembaraço eduanearc , quando são cobrados os impostos
li, ccepe têncaa da umêc , A redação proposta, supr-mundc a cxpres

são "em estabelecimento de contribuintcs'\ permitirá manter-se es:

la prâ'tl.ca que tem prcpcrcacnaêc resultados altamente POSit1VOS,
SOl qualquer prejuízo para os cenurcbumecs ,

~A lPl1507-8i
ÍÕÊPÜTA00 MESSIAS GOlS

ror ftll,l ""' ru " lI. h / . UlC... ' •• .le -,

IIArt. 288 __ •••••••••••

S 19 - .
1 - Autoritação de operações de créditó por antec1paçâo da

a.celta que não poderão exceder a quarta parte da Recea ta total es
'tiaad~ para o exercício f1nancc1rp e que dever-ân ser hqu1d~das ne

,riJIeiro Slês do ~xercício segumce",

JUSTIFICACÁO

~E.\P:A SUESTITUTIV.\

TfTUli:! IX

~.\ CRC8I S~':I"l

C.pITUl~ 111

I!,\ ECU;:A~~~ F CUlTUq.\

.1USTIFICAIVA

NDo se Justifica a exclusDo do Orgllo da Adtl1nistraçllo Fedeul cpe

exerce a tutela especial dos indios da capacidade de representar

ou de assistir os {ndios elll juizo.

'nlllaoe/c....l.le/.lII;q.uIo -,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~25 § 3$1

EMENDA MODIFICATIVA

r;r----------lUB/wnrnuç1e

-1·- democrat:i=.ll;ão do acesso e permIJ

nônCI4 eM todos os nTvcis de ensino".

JUSTIFlCÁ~ÃD

Substituir o inciso 1 do art. 372 pe l e

f prec i so gllrant i r o aees s e e perlll<ln;;!!

Cl4 do aluno em qualqu'l!r grCJu de ensino. A gest:io é de n"l:U

rezlI técn i Coi), com prov ill1ento regu I cJmentCJdo em I ea i::.1 açfio pr.2

pria, conforme a nature;;a Jurfdicoi) de entidade ll1olntencd(lro

da escola.

seguinte:

FPF~~;~~

!:J!U:;'fliJ

o dispOS1tiVQ alterado rompe uma tradição históncn nas Cons

tituições Bras1Ie1ras:-Tendo em vista as dif1culdades financeir';

Ylvidas pelos Estados brasileiros. ê insuportável a l1quidtll;iio das

ctecipações de recc~ta dentro do prôpr10 exe r-cfc ao financeiro.

"ssa1te-se que no Jllês de dezembro as dcspe;t1s s50 assoberbadas
COII b pagamento do décimo terceiro ;>a1âr1o. Assim sendo, suaere-se

â .anutençâo da trad!çâo }l1stôrica" prevendo-se a liquidaçiio das

ntocipações de receita no prim~iTo mês do c~ercíc1o subseqUente ..

~A lP11508-61

~DO MESSIAS GOlS

!laonda. supressiva do parágrafo 39 do nrtigo 272

SUpriaa-se o parágrafo 39 do artigo 272

JUSTIFICACÃO

ÊMENDA lP1l512-4,
t:
tJ Plenorlo

rr;,;;;'=:J
[ITjLj~;ffil

O S 3S1: do Art. 425 do Projeto passa a ter a seguinte redaçAO:

Artigo 425

S JSI: - Fica vedada a rellloçDo dos grupos indigenas de suas terras,
salvo nos casos de epidemia, catástrofe de natureza e ou

tros similares e de interesse da soberania"!18Cional. ficando ~
X'antido o seu retorno quando o risco estiver eliminado.

o disposi't1vo focaliz:::ldo, como está redig1do, abrange a po.!
sib:Llidad4! de transmissão, por herança, de imóve1s para residência

do conjugo ou dos herdeiros, sem pagemerrec do 1!p.postO.

Na foma como a questão f 01 .eemcaaa , embora. o objo't1\o te

'nha sido o de exc1uu'-se da 'tr:Lbutaçiio a transmissão, por morte.

do línico 1móvei ·pert.encente ao conjuge sobrevivente, Jlrl.nc1~ã1tlen-
. t.e naqueles casos em que sua situação financc1ra nâc- lhe pennl.t3 's~

portar o encargo da 'tributacão, terminará por perml.t.ir a transfe

rÕJlc:la do verdadeiras for'tunas sem o pagamento do tributo, uma ve:t

que o dispositivo não liJllo1ta. a qpantidAdo de illóve1s a sere. tl'an,!

fatidos aos herdeiros.

J'ust:ifica~se"pois, ai suprossão proposta. tendo 011. visto'l que

a. l.cblações locais poderão estabelecer a 1senção na transm1ssâo

d. la único imóvel res1dencial para o conjuge sobrcv1vênte.

rDlE,\l!-\ SU~::-TlTUTI\'.t\
Tinu~ n:

CA ~~~Hi5~~Ii\l

CAPíTUl~ III
nA ECUõ:,\,;;Ã;:} E i:UlTURA

Sub"SLJ.tuo-sc -o lIl·t.. 353 pelo so}gulnte:

~ "Art. 383 - As cmpreeas e eeer-e t e rs , Indus

tri.ais e ogrlcolas são resRonsávcis pel(l ensi.,o f'undamcntal 

pré-csce lar sratu I to de seus empregados e dos rcspect i \ os depen

dentes, ". partir dos t~;;s-:::: de Idoce. m;d,ante a monutel,1çoo

de escolas pr~prlas, concessGo de bolsoi)s-dC!' cst"do ou contribul_

c;iio com o sQI~rio educação,-n&-forJlljl~:'"

:JUSTIFICATIVA

No obrigaçl!o de manter a soberania nacional o Estado pode ser co,!

pel1do a promover acues que obrigueI! o deslocamento de qualquer 9t:!:!
po populacional que se encontra nuaa área sens!vel. A responsabI_
lidade da destfnaçDo da área fislea desocupada l'IIantém':se vincula

da • soberania nacional.

~ 1Pll509-41 .n"'---------,EDfPlI!AOO MESSIAS GOlS

lu.... / ..... ' ...~

rY;~:~LJ

W;;'fl!J

JUSTlFI~AÇÃO

t. prec Iso n:io clup II ca- ne I os püroi) a obter!,

çõo dos mesmos fins, aproveitando-se a rede rfs,ca e'tlstente, P<!l

ra racionali:açiio de gastos e otlml:açiio dI;. resultados. A bois:

de estudo const itu I medi da descemtra li=ador~, capa: de at UH;! ir

esse objct i vo.

EMENDA lP11516-7
l!J CONSTITUINTE OSWALOO ALMEIDA

!!J PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

•••4. Aditiva do Art. 336

»1:':,. ao artigo .536 a seguinte redação'

Art. 336 - A folha de salán.os ê base exclusiva da Segund!.

•• 80':ia1 e sobre ela não poderá incid1T qualquer oútro tributo ou

cODtribulção .. ex~et~ando-se as relativas ao saládo~educação r.r- fCno/~ulT"'~O

DISPOSITIVO EMENDADO: ARtigo 425 § 2g

O § 28 do artigo 425 do Projeto passa a ter a seguinte redaçll:o:

S 211 - As terras habitadas pelo !nd!os ou silvicolas sDo bens da
Unirio, inalienáveis e imprescrit!veis •

JUSTIFICACÃO EMENDA MODIFICATIVA
.1USTIFICATIVA

o setor educac:l,onàl ê reconhecidamente um -dos que mal.S ab

sorvem recursos dos Governos Estadua1s e Muniê1pa1s. Cons1.derando

a prior1.dadc dos gastos em educação. sugerimos que seja mantida a

conf;;.nbUição soc:Lâl hoj e 1nCldcnte sobre as folhas de saláno e

destinadas ao setDr educacão. cUJa representat1v1dade chega a at1n
gir em ."édia, t.êt:ca de 2\ das recéitas estaduais. -

A ellenna propbsta, além de preservar importar.;:e fonte de ti
nanciDento do ,setol;' público.. çompatibiliza Q artigo 336 com o ar:

U,O 383, no qual ost' prevista a contribuição do s.1 ârio-educa~.

OISPDSITIVO EMENDADO: Art. 469, Disposições Transitórias

O art. 469 passa a ter a seguinte redação:

Art. 469 - Até a regulamentaçr:io da autoriza9ão a Que se referem

O item I do art. 328 e o att. 329, o Banco Central do

Brasil providenciará no sentida de serem atribuJ:das às coopera
tivBs de crédito, que venham a ser' consideradas capacitadas,con

diçl:les sellelhantes lIs das instituiçl:lés bancárias comerciaIs. -

A manutençl!o da idéia expressa na redaçlto original na nova Cons

tituiçll:o. com toda certeza, limitaria o desenvolvimento naciroal,

sendo que. na regill:p Amazônica esta limitaç1:io traria sérias co!!.
sequências.

Neste contexto, antevê-se que as próprias cOl'lunidades indigenas,

e. futuro pr6xillo, serlo as lIalores prejudicadas, pois, estarllo

IMPossibilitadas de usufruire. os beneUcios advindos do desenvo!
villento.
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EMENDA lPit517-5,
(!l CONSrITUINTE OSWALOO ALMEIOA

('I PLENARIO

TUTO/~UITIrIC... h

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 424

Acrescente-se um parágrafo ao artigo 424

5 2R ... Tanto o escoamento na montante" como a captação "a juzan
te" serã-o realiza~os na mesma margem em que as indústriJls

ou agroindústrias se encontram instaladas.

§ 3R - Todas as indústrias ou agroindústrias que tiverem instal~
do sistemas de prevenção, comprovadamente ~f!cazes, serão benef!
ciadas com incentivos de natureza fiscal a serem determinados pc
los Estados e MunlcIplos. -

JUSTIFICATIVA

It § únIco _ U'1l meio anhí errte equilibrado a que se refere este
artigo compreende.

e) utilização raclonalizada do sere , subsolo, da
á,9ua e do ar j

b) proteção e preservação dos ecossistemas;
c) recuperação de áreas degradadas pela poluiçao

ou erosão;
d) educação a'llb1.ental em todos os nIvels de aosl.

no, em especial da comunidade, para particip.ê,
Çno na defesa do meio ambIente;

e) estímulo à pesquisa de tecnologias para prot!
çUo dos recuraca ambientais".

§ 4Q - Os direitos previstos neste capítulo não se aplicam aos
índios com elevado estágio de aculturação, que mantenham

uma convivência constante com a socIedade nacIonal e que não
habl tem terras indígenas.

JUSTlflCAnVA

A poluiçSO das aguas dos rios é alarmante. Grande parte de nossos
'l\Bnanciais estão morrendo em virtude dos nossos irldustria!s não se I
interessarem na preservação da vida biOlógica fluvial

Há que se prevenir e cuidar para que, na legislação brasileira h,! I
ja instrumentos que corrijam tal situação.

JUSTIFICATIVA

A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece prece

dente, para deixar explIcito no texto constitucional o que se
deve compreender por meio ambient?! equilibrado ,condensando emun
ümcc artigo a diretriz básica pr~a o assunto.

Aos .índios que optarem, por livre e expontânea vontade, por e,!
ta ccmdição de vida, junto à comunidade nacional, devem ser a~

segurados os mesmos dlr~_itos e deveres de um cldadl:lo braslle,!.
ro não indioo

m- ••ITO'"UI"',c~cl. __, .LUI",OIC'~lSlio'"UI,""'»lo-------Õ

,.,,-__--,- nXTO/./1l1T1'ICAClo

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 408

Suprima-se o artigo 408 do Projeto.

EJ.EM)A SlBSTlnITIVA

DISPOSITIVO eEmAOO: Art. ~6

O art. 376 passa a ter a seguinte redação.

EMENDA MODIFICATIVA JUSlIFICATIVA Art. 376 _ A escola fixará os conteúdos mínimos, respeita, se a lei o deter

minar, a orientação dos Conselhos de Educação.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 424

o artigo 424 passa a ter a seguinte recaçãos

Art. 424 - Aos índios e aos silvícolas silo reconhecidos seus di
reitos originários sobre 'as terras que habitam; sua

organ!zaçtl.o social, seus usos, costumes, linguas, crenças e tr.!!,
diçl5es.

Estando explicitado no artigo anterior o que se entende por melo
ambiente ecologicamente equt í rbreoo , toda a matéria tratada no
artigo 406 nos parece objeto de lei ordinárIa, visando sempre um
texto constitucIonal objetivo e sintético.

JUSTIFICATIVA

O conteúdo bãaí.cc não pode, evmenteeant;e , ser fixado em lei.

JIJSTIFICATIVA

Considera-se necessária a inclusão no te}(to constitucional dos

conceitos de "índios" e de "sllvícolas" levando-se em cons1der~

çlo 0$ diferentes estágios de aculturação que se encontram
v4rios grupos indígenas no Brasil.

IEMEI'IDA lP11522-1
f'J CONSTITUINTE OSWALOO ALMEIOA

f!J fi EN'RIO
liT TUTOI.UlTlfIUC40-----------.

EMENDA SUBSTITUTIVA

r;r TEUOI.UI;"":~Clo----------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 377
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373 - aHnea !II

EMENDA lP11519-1
[!J CONSTITUI..,.E OSWALOO ALMEIOA

[!J PLENARIO
'LuilUO/ç.~,..lo/l~I•• M,"I.

p-';~"":J

tf0';J87J
o art. 377 passa a ter a seguinte redação:

Art. 377 _ As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia

didática científica, administrativa, econômica e fina!!.

Subs'Utua_se a alínea III ao artigo 373 por:

111 - Atendi.mento gratuito, por intermédio da pré-escola p~bl!

ce ou particular, a partir dos c.íncc anos de idade.

eeãre ,
EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 425 § 1"

o § 1Sl. do Art. 425 do Projeto passa a ter a seguinte redaçãtl: Não deve haver restrIções a autonomia da universidade
A Emenda procura asse9uràr a pré-escola gratuita, fundamental p~
ra a democratizaçno de oportunidades.

Art. A25

CONSTITUINTE OSWAl.DO Al.MEIDA

§ 1R _ sae terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas
por eles ut!l1zadas para habitação, atividades prodt,ltl

vae para sua subsistência. Que possIbilitem o seu desenvolvime.!!.
to sõcrc-eccnõencc , que mantenha seu ambiente cultural e que pc.!:.

mita a sua harmoniosa e progressiva integração à comunhão naci,2,

naI.

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

PLENARIO
r;r-- TlUOUUIT;''''~q.. ~ _,

!EMENDA lPl1527-2
t'
I: PLEN'RIO

r:=";t:J
FI'~'ãj87J

JUSTIFICATIVA

Observa-se na elaboração do texto orIginal, a nítida Intenção
de totnar indefinido o conceito de terra habitada pelas pop!:!
raçees indígenas, justamente num ponto onde a legislação vige!!,

te, embora de inúmeros problemas administrativos e questioname!!,
tos judiciais no processo de delimitação de terra indígena.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 376 - parágrafo ünrcc

Substitua-se o parágrafo único do art1go 376 por: .

Parágrafo único _ O Ensino religioso, de matricula facultativa,
constituirá disciplina dos horários nornais

das escolas de grau primário e médio.

éMENDA SUBSTIíUTlVA

OISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373 - al1nea I

Substitua-se a alínea I do artigo 373 por'

I - Ensino fundamental, ob;r1,.gat6rio e gratuIto, por intermédio
da escola pública ou privada, com duraç~o mínima de oito
anos.

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
JUSTIFICATIVA

PLENARIO JUSTIFICATIVA
m- TUTO�.u�T"'uqlo -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 412

Se aprovado o texto original, a família carente, que depende da
escola pública, não terá assegurado o direito de eoccaçsc reI!
glosa para os seus filhos.

A lei não deve- estabelecer a idade mínima para a escola Hoje,
em quase todo o mundo, a escola fundamental jã se inicia aos
6 anos e pecxrmamente deverá iniciar_se aos 5 anos

PLEN;(RIO

EfofENDA SUPRESSIVA

CONSTITUINTE OSWALDO ALNEIDA
rr=....;;:=J
rs;;~M

.Ltu""'/Co~,.oI./IUICOMlllio _,

IEMENDA lPlÜS28-1
t'

EMENDA ADITIVA

'EMENDA lPl1524-8
f!J CONSTITUINTE OSWALOO ALMEIOA

f'J PLENARIO

Artigo 412 - As lndústrias ou agroindústrias Que se instalarem
nos Parques AgroindustrIais ou nas margens de rios,

cõerecos , lagoas, etc .tíeverâc ter seus projqtos preliminarmente

aprovados pelos secretários Estaduais do Me"r0-Ambiente e da In
dl1stria e Comércio, apresentando todo o s!síena anti-poluiçllo do

eefo-ambãente ,

O.kAI 'fI./<,
Acrescenta-se o Artigo 412 ao projeto, renumerando-s os ceme í s ,

§ 1R ... As indústrias ou agroindústrias iniÚaladas nas margens
de rios, córregos, lagoas, etc., somente poderão escoar

o efluente industrial "a montante" e captar "a juaente'' as águas
I para utiUzaçDo própria.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 407

Acrescente-se ao artigo 407 do Projeto o seguinte § único

OISPOSITIVO EMENDADO Art:1.go:3 53

Supr:1.ma-se o art. 353 e seus parágrafos 19 e 22 do proJeto.
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PLENAAIO

=,·"P'·L·~CONSTITUINTE OSNALDO ALHeIOA ~ _J

:EMErfDA 1(>11537·b'
'!"

PLENltRIO

.u:al-./PII",üo/l__n1o

r.r-----------,-. TCllTO/• .n."ICOI;ÕO.-- _

A Batéria doart. 353 já se enccata-a , elll parte~ inserida no art.12.

Os § 1~ e 2!: cOlIIstituJ.r:l.am tIl3téria para legislação ordinár::La. ten

do esa vista uaa Constituição conscisa e obJetiva.

JUSTIFICATI.1JA

EMENDA 1P11529.9!
l!J CONSTITU1NTE OSWALDO ALHEIOA

fi PLENARIO

EKENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. AR'!'. 345

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; AR'!'. 327

.~l\~l1.
Acresenta-se ec projeto~guin~art:l.go; renumerando os de
mais.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 375

Supomam-se os anene I,Il,III,IV, do Art. 345 passando o Art. 345

a segu:l.nte redação.

"Art. 345 - As ações e eeevaçca de saúde deverão 1ntegrar uma rede

reg:l.Onal1Zada e hierarquizada. e const:l.tu:l.em um aaseema tlnacc ,

Art.. 327 - A propriedade improdutJ.va será tr:l.hutada de mane1ra

pragress:l.va em função de sua área, na forma que for estabelec,l..
da por aea ,

Substitua-se o art. 375 por:

Art. 375 - O ensino primário será ministrado em l1ngua portugu~

se, assegurando-se liberdade à escola para a utiliza
Çno de outros idIomas, de forma suplementar. -

Nosso par~cer é de que os S-tens J:,J:I,III,IV (levem constitu.1.r maté

ria para leg:l.slação ordinária, não sobrecarregando UlQ texto consti,

tucional que deve obJe"t:l.Var
J

sempre a sintetização.

lliio tendo o Estado recursos suf:l.cientes para desapropriar to

das as áreas improdutivas, quase todas mantidas para valoriz,ª,

ção e especulação, nada anis justo do que tr:l.but.á-Ias, de

forma punitiva, forçando indiretamente, seus proprietários a

torná-las produtivas.
JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

PLENAAIO

DISPOSITIVO EMENDADO' ArtJ.go 325

EMENDA 1P11538·8
!"
!"

pl ENtiBIO

Dispositivo Emendado: Artigos 334, 335 e 337

suprimam-se do Projeto os artigos 334, 335 .. inciso IV e O art. 3)7.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA 1P11534·5
!" Constituinte OSWALDO ALHEIOA

f!l

E"';~~

t:fl';ã(ã7J
CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

Se aprovado o texto original, não disporíamos da experiência de
professores estrangeiros. nem en nível de p6s_graduaçl:lo. Talvez

não se pudessem ensinar linguas estrangeiras por métodos diretos.
Falamos um idioma rico, mas pouco conhecido nos grandes centros

de produçlJo cultural. Ao contr.ário do que propõe o relat6rio. é
de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produç1:l0.

~A 1PÚ530·2,
f"

PLENAAIO

r.r --'-- TEx.o�.UIT�f�CJ.lõi.Q. ---,

EMENDA MODIFICATIVA Inclua.-se no art. 325, do projeto, o § 3, com a seguinte reda
ção:

DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 350

o art 350 do projeto passa a ter a sesuance redação'

Art. 350 - A saúde ccepeeacnaã é parte do saeeeae tlnacc e será a_ss~

gurada aos trabalhadores através de medidas que vaeee :Lnfortlla-los I
doE: riscosdo trabalho e a e1J.mJ.naçâo dos referJ.dos rJ.scos, sendo 

lhel!l permitida a eeeuee ao trabalho que não oferece as condições I
eeãae,

JUSTIFICATIVA

A Constituição deve vincular a receita da seguridade social apenas

à folha de pagamento, tanto no setor urbano quanto no rural. A r,!

ceita da seguridade deve atuarialmente se limitar às necessidades

de custeio.

§ 3 - O cap:l.tal exercerá sua parcela de contrJ.bu:Lção na reeãe
nal:l.zação da política agrár:l.a através do c:z:éd::r.to fund:l.árJ.o :l.n
tegrado, pceva.eec em leJ.. que J.ncluJ.rá deede a aquis.1.ção ee.
terra até o f:l.nancJ.amento das aeavazedee de produção., habJ.tA

ção e educação, prioritar1amente através das ccopera t aves ,

JUSTIFICATIVA

PLENii.RIO

CONSTITUINTE OSI'lALDO ALMEIDAo objetivo é consolidar as idéias para efeito da constitu:l.çào, tran~

ferinélo à le1 ord1IUÍria o encargo êcs detalhes.

EMENDA 1P11535·3
!"
~-_----.~ui""'/'aMlnio/l"lI:llMI.....-------~

E";~':J

Fi"oãfã7J

As eocpeeaeavae , já com uma infra-estrutura integrada à cc.unj.

• ease, têm todas as condições para racionalizar a política agrj

ria através do créd:l.to fundiário que viabJ.lizaria.. da melhor I
forma.. o acesso do trabalhador às atividades agrfcolas, co. 

plemetttando ass~, o elenco de JI1~idas estabelecJ.das no art.325 ..

EMENDA SUBSTITUTIVA

PIrn;(BIo •

CQNSTTTIfTNTE º5WAIOQ MMEIDIl

EMENDA IP11539-6
!"
!"
,.".----------I.KlO/.UIIl',CJ.lõIo. ~~----

DISPOSITIVO EMENDADO' INCISO VI DO ART. 335

VI - CbntrJ.buição ~J.dente sobre_as concessões de servaços de

segur:l.dade pr1vada.

o inC:LSO VI do Art. 335 do p:z:ojeto passa a ter aequarree redação.
pr.gtdRIQ

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA SUPRESSIVA

r.r---------- Tla.o/.u""OCOl;l:O. _

DISPOSITIVO EMENDADO: § 3, art. 349
EMENDA SllPRESSIVA

Suprima~se o § 3 do art. 349 do peojece ,
JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art:l.go 351

Tal contribuição deve ser uma remuneração a ser paga pela conce

ssionária do serv:l.ço, pelo uso da concessão e não mais um trJ.bu

to ao segurado.

Suprima-se o Art. 351 do proJeto.

Entendemos que tal disposJ.çâo num texto constitucional dará opor

tunidade a ní';~l munic:l.pal, especialmente de prefe:l.turas a atos I
DOtivados por interesses pessoais ou por represál.l.BS a advcrsários~

JUS'l'IFICATIV~

A .a.téria do art. 351 torna-se redundante, à medida que está tota.!

mente inserida no art. 347.

CONSTITUINTE OSHALDO ALMEIDA
'~ui.lOfeolll'dnll""e.,.,lllo. ,

r.r TCllOf.U.Tl.oc... Ia. ~ ---,

'~ui.... /c ... ,loIa/lull:o"'ui<l, _

TllCTllf'lIn"'• .lI1I•• ~

EMENDA MDDIFICATIVA CONSTITUINTE OS\'1ALDO ALMEIDA

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 326 PLENltRIO

DISl'OSITIVO EMENDADO; Art. 348
o Caput do artigo 328 do Projeto, passa a ter a seguinte redaça:o:

uaro/... n1fOCOl;io, ---,

o art. 348 do projeto passa a ter o seguJ.r1te redação.

"Art. 348 - As ações de saúde são funções de natureza públJ.ca, ca
bendo a.o estado sua normatJ.zação e ccncecae , e ao setor pr~vado PS

derá eex delegado o dJ.reJ.to da prestação de secvaços de saúde, sob

cond1ções es tebeâecadas em 1eJ. própn.a.

Art. 328 - A l.ei regulará o sistema financeiro nacãcnaf de modo a
que o capital tenha sua f'unça:o. social e econômica acre

queda aos ef tos 1nteresses do Pais. preservada a liberdade de 1n1
clativa, e disporá sobre· -

EMENDA SUBSTITUTIVA

OISPOSl:TIVO EMENDADO: AR'I'IGO 322
Oart. 322 do projeto Eassa a' ter a seguJ.nte redação:

Art. 322 - Aos benefJ.cJ.ár:l.os da d:l.strJ.buição de lotes pela Re

forma Agrár:l.a serão conferJ.dos títulos de domín1o. gravados I
com ônus de 1nal:l.enabJ.lJ.dade pelo prazo de vantie anos, perrn, 

t:l.da a transferênc:l.a somente em caso de eueeseâc hered:Ltár1a.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Deixar, em um texto ccneeaeceaceez, apenas o Estado como responsá

vel pelas aeões de saúde é cO:l.bir o setor de toda :l.nicJ.atJ.va na

prestação de serviços na área de saúde, relegando o usuário (o DQ

ENTE) a uma situaçao de total dependência dos serviços públicos ,

que já não atendem, hoje, com eficiência. as demandas da populaçiio.

Entendemos que a nova receçãc dei~ará mais explIcito os princIpias

de prevalecimento da verdadeira função social e econômica do cap.í

tal, com abertura do bloqueio a instituições já operando no sist~
financeiro do País.

JUSTIFICATIVA

A inalienabilidade dos titulos de dotnÍ.nio pelo prazo de Xl Cvi,n

te) anos é fundamental para a estabilidade. sócio-econõmica

campo e deve constar das d:l.retrizes básicas da carta magna ..
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EMEN)A ADITIVA

- incluir no Projeto de-C,onstituição o seguinte dispositivo) v..ot1:yH'-
-P:aoU,<kT<'hJ..oJl-)"'""'-'- ~.

Art. Os Estados e Mun!crpios poderão criar juizados especiais.

singulares ou coletivos, pa-ra julgarem causas de pequeno

valor, imobilIárIas, ccsses scrIas , agrárias e inFrações'

penais não cominadas com a pena de reclusão I e outras ações

a serem definidas em Le! Complementar, mediante procedImen

to oral e scaarãss íec , com a possibilidade de recurso a tu!,

mas formadas coletIvamente de Juízes de primeira instância'

e membros da comunIdade e estabelecer a irrecorribilidade '

das decisões A ação ou defesa poderá ser feita diretamente

pelo interessado, cab.endo ao Juizo, Indrce r--Jne o defensor

JUSTIFICAÇAO

Art. 11 _ Os tratados, acordos, convenções e compromissos intern,!

cfcnaí s , para sua validade, dependem de eprcvaçãc pelo'

Congresso Nacional

JUSnrICAç-M

A forma mais objetIva? real e concreta de ampliar a democr,!

tização da Justiça está em se possIbilitar aos Estados e t-lunicipios

a criação de Juizos especiais, ampliando" os atuais juizados de pequ!.

nos causas. e atribuir aos municípios a competência para organizar a

sua própria jus~iça.

- incluir o § 40 ao artigo 31 do Projeto de Constituicão

§ 40 : A vLul açãu ou protelação dolosa do cumprimento de direitos

ou deveres contidos nesta Constituição será punido por, aiém

de outras sanções consignadas em lei, com a perda do cargo

ou função e inabilidade para exercer outro, por cinco anos

quando a infração Cor autorizada, ou diretamente executaca

por servidor público, c!vil e militar

Quando tratar-se de infrator de fora de servrçc cce í ree , se

rá punido com a interdição do estabelec-imento comercial ou '

industrial de sua propriedade ou perda do emprego e inab~l!

tação para exercer outro, em igu';l a t LvLdade , ceIc mesmo pe

ríodo de cinco anos.

o dispositivo emendado procura re.conhecer validade jur!dlca

a determinados tratados e aco rdcs internacionais, sen a ecrcveçãc
pelo Congresso Nacional

Ainda que se tratem de tratados e acordos de execução, inter

pretação ou prorrogação de outros, raz c se necessária a aprovação l.!

gislativa, urna vez que sua ausência poderia levar o Executivo a

obrigar-se internacionalmente sem autorização legislativa

EMENDA ADITIVA

JUST1F'ICAÇAO

EMENDA lPl1548-5
tJ VILSON SOUZA

f'J PLENARIO

EMENDA lP11549-3
~ VILSON SOUZA

l:J PLENARIO

JUSTIFICATIlIA

JuSnnCAçAO

Há uma quedxe generaliz.ada contra as estatars , pela sua Inefi

ciência, corrupção, desnerc.íctc e empreguismo e o remcdlo proposto é
sempre- a extinção pura e simples de todas.

Sobre as formulações destas emendas, já hav.fa runc r edc Neves se

pronunciado'
_ "FuI dos primeit:os a reIvindIcar que os trabalhadores têm o dlre!

to, senão o dever, de participar da administração dos fundos ,1úbl!

cos que eles cons t r oem com suas economias,. lágrimas- e suor. F'ui '

dos pdmeiros a defender a presença do trabalhador no BNH, na Pr.!

vidência e no PIS_PASEP. E por que não a presença do trabalhador

na administração de todas as empresas estatais 1" (1)

(1) " O- GLOSO"? de 06.01.85.

_ "As empresas estatais? que constituem, em alguns setores irreto!

quíveI necessidade, reclamam controle socIal maior.

Mas é preciso cuidado nas. criticas que a elas se fazem Não pod.!

mos em nome da prlvatização das empresas estatais, promover a desn.,!

cionallzação da economIa brasileira" ~ (2)

{2} "Convenção do PMDB, 12 08.84.

_ "Vou dizer-lhes, com- multa franqueza e sinceridade patriótica:

entre a estatização- de nossa economia e a oesnar-Icnai Iaeçêc de

nossa economia, prefiro a estatização.

"Debaixo dessa. crItica, desse combate às estet.e Is , precisamos

ter cuidado, porque- o que existe, em verdade, são muitos capitais

ávidos de tomar conta de todas elas, senão das mais importantes"

(3)

substituam-se os parágrafos 19: e 29: do Art 303, pelo seguinte

pelo seguinte parágrafo'~:

Parágrafo~ _ Ressalvadas as disposições desta Constituição,

as empresas cõb t Ices , as sociedades de economIa mista e as fundações

púb.Lf ca s serão regIdas pelo Código de Empresas as.tate Is , es tabeâec í ,

do em lei complementar, na qual,entre outros, constarão os seguintes

preceitos.

I _ Requisitos para a constituição das entidades. e direção col~

tiva obrigatória. tripartrda entre representantes do Poder Públ!

co. dos empregados e dos usuários ou consumidores, eleitos ou d~

signados por forma democrática;
II _ quali ricação técnica dos administradores?

III _ Transparência e publicidacfe dos atos adminIstrativos, para

que parlamentares e ~ público possam acompanhar as atividades;

IV - admissão apenas mediante~concurso público;
V _ Limites da proteção do Poder Públ1co-, quanto competirem -com

empresas privadas;

VI _ Sanções criminais. desencorajantes da ImprobIdade. desperdício

e absente!smo.

EMENDA SUBSTITUTIVA

A perda do posto ou patente, tão - somente por indJ.gnJ.dadc ou. ancoe

patibilJ.dade com o of1c1alato em razão de decJ.são jud1cJ.al de ~.J.b;
nal militar. não ilbrange a situação do Of1cJ.al da Reserva não Rem.!,!

nerada que. porventura, paeeeae o ing:r:esso em Escola de Formação de

Oficiais /Graduados. A emenda ora oferecJ.da tem o propósJ.to de cri

ar o indispensável respaldo constitucJ.onal a s1tuação passível d:;
ocorrer no âmb1to das Forças Armihdas, sendo a sua aprovação de alta
conveniência para a Adm3.t1istração Mil1tar.

PLEN'ÀRIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318

xeeeeeeoee-ee ao Art. 318 ao projeto o segul.nte. §.

a) Está norma eprc.ee-ee às pessoas Juríd1.cas CUJO cap1.tal não per

tença maJorJ-tarJ.amente a bras1.1e.:Lros.

EMENDA ADITIVA

Uma indenização às benfe1torias em goraI. feitas numa propr1eda
eeee, se justifica ao 1nd1víduo que 1nvest1u dentro de um rog1me

capitalista de aavre empresa.

§ 11m.co - Pessoas fís~cas estrangC1.ras não poderão pOSSU1.r terras

no Paí.s CUJO o somatór1.o, aande que por l.nterposta pessoa se j a 511

p!!.rJ,.or a três (;3) módulos rura:L5.

Acrescente-sc ao art. 320 do projeto o. § irnaco ,

DISPOSITIVO E~1ENDADO. ART. 320

EMENDA ADITIVA

f 72 - A desapropriação referJ.da no artJ.go 318 terá: uma lnden:L

zação que S:Lgn1.f1que tornar sem dano a qU1.s:Lção e os anveenamen
tos real1.zados pelo propr1.etár1.o. ee je da terra nua, ee j a das

benfe1.tor:Las.

Visa-se com o presente prescrição constl.tucional lilll:J.tar, o d1.reito

de posse e domínio da terra por eeeeenqeaece • regulamentando a s.
quisição de propriedade. sem impedir o acesso dos mesmos as nossas

terras.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPl1Mt-8
fi
[!J
~ ,~r.tO'.UI1", •• ;b

~ ?u?o'.un,,'•• çb

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9S

Acrescenta-se ao projeto o seguinte parâgrafo:-

k-6Q - são vedados aos sexvadoees públJ.cos m1h.tares

a organJ.zação. const1.tu1.ção e. admJ.nl.stra~ao de entl.

dades s1.nd1.caJ.s. bem como o dl.reito de eeeccaeçâe I
aos sindJ.catos e ainda o direito de greve.

As Forças Armadas dost1nam-se à defesa da Pátria e ã garant:La dos

p)dcrcs constituciomu.s da 101 e da ordem.

A el5sa destinação constituc10nal nada deve ser lllterposto. po1S pg

derÁ provocar a incapac1dilde de seu cumprimento.

Os direitos dos seus 1ntegrilntes. ainda que Justos, devem ser CE;

locados numa posição subalterna aos 1nteresses mil10reS da Nação.

(3) Debate sobre o Momento político-Instituc.!onal na OAB-DF', em

Brasília, 11.09'.84-

Estas citações bastam, sem- dúvida,para 'justificar a emenda.

~ ?CnD',ul"''''&(io --,

EH::NOA ADITIVA

_ acrescentar ao artigo 115 do Projeto de ConstituIção, O inciso

XIII abaixo:

Art. 115 - •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

1 - •••••••••••••••••••••••••••.••••...
XIII - det e rmt nar a sustação temporaria ou definitiva de õei!

bereções , decisões ou atos do üovernc , cabendo ao Con

gresso Nacional decIdir cer e manutenção ou não da sust!.

çêo , no prazo de trinta dias. findo os quais, sem deli

beraçã:l, a decisã:l será tida como. aprovada.

JUSTIFICAÇlto

erocuea-se , aqui. corrigir a insuficiência do ar t lO do an

teprojeto da ccerasãc Afonso Arinos? e do projeto da Com!sslio de

Sistemat!zaçlio.

O presente dispositivo é a comprovação da seriedade com que

os constituintes estão redigfndo a presente carta de direitos Se é

para ser cumprida e todos se encontram imbuídos da- vontade da efet!

-vemente proporcionar à nação- instituições duradouras de democracia'

e de justiça sccâet ; ninguém ter-a duvidas em dotar a ConstituIção'

de instrumentos eficazes para assegurar a vfgência de SUClS pescr r 

ções.

Por outro lado,. se os executores das- normas da Constituição

juram cumprI-la, ou são obrIgados a isto? pela natureza da vida em

sociedade organlz.ada e civilizada e d.tspõem-se , não Importa aos c!

dadêes que sanções tenham sido estabelecidas para torna-la viva

De que serviu à Nação constarem das constituições baixadas
durante o regime autoritário os postuledos da üec-Lar açêc Universal'

dos Direitos do homem? se nela- se Incluíram sanções as transgressões

e foram letra morta mais de vinte anos?
Se as sanções aqui proposta constassem da primeira constituI

ção, provavelmente ainda estariamos na vigência deia, com breves al

terações e mu}-tas conspirações de golpes de Estado e am!Jlções irre_
primidas, peculatos. corrupção e montagem imo-ral de fortunas, que'

geraram a atual explosiva desigualdade social, teriam sido evitados.

EMENDA lP11544·2
fi CONSTITUINTE OSWALOO ALMEIO'

l'l PLENAAIO
~ n"" ..;,,,••i., ----;

EMmmA MJITIVA

DISPOSITIVO ~ENDADO: Art. 9S

Com a am;Jlração dos poderes do Congresso Nacional, e rte confo.!.

midade com a função fiscalizadora e controladora que passa a exercer

sobre o g:l/arno, faz-se necessário a introdução de mecanismos jurí
dIcos pelos quais possa o Parlame"lto sustar, de imediato,. atos do

Governo iregais ou lesivos ao interesse püttl1co

A eme.,:Ia sugerida. visa adaptar o texto ;onstitucional aos dI_

versos dispositIvos apr:o/ados pelas Comissões. que atrIbuem ao Con
gresso Nacional os poderes para aprovar e fiscalizar programas e
planos de Governo. Se'll a sa"lç~o da suspens~o? aqueles dispositivos te

seu conteúdo esvaziado.

,~,,"...lCQ""ss1o"UI~Q"'".llI, _

EMENDA ADITIVA'

~---=---- ?no'.unl"u~l~
EMENOA MODIFICATIVA

... o caput do arUs.o 11 do pfO-jeto de Const!tuiç~o deve ter a seguin
te redaç1!io: -

projeto a alInea e)
Acrescenta-se ao Art. 9S o seguinte §.:

~ - O oficial das Forças Armadas perderá o fposto e a patente por

I5llnten;a condenatór1a. a pena restr1t1va da liberdade J.nd"J.vidual

que ultrapasse do).s anos. passada em Julgado ~u se for declarado in

digno do ofJ.C1alata ou com ele l.ncompat:ível. por decJ.são do trib.!:!,

nal td.lita.r de caráter permanente. em tempo de paz. ou de tr1bunal

especiAl. em tempo de guerrll.. Poderá ocorrer. a1nda • na conformJ.dA I
de de legielação ordinário. específica. li. perda do posto e patente •

por motivo de J.ngresso- em Escola de Formação das Forças Armadas.

EMENDA lPl1547-7
[!J VILSON SOUZA

~IO

:..··-------~f rr-·;~~~-J

--. J fI7.?-,o·y;;;"rl

- incluir no inciso TIl. do artigo 107 do
abaixo:

e) a indicação de dois membros para o Conselho da República.

JUSTIFICAÇM

A emenda visa adaptar o dispositivo q~e trata da competên

cia privativa da Câmara dos Deputados, com o inciso IX do artigo 
162 do pt'ojeto
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EMENDA lPl1551-5
t: VILSON SOUZA

t: PLENARIO
~L.".1"'./e'M,".I.,.u.....,••lo _

do coincidirem com os dias normais de descanso O dispositivo con

tribui para reforçar imagem negativa do parlamento perante a soei!

cede ,

Não fomos elei tos para descansar

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

er;~~;:=J

(il00YAJ

pr;:~:"'~

5U~;M

VILSON SOUZA

Altere-se a redação do.§ 29 do art. 186, adotando-se a Sli:9uinte:

Art. 186 - .: ••••••••••

§ 19 - ••••••••••••

§ 29 - Os Procuradores da República 1.ngressarão nos cargos in.,!

eiais de carreira, mediànte concurso público de provas
títulos..

JUSTIFICATIVA

A redação do artigo 97 do ~proje.to procurou adaptar o ;:;rt~go

22 do anteprojeto da Comissão de OrganlZação dos Poderes con o art!

go 109 do anteproJeto da Comissão da· Organização Eleitoral, Partidá

ria e Garanba das Instituições Pela redação dada pelo ~lustre reI.!

tor, prevalece 'b dispo~ição desta última, que importa, salvo melhor
juízo, imenso retrol:esso em relação ao sistema atual do voto propor

cional

O vota distrital só tem uma vantagem: a de vincular o represen_

tante ao seu distrito eleitoral, e ínúmeras desvantagens a de frau_

Erne~dâ modificativa do § 29 do art 186, da S~
ção V; do Capitulo lII, Do Governo, do TItulo
V, Da Organização dos Poderes e Sistema de G2
vemo

.L....../<O~'.....,."".O..,.. to -,

EMENDA MODIFICATIVA

uão consta do anteprojeto aprovado pela ccnts s ãc d::> Organiz~

çêo dos Poderes, a presença do MinJ.stro da Justiça, e de um Ministro

Militar na composição do Conselho da aecéct iea

De outro lado, quando tal presença se fizer necessária en ra

zão da natéria em análise, o Presidente da República cedere convocar I
o Ministro da pasta relacionada com a mesma, nos t e roos de § l~ do

artigo 163 do projeto

EMENDA MODIFICATIVA

_ dar ao artigo 97 do Projeto de Constituição a seguinte redação

No Plenãrio da Comissão da organização dos Pode
res e s rseeaa de Gover"il;, foi acolhida a E:menda n9 350752-1, aprese;;

tada pelo COnstituinte Plí.nl.o de Arruda Sampaio, instituindo uma entí,
dade denominada de Procuradoria Geral da União ~ chefiada pelo Pz-ccu
rador Geral da República e integrada pelos Procuradores da Repúbll

ca -, e lhe atribuindo a defesa Judicial e extraJudicial da União F-;
der-eL, ~ -

Na Redação Final do AnteproJeto apresentado ã
Comissão de Sistematização, todavia, ve~ificaram-6e divergências subs

tanciais em face do que ficara deliberado pelo Plenãrio da comissã~

de. Organização dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os termos
da aludida emenda , '

uma dessas divergências diz ·respeito ã expres.
são "Procuradores da República", que, na redação final, foi substituI
da por "Procuradores da União", e mantida no ProJeto. -

~ão' hã confusão possivel entre "Procuradores da
República" - que são JIIembros do Ministério Público Federal, dotados

das garan~las pertinentes a essa instituição _ e "Procuradores da

União" mesmo porque o § 29 do art. 451 -prevê que aos atuais Procurado
res da República ficará assegurada opção entre as carreiras do Mini;

têrio Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há dúVid~

lie que tanto. a .carreira do Mini,stérJ.o Público Federal quanto a da de

nominada Procurat;Ioria Geral da União, serão integradas por procurad~

res .da República,' COI'l idênticas garantiaS'. -

• A injustific~da subStituição'" da expressão "Pro
curadores da República."' por "Procuradores da União" ,portanto, não~

titui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido~imllOrta~

igualmente, em contradição Jurí.dica que, se não for resolvida, deixa

rã os _integrantes da'mencionada ·Procuradoria Geral da ·União ao desa;

paro de qualquer garantia, ea-veeaeaeaea afronta ã vontade dos const~

tuintes que acolheram a Emenda n9 3S0752-l nos tElrt\'lOS em que foi po;

ta~ além disso, põe em risco o incomensurâvel acervo dos bens, Ince

resses e serviços da União, cuja defesa, Obviamente, não pode ser de~

xada ~, cargo de agentes integrantes da Adninistração Pública, vulner!

veis as pressões que os interesses eventuais de administradores e par
:!culares habitualmente su~citam. ., -

Art 97 _ A Câmara dos Deputados ccucõa-se de até quinhentos repre

sentantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de de

zoito anos e no exercício dos direitos politicos, pelo v.2.

to direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Terri

tório e no Distrito Federal, na forma que a Lei estabele-

JUSTlFICAÇM

_suprimir os incisos VII e VIII do artigo 162 do projeto de rcnetr

turçãc , com a correspondente renumeração do inciso IX.

JUSTIFICAÇ;ll;O

PLENl\RIO

EMENDA lP11559-1
I!J

r;r---------- ..""'".."".,,.-----------~

r;r-----------"..""."'"....,,------------,

EMENDA lP11557-4 .,," -,
l:J DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS ~
r.r===- .~ul...lCn.. lh'.u.co"'ulll_- _,

r.r----__~ '..To"un"... (h ---,

~~
flRi'ifJHJ

JUSTIFICAÇM

_ o artigo Dl do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação,

acrescentado os §§§

Art. 131 - As leis delegadas serão e Iabcracras pelo Conselho de Míni~

tros, devendo a delegação ser por este solicitada ao Con

gresso ou à Câmara dos Deputados.

§ 12 _ A delegação e outorgada mediante uma lei de base, de for

ma expressa para matéria concreta e com a fi:o:ação de pra

zo para o seu exercício A delegação se esgota pela publ.!.

cação do texto elaborado pelo Conselho de rünistros Não

poderá entender c se concedida de modo implícito ou por te.!!!.

cc indeterminado, nem poderá ser subdelegada a autorida 

des distintas do próprio Governo.
§ 2V _ As leis de base devem delimitar com precisão o objeto e

alcance da delegação legislativa e os p r Lnc Ip r o s e cr!t!

r-Ios no seu exercIcIo,

§ 3V _ A delegação para refundir textos legais determinará o â.!!!.
bito normativo a que se refere o conteúclo da delegação,

especificando se circunscreve a mera formulação de um te~

to único ou se inclui o poder de regulamentar 1 aclarar 1

ou harmonizar os textos legais que hão de ser refundidos

§ 4V _ Por iniciativa de um décimo dos membros de qualquer das

Casas do congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados

nas matérias de sua ccmcet.êncra, o' texto elaborado pelo

Conselho de Ministros poderá ser submetidos à aorcvacãc
do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, respe.2
tivamente

§ 52 _ Não serão objetos de de.l eqaçãn os atos de competência ex

clusiva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal, nem a legislação sobre:

1 _ a nacionalidade, a cidadania, os direitos e garantias in

dividuais, políficos, eleitorais, partidos polIticos, or

ganização dos poderes e direito penal.

II _ organização do Poder Judiciario e do Ministério Público,

a carreira e a garantia de seus membros.

UI _ o orçamento, e

IV _ matéria reservada à lei complementar

Dada a importância da instalação do Congresso e do seu fun

cionamento, não tem sentido prQtelar-se o início das reuniões qua!!,

EMENDA MODIFICATIVA

_ o inciso IV do artigo 107 do projeto de Constituição deve corres

ponder a alinea e) do inciso! do ueseo artigo, com a seguinte ri

dação

Art. 107 - • •••• •••• • ••••••..•..•

III - •• ... ..•.•.• • .• • .•.••••••

e) - recomendação para o Pr Ine í ro Ministro, visando o e res-,

tamento de detentor de cargo ou função de confiança no

governo federal, inclusive na administração indireta

JUSTIFICAÇ;ll;O

JUSTIFlCAÇ;ll;O

_ suprimir o § 12 do artigo 114, renumerando os demais §§

EMENDA SUBSTITUTIVA

O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legi2,

latIva, ccnt.r íbumdc para oüvroas e omissões no futuro.

A delegação Leq Ls La t ava deve se faz-er com clareza e precisão p~

ra evitar-se abusos, pois que é forma excepcional de legislação pelo

executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada a complexid,!

de de vida moderna e a velocidade dos fatos políticos, econômicos e

sociais, a delegação legislativa converte-se em instrumento célere e

eficaz a ser utilizado pelo Governo na regulamentação da conduta, dos

negócios públicos e privados e em todas as atividades que requeiram a

.ântervençãc do Poder Públl.co.

Parte do texto sugerido é inspirado no artigo 82 da Constituição

espanhola que é extremamente cautelosa e detalhista no instituto da

delegação

A presente emenda visa adaptar o artigo 131 do projeto ao sis

tema de Governo e as novas funções cio legislativo dentre. dos princi

pios democráticos consagrados pelas diversas comissões e evitar abu

sos no exercício da delegação

Pela redação do dispositivo, todos os ocupantes de cargos ou

funções de confiança no governo federal estão sujeitos à recomenda 

ção de afastamento, inclusive os Ministros de Estado e os dirigentes

de órg~os de Governo e das empresas estatais

Segundo o disposto no artigo 106 do projeto, tal recomendação

poderá ser tomada por uma minon.a de até um décimo dos membros da C!

mar a dos Deputados, o que poderá se transformar em fonte permanente'
de instabilida·de do governo e de conflito entre este e o parlamento.

Sem pretender mudar o alcance do dispositivo, nas visando co.!!!.

patibil!zá-lo com os princípios norteadores do projeto, o quorum pa

ra deliberação desta matéria deve ser o da maioria absoluta da cãne-,

ra dos Deputados, como previsto no inciso 111 do artigo 10;7

EMENDA lPll,'556-6 ..". _
~ON SOUZA

ê' PLENARlO

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lPl1555-8
I:J VILSON SOUZA

I? PLENARIO

r;~~;"~

f:l2J"~i8iJ

o dispositivo suprimido introduz, d Ls f'ar-çadamerrt e , no novo te25.

to constitucional, o instituto da Decreto-lei, que a excer-rênc re da
ditadura e da "nova república" mcs t r a ran "ad nauseae ' ser instrumento"
do autoritarismo e da dominação po Lí t i.ca e econômica

O próprio texto da COMissão consagra a figura da delegação !egl~

Jat.Iva , pela qual o Governo poderá adotar medidas normativas I coe a
ventaqem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da deleg,!
çãe

De outro lado a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para l~

glslar em care t er excepcional, ainda que supostamente controlada e

submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao processo

democrático, já que, não havendo limitação temporal para edição das

normas estas poderão ser feitas nos periodos de recesso ou suspensão'
das atividades do Congresso Nacional

Finalmente, apesar de aparente limitação ao exercicio do poder 1

legislativo pelo Governo ;lOS casos de "excepcional necessidade e urgé,!!

eia ou imperiosas razões de sigilo", não hã nenhuma definição juridi

coa do que venham a ser, abr índc-ee a porta aos abusos e ampliação in

terpretativa em favor do próprio executivo Não se deve esquecer que

no atual texto constitucional o Decreto-Lei também es ré condicionado

aos requisitos de "urgência ou de interesse público re Ieventeví ar t 155

mas no entanto proliferaram drcrcoes legislativos desta natureza, sem
a caracterização dos seus pressupostas, e sem que tenham sido declar,!

dos inconstitucionais pelo Poder Judiciário ou rejeitados pelo Congres

so Nacional.

A repetição desse erro, podera levar aos mesmos abusos que o at~

aI Poder Executivo tem ccee t rcc coe relação ao Decreto-Lei

- suprimir os § 4V e 5V do artigo 196 do ocojeec de Constituição.

JUSTIFICAÇAo

A vinculação constitucional das receitas do Poder Público

nãc é da melhor técnica legislativa, nem democrática, pois retira'
dos 6rg~os da soberania autonomia para disporem sobre a dotação o!.

çamentária futura, tendo em vista as necessidades de cada órgão ou

poder, e das atribuições púbhcas em geral.

O dispositivo pode levar a uma rigidez orçamentária que não

é compatível com a evolução da realidade social

A vinculação orçamentária so é aceitável em conctções extra

ordináriaS" e mesmo assim, temporárias

'U,.',uSf"...~i. ---,

Emenda supressiva de e},.pressâo no inciso V, do art.

158, da seção lI, Das Atribuições do Presidente da

República, do capítulo lI, Do Executivo, do Titulo
V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

suprima-dexpressâo no art. '158;

Art. IS8/V," ••••••••••• e o Procurador Geral da União".

- suprimir os §§ 12 e 29 do artigo 122 do projeto de ConstituIção

No Plenário da COll'lissão da organi-za'Ção dos Poderes
e Sistema de Governo, foi acolhida a EMenda 09 350752-1, apresentada

pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, institul.ndo uma entidade

de~ominada de Procúradoria Geral da União - chefiada pelo Procur~

dor Geral da República e integrada pelos Procuradores da Repúbli

ca -, e lhe atribuinéió a defesa Judicial e extraJudi~l.al da unfâo
Fe.deral.

Na Redação Final do AnteprOJeto. apresentado à comi,!

são de Sister:tatizaçãp, todavia, verificaram-se divergências substa,!!

ciais em :face do que ficara deliberado pelo P1enár.l.o da Comissão de

organ:\zação dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os termos

da alúdida emenda.
Uma dessas divergêncJ.ás diz respeito à expressão

"Procurador Geral da República", que, na redação final, foi substi 

tuí.da por "Procurador Geral da União", e mantJ.da no ProJeto.

A injustificada substituição da expressão "Procuri\

dor Geral da Repúb1ica" por "Procurador Geral da União", não const.,!

tui .apenas erro material que, COMO tal, deve ser corrJ.gido, importa,

igualmente, e., contradição Jurídica que, se não fer resolvida, deix~

rã o chefe da mencionada· Procuradoria Geral da União ao desamparo de

qualquer garant1a, em verdadeira afronta ã vontade dos constituintes
que acolher= a Emenda n9 350752-1 nos terrros em que foi posta, alêm
disso, pÕe em risco o incomensurável acervo dos bens, interesses e

serviços da União, cUJa defe"sa, obviamente, não pode ser deixada

cargo de agentes integz::antes da Administração Pública, vulneráveis

às pressões que os interesses ~ventuais de adIunistradores e partic!:!
lares habitualmente suscitam.

'Adernais, no mesmo dispositivo, no inciso lV,Já cons

ta a competência do Presidente da Repúbl:t.ca para ~oMear o Chefe 19.;
Procurado:;ria Geral ,da_união, que ê, segundos os termos da Emenda

380752-1, o Procurador Geral da República.

JUSTIfICAÇM

EMENDA lP11552-3
tJ VILSON SOUZA

"'""'===---"......"'."""..,,,...,,------

r.r ..cM1o>lil,•• M,•• :z..,.u•• lwu,.I -,

EMENDA lPl1553-1
tJ DEPUTADO sIGMARINGA SEIXAS
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EMENDA SUPRESSIVA

A ccncesaãc de l,tcença-prêmio ao funcionalismo públ!

co, com as conquistas do nova texto, evidenciam privilégio incompa
tível com os princípios que devem presidir a elaboração na nova Cons
titulção -

JUSTIFICAÇAo

ncneer e exonerar o Procurador da Republica, após mení resteçãc da

Câmara dos Deputados

Pelo texto original, a competência do Presidente da Repú

blica estaria circunscrita tão somente a ncneaçãc

- Suprim1r O- inciso VII do artigo 86 do Projeto de Constituição

JUSTIFICAÇAo

§ J2 _ Nos casos dos inciso-s I e 11 acima, o Presidente da Repúbl!

ca fica .... inculado à decLaãc do Conselho da aeoect íce

_ acrescentar ao artigo l6J, o § Jº abaixo

EMENDA AOITIVA

Tratando-se de dissolução da Câmara dos Deputados e da no

meação excepcional do Primeiro-Ministro, por razões de ordem deno

crática, é de todo conveniente que a decisão do Presidente da nepú

blica seja condicionada a aprovação do colegiado, que por ser um

órgão plural. melhor refletirá a necessidade do ata e sua legitimi

dade. De outro lado. constitui-se em limitação dos poderes do Pres!

dente da República e que melhor se compatibilizam com os postulados

democráticos.

f' PLENARIO

EMENDA lPl1568·0
f' VILSON SOUZA

~IO

EMENDA lP11569-8
(!J VILSON SOUZArr=~'~~~-:J

tJI0'íiffH

JUSTIFICAÇAO

A. dissoluÇãó da Câmara dos Oeputados ou da parlamento nos

regimes parlamentaristas e da essência do sistema, como instrumento

constitucional de superação das crises políticas
As Constituições Que adotam este sistema de Governo e que

consagram a dissolução do parlamento, não atribuem às novas eleições

o caráter de "extraordinariedade", até porque, a dissoluç!!lo e um dos

componentes das regras do joga democrático, e a fixação da mandato

tão somente o limite máximo para o seu exercício.
O caráter extraordinário dessas eleições, encontra-se na

Constituição do Uruguai, donde o relator da Subcomissão do Poder Exe

cutlvo se inspirou, mas que não se adapta ao reg1me parlamentarista,

tendo em vista o modelo presidencialista de Governo Que 'Consagra

O hibridismo introduzido por aquele relatorio, sem aten 

der-se a distinção fundamental das Sistemas de Governos pode levar

a estas observações constitucionais.

EMENDA SUPRESSIVA

_ excluir do § H! do artigo 97 do Projeto de Constituição, a expres

são "após as eleições extraordinárias", devendo o dispositivo ter

a seguinte redação:

li § 1" _ Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo

di.Mlução da Câmara dos Deputados, hipótese em que, com

a posse dos Deputados será iniciado um nova período qua

drienal

O mesmo ocorre em relação ao § 3Q , ao vedar tratamento favor.=,

cido as empresas estatais.

O modelo econômica montado pela ditadura só permitiu e oer-u ,
t,e a reprodução da atividade econômica com a participação do Estad'o

na Economia Se o Estado dela sai1:,o s Ls t eoa entre em colapso

O que não é justo e Que os interesses econômicos privados para

const í turren-ee , voltem inicialmente a ação da Estado e os recursos

públicos para o setor produtiva nas áreas basicas, exigindo altas i~

vestimentas e. após a consolidação dos seus interesses, acumulação e

absorção da renda pública. Queiram afastá_lo do processo econômico

Com relação ao § 4", a agilidade. racionalidade e otimização'

das atividades das empresas estatais não se compadece com o exces s Iv

formalismo para as contratações, de outro lado já tratado no cecf tu

lo especifico da Administração pública

EMENDA lP11564·7
~ VILSON SOUZA

~--------""''' ..""".''
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EMENDA MODIFICATIVA

- p6l:égrafo 511 da' artigo 114 do Projeto de Constituição deve ter a

redação abaixo, com a introdução de mais § (o ss j e renumeração

dos demais:

S Sll - O Senado da República reunt r-ea-é em sessões prepar e tér í es ,

a partir de 05 de janeiro, no ano subsequente as eleições,
para a posse de seus membros e a eleição da Mesa, para a '

Qual é vedada a reeleição na mesma legislatura.

S 611 - A Câmara dos Deputados reunir-se-a em sessões preparatórias,

a partir de 05 de janeiro. do ano subsequent.e às eleições,

ou, em caso-de dissolução. a partir do trigesimo dia sub se

Quente às eleições, para a posse de seus membros e eleição'

da Mesa, para qual é vedada a reeleição na mesma legislatu

ra.

dar a vontade política das minorias, acabar com o pluralIsmo pela'
tendência ao blpartidarismo e acaba por transformar o representante

em patrocinador de interesses específicos do seu distrito.

O deputado e o vereador, na minha concepção, após eleito, pass8'oo1,

a ser representante;. da sociedade que os ereqeu e não só do distrito ou

da região pela qual es téavtncuí accr Uma das grandes diFIculdades da

democracia é exatamente a tendêncIa ao ccrpcr-e t jv I smc e aos parti
cularismo, com a perda da vfaãc do conjunto dos interesses da nação.

Na denccrec í e moderna, a representação política se caracteri

za exatamente por uma forma de recresenreçãc na qual o representante,
sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar v1.!!

cuIado a um mandato imperativo, o que alías, é exor eseaerente vedado'

nas ConstituiçõeS' da Itália, França, Portugal, Espanha e Alemanha,

dentre outras •

Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra

tem contribuido encrmement;e para a ríercrmaçãc da representação e da

vcntedeccccutar , debando ponderáveis segmentos da população sem re

presententes , sendo responsável pela apatia política em muitos países

europeus. De outro lado, através do voto distrital a representação'

não corresponde à votação, sendo comum partidos com 40% da votação

obterem 60% ou mais de representação, e partidos com votação exprea

siva não obterem representação alguma

De outro lado, cdm ;I a'llpliação da democracia exige um regime de

pluralismo partidário, e estes convertidos em correias de transmissão

das demandas 'socraí s , o voto distrital, importante no abandono dos

votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no

sufocamento dessas minorias, levando ao sistema concentrador e aut or L,

tário do regime bipartldário.

Ds.argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o

abuso do poder econômico nas eleições não procedem, porque e muito

mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do Que num Esta

do.

EMENDA lPl1560·4
l:J VILSON SOUZA

I" PLENARIO

JUSTIFICAÇAO

o atual § 5ll do Projeto não atenta para a possibilidade de

dissolução da Câmara dos neoutaccs e o inícIo de uma nova legisla

tura. Como a dissolução abrevia o mandato dos deputados e exige a

convocação de novas eleições, estas passam a não ter uma data fixa

para sua realizaç!!lo, ao contrário do Senado Em razão desta peculi.!

ridacfe, o início da legislatura da Câmara dos Deputados nem sempre

corresponderá à do Senado F'ederal, pelo que, 'devem ser tratadas s.=,

paradamente.

EMENDA lPl1561-2
l:J VILSON SOUZA

fJ PLENARIO

'IUO"UI1,.. r;>Ç"~

EMENDA ADITIVA

_ Incluir no artigo 66 do Projeto de Constituição o inciso V:

V _ crlar, obedecido o disposto nesta Constituição e nas Constitui

ções e leis estaduais, Juízos Municipais constituídos de'

a) Juizados Especiais, singulares ou Coletivos, para julgar

pequenas causas e infrações penais a que não se comine pena

privativa de liberdade, e

b) Juizados de Paz e de Menores, com a t r Lbuf ç ãn de habilitar e

celebrar casamentos e de orientar menores.

JUSTIF'ICAÇAD

o dispositivo proposto corresponde ao inciso V do artigo 17
do anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização do Estado, e

não contemplado pelo douto Relator no Projeto de COJ'lstituição.

O artigo 193 do Projeto não contempla. nem sistematiza a ma
téria umá vez que~atrlbul aos Estados-Membros a':competência para '7
organizar a Justiça.

O dispositivo aprovado pela Comissão de Organização do Estado

visa exatamente à descentralização da função jurisdicional, ao atr!
bulr aos municípios a competência para organizar sua própria .Jua t.L,

ça e levá-la mais pro-ximamente à população.

EMENDA lP11562-1
l:J VILSON SOUZA

l!J PLENARIO

r.r---- 'UTo/.u'I'~".;liO,-----------..,

EMENDA SUPRESSIVA

_ suprimir do artigo 30J do Projeto de Constituição as §§ re , JII e...
JUSTIFICAÇAO

, •••0/..... "''''''•• ---- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

_ suprimir da alínea d), inciso I do artigo 27 do Projeto de Consti

tuiçãO a expressão "exceto os conscritos, durante o período de se!.

viço militar obrigatório".

JUSTIF'ICAÇll.O

Não se justiFica no regime democrático diminuir a cidadania

e retirar dos conscritos o direito de escolherem Lfvrenente 05 seus

tepresentant~s. P.. orientação do projeto fere os direitos. políticos

do cidadão, e conflita com o disposto no inciso I do artigo ,5Q do

anteprojeto da ccmf s são da Soberania e dos Direitos e Garantias do

Homem e da Mulher.

EMENDA lPl1565·5
1" VILSON SOUZA

T...ol.u ... ,,,,.r;.o __

EMENDA SUPRESSIVA

_ suprimir o artigo 167 e parágrafo único da projeto de Constitui
çãc ,

JUSTIF'ICAÇAo

Visando compatibilizar o texto do projeto com os princí_

pios norteadores do sistema de governo Que adota, se o Senado não

participa do-pr:o~sso de escolha do Primeiro Ministro, e se não'
esta sujeito à dissoluçDo (cama na Itália) não pode interferir no

relacionamento do governo com a Câmara.

D dispositivo proposto pela projeto certamente contribuirá

para geração de conflitos desnecessárias entre as casas do Congre.!

so Nacional.

r.r Tc.n/~$",~~I~

-f:MENDA ADITIVA

_ incluir no inciso IV do artigo 156 do projeto de constituição à

exp r-es são "e exonerar" dando-lhe a seguinte redação:
IV _ nomear e exonerar, apôs aprcveçêc pela Câmara dos Deputados,

o Procurador Geral da República

EMENDA ADITIVA

- incluir no inciso III do artigo 86 do Projeto de Constituição as

aI terações abaixo, com a seguinte redação

lU - vencimento não InrerIor ao salário mínimo, e garantias das

normas salariais vigentes para o setor privada, ressalvada

a queda, exceccfcne r das receitas públicas.

JUSTIF' ICAÇAo

O regime jurídico da funcionalismo público estabelece re

gras de reajuste salarial distinto do setor pr Lvadu , Cem isto perml

tê uma política salarial de arrocho aos assalariados da setor PUbl!

co, com perdas evidentes. Além de todos os aspectos de flagrante i!!.

justiça, a redução das salários do funcionallsmo contribui para a '

diminuição da massa salarial do pais, e ccnsecuenteeenre para a con

tração da poder de compra e do mercado interno. e Que deve ser evL;

tacc , ao es tabeLecervae a unificação jurídica da pol!tica salarial,

entre o setor privado e a administração pública

EMENDA lP11570·1
l!J VILSON SOUZA

I!J PLENARIO

EMENDA ~IODIFICATIVA-

- substituir a redação do artigo 176 do Projeto de constituição pe_

lo seguinte

Art. 176 _ O Primeira-Ministro será nomeada dentre brasileiras na-,

tos. maior de 35 anos. no pleno goza de seus direitos'
políticas.

JUSTIFICAÇAo

o Projeta estabelece uma condição para nceeaçâc da Primei_

ru Ministro: a de que seja membro do Congresso Nacional.

Embora reconhecendo que e de todo conveniente Que a nomeá

çãn deve ser de membros do Parlamento, legitimado pelo vota, não se •
deve limitar a escolha. pois em condições excepcionais e imprevisíve
Ls , poderá haver necessidade de se recrutar para a função. c.ícarrãc '7
de notável capacidade e legitimidade, Que não seja membro do Congre,!

so Nacional.

~'-I-O---'u...""co~'.$I~/.u.~=.,"lo _

o § 1R consagra uma profunda violência ~ sociedade brasileira

e li economia nacional bem como às tendências do Estado Moderno, ao

propor o desaparecimento programático das empresas sseaeare •

JUSTIFICAÇ1l.0

ConsenUneo com as atribuições de competência entre os di

versos érg§os da scneranra , compete ao Presidente da República

EMENDA ADITIVA

_ incluir no artigo 99 do Projeto de- Constituição. na competência

do Congresso Nacional, o seguinte inciso.
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JU5TIFICAÇA"0

Emenda ·ad1.tiva ã Seção v, do Capítulo III, Do Gove.=:

nó, do Título V, Da organJ.zac:ão dos Poderes e Sist~

ma de Governo

o dispositivo emendado. seguindo as pegadas da atual rons_

tituiçã.... procura diminuir a representação dos Estados mais cccufo.,
scs em detrimento dos Estados menos populosos Isso importa numa de

formação do princípio representativo, já que -atribui pesos distint;s

aos eleitores em razão da sua origem. Como a Câmara dos Deputados é

o órg~o de rep resentacãc da população. os eventuais desequllibrios em

razikl da representação poderão ser compensados pelo Senado que é o'
órgão de representação dos Estados Membros.

tS,:~;'~

cz;fi~ltillJ

sIgni fica porta aberta para abusos de autoridades. sobretudo no In

t~rior, onde os Juízes são vítimas de pressões de toda natureza. If
preferível dificultar a descoberta de autoria de um crime. Muitas I

vezes suposto, do que ensejar a prática abusiva de outros e favore

cer o autcr rt er Isnc , as perseguições e as violações da liberdade,

Os militares ncs cre ran-se mais precavaõcs em sua ConstituIção

de 1969. Sabem que o Serviço Nacional de Informação (SNI) munido de!.

sa chave, poderá transformar suas vidas num i~ferno de perseguições

e chantagens,
As constituições dos países socialistas não abIlram essa oport.!!

nrcace a seus serviços de segurança e. no ocidente, onde ainda

existia. há UMa preocupação dos partidos democráticos era anular

tão perigoso privilégio

EMENDA lP11578-7r VILSON SOUZA

rr;;;~;''''~

5!'~ã!B!l

EMENDA lP11576-1 '"''' --,
tJ DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS •

r.r Tt.TO(JU.,,',•• ;.O

r.r ,u..l.,,"eo......o,.U.OO.., •• IO ---,

EMENDA ADITIVA

XXI _ disciplinar o acesso ao nercado interno, e o ingresso de
capital estrangeiro

A emenda visa atribuir ao Congresso NacIonal competência

para nu rmat Lza r o acesso ao mercado interno, e cr ínc Ipe.tmne te para 01
es tabefecteentc roe normas e diretrizes sobre o ingresso de capital '\

estrangeiro no pais, hoje na onape t êrrc.i a de órgãos do governo, comO'1
o Banco Central, e consequentemente, afastado do debate político.

JUSTlfICAÇI'lO

L~~'~'~:J

1:J7E;;:@
' •• TO'NlTI~~'Cio

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAO

- suprimir a alínea e). inciso lI, do artigo 27 do projeto de Cons
tituição

JUSTIFICAÇJl:O

O dIspositivo ques t rcnado mantém a exigência de "atestados" pa

ra os candidatos a cargos eletivos,. o que Jaoenteve Inente poderá se

prestar a .manipulação e vedações de candidaturas indesejáveis ao si,!

tema de POd:.r.
A propo..sição visa afastar'esses riscos à de'llocracia, já q'Je o

dispositivo é iMcompatível com os principios q..JC r"!orteiam o prcjeto

O Regime Militar implantou. com a Constitu!ç~o de 1967. a po,!

sibilldade de contratações de servidores em caráter provisório, sem'

concurso público e regidos pela CLT.

A exceção prevista naquele texto constitucIonal em Muitos ca.,
sos passou a ser a regra. e como tal. degenerou en abusos de tal mag_

ní tuce , que aí está a administração pública em todos os níveis práti_

camente paralizada em função do emprequfsnc ,

E, em que pesem estas aberrações. de abuso em abuso. o que

erc! regime excepcional não só virou a regra. como Muitos administra
dores acabaram por efetivar no serviço público. através de legisla 

ção casuística. tais servidores, em verdadeira afronta aos interesses

da nação. e à moralidade com a coisa pública.

Estes escãnoafcs roram por demais denunciados, e o próprIo

Congresso Nacional foi palco de alguns trens da alegria. com a co!!,
tratação de um nüne rc de servidores sen concurso e posterior efet.!.

vação nos seus cargos,

Em que pese a imoralidade destas contratações e efetivações

elas se fizeram sob o pálio dessa dubla legalidade que marca o sis":'

v t ema jurídico orasrfet cc , e portanto, a nação é assaltada diarial:le.!!

te por este grupo de privilegiados e de eprcve í t euores do erário P.!!
blico

Como contra a Constltulção não existe a garanba do direito

adquirido. a Constituinte é oportunidade única e Irap a r de se sanar

esta imoralidade, pretende-se com a presente sugestão, possibilitar

ao poder público rever estas contratações, efetivações, privilégios

e proventos. com cerus sões daqueles que recebem sem trabalhar, bem
como, cortar os ganhos imorais de muitos marajás de vida nacional.

Art. A adMinistração pública federal. estadual e r-un í.c Ipa L,

bem C0110 os orgãos da administração pública direta e

indireta, deis três poderes. poderão realizar reforma adm!

nistrativa e de pessoal. deeu t Lr servidores contratados'

sem concurso público e efetivados em razão de leis ou re
so.luções posteriores a 31 de março- de lS64, e rever pro 

ventos e vantagens concedidas aos seus servidores.

(!J PLENA.RIO

r.r------",••••",....." ...".,,,',----------,

EMENDA lPl1579-5-
~ VILSON SOUZA

r,r-------,----"'''''""" ..,'.----------..,.----,
u.t:>(l'fit/.P EMENDA ADITIVA

_ incluir s disposições transitórias do Projeto de Constituição o

seguinte dispositivo; trlAck. c..:n...b..vt.

J.-USTIFICATIVA

• A redação do §lrt. 186 é ccneeqüêncda do acolhimento,

na Comissão da organtzação dos Poderes e Sistema de Governo, da Emen

'!a ns 3S07S2-1, de autoria do Constituinte Plinio de ~ruda saropaio-
• Por força dessa emenda, foram q1iminados, do texto

do Substitutivo apresentado pelo Relator, Constituinte Egídio Ferrei
ra L.1ma, o art. 103', o § 59 do art. 102 e a Ultima parte da alíne;

"o" ~o inciso 11 do art. 104, que atribuíam ao 1'Iinistêrio Público F~

-deral\ a representação judicial da União.

Consider~ndo-se que, nos termos da referida Emenda,
a Procuradoria Geral da União seria integrada p;los Procuradores da

_ República, desnecessário se fazia repetir, no art. 186., as garantias,

direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porqua.n

to, sendo eles membros do Hinistério Público rederal, estão alcança.!.

dos pelo art. 234.do ProJeto, que as enumera em relação aos Il'erttn:os
do 'Ministério público.

i'in\retahtô, a redação final do anteproJeto suesta.cu

tivo deslocou, para~ 1;ora dõ capítulo do ~linistério Público, o referi

do art.
l8l,

além de substituir, pela denominação "Procuradores da

,União", a referência aos Procuradores da Repi1blica, tudo isto manti

do agora no ProJeto.

Em ra~ão disso, os integrantes da Proct1radoria da

União, incumbidos da xepresent;ação da mesma, ficaxam sem as garaI!

tias indispensáveis ao exercIcio de suas funções e sem as quais a de

fe~a dos bens, valores, interesses e serviços pertencentes ã Naçã~
Bras!leira torna-se "precária e totalmente vulnerá;el às pressões

interferências que :tal defesa necessariamente suscita.

Indtspensável, portanto,- é que seu a suprida a omí,s

são Ora apontada, que - é preciso lembrar - não resu4.tou do text~
da Emenda 3s6752-l e..sim, da retirada do mencionado àrt. 81, do Capí

tulo do Ministérto Público, no Substitutivo .da Comissão. -

Além disso, a omissão decorrente do ";lud;Ldo desloca
mento tguallnente acarretou incongr'uêncJ.a - a s;r corrigida -. -

face do tratamento conf,erido aos nereqscees Públicos no art. 235,

19, pelo meamo Projeto, bem como aos Procuradores dos Estados

art. '.5S, § 39.

Com ete.Ho, o are, lU do Substitutivo dispunhá que
os Procuradores dos Estados e do Distrito Federâl - incumbidos de

sua representação Judicia.l e de sua, c;onsultori.a Jurídica - gozarão

de "garantias iguais às do Ministério Público", os arts. 235, § 19 e

55, § 39, do atual ProJeto, por sua vez, conservaram para o Oefenso.t\
Público e os Procuradores a disposição que estabelece serem "assegu
radas garantias, dlz:eitos e vencimentos, prerrogativas e vedações (x).!!

fe:t=idas, por esta constituição, aos membros do Ministério Público" e

as garantias da inamovibilidade, da impossi11lidade de ôesu.ssãc sem

sentenç~ Judicial e da paridade de eencneraçâc com os membros do lU

nlstêrio Público, eeseeceaveeenee, 

, Não ~ ac'Ul'issivel, diante disso, que os Procuradores

incumbidos da repreeerrceçãe õe União - veae dizer, da defiesa dos

bens que o art. 52 enumera (viª,s de comunicação, ilhas oceânicas ,

plataforma continental, 'terrenos da marinha, recursos minerais, etc.l

integrantes do incomensurável e indispensávc.L patr~II".õnio das atuais

e futuras gerações dé brasileiros :- fiquem lnteir~rrente desproteg.!

dos, em sua atuação, c.ont:ra os agressores dc-aae inestimável acervo.

Em sIntese, a explicitação sugerida Il'ediante a pr~

sente emenda visa ao supriIl'ento de omissão E: à solução de incongruên

cia de !JravISSimaS ~epercussões·quanto aos interesses' maiores d;'
Nação.

..Acrescente-se à seçâc v, D{l Procuradozia Geral da Uniâo, um parágra

fo, com a seguinte redação:'

Art. 186 - ••••••••••• : •••

§ - AO; meI"1hros da Procuradoria Geral da união são assegur~

da~ ~arantias, direitos, venctmemos , prerrogativas e v~

dações cqnferidas, por'esta constituição, aos neececs do
Ministério Público Federal.

.EJl'lENDA lPl1577-9
t= VILSON SOUZA

r.r-:c-:::-----,---_.UdAIO'.Q'I,..b(I""<...".lo -,

JUSTIFICAÇAo

151 - O Presidente da República representa a República Federa

tiva do Brasil, garante a unidade nacional. vela pelo -;"J
resp-Lto à Constituição. asaequra , pela sua a rb r t r aqern ,

o funcionamento das instituições democráticas. e é o Co

mandante Supremo das Forças Armadas

Art.

- o artigo 236 do projeto de Constituição, deve ter a seguinte reda

çRo. com a supressão dos seus §§ 52 e 62 ."t,..o..,........v.>..,.t,'-e>-"'""'tc- ........ ~..! I
Cu.."."lO"".....

Art. 236 - O Presidente da República poderá decretar, por sollcit,!

ção do Primeiro IHnistro e ouvido o Conselho da Repübll.

ce , o Estado de Defesa, após autorizado pelo congresso:-I
NacIonal, quando for necessá t:io preservar, ou p rtmt amen

te restabeler, em locais determinados e restritos, a o; !
dem pública ou a paz soelal, ameaçadas por grave e iml

nente lnstabil1dade institucional ou atingidas por cala

1Il1das naturais de grandes proporções

EMENDA SUBSTITUTIVA

~ A emenda visa compatibilizar o artigo 236 com o disposto no

J.A~ 100, IV do projeto.

Por este dispositivo, é da competência do Congresso Nacional
autorizar e "acrcve e a decretação do Estado de Defesa ou Estado de

Sítio. enquanto o dispositivo emendado atribui ao Presidente da Re

públlca o poder de decretação do Estado de Defesa, sem a anuência7
prévia do Poder Legislativo

JUSTIFICAÇAo

A emenda visa adequar a redação do texto com a função

de Chefe de Estado exercida pelo Presidente da República no modelo
de Governo proposto pelo projeM

Distanciado das contendas políticas cotidianas, torna

se o mais alto magistrado da nação, e c:onsequentemente deve ter

isenção suficiente para intervir nas situações graves de crises.
em defesa dâ democracia e da Constituição.

Na redação original o relator acentua e destaca a fun

ção do comando Supremo das Forças Armadas em detrimento nas demai-;

_ o inciso XIII do artigo 54 do crc jetc de Constituição deve ter a

seguinte redação'
xr rt-, organizar e manter o Poder Judlclario, a MJ.nisterlo Público,

e Defensoria Pública e a Defensoria do Povo do Distrito F'ed~

ral e dos TerritórIos

- o artigo 151 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte reda
ção: -

Em diversas comissões foi aprovada a criação do instituto da

Defensoria do Povo, e acatada pela Comissão de s.í s t.enet.t aecãc
A emenda visa adaptar aqueles dispositivos com os deveres da

União em relação à organização e manutenção do Defensor do Povo

Distrito Federal e Territórios.

", ...•",.'''''''''".,,,"--------,

JUSTIFlCAÇAo

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lPl1573·6
t: VILSON SOUZA

" •••• , sempre sob o comando de autoridades brasileira";

EMENDA ADITIVA

_ acrescentar ao inciso IV do artigo 54 do projeto de Constituição

ul1o"un"IC•• iO --, ._---,

EM~~,'i'1ffill~'lUVAr,;;;q-..eoã:-(...-:r t..;)
_ a al!nea c) do inciso VII/do Projeto de Constituiçllo deve ter a

seguinte redação.

c) ~ Inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações em

geral. em quaisquer circunstâncias

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAo

O artigo proposto apresenta redação destinada a preservar a i,!!

vio1abilidade da correspondência e das comunicações, CO'llO, alias

consta da própria Constituição autoritárIa de 1969, roa artigo 153 ,

§ ••

Como bem esclarece o ilustre Onsy Duarte Pereira. em comentár!

as ao Anteprojet~~da ComissDo Afonso Arinos. Ali. não se ;outoriza a
violaçM do sigilo em nenhuma hipótese. A permissão para violar o

sIg.11o, mesmo medIante autorização Judicial, para investigar crlmes.

A emenda visa compatibilizar o dispositivo aprovado pela Co~

missão de Organização do Estado. COM dispositivo seMelh8nte aprov.!

do pela Comissão de Orgenhação dos Poderes.

Esta comissão. ao fixar os atos de competência do Presidente

da República. o aut(.dza a permitir o ingresso de forças estrange! •

ras no país, se,mpre sob o comando de autoridades b;asileiras. con-I
forme disposição .do inciso XXVI do presen"e projeto

A emenda vIsa explicitar aquela disposição
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JUSTIFICAÇAo

JUSTIFICAÇAo

- suprimir do artigo 88 do eeeeprcje to a a1!nea d)

A emenda visa adaptar o dispositivo, con o anteprojeto apr.2.

vado pela Comissão de Ordem Econômica e com o capítulo relativo à
Ciêncla e Tecnologia

No primeiro está disposto que o ingresso do capi tal es t r an-,

geiro na economia brasileira se fará de forma supletiva e comp.l e 
mentar (art 302) No segundo, que a autonomia científIca nacional

é garantia da scbe raru a ,
Para que estas proposições se efetivem na pratica econômica

é necessário proteger a empresa e a tecnologia nacional da ccncor.,

rência do capital estrangeiro no mercado interno

A possibilidade de aposentadoria proporcional, ecos dez
anos de serviçp público é privilégio incompatível com todos os
princípios de isonomia adotados pelo projeto '

Visando compatibillzar o texto do projeto, o dIspositi
vc deve ser suprimiào

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIfICAÇAo

,..,,·,--------1 er-·~·~~~--J

.~C"i..'"/C."'SU./S"••• "lS...' ~

I 00!~f7fB

Art. 100 - •••••••• •• • •• • •••••.•..•

- o inciso XIV do artigo 100 do projeto de Constituição deve ter a
seguinte redação:

XIV _ conceder e renovar a concessão de emissoras de rádio e
televisão.

EMENDA MOOIFICAT-IVA

A emenda visa complementar o dispositivo e coepat Ib í Lí aa-jo

com o disposto no art 158 inciso XXVI do presente crcj e tc

- acrescentar ao inciso r r , do artigo 100 do projeto a sequmre
expressão

JUSTIFICAÇAD

"11 ••••• , sempre sob o comando de autoridades brasileiras,

EMENDA ADITIVA

EMENDA lPl1586·8
f VILSON SOUZA

,"".,-----

EMENDA SUPRESSIVA

o dispositivo questionado constitui-se inovação proposta pelo

relator, já que não consta do projeto da Comissão de Organização '
dos Poderes.

O dispositivo não tem qualquer sentido, e de c.rt r o lado, pode
levar a profundas alterações na fixação do inicio do exercício fi _

nanceiro da União, com profundas repercussões sobre as cneccs rçees '
constitucionais relacionadas com o orçamento e fiscalização

O exercício financeiro í.ní.cfa-se em 11< De janeiro fe cada

ano, e.consequentemente, o Presidente da República eleito deveria
tomar posse nesta data

Mas, em caso de vacância (ar t 157 e §§). novas eã e rcões devem

ser realizadas no prazo de 45 dias, e daí, surge a dúvida' o novo'

Presidente deve esperar o início do exercício rfnence i rc para tomar
posse, ou at tera-ee a data do lnicl.o do exercício r mancet rc

Como o início do mandato presidencial não tem nenhuma vincula
ção com o início do exercido r.toeoce.o-o, a supressão do dispositi:
vo é medida que se impõe.

- sup r Lmfr po § 112 do artigo 154 de- projeto

EMENDA lP11581·7
~SOUZA

JUSTIFICAÇAo

A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria vc Lun.,

tária de 3D para 35 anos de serviço
O projeto estabelece que não há dLs t Lnç ãn entre trabalho i.!:!.

telectual e manual, bem como não haverá privilegiamento em razão'

da natureza do trabalho ou qualquer outra condição social ou indi

vidual (art 12, 111, f) do projeto
Da mesma forma, o anteprojeto estabelece o prazo de 35 anos

de serviço para a aposentadoria do servidor público e dos trabalh!

dores em geral
Por que então, período menor para os magistrados e membros'

do Ministério Público?
Visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios

consagrados pelo anteprojeto o tratamento a ser dispensado aos Ma_

gistrados e membros do Ministerio Público, deve ser o mesmo dispe!!
sado aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral

JUSTIFlCAÇM

EMENDA ADIT1VA

- acrescentar ao inciso V, do artigo 138 do projeto de Constituição

•••• , suas autarquias, Fundações, enpr e sas públicas ou de ec!:!,
nomia mista

JUSTIFICAÇAo

A emenda va s a estender a competência do controle e fiscal i
z açãc do Tribunal de Contas da União também para os órgãos da admi :
n í e t r açãc indireta dos es tacoe-ueab rcs , Distrito Federal e Municipi

os, visando compatibllizar o dispositivo com o principio geral cansa
grado pelo artigo 136 do projeto -

1 - garantir a independência nacional pela preservação de
condições políticas, eccnôeuces , culturais, cientíFi_
cas, tecnologicas e belicas que lhe permitem rejeitar

toda tentativa de interferência estrangeira na deter
minação e consecução dos seus objetivos internos,

- incluir no inciso I, do art. 60 do Projeto de Constituição a ex
pressão "culturais", passando a ter a seguinte redação.

EMENDA ADITIVA

Art. 6" São tarefas f'undanent a Ls do Estado

V _ é compulsõria a aposentadoria, com vencimentos integrais, por

invalidez, ou aos setenta anos, e facultativa, aos trinta e
cinco anos de serviço, após dez anos de exercício efetivo na

judicatura.

A invasão cultural é uma das formas mais sútis e mais e r.tce-,'
zes de dominação política, e a experiência braslleira e prodiga de
fatos nesse sentido

EMENDA SUBSTITUTIVA

- dar ao inciso V do a r t Lqn 188 do projeto de Constituição a segui!!

te redação

~vILsOOAN--sOlu~zAlJ~~H-....--------~ I'T-"'''''--'
C _I ~:. PM08 --l

EMENDA lP11593~1
~ VILSON SOUZA

""~"--------J~ PY;;~'~"'-J

......"...''''''.....'''''.,---~ tHJO'M]

.....".,""""",""-,,...---- --~ Ci/y;j'9~m

JUSTInCAçAo

_ suprimir o parágrafo único do artigo 60 do projeto de Constituição.

EMENDA SUPRESSIVA

TUt.'.~n"'.A•• O

Com a implantação do regiMe parlamentar de governo, aprovado P.!:,

la conu ssãc de Organização dos Poderes, e sua extensão aos Estados 

Membros, excluiu-se do projeto a eleição de v.íce-pres rdente da Repú
blica, o mesmo devendo ocorrer com relação a figura do vrce-ncveme-,

dor

De outro lado, não deve a constituição Federal estabelecer det!

lhamentos para organização dos governos estaduais, sob pena de ferir

a eutcno-ní.e Consbtucional dos Estados Membros
Ao dispor expressamente sobre a eleição de Vice_Governador, o

projeto não stf cria a incompatibilidade entre os diversos Gover
nos, como tolhe os Estados Membros do poder de estabelecer ou não r=.

Fericfa eleição.

EMENDA ADITIVA

_ acrescentar ao inciso XVI do artigo 54 do projeto de Constituição:

" com prioridade à empreu e tecnologia nacional".

_ o inciso IV do artigo 100 do projeto deve ter a seguinte redação:

O Projeto alterou profundamente a disposição originária aprn

vada pela Comissão de Organização dos Poderes, pela qual, a concessão

e renovação das concessões de rádio e televisão seria de competência
exclusiva do Congresso Nacional

Com a redação dada, essa competência passa a ser meramente tio

mologatória, diversa portanto da deliberação da Comissão -
Como a Comissão de s.ts tenat Iaeçãc , por força do disposto

RegImento Inte~no da Assembleia Nacional Constituinte não pode al te ,
rar o mérito dos dispositivos aprovados pelas comissões temáticas, a
redação atual deste inciso deve ser alterada, man t enoccse a redação'
original, aprovada pela Comissão de -Orgnaização dos Poderes

JUSTIFICAÇJ\O

IV _ autorizar a decretação ou suspensão do estado de def~

se, do estado de sItio e a intervenção federal

O anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização dos Pode

res, no seu artigo 5", inciso IV, atribuiu ao Congresso Nacional os
poderes para autorizar a decretação do Estado de Sitio e intervenção
Federal, e não a aprovação como consta do anteprojeto do Relator

A autorização pressupõe a manifestação prévia do Congresso sE.
bre os atos, enquanto que aprovação pode se dar posteriormente a ce
exe t ação pela sua ratl.ficação ou homologação, ampliando os poderes'

do Presidente da Republlca

Art 100 - ••••••••••••••

JUSTIFICAÇAo

EMENDA SUBSTITUTIVA

tJ PLENARIO

EMENDA lPl1587·6
~ VILSON SOUZA

EMENDA lPl1588·4
tJ VILSON SOUZA

P PLENARIO

er-;~~'~:J

fo/I!õ8/m

~AU'•• ---,

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA

- suprimir o inciso II do artigo 158 do Projeto de Constituição

- suprimir do inciso I, do artigo 62 e 65 do projeto, a expressão

"Vice-Prefeito"

O dispositivo suprimido confere ao Presidente da República a
atribuição para "supervisionar os planos de governo e a proposta'
de crçanento elaborados pelo Conselho de Ministros", e consequen

temente orientação sobre o governo

Os poderes de supervisionar, acabariam por conferir ao _Pres..!
dente da Republica as atribuições de "dirigir, orientar ou Lnspec Ln
nar em plano superior" (Novo Dicionario Aurélio - verbete "supe.!.

visar") todas as ações do governo, transformando o s rs t.ene que se'
quer parlamentarista em um presidencialista de fato

Como consta do art. 151, o Presidente da República e o CheFe

de Estado, e pelo artigo 164 do mesmo projeto, não participa do g!:!,

verno Consequentemente não lhe podem ser conferidas atribuições'
que o permitam envotver--se nas funções de governo, e dar margens à
crises políticas

Elaborar planos e o orçamento são funções típicas de governo,
submetidas à aprovação do Congresso

Finalmente, como tais matérias devéln se aprovadas por lei
(art. 99, 11 do Projeto), o Presidente da República pa r t Lcrpa do

processo através d"'o direito de veto (art 135, do Projeto)

A dissolução da Câmara dos Deputados no sistema parlamentar de

Governo é instrumento jurídico-constitucional confiado ao Chefe de

Estado para superação de crises pol!t1cas através do mais perfeito'
mecanismo democrático as eleições.

Limitar em demasia a competência para a dissolução da Câmara'

dos Deputados é contribuir para o agravamento das crises politicas
e sua transFormação em crises de Estado, colocando em risco a prõ 

prla ordem constitucional

Em muitas oportunidades as crises ou contradições políticas no
interior da sociedade, e que acabam por se refletir no parlamento,
recomendam. a antecipação das eleições para que a nação, de forma I..!

vre e soberana, pelo voto, reenoraz e a correlação de forças no par

lamento e consequentemente organize novo Governo.
Pela atual redação do § 6Sl, a utilização salutar desse mecani.!

mo fica extremamente restrita e contribuirá para o agravamento das

crises.

o regime de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarismo,

onde não hq eleição para Vice-Presidente da República Como esse '

regime deve ser adotado pelos Estados Membros e Municipios, não tia

verá a criação da figura do Vice-Prefeito, que de resto, é matêr;;
especifica das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Munl.ci
pais -

JUSTIFICAÇAD

JUSTIFICAÇAD

JUST1F1CAÇAD

EMENDA SUPRESSIVA

- suprimir do § 6~ do artigo 114 as expressões "e no último senes tr e

da legislatura ou antes do terceiro voto de desconfiança".

tJ PLENARIO

~ PLENARIO

EMENDA 1P11584·1
f'J VILSON SOUZA
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EMENQA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAo

_ suprimir do Inciso XXIII do ar t rqc 13 do Projeto de Constituição a
exp r es s ãd "Salvo na ccrida çãc de aprendiz, a partir dos dez anos,
por periodo nunca superior a três horas diárias"

JUSTIFICAÇAO

A emenda visa introduzir a moção de censura IndIvidual e I
plural, como instrumento de maior estabIlidade do governo, jã que.

em determinadas ocasiões, a censura Poderá ser dirigida a um ou a! i
guns Ministros, sem que haja necessfcace de demissão de todo gabi- I
ne te , e consequentemente a instabilidade na formação de novo goveE, ..

no.

- a al!nea b) do inciso III. artigo 107 do Projeto de Constituição

deve ter a seguinte redação.

b) moção reprobatória ou de censura ao Conselho de Ministros, a

determinados Ministros ou a um Ministro.

EI-1ENDA ADITIVA

-----] P .;~~~-J

1 fli!;PAill

o dispositivo emendado ao permitir o trabalho, ainda Que'
como aprendiz, do menor de lO a 14 anos, introduz uma involução so

cial, já Que o 11ml te mlnimo de idade f 01 uma das grandes conquls 
tas das lutas populares.

O menor nessa idade deve estar na escola. e não sendo ex 

pIorado no processo produtivo

~ID

EMENDA lPl1598-1(J VILSON SOUZA --.--- .~,~.

Os meIos de comunIcação social estão aí reproduzindo perna
nentemente os padrões culturais dos países centrais, e legltJ.mando7
a dominação econômica e polItlca

Como forma de buscar a recuperação da sobe r ama nacional, a
Constituição deve atribuir ao Estado o dever e a ccepe tênc ra de pre

server e defender a cultura brasileira das agressões externas -

EMENDA MODIFICATIVA

a) São condições de elegIbilldade a nacionalidade, a c í deoenra , a

idade. o alistamento, a Flllação partidária e o domí c LaIo elel
toral, na circunscrição, pelo prazo mínimo de dois anos.

_ a alínea a) inciso 11 do art 27 do Projeto de Constituição deve

ter a seguinte redação:

EMENDA lPl1594-9PVILSON SOUZA ..".---------J P -:~~~. ]
PPLENARIO ......." ••" .. """••"." I (ll!jõJ'1E

JUSTIFICAÇliO

A emenda visa ampliar o prazo de domicilio eleitoral de

seis meses para dois anos, como forma de evitar a pirataria eleit~

ral, o fisiologismo e os atos e candidaturas de últln::l hora, que

em muí t.as circunstâncias não mantém a mínima vinculação com a cir
cunscrição

~IO

EI-1ENDA ADITIVA

~ acrescentar à al!nea d), inciso XIII do artigo 12. a expressão

"ou tItulos da dIvida pública".

EMENDA ·lPl1604-0
tJ VI! SON SQUZA

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFlCAÇAO
_ suprimir do inciso V do artigo :n2 do projeto. a expressão

"aos vipte e cinco anos de exercIcio da função do Magistério".

JUSTIFICAÇAO

~IO "."'.""''''''----]EI-1ENDA 1-10DIFICATIVA

- a aj Inea a), IncIso lU do artigo 27 do projeto de ConstituIção
deve ter a seguInte redação.

a) São condIções da candidatura para cargos crcvaccs por eleição

a elegibilidade e a escolha em convenção partida rIa pelos fi _

IIados com mais de um ano de inscrição.

JUSTIFICAÇAQ

EMENDA SUBSTITUTIVA

- dar ao inciso XXI do artigo ISS do projeto de Constituição a se
guinte redação:

o ~proJeto estabelece que não haverá distinção entre o

trabalho intelectual e manual. bem como não haver-a privilégios en
razão da natureza do trabalho ou qualquer outra condição social'

ou individual (art. 12. UI, f) do projeto)
Da mesma forma, estabelece o prazo de JS anos de serviços'

para a aposentadoria dos servidores ptíblicos e demais t r aba Lhadc.,

Portanto, coerentemente com estes princípIos é inaceitável
r eduz Lr Ls e o prazo de aposentadoria para uma classe, em detrimento

das demais.

VIsando compatibilIzar o texto e em respeito aos princIpIos

de isonomia que adota. o tr
6atamento

a ser dispensado aos Professo

res, em t.ermcs de aposentadoria, deve ser o mesmo que o dtspensa

do aos demais trabalhadores.

A emenda visa derrocratizar a escolha dos candidatos pe c os

partidos políticos O texto alterado limlta ao órgão partidário 

convenção, na maioria das vezes dominados pelas oligarquias part.!.

dárias, o direito de escolha
Com isto. todo o processo eleitoral pode ser viciado, na m~

dida em que os candidatos acabao samec dos acordos intraolJ.garqui

coso
A escolha dos candidatos por todos os fJ.IIados evita a cen;

tralização e diminuI o poder das oligarquias no Interior dos parti

dos pol!ticos.

XXI _ decretar, por solicitação do Primeiro Ministro e ouvido o

Conselho da República, após autorização do Congresso Nacio

nal, a Intervenção federal. o estado de defesa e o estado"';

de sitio

JUSTIFICAÇAO

Segundo o disposto no artigo 100 inciso IV, o estado de '
sItIo, o estado de defesa e a intervenção federal só poderão ser

decretados pelo Presidente da República após aprovação pelo Con

gresso Nacional

.~ld,"o/Og~"$.l.I.u.eo"'$I'o ~

r;r----------""""""",,',-----------,
EMENDA SUPRESSIVA

_ suprimir o artigo 317 do projeto de Cl'JOstituição

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAo

EMENDA <;;UBSTITUTIVA l
- o inciso I do artigo 29 do Projeto de Constituição deve ter a

seguInte redação.

1- é assegurado a todo cidadão o direito de pleitear flliaçãc: I
en partido polItico, nos termos de seus respectivos es t a tu
tos e programas; - I

o dispositivo cuja supressão é sugerida, define a função social
da propriedade de imóvel rural, entrando em detalhadamento estranho

à matéria canet í.tuc ícna t" Por tratar-se de matéria infraconstitucio

nal, deve a mesma ser objeto de lei ordinária, e consequentemente e,!
tar submetida ao processo legislátivo ordinário. em face da evolução
crescente do conceIto da função social da proprIedade.

Estabelecido constItucionalmente a discriminação rígida da fun_

ção soelal do imóvel rural, contribuir-se-á para afast~r a realidade

concreta das relações sociais da ordem jurídica, e assim, impedir a

evolução do próprio processo social.
Finalmente. o artigo 300, lU do projeto. de forma genérica. co,!!

dicIona o exercIcio do dIreito de proprIedade à função social.

JUSTIFICAÇAo

XIX _ eleger e desti tuir o Defensor do Povo nos termos des
ta Constituição -

- Art. 100 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

- incluir no artigo 100 do projeto o inciso XIX. com a seguinte re

dação

EMENDA ADITIVA

~"'AR",no--- .~u."o/ee~,.,.loH~.e.~I"Io.,
f: PLFNARIO

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAo

EMENDA lP11602-3
l:J VILSON SOUZA

o dispositivo cuja redação se propõe alterar, não esta prevista

en nenhum dos anteprojetos das Comissões Temáticas, e de outro lado.

confllta com a alínea c) do inc-iso XII do artigo 32 do anteprojeto'

aprovado pela Comissão da Soberania e dos Direi tos do Honert e da Hu-,

lher.
A redação substitutiva ora proposta, corresponde exatamente à

redação daquele dIspositivo, suprImIdo pela do douto Relator do Pro

je1;.o de Constituição
A proposição pretende corrigir um indefensável privilégio nos'

termos atuais de gravíssima crize social provocada pelos desníveis '

entre uma pequena parcela de proprietários e multidões de easa.larIa
dos que percebem uma das mais baixas remunerações do mundo

As desapropriações vIsam a promover obras sociais e re roree
agrária, empreendimentos que Interessee a estabilidade da propria

EM::fII!)i\ 51,1BST ITUTIVA

- substituir a redação da alinea c) do inciso XIU do art 12 do pr.2.
jeto de conat í tu.íçãc pela seguinte

c) os critérIo~ para determinar o valor e a forma de indenização '

por desapropriação constem eles da Constituição ou de leis, se!!!.

pre levarão em conta o não uso, o uso ne ranente especulativo do

b-em desapropriado nos últimos três anos e, se bem de produção'
a média- da produtividade do r-esmo período, além da siginHica _

çêc econômica do ato expropriatõrio em relação ao patril"ônio do

expropriado, considerada a base de garantia de seus dependentes

JUSTIFICAÇAO

,..,,·-------.....1 p-p~~;'-J

·,····.,..·'"·'''·"'·" ..·~-------,I ['JJIAj'f!!j';lJ

o Sistema de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarista,

não prevendo a eleição de Vice-Presidente da República

Como esse Sistema de Governo deve ser seguido pelos Estados

Membros e Municlpios,torna_se imcompatívei com o texto do projeto

a previsão de eleição para Vice-Prefeito

Finalmente. a matéria deve ser tratada pelas Constituições

dos Estados Membros e pelas Leis Orgânicas dos MunicIpios.

_ suprimir o paragráfo único do artigo 64 do projeto de Constituição

Os artigos 43 a 48 do projeto disciplinam o instituto const,!

tucional da Defensoria do Povo.
A presente emenda visa tornar expl!cita, na competência ex 

clusiva do Congresso Nacional, o poder para eleger e destituir o ne

fensor do povo. como o faz com relação às demais atribuições do Con

gresso NacIonal

JUSTlFICAÇAo

_ suprimir do texto do projeto de Constituição a al!nea F) 1 inci

so II do artigo 27

EMENDA SUPRESSIVA

A emenda reproduz o Inciso I do artigo 20 do anteprojeto

aprovado pela Subcomissão do Sistema eleitoral e partidos poL

ticos.
Ao dIreito a filiação cc r-re spcntíe uma cb r r qaçãoydeve r de

fidelidade ao programa, estatutos e dee í sões partidarias En face

dessa caractems t tce , e come forma de preservar a fldelidade dos

programas partidários, deve-ser reconhecido aos partidos políticos
a decisão pelo ingresso de seus membros na aqremr açãc

o disposItivo suprimido tenta linHa r o direito de C"Id.!
dania dos militares, e como tal não se compadece cem os princípios

norteadores do regime democrático
I
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JUSTIFICATIVA

A matéria do artigo 89 já se encontra totalmente regulamentada no

artigo 356, da Prevfdênc ra Social, o órgão competente e capacitado

para regular e pagar os benefícios sociais. A aposentadoria - um
benefício do trabalhador - deve apresentar uma forma única e bases
homogêneas em todo o território nacional, sem nenhuma dd s c r ímdria-,

çâo ,

Et~ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 89

Suprima-se o artigo 89 do Projeto

T•• rO/.U .......çlo __,

JUSTIfICATIVA

DISPOSITJ:VO EMENDADO: Art. 54

Acrescenta-se ao proJeto o sequarrte 1nC1.SO. renumerando os demaaa

EMENDA ADITIVA

No nosso entender, iria valorizar a carreira pública e facilitar

a mudança administrativa.

~--_--_---_nU~/IUIT"'CA•• O' ~

EMENDA-ADITIVA

U"fOf>un''"cAl;h __,

classe detentora dos bens !moveis

Suburdfná-Lea à prévia Indenização em dinheiro como ate aqui,

na maIoria dos casos, importa em impedir os efeitos benéficos da I

obra social em tempo hábil, salvo se o poder desapropriante ceder

a extorsões imorais que tal requisito estimula e ampliando os desn..!
veis sociais

Na Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Japão,
México e Portugal, ~ara citar apenas alguns, não é exigida a prévia
indenização I mas a justa indenização

No Brasil em que a propriedade vem sendo ameaçada juntamente cor:
a vida nos assaltos a mão armada cada vez mais frequentes é tempo de
ter classe de proprietários mais inteligentes e menos egoistas

EMENDA lPl1607·4
f!J VILSON SOUZA

f" PLENA_lO

- acrescentar ao § 11l do artigo 59 do projeto de Constituição a e!
pressão: "Salvo dissolução da Assembléia Le"gls1ativa", dando-se'

ao dispositivo a seguinte redação.

n § I; _ O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos,

salvo dissolução da Assembléia Legislativa I aplicadas

as reqras desta ccns t í tufçãc sobre SIstema eleItoral I

lmun!dades, prerrogativas processuais, subsídios, per_

da de mandato. - licença. impedimentos e Incorporação as
Forças Armadas

XIII - OrganJ.zar e manter a polít1ca eduaneaz-a , vancuâeda à 5ecr,!.

eeeae da seees.ee Federal, do M1n1stér1.0 da Fazenda.

JUSTIFICATIVA

A pol!tica ecueneaea é um J.nstituto de países desenvolvidos. Num

país em. desenvolvimento, ela se faz ainda maJ.s necessária, a fJ.m

de serem eva.t.edce conflJ.tos de competência entre as autoridades!

fazendárias federaJ.s e as aucoxaeades da políC11J federal

seus agentes).

EMENDA lPl1616·3
l!J CONSTITUINTE OSI'ALDO ALMEIDA

l!J PLE"~RIO
T.sTC'~U1T1 .. "AÇ.C ___,

EMENDA SUPRESSIVA

DispoS1.t1VO Emendado Art1.go 13

JUSTIFICAÇAo
&ipI'1Dla_se do Projeto o 1nC1.S0 XXVII do Artigo 13

JUSTIFICATIVA

A matéru do Incasc XXVII é bastante suscetível de polêml.ca, na

meda da em poderá onerar empresas e órgãos públlcos (funclonânos).

para atender uma percentagem mfm.ma de empregados com f1.lhos, "'m!.

nc re s de 6 anos; não há rezerencaaf para ob r a.gat.or-aedade de cr!.

ches e prê-esccãas em nenhum País üc rdenta I desenvoIvadc ,

'~..I"""c.IQI'.~'"UI....'..lo

EIolENDA SUPRESSIVA

1IU"f./U.... ,., ••ç.O __,

Dispositivo Emendado: Artigos 15 e 16

Suprimam-se do Projeto os artigos 15 e 16.

EMENDA lPl1612·1
l'l Constituinte OSWALOO ALMEIDA

l'l PLENARIO

A Comissão de Organização dos Poderes aprovou dIsposição
especifica estabelecendo a obrigatoriedade do regime de Governo de

Gabl!Jnete (parlamentarismo) para os Estadas-Membros Como nesse reg.!

me, e no projeto pstá prevista a dissolução da Câmara dos Deputados,
a mesma deve ser estendida as Assembleias Legislativas.

:-ri-rtJO~ ENDA ADITIVA

"-"
- incluir as disposições transitórias do projeto de Constituição o

seguinte dispositivo) rru.ek~
JUSTIrICATIVA

"Art - As constituições dos Estados eoap tar-ea-ãc ao a La t e

ma de Governo instItuido por esta Constituição

JUSTIF"ICAçAo

A cecjaraçâo de direitos deve investir a forma de enumeração de

princípios, deixando os detalhes para a lei ordinária

EMENDA SUPRESSIVA

üaspcs atavc Emendado Art1.go 13

Supnma-se o Pro] eto o 1nC1.S0 XXVI do art1.go 13.

o dispositivo sugerido corresponde ao artigo 147 do antepr~

jeto aprovado pela Comissão de Organização dos Poderes

Com o estabelecimento do regime parlamentar de ncvernc ,» que
leva ao governo de gabinete, submetido a maior controle e organizi!.

çãc pelo Poder Legislativo, decorre uma maior permeabilidade e fi!
xibllidade do executivo, que passará necessariamente a estar mais'
sintonizado com as demandas da sociedade

Diferentemente do Presidencialismo não é um Governo personal1s

ta, monocrático e autoritário, e sim, um Governo de Gabinete, cole:
9lado

Em tal sistema, não pode COnviver o presidencialismo nos Esta

dos Membros, sob pena De todos os vicias desse sistema de governo'

lnfluirem negativamente sobre o governo Federal.

CONSTITUINTE OS\-lALDO ALMEIDA

,L..u'c,~c.. 'ul:o"u••o..'.'lo _,

~- T..TC/~".T.. ICAÇ.C __,

EMENDA SUPREssrVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

JUSTIFICATIVA

o ~nc1.SO XXVI. tr~ta de um bene Efcao bâs aco , Já garant rdc cc tr.!

balhador rural, como a todo trabalhador brasa te rrc , no ecput; do
• artago 13.

Supr1.Illalll.-se o art. 14 do projeco,

EMENDA lP11609·1
l:J CONSTITUINTE OSWALDO ALNEID'

'~UIRlIl/ccM1S11c"UIC.M'U&O _, ~OA1A--,

l:J PLENARIO I WOB /'7 )

JUSTIFICATIVA

EID nosso entender. a questão é suscetivel de leg1s1ação ceaané

ria.

'.sTo'~un'''''.;•• _ _____''___ ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13 _ Inciso XXV

EMENDA ADITIVA
Suprima-se do Artigo 13 do f!1:ojeto o inciso XXV

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 93

Acrescente-se ao Artigo 93 do Projeto o seguinte item IIl.

Item IH - Na hipótese do servíccr ser eleHo DeputaDO Federal,

Senador ou Deputado Estadual, se sua promoção só P1:!.
der ser feita por merecimento, ela será automática, se houver e
se tiverem sido preenchidas as condições legais.

EMENDA lP11614·7
(J CONSTITUPJTE OSl\'ALDO ALMEIDA

f'l PLENARID

EMENDA MODIFICATIVA

Dispos1t1.VO Emend3,do: Art1go 13. Inc i sc XXVIII

D inciso X"{VIII passa a ter a seguinte redação

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um retrocesso sôcfc-eccnônrco , que caso venha a .se

transformar em norma constitucIonal, impedirá nos próximos três

anos a criação de milhões de empregos temporários

Para a economia, principalmente dos grandes centros, será um ob!
táculo a mais, uma vez que o trabalho temporário possIbil!ta a
agilizaçl:lo de recursos humanos em tarefas de curto Reríodo.

" A Jornada para o trabalho realizado em turnos mrnterrup tos de

revezamento será regulada em Ie r , ou convenção coLe t i.va de trab!
lho".

~-_---_---_nXTc'~Ust'f'C&••~--- ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA
TUTC/.nTl""Aç••

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 86 _ incisa V EMENDA SUPRESSIVA

Art. 86

Inciso V - Substituir a expressão "privativamente" por "excl~s.!.

veeente»,

Numa economaa onde o cap a tnf e o trabalho são os componentes fu!!.

dament.aaa da produção. deve-se garant1.r a Laberdade deles se ode
quarem conforme às ca'rcuns tjincdea espec!f1.cas a cada área, a c;
da categoria.

D1SpOS1.t~vo Emendado' Art1.go 13

Supr-rma-ae do Projeto. no ancase XVIII do Art1.go 13. a expressão

"com remuneração em dobro".
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JUSTIFICATIVA

As fér1as pagas em dobro se rji o caminho mais fac11 para o de aempre

go , o t.ransgredJ.T da leg1s1ação e as medrdas fraudulentas.

r.r------- .~I...,Q'~O.",.~,,~••••I,...., _

r.r----------'UT~/.us"r.....i~ ~

EMENDA SUPRESSIVA

,~.d.IO/.,.,.. ic/'tn•••".io,--------
PLENMIO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, VII,d

EMENDA SUPRESSIVA

CONSTITl:JINTE OSt'lAI.DO ALMEIDA Dasposãtavc Emendado: Art1go 10
supr-um r a 1etra d, VII do Art 12

PLENÁRIO

TUTo/.~n""A;b- ~

Supr-ama-cse o Artigo 10 do Projeto de Constituiçâo.
JUSTIFICATIVA

o assunto, se julgado necessãrio de trato ou enfoque no te~

to ccns t r tuc tcna l , o serã de forma ampla. geral. Neste caso, o de

talhamento deve rã ser objet-o de I e i cr-dtnâr-i e

EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

DispOS1tivo Emendado' Arti~o 13. inciso XVII

o mcaso XVII passa a ter a segumte redação'

" Servacc ext.r-ao'rd màr-rc com remuneração em dobro' ',

As -asp rrecôes que o Br-as aL pode ter em relação ã ordem Internacac

nai , enquanto País membro da comunidade mternacrcnat , podem
expressas numa "Carta de Intenções", mas não cabem, nem jnnms CO!!

beram, num texto ccnst i.tucaonaj ,
'Lu."",/.o.""".~.c~.,.d. _

1"iT----------Tul0u~n"I...ic -,

JUSTIFICATIVA EMENDA SUPRESSIVA

As forças de mercado numa eccncma cap1tnlista devem ter sempre

na negoc1ação, nas convenções ccfer avas de trabalho. os meios r.8

ra se adequarem às ca.rcunseâncaas sempre mut.at avas da reaj.Idede
sêcac-econêmaca,

PLENMIO

r.r-O'-S-P-os-,-n-V-O-E-M-E-ND-A-D-O'-A-rt-.;r9rDh"J7"'!UJ;i~------------,

!MENDA SUPRESSIVA

D1SpOS1t1VO Emendado: Art1go S""

Suprima-se o Art1go S9 do Proj e te de Cons t r turcãc ,

supr-um r o Art 39,
JUSTIFICATIVA

r;r----------TllfO/.u.T1flClçlo,------------,

JUSTIFICATIVA

A instltuição da "Ação r-equi s t têr-i a de mfc maçâes", coce
instrumento legal. perde a razão de sua ex i s tênc ra , uma vez que e
mesmo df r-et tu Jã estã plenamente consagrado no "Habeas-Data", pr-ev ts
to no art 34. -

As metas do Estado b rasaãea.rc devem es t a r contidas na forma que se
der na Const1tu1Çâo às estruturas econômica, social e pc t Imca to
país. As linhas mestras desses capítulos estabelecidas na ccnsta
tuacâc , condicionarão ou não uma "sccaedede t ivrc , j us ta e S011di
ria" t onde certamente a "erradicação da pobreza" será apenas a cc.:!
sequêacãa natural.

EMENDA SUPRESSIVA

Disposit1VO EmJndado: Artigo 13

Suprima-se do Projeto. no mcã sc X do Artigo 13, a expressão ••••
"sendo a hora noturna de 45 amuccs"

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 34, I.

EMENDAS SUPRESSIVAS

JUSTIFICATIVA Suprimlr o item I do Art 34.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
nãspcsamvc Emendado:. ~rtigo 17, inciso VI.
Supnmir as letras .!, .!! e.s. do ãncaso VI do Art1go 17.

Nos parece Just'o o pagamento em maas SO\ da hora noturna, mas essa
terá sempre 60 minutos.

çcns r der-ando-s e a apr-esentação de emenda sup r-ess r va ao

direito do a ces sc das r-ef e r-jinc i as e informações. ccn t t do na letra
a). VfII do Art 12, não serã neces sâr rc a manutenção do seu 1n5
trumento legal, Contido no Hem I do Art 34. - JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE OS\'1ALDO AUfEIDA

flXf~N~If"lc~.lo- --,

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado· Art1go 13

Suprimam-se do Projeto os ancâscs VII e VIII do art1J!:o 13.

r.r--,-===c:-:==---T..n/lu."'..... l:~
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12. VIII, b.
EMENDA SUPRESSIVA

Suprunt r a 1etra fi. VII I do Art 12.

A forma anda.scr rmtnada de facultar ent.idades, aej am elas at.é es.
píir aas , de poder exigir do Estado a ~nformação clara, atual 

precisa do que fez, do que faz e do que programou fazer, ben c~

mo a exdbacãc dos documentos cancelados. poderá trazer um entr!
ve para condução de metas e programas gove rnanentaas ,
Além dassc , não ae r-a.a convenaerrte que o Estado abrisse a ent Ida
des despreparadas, fatos que podem cceprcmeeer convêmcs e :lceE

dos Inecrnacaonaas , cuj c conteúdo, se vaer- a público, poder:i t~
ser" Ins't.aha Iddade no 'reãecaonaraentc com países allados.

'L.....'~/C~.. I••iet• .,. ....,,. ..., ...,

PLENltRIO

Para proteção da Nação. nos países modernos, as atividades
de informações são utilizadas como um assessoramento d t t-et c a es
trutura governamental. particularmente ao Chefe de Estado

Há necessãdade Jde prover o Estado dos meios que necessita_ ,::ra _

manter a sua segurança, e a da sociedade.

Suprimir r letra e, VII do Art 12.

PLEN1I:RIO

tI .....,.~.T1'o:.ci~ --,

.JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

toe) do sigilo da correspondência e das comunicações em geral,

forme dispositivo em lei".

Dispositivo Emindado: Art. 12, VII, c.

A Alinea e do inciso VII do art.12 passa a ter a seguinte redação e

JUSTIFICATIVA

tlIT~/.u.rt..c.~l~, _
D-~SpOSITIVa EMENOADO: Art. 12, VIl, e.
EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP11633-3 '"w.,--- _
l:J CONSTITUINTE OS'AI DO AI MEIDA I fC!~"":J

F3"~iã7J

EMENDA lP11634-1
[!J

• PLEN,I;IlIO

CONSTITUINTE OSWALDO ALHEIDA

Tn....l.u... ' ..~~
DISPOSITIVO EMENDADO· Art. 12, VIII, a

Emenda Substitutiva

A letra ai. UU, do ARt 12 passa a ter a seguinte redação:

"A lei aSGegurarã a expedição de certidões requeridas às en
tidades particulares ou pÜbl1cas. para defesa de dt r-e í tos e escla:
recimentos de s t tuaçêea'",

Justificativa

--O-texto_dG..--~-!ojetonão e ncvr dade em matêria Constitu _

cfona l , pcts , a mesma jã e tratada no § 35 do Art 153. conforme pro
posta acima. Além dt ss e , O legislador. no passado, deixou que ;;
lei regulasse o assunto.

1.1l~/"'!'T1'''·CAQ' _

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, VII, f.

Emenda Supress1Va

~ Suprim1r o Art12, VU,t}.

- Justificativa: I

O disposit1vo [1ncompat;vel. Alguém ou algum evento sõ po
de ser considerado como del1nqUente ou de l mqüânc i a depois que -
peSSOA ou o fato for sabl'llêtldo a julgamento. Neste caso. carece
objet1Vidade passar a peas ce ou o fato- a ser ~fjjeto de um serviço
de inforllAções. O CA$O pa.$sa, s tnpj eaeerrte , a ser policial.

JUSTIFICATIVA

O advento da tnfo rnãt t ca ê uma r-eat rde de em todas as ativi

dades do mundo moderno. Por conseguinte I o üre s t l , em fase de de
senvolvimento, soó pena de ficar ultrapassado, não pode se r-es
tr1ngir ao seu uso.

EMENDA lP11628·7
tJ CONSTITUINTE OSWALDO ALMEiDA

l:J "·PlEN~'R';~·~"·"·~

1"iT- ,u...lo'co..'ni~/'".CO"',. ...

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

II - Seguro desemprego para garentur- ao empregado sua subs rs tên

eia nos períodos- de ãnctnvadade , de acordo com a Iea , -

EMENDA MODIFIÇATIVA

I - Garantia do daz-eLtio ao trabalho nedâanee relação de emprego
por prazo durado~ro e a'nde t erma.nadc , ressalvados:

a) ccneeeecs a termo e de expee-aêncâa , conforme a Lea ,
b) Garan't.1a de emprégo estável de acordo com a Lea ou ccn

vencêc ccãetavar

c) Supervenfêncaa de fato econêmcc mt.ransponfve l , têcnrcc
ou de anfor-tunac da empresa, sujeaec a comprovação Jud.!
cial;

d) Pagamento do Fundo de üarant ra ou mdemeacãc proporci.2.

naas em caso de rescaaâo de contrato.

Suprimimos os 1nC1SOS VII e VIII, porque já estão anscr-a tos nos
Incasos IV e V, para s arrte t aaa'r o texto const1tucional.

Dispos1tivo Emendado: Art1go 13, 1nC1SOS I e Lf ,

I,

Dê-se ao Art1go 13, ãncasos I e II do Projeto de Constitu1ção a
seguinte redação:

Em no~so entender, o trabalhador es t ar-aa em melhor pcs rcãc com o
Seguro Desemprego, o Fundo de üarantn.a e Indenização prcper-caonaj ,
ao invés de uma estabill.dade absoÀuta que cer-ecaenec acar-reuar-aa
sérJos prcb temas a nível de mercfi/J.o de t.rabalho

r;r----------'U'~/l~'T"I.~.i.



Assembléia Nacional Constituinte e 1211

r';ÕB":J

fui'''07J
... t~"'oICO~".lo/.u'~O~,.,lo__-_-__~

r' ENARIQ

JUSTIFICAC1\O

1J. emenda reduz a dameneâo or1gJ.nal do dJ.SPOS1tl,VO, enfei

xando nu;' texto mais sl.ntét1.co os quatro requJ.sitos nec:es<;iirios ã
exploraçã.o rnJ.neral ou de recursos energét1coS em terra'> ocupadas

pelas "eecõee 1ndígenas. Estas condições são as mesmas cstübelecJ.

das na legJ.slação australiana (l\.borJ.ginal Land RJ.ghts (Northorn

'l:el:'l:~l:.o"c)"l l\.c.t., de 19161. e sabido que. o set.or nU.t\era1.. na l\ust.rã

lia.. partic1pa em proporção mU.l.to maaox para o PND que no Brasil,

embora o potencial mJ.ncral daquele pais se afirme inferior no do

nosso. ora, a parta.etpccãc setorJ.D,l não é inJ.bJ.da pc la c-,istêncJ.a

dç. uma lcg1.slaçâo que va.aa preservar o ambiente cescnctof ã vs ec
dos aborí9'enes, ao ,mesmo tempo em que logra reduzir a e){plOração de

deuermanedcs bens minerais que terão ml.l1.or ampor t.âncaa e valOr no

futuro.
:) texto, assam, não se opõe aos i.nteresees do Brasil, mas

opõe-se fortemente ao J.mediat1smo que costuma caceccerí.aar a postu

1:1.1 de. ew.'P"esas mineradoras e dos sedu:entes 'POl:ta-'I/'o:r.es dos qarl.m

pea.ccs , por outro lado, subtra.1. as nações indigenas do ônus atá ago

ra J.mposto de pagarem com suas vadas o prog-resso que a e I as nenhum

beneficio traz.
A exploracão do subsolo ~ndigena samente se pode f ....ter mee

d1.ante pr".nclpJ.os que, af1nal, são os mesmos que anrormam <l aeaví.ee

de da adm),nJ.stração públJ.ca, que deve considerar o aneeecsec do

país como um todo, e não se se eo rea deceznunedos e, no maa,s das

vezes, ·rec1uzl.dos Goza, aa nda , a emenda proposta, da J.dent.J.dade com

as teses ae coordenação NacJ.onal dos Geólogos, entidade quo reúnc

ce '"P'l:of:lo.'5~l.onais da geo1.~ql.a. ""em a in~erfeI:ê.t\c'l.a das ~\\\p1:esas e ee

tada de a'-to espirJ.to crit.1.co e cJ.entífJ.co.
O eeaec , cnzam, eeaxe o subsolo J.ndigena como va r t ua L rcsce

va para o futuro, sem excj.ui.r a exploração l.tnediata daqueleS bens

ind~spensS:veJ.s ao pais. rncãux-ee a própri.;z pcsqua.sa parn evitou
que se repitam os episódJ.os atualtl1ento amposcce aos indJ.os 11 prc

eexec de pesquJ.sar, lavra-se, pc i.s não há ccnaacões sat~$ft\tõr1."'s

para uma .fiscalização adequada. E, por outro lado, peaquaena há 

como a prospecção petrolifera - que por si só reprcsentam um dano

que se deve evaeae ,

EMENDA lPll642·2
l: 51GMARINGA s~I~As

t::::;~'~';'~

ffi-;"~~J

s:LGMARINGl\ SEIXAS

Dê-se ao a.tiem XVIII do art 100 do proJeto de Const~tuJ.ção a scçui.n

te rl:!dação:

EMENDA MODIFICATIVA,

DISPOSITIVO SMENDADO· ART. 209, XI

SIGHARINGA SEIXAS

A aprovação desta emenda perJIlJ.te a supressão da alinca ! do

a.cem XXIII do art.. 54, e harmoru.aa o texto emendado com as redações

por nós propostas ~o art. 19 do proJeto, em quo se reconhece o Bra

sil como um Estado plurJ.nacJ.onal, sem preJuizo para sua sobct'anJ.il,

ancerna,
Nâo há senta.ãc em conmnuax desconhecpndo a eXJ.stência das

mais de 170 nações indígenas que sobrl!...rverae a um dos mmorcs masenc ros

que a bistórica rcçp.stra. Tratá-las eufem1stJ.camente como "comum.da

das ~ndigenas", "populações ~ndigenas" ou aamp Iesment.e "ind1.OS" é

i.\cci.\.a.x, em ~ede ~on~~:lo.t.\:.c:lo.onã.1., o co1.ow:"ã.1.is~ q\:.ü ües'ê.ü S'C'I'1.,?1:C cu

xactiemacu 80S relações entre não-ãnaí.ce e as nações 1ndigenas r: as

matêr1as que lhes daaem respo1.to devem sec da ecmpccêncae e"c1usl.va

do Congresso, que representa todo o J?ovo do Dral:al, l.ncluídos os me!!!

bros das nações indígenas.

Art. 100 -:t da compet:êncl.a exc.tuaava do Congresso

XVI:tI- leg'J.slar sobre as garantias dos direl.tos das nações

J.ndígenas e seus membros

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 100, ITEM XVIII

JUSTIFICAÇ!io

PLENl'IRIO

,.,,- nlto/j~n"'cAçio,------- ___,

EMENDA lP11639·2
r

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Eméndado. Art. 12, inciso VIII, d,

JUSTIFICATIVA

PermItIr a qualquer indivíduo o acesso a dados-d"a vida par t acu Lar'

de pessoas ausentes e mortas e ir contra o Inciso VI! do mesmo arti

go, ou seja, Ir contra um direito fundamental do cãdedão , sua inti

midade principalmente o ausente e o morto l que nem possIbilidade de

defesa tem. Além tio mais, estaríamos criando uma situação bastante

sucet Iveã a abusos e arbítrios.

Tt~TD/.".tlnc.~XD------ --'

PLENARIO

Suprima-se a alínea di do IncIso VI~~, do Art. 12.

Dê-se ao inciso XV. do artlgo 139, do Projeto de Constltui
çao do Relator da Comisslio de Srstenet raecêc, a sequmte redeçãc,

·XV - A jornada semanal de trabalho é de 48 (quarenta e oi
to) horas, cedendo ser reduarda nedrente acordo 'Ou convenção coletlVa de rreba
lho-.

JUSTIFICAPO

EMENDA. 110DIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 13, INCISO XV

EMENDA lP11636·8
{!J CONSTITUINTE OSNALOO ALMeIDA

Devido ês tér-ras e feriados. o Brasil já tem umamédia a
nual de horas efetivamente trabalhadas menor do que vér-tcs petses , neles mctuf
dos os mais rlcaS e desenvolVIdos.

o processo de desenvotvteentc do Brasll. impõe a neress i

dade de todo o povo participar desse esforço commutto trabalho e dedtceção,

Dê-se ao ~tojtl XI do art. 209 do Projeto de Const1.tu1.ção a segl.lJ.nte

redação;

Art. 209 - Aos Juízes federais compete processar e llJ.lgnr:

XI - da sputias sobre ancexcsses e dire~tos .lndígenas~

JUSTIFICi\çAo

InlO/Ju'I"'~'~lo-__-- --,

Art. - A 1e), regulamentará a forma e o exercício da re-

presentação das nações 1ndigenas nos poderes do Estado

IE"O/~u"""'ll:io----- --,

r.T===- .~U1.. ~/~..".lo/IU.C6.,'olo ~

Quando o legJ.slador ord1nár:Lo de 1910 procurou uma fórmula

para protag'er os índJ.os contra os a)::lusos que se cometiam, o mell'or

que se concebeu foi a 1mposição, poJ:" ficção legal, da 1ncapacida::!e

'rela't.1.va a t.t)üos CE! J.no.ígenas. Embol:il )tls't:.a a pxeocup:llõ'5.o do leg~!.

lador, sequer fo~ nov1dade o que se estatul.U no CõdJ.go C.1.vJ.l,' po~s

Já desde 1535 eram os índJ.Os submet;t.dos à tutela orCanológ1c.:l., cc;n

o mesmo esC::opO de os resguardar da ;lllnl1a que 05 vinha destruJ.nd~.

HoJe o avanço das c1.êncJ.as ~ocJ.a1.s. mormente a antropologia

e mesmo o d1reito, perm1ta af1.rmar que os indios não são equJ.par.i

veis aos menores. São, J.5tO S1m, meJtlbros de ent1dades social, cul

tural e ctn1camentc! distJ.ntas da sOCl.edado da origem europiha, r;:O!!

formando naÇões J.ndígenas cUJos modO de produção, adaptaçno ao

meJ.o amb1cnte, rclaçõàs SOC1aJ.S e tccnolog:l.a as t.ornam fr5.gcJ.s

aianc.e ao nosso poo.cr.1.o bé1.1co e potencJ.ü1. mórbJ.60. As naçõoS 11\

digenas não podam ma~s ser traLadas como cnLes pr1.mJ.tivo<;, que :tin.

da não alcançaram a c1vJ.11.zação, maS como entJ.dados d1fercntCG,

cUJa cJ.vilJ.zaçáo Õ divorsa da nOD~a1 nem por isso, por6m, inff'lJor
à cJ.v1l1za ção oCJ.dental. D1ante da liOC.1.edade adventic1a, que a elas

se. impôs em todos os sentJ.dos, as ntlções l.ndigenas ;ão. de fato, mi

norJ.tárias, e por isso fazem JUs a 9'arant~as que lhes assegurem a
sobrev~vêncJ.a

A polít~ca .lndJ.genJ.sta do E$tEldo bras.lleJ.ro tem variado mui
to pouco na hJ.stórJ.a. Mudam os órgãos e sua vJ.nculação adm~nistrat!.

~a, mas 'PeImane~e 'O ob)et.'J.Vc b~s:lo.cO de 'J.nccl1::po1:al: os 1.:nib.os, e. o

pressuposto de que os ind),os, como taJ.s, estão fadados ao dcsapare

cJ.mento.
PoJ,.S apesar de tudo o que se fez e faz para que as JlolÇÕO!S

.1.ndiganas oU desapareçam ou se J.ncol:porem, o que se constata é ç:ue

tal processo invarJ.avelmente as destrói na med1.da em que tenta sua

incorporação. As nações sobre~J.ventes mantêm-se como ta:Ls, C1.osas

de sua próprl.a J.dentl.dade étnJ.co-cultural.
Reconhecer-lhes o rnér~to da res1stênc1a é o min1rno que se

pode fazer, na véspera do séc. XXI. E J.Sto se pode fazer, ao ense

JO do aebatt::. éonsTa't:.uc'J.onal, abo.J.canà.o àa postul:a co1.on'J.al1.sta que

tem opr1mJ.do as nações .1.ndigenas.
por isso propõe a emenda a fixação do reconhecanlcnto do c,!

"ráter 'plurinac1.onal do I::stado, como prl.ncípJ.o, deJ.xando-s.? par3 t:l~

mento poste.:tJ.or, de reflexão mais específica, a regulamentação da

forma e excrcic.lo da representa.ção das nal;ões ~ndí9CnqS nos podC!

res do Estado.

PLENARIO

JUSTIFICAÇJ\O

Efo!ENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 427

.LEM .....'co~...lo/'~.C._'IIli,
Pfenãrio

A em@nda, se aprovada, pe.rrru ce a supressão da alinea g do

a-cem I do art. 211, para eva.eex redundãnc1a ou ccaeeearcãc , l\~ ma

térJ.as relat,"vas aos d1.re.1.tos indígenas dl3vem ser Julgad.:l.s pela

Just1.ça Fede,:al, que tradJ.cJ.onalmentc se ~ncumbe da matéria, c que

tem acumuladQ conhecJ.mento cspecifJ.co sobre os temas que ela e;mvol

ve. Por ou.trO lado, afl.rmar-se sim'Çllesmente que se ç.rocessar::io e

Julgarão A1.sputas sobre. "direJ.tos l.ndigE!nas" ~ como consl<l. elo !'l.O

Jcto, pode enseJar ent.ender-se seJa eXl.gidn a certeza do dJ.rcj.to~

o que l.rnplicarJ.a a possibJ.lJ.dade de ser negada a prc:st.aç50 )\U~1S

d1cional. PoJ:' J.sso, inclu~-se"t_ambém 05 interesses indíganôls como

legitJ.madore~ do COnhl;!C1mcmt:,.0 das d1.sputas

A emenda unJ.forlll.lZa a redação do art. 375, harmon.L.zanâo-a

com o texto do art. 22 do ProJeto de const1tuição

Não há, no ,BrasJ.l, apenas uma ún1ca língua nacionaL No.

cionais são, também, os l.dJ.omas prat1cados pelas mal,s de 170 nil

çõel; 1ndigcnas, de cu)a bras.1.lJ.dade a n.1.nguém é líCl,to duvJ.d.:lr

Art. 375 - O ensJ.no, em qualt;(uer nível, será m.1.n1strado no

1dJ.oma oficJ.al, assegurado às nações .1ndígenas também o empregO de

suas línguas e processos de aprenél.J.zag'em.

Dê-se ao art. 375 'lo ProJeto de ConstJ.tUl.ção a segul.nte redação

Dê-se ao art!. 427 do ProJeto de Const1tuJ.ção a seguJ.nte redação;

JUSTIFlCAÇ1i.O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 375

PLÉ~jt~i/~O~"'l."U'CO~"d.----_--...,

,.,,-----------fCJ:r"IN""""~,l" _

EMENDA IPl1640·6
['J

EMENDA lPI164j.4
l"

"Art. 336 - A folha de saUnos é base exclus1Va da Segurl
dade Social e sobre ela não poderil: lnCldlr qualquer outro tributo ou contrlbul- I

Ção. salvo se para atender ~s finahdades Pre~lstas no ts 383 e 384 destõ
Constituiç!o".

JUSTIFICAÇl\o I
O Art: 336. na redaçao atual. proioe a utihzação da folha

de pagalJ'lento COmo base de cálculo de qualquer tnbuto. aSSlm como de qUillquer
contribuiç~o não dest,nada ~ Segurldade Social.

I Dê-se ao artigo 336 do proJeto de ConstltU)Ç~O do Relator
da Comiss!o de SlstematlZaçllo a segulnte redação.

Como essas contrlbuições não podem ser identiflcadas. em
sua totalidade. com contribulções destinadas rs Seguridade Social. conforme deflnl
Çao constante do artigo 333. torna-se necess6rlO modlflcar a redaçao do art. 336.
para que este n.!o as venha extinguir

O fundamento para a modlflcação da redação é o de que o j)..o
jeta. nl;)'S seus arti.go':. 38"3 'C!3Blj.. assegura a c01ltlRuldade do ensino gr<1tulto ':;S
empregados. fazendo menção expressa ao sal6:rio ..educação. assim como -asseg~ra ~

"capacitaç!o proflssional dos trabalhadores. lncluSlVe aprendlZilgemdos menor~sm.

o que é feito atualmente Vla SENAI e SENAC..

Ora. ex.tstemhoje c.onhec.l.doS e ef1c.az.es lIU!l:;,an'\smo<:>. l1e 'ill'1J.Im

çao da E'ducaç~o fundamental (salário-educaç!o) e de formação proflSSlonal (Conlrl
bu1çOes para o SENAI e SENAC). cujos recursos são obtldos mediante contr"ibu1çOes
calculadas com base na folha de pagamento

A reduç:l:o da jornada i'mphca obrfgatorlamente em inv6stl
aentos tndtspensévets na aquisição de equipamentos para manter o nível de produ~

Çlo, situação esta que atinge de forma dlferenc1ada, setores industrlalS e re
gUles distintas.

Concess~es e benefícios adicionais que representam aumento

de cust() t!evell\ ser resl.l'tadc de 't\~IJ.t.HÇ~t) entTe el'f\'pTe9anc't'es e emp't'egaóos t:sta
~ a única forma de impedlr que haja injustiças ou desequllfbrTos <10 se atin!jlr. a
nível nacional. todos os setores e t;{as as reg1ões.

EMENDA MODIFICA.TIVA.

·OISPOSITIVO EMENDA0{): ART. 336

Se a constftufç.!o mantémesses s~rVlços. seguramente map~€::l
SU..• fontes atuais de recurso. que s!o contribtlições ~ sa16rio-edu o;ão Como tl

artigo 336 prevê a imposslbl1ldade de cobrança de contribuições como essas {c=l_

culadas que sao sobre a folha de pagamento}, fica evidente a contradIção entre
ele e os artigos 383 e 384 cltados.

"4 necessidade. portanto, de compatlb1hzi1r esses três !r_

tigos" O que SI! f,Z coro II reda,Jo sUgerfda parao artigo 336 como '\!Ctma expost~.

Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de m.1.nérJ.o.s e c

aproveitamento de recursos energét1cos em terras ~ndigenas são prJ.
vilégios da unJ.ão e somente poderão ser desenvolVJ.dos quando o exJ.

gir o J.?teresse do país, J.nexist1ndo reservas ou recursos explorá

veis e sUf~cientes para o consumo interno em outras partes do ter

ritórJ.o brasileiro. mediante aprovação do Congresso, caso a caso.

Parágrafo Ónico - ';8 nações indigenas são permJ.tJ.das i1 cata,

faiscação e gar:l.mpagem em suas terras.-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSlT~VO EMENDADO: ART. 19

Dê-se ao art. 19 do FroJeto de constituição a seguinte redação'

Art. 19 - são bras~leJ.rDs natos:

1 - 05 nasc1dos no Bras~l. independentemente de sua na-

cionalidade, ~nclusJ.ve os f11hos de estrangeiros, desde que os pais

~ão est.eJam a servJ.ço de outro pais;
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SlGI<lAJUNGA SEIX!\S

I 3!1 - O disposto neste artigo aplica-a. ~ Distrito Ped.!!

ral, nO~qua couber.

desta d1.st1.nçáo, não há sent i âc falar-se ein "aquis:Lçâo de nacion.1h

di:lde", mas sam em equaeacêc de c zdadanaa , na eeeeace de RodrJ.go Ot5.

vac , soxaenc de Souza e auun Garay, da mesma forMa quo se fez a ccn

vencâc FJ.:-.at1.va da Cond1ção dos CIdadãos Nat.uralJ.z."ldos quo Rentl\lam a

sua Residência no pó.l.ís de Origem, ficM.:Ida em 23 AGO 1906, no Rio de

aanca.ro (promulgada pelo Decreto 9.HI3, do 06 Dez 1911)

TU10f~~n""'''~.o- ---,

EMENDA f.IODIFICATIVA

DISPOSITIVO E::MENDADO: ART. 233, IV

Dê-se ao it.elil 1.'1 do art. 233 do ProJeto de ConstJ.tuição a sequar-t,c

redação.

§ 2!!. - A União, os Estados e os Municípios estabelecerão ~

canislDOs de cooperação. de recursos e de atividades para assegurar
a reaJ.i.zação das funções e dos serviços pÚblicos de interesse- .~

tropolitano ou microrregional, vinculando pelo menos três por ccn

to (31;) dos tributos federais, estaduais e sunicipais respect.l

vos, na Ihonstituição do FUNDO METROPOL:ITANQ DE DESENV~LVIHEMTO :I,li

""""""".

PLENARIO

Há necessidade de unifonl11dade do texto constitucional que
às v"ezes denomina as megasmetrópoles de "regiões metropolitanas" e
em outras oportunidades de "áreas metropo1itanas" ocas;L()nando du
biedade de interprétação para com as regiões de desenvolvimento :;

m1crorregiões.

JUS'I'IFICAC1\O

§ I!!. - cada Area Metropolitana ou Microrregião terá 1M Con

selho Metropolitano ou Mic:rorregional. do- qual participarão, COllQ

mombro's natos e insubst:ituiveis. os Prefeitos e os Presid~ntes das
câmaraS dos Municipios componentes, sob a presidência do Gavern~

dor do Estado.

A emenda traz para o d1.SpOS1t1VO próprl.o sobre as funções

do MJ.nJ.stérJ.o PúblJ.co parte- do conteúdo do art. 428 do ProJeto,
perml.tindo a supressão deste últ1mo. ~ da boa eêemcc 1eg1s1at,1.\a

a concentração dos, temas, evitando-se a d1spersão de peccea.ecs so

bre o mesmo assunto.
• Além d1SS0, anova-ea ao se propor a terminolog1a "nações

indígenas", conscientes de que o r-econhecamentic da existêncJ.a aes

tas nações - maa.s de 170, hOJe, no Brasil - em nada afeta a SObC'C.l

nia nacJ.onal. A existcnc1a dos estados plur1naciona1s é uma roa11.

dnde 1ncontcste no mundo atual. O BrasJ.I não é oxceção. Forçar a
ident"J.ficüç50 de todos os br<:ts:LloJ.ros numa única n03çáo hotnogi:nc'l. o':!

cu1t:.uralmcntc cmpobrecedora é tesa que, na F'uropn, serviu à forra

ção dos estados nOC'10nais o, entre nóq, ao totôllitarisn\O. No a1\:)-

recer do -;éc. XXI, não tem sentido manter um texto que .1gnora a rea
lidade étn,1.co-sócl.o-cultural do Bras11. Longe de por em r1.soo a sob~

ranJ.a do Estado, que se. exerce J:gualmente sobre todas as nações que
o compõem, a redação proposta homenage1.a a res];stência J..ndigena e

abre espaço ao dJ.re1to que têm as nações l.nd!genas a permanecerem
taJ.s, preservando sua l.dentJ.dadc étn1.ca. Este ê, a11ãs, o VerdadeJ,.-
ro e mais Justo s1gnJ.fJ.cado do pr1ncip10 da J.gualdade dos homens.
Organizados em naçóes dJ.stJ.ntas, os homens devem ter J.guaJ.s direitos I
à preservação de suas nac,1.onalJ.dades. Não há contradJ.çáo entre a na- I
cJ.onab.dade e a soberan1.a. AIJ.ás. se o houvesse, não se reconhace- •

rJ.am plur,1.nacJ.ona,1.s os estados que, entre nós, são consJ.dorados to

talitár10S. VCJam-se as constJ.tuJ.ções da RDA, de 196B (art. 20, 1

e ar!:. 401, RomênJ.a, revisada em 1984 (art:.;. 11 e 22) e Ch1na, de

19B"2 (art. 4).

Dê-se ao ·caput" do Capítulo vi do Título IV da Organização do • E§.
tado, a seguinte redação:

Art. 73 - Os Estados deverão, mediante lei COllplelllentar,

cr1.ar Areas Metropolitanas e Microrregiõe::>, constituídas por agr;y

pamentos de Municípios limitrofes- caractcrJ.Zando uma mesma COlDUIJi

dade sócio-econômica, as quai~ terão como obJetivo a integração da

organização, do planejamento, da programação e da execução de fU!!.

ções e serviços pÚblicos de interesse metropolitano oU microrregig

nal, atentando para' os princípio.s de han:K)nização espac,1.tll e set,g

rial.

o artigo- 73 passa a ter ~ seguinte redação:

lul."'''nllluc.o -,

Art. 233 - São funções instl.tucJ.ol'la1s do Mini$tér10 Púbh

co, na área de atuação de cada um dos seus órgãos:·

"Das reg1ões de desenvolviment!?, das áreas ~etropolitanas

e das microrregiões".

JUSTIFICATIVA

IV - defender, JudJ.c1al e extraJudJ.cJ.almente, de ofíc:.o

ou rned1.ante provocação ou por õecemunecãc do Congresso, os inte

resses e d1.reJ.tos daa necõee indígenas.

tJ PLENAAIO r

EMEI'lDA lPl1649·0 m~ --'

tJ Const",tuinte AMAURY MULLER I ~;;o.:=J
) [ITili~1JY

EMENDA lPl1648-1
fl

JUSTIFICAÇÃO

A aprovação desta emenda reduz a extensão do d1spo<;J.t1.\~,

permJ.tJ.ndo a eventual supreesão do art 428 do proJcto o recol"·~

C1.mento destes dire1.tos assegura a sobrevJ.vência físJ.C.:l e CUltU!'ll

áas nações 1ndígenas, pondo fJ.m ao etnocíd10 e genocidJ.o quo se tem

comet1do. E!õltabeiecer-lfies ü. capacidade processual avança em rela

ção à ~laborüção do leg,1.slador ord1nár1.o de 1910 c rompe a dcpe:-den

da que as nações J.ndí.genas têm suportado em. relação ao Estado...50
se desobriga, porém, a União, da assistêncía que é dev1da a est1.S

naçõeS - como, de resto, é deV1da a todos os cidadãos - consJ.deradas

as espec1ficidades própr,1.as das nações indígenas.

Art. 424 - sd:o reconhecidos às nações 1ndígenas SOUS 1;1-:-eJ.
tos origJ.nârJ.os sobre as terras que ocupam, sua organ1.zacào soe:.a.!,

seus usos, costumes, línguas, crenças e trad1.ções e a capat.,1.d,!de

processual para a defesa destes d1.reJ.tos.

parágrafo Onico - Compete à UnJ.ão a proteção às terras, ':ns

titu1ções, pessoas, bens e saúde das nações J.ndígenas e seus mC::::lrO::l

Dê-se ao art. 424 do ProJeto de constJ.tuição a seguJ.nte redüção:

Art. 425 - são bens das naeões indigenas as terras por elas

ocupadas, as xaqueaas naturais do solo, do subsolo, dos cursos flu

ví.eas , os lagos ãccafaaeõcs em seus í.ama.ees doma.naaa s , os r10S que

nelas têm nascente e foz, e as J.lhas f Luva.aa s e lacustres.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 424

PlENARIO

S lo - São terras ocupadas pelas nações ,1.ndigenas as por

elas haba t adas , as uta.Li.aedas para suas atavadades produtnas e as

áreas necesaâxaas à sua reprodução fisJ.ca e cultural, s equ-tdc seus
usos, costumes e tradições, :Lncluídas as neceseãeaes à preservação

do meao ar-ba.ence e do seu patrJ.mônJ.o cultural. I
§ 20 - Os bens e dJ..re1 tos das nações 1ndigenas são J.nal1.e

nãveãe , J.mprescrJ.tive1s e J..ndJ.sponíve1s a qualquer título, exceto I
os bens ~óve1s, ~que são alienáveJ.s.

S 30 - são nulos e extanecs e não produz,1.rão e ãe r tos Jurí

dicos és atos de qualquer natureza que tenham por obJeto o domfn a.o , I
a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de bens amévea.s das na- •

cões J.ndigenas, não dando estas nulJ.dade e e:l..t1.nção dJ.reito de ação

ou ,1.ndenJ.zação contra a União ou as nações indígenas.

Art.l Q ~o brasl.leiros nat.ural:Lzados os que, na .fo~ma da lei,

adquirJ.relt' ~ cJ.dadania bras3..~e:l.ra, e~3..g:l.das aos orl.gináxios dos paí
ses de ~íngua. portuguesa apenas rcsl.dência no Bras11 por um ano l.n1n
terrupto e _doneidade moral

JUSTIFICr..Ç!O

A aprovação desta emende pc rrru t e n supressão do art. 426 do
proJe.to •

S fundamental manter no texto consea tucacnaã o eãencc dos

bens das nações indígenas, para que cesse sua depredação e eepci.aa

ção, que aneva.eevefmente causa a destruição das populações 1.ndige

nas. A acepção é a pregada por Osny Duarte zexeare (Const:LtuJ.nte 
AnteproJeto da cceueeãc Afonso Arinos comentado, pág. 4l1, para

quem as terras ,1.ndigenas deverJ.am ser "ecnsaõexeõae eeeeançearae e

as tribos traladas como nações amigas, às qUB,1.S o povo brasJ.leJ.ro
invasor deve uma reparação eterna". O texto não traduz, na total,1.

dade, o redacaãasmc do autor, mas garante às nações J.ndígenas, na

eseeaxe de urna cara tradição Jurid1ca brasJ.leira, CUJa sede consca-.

cucaone t remonta a 1934, mas que, segundo João Mendes aüruce , tem

or1geI'l Já no Alvará Réq1.o de lo de abrJ.l de 16BO, os bens e garan

tias sem as quais d,1.f1C:Llmente subs,1.stJ.rão.
As eonstitu1.ções não são eternas, nem imutáveJ.s. Se, no fu

turo, eeeaveree transformadas as r~lações com as nações J.ndígcn.o.s,
de modo a ser possível uma convJ.vênc1a· 1nte1ramente pacíf1ca com

elas, talvez se possa reestudar a dJ.mensão das garantJ.as ollgora ex

pressas.
Reduz,1.-lilS agora, porém, seria determinar que as n<lções ,1.n

dígenas não alcançarão, Jarna1s, este futUro deseJdveL
Por J.sso, J.mpõe-se estabelecer os preceitos que lhes prese:

vem a sobrevivênc1a fiSJ.ca e cultural, como um legado dCl,:-.ado às f,01
turas gerações l.n~igenas e não-l.ndigenas. Além do patrJ.I:lÔn10 cultu
ral sem par que as próprJ.as naeões indígenas representan, S\I<:1S ter
ras e bens são uma reserva ambicntal e banco genético de flora e

fauna que as gerações futuras saberão v111orJ.zar.

SIGMARINGA SEIXAS

Esta elllenda deve ser aprecJ.ada conJuntamente com a cmcnê"l ao

art. 19, por nós oferecida. Nesta, propõe-se redação coerente cc~ a

daquel.il,. em que ;'e estabeleceu a distinção entre os concC'.lton dL" ntJ

cional;l..dade e cidadani4, reconhecendo-so o caráter plurinacional do

Bstado brasileiro,:- Pelo. mea1lOs"JilC)tivo.. que inf'orJftus a n:cessid3.~e

Parágrafo On:.co - A lei não estabelecerá dist:Lnção entre b:a

sileiros natos-e naturalizados, salvo os casos prev:Lstos- nesta Cons
tituição.

EMENDA ADITIVA/SUPRESSIVA

DISPOSITIVOSE}IENDll.DOS· AR'!'. 19 1 II E ART. 20
CÜ

"" ,f.WtrH"/A. /\ol~.
~?:g~I:;"~.0d.ok.;C4.W tt" lIf.'; VAr.i,?.t -I< v

J\c;reSGilP"il Gil 1111" artlgs; sem 8 Iõ'BR1êei:íàe de item 11 àe a!E't; 19 e êo

&lft 20 do Pr03eto de CORct t",'j'~ ; :;gm a &OSlôHlte );od2'j'iel

r.-r-----------"""'".,,,<".,.----------~

r;r------".,."""""..,.====~~==::
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5IGHARINGA SEIXAS

ZMElUtA MOOJFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AR'!'. 425

Dê-H ao art:.. 425 do projeto de CODl!.tituiçio a ••guinte nd..çiol

nação.

DAS NACOES IND1GENAS

JUSTIFICAÇi\O

A emenda propõe adequar o texto cOhst:LtUC:Lonal com a rcal:L

dado, cientif1.camente demonstrada, de que o Bras11 é um paí.s pll.:a
nacional. Conv,1.vem no terrJ.tório brasileiro os naciona1s não-incH:g!!,

na. com as- mais de 170 nações 1ndigenas, cUJos nomes preenchem todo

o abecedário. Os indJ.os não são, apenas, "indios", sercs isolados:
de qualquer contexto que não seJa, por fJ.cção legal, apenas e tão

sOJllente o Estado; os 250.00<l ind:Los que sobrev1veram ao brutal I:l<!.S

sacre que' lhes foJ. ,1.mposto, além de seus nomes pCSSO<l:LS, l.dcnt,1.f1

CDm-sc segundo a naeão a que pertencom ApurJ.nã, BakaJ.ri, Dessana,
Erikbatsa, Fuln,1.-ã, GuaJã ••• O e>.ame cientifico conclu1rá que to

dos estes preenchem os elementos que Manc:Lni (Della Naz:Lona11 tã

comme Fondamcnto deI D1.r,1.tto de1le Gentil ou Haur1.ou (Précis de

Droit constitut1.onnel) clencaram como integrantes do conce1.to de

Nação, contudo, não se con.funde com Estado. !lá estados que

n50 congrcgam n totalJ.dndc de umn nação, asr.im como os há congre
gando mal.S de urna nação. Nação é uma real,1.dade soc101óg,1.ca que, co

mo todo fato socl.ológ:Lco, tem reflexos no mundo do d,1.reito. Estado

é tulll realidade JurIdl.ca, à qual se submetem seus c,1.dadãos, inde'

pendentemente de suf' nacl.onalidade.
Entre nós, Osny Duarte Pereira fConstJ.tu1nte - AnteproJeto

da Comissão Afonso Arinos comentado, piíg. 107), é dos que, recente

mente, reiterou o entendimehto de que~ de fato, os indios conformam

naçõ~s.

Acatar a denominação proposta, aC1ma de tudo, além de colo

car a constituição brasile),ra entre as mais modernas, sign1.f'l.cará

a renúnCJ.a expressa a todo ran~o colonJ.al,1.sta, que no dJ.zer de

Osny Duarte Pereira "vem favorecendo a destru1.ção dos valores cul

turais J.nd!genas e os ma,1.s vergonhosos assaltos aos bens dessas

minorias", com quem. temos pratJ.cado urna "civJ.lização de hunos" lobo
cit., págs. 41/42). Significará, sobretudo, atender ao aplÜO pun
jente do mesmo autor - ·resgatar a divlda que nos envergonha como

povo dito ciV11izado·.
• A' pouca expressão do total da população l.ndigena não deso-

briga a e}"istencia de um capítulo especif,1.co sobre as nações indí
genas. ·pela depopulllção que sofreram, a sociedade adventieJ.a é <l

única responsável. As estil'llat,1.vas calculam esta população t em 1500,

totalizando tna,1.s de cinco milhões de pessoas! Embora atJ.ng1.das pro

fundamente em sua extensão demográfica, as nacões indigenas sobre

viventes preservam suns identidndes própr1.lls, graças ao que, J.nclu
.ive, continuam existindo para, dependendo do que se lhes assegure
nesta constituição, continuar enriquecendo o pinncl cultural do Drn-

~

Di-se ao capitulo VIII do Titulo IX do projeto de Const1t\lição a sc"
quinte denominação:

EMENDA MODIFICATIVA A DENOMINAçJi.O DO CAPITULO VIII DO T1TULO IX

11 - os nascidos no eseeanqe i.ee , de pai ou rrãe br-as aLea r-a ,

desde que algum ôeães eseej a a serviço do BrasJ.l ou que eejam regJ.s

trados em repartJ.cáo bras:L1aira corrpetente ou que venham a r-es ad a.r
no Brasil antes da maJ.orJ.dade e, alcançada esta, optem pela cadeda

nia brpsl.lcira,. em qualquer eeaec,

Parágra'fo Ilmcc - Os membros das nações indígenas nascrdos

no BrasJ.l posauem nac ronaã.adaãcs próprJ.as, sem preJuí70 da sua CJ."

dadania l:lrasilcira:

JUSTIFICAÇ1l.0
A emenda propõe que s c assuma, J.nstatucionalmente, o cará

ter plur.tétnico c plurJ.n.:zC'.l.onal da sociedade e Estado brasJ.leJ.ros.

A confusão entre os conceitos da: nacaonaã.adade e cadaduru.a eedaecn-.

eca-se com a formação dos chamados estados neetcnaae , poa.s aronda.c

à idaolo(}J.a sob a qual foram crLadcs , Atunlmentc, contudo, a'> COllS

tituições modernas recusam-se a J.dcntJ.fJ.car t~J.q concc i eos (confJ.
ra-se, por exemplo, o art. 20 (1) da Const:l,tuJ.ção de 1974 da RDA:
o art. 46 da ConstJ.tuição de 1978 de Espanha), reconhecendo que

·0 Estado é 'Uma forma polit),ca, adotada por um povo, que constJ.tuJ.

UMa nação, ou por vários povos de nacaonaãadaães dl.ferentes, para

que se submetam a um poder público soberano" (De Plácido e S1.1va,
Vocabulárl.o Juridico, 100 eC!., Rio de aeneaxo , Forense, 1987, ver
bete ·nação"l. Aprec1ando a emenda nO CS3907-6, do senador AlmJ.r

• Gabriel, ao eneeprejeec de Const:J.tuição, o J.lustre relator da Co

missão de SistematJ.zação temeu que o .reconhecamerrto das formas pró

prias das nações J.ndIgenas pudesse "ense j ar- interpretação ambigua
acerca do caráter de c Ldadana.a dos membros pertencentes a estas na

ções·, opinando pela rejeacêc da emenda.

A redação agora proposta, porém, afasta tal temor não só

pela explic:Ltação contida no parágrafo únl.co, mas também por resqa
'tar entendimento doutrinário que Já tem escola, quanto à dJ.stJ.nção

entre nacaonaLfdade e cJ.dlldania, e a poss Lba.Ladade de vãrxas nações

se organizarem sob um ümcc Estado, ao qual. se submetem (conf1ra-se

Vasco Taborda receeaxe , A NacionalJ.dade, Lisboa, Jornal do Foro,

1950, págs. 23/24: e mesmo :tlmar Penna Marinh'o, para quem se deve

usar os termos cidadão e naeacnaí, como equivalentes ·por meta.vos

práticos·, reconhece que "a realidade do mundo é a de nações sem
Estados correspondentes a Estados aglutinalldo aaveeeae nacões'",

elll Tratado sobre a Nacional1.dade, volo 1Q, Rio de Janeiro, Depar

tamento de Imprensa Nac,1.onal, 1956, pág. 491.

O obJetivo ma,1.s importante da proposta ê, contudo, estabe

lecer constitúciona1mente a renúnc1a ao colonl.alismo historJ,.cnrnc:m

te imposto às nações indigenas brasileiras.

EMENDA lPll644-9
f'-' SIGMARINCA SEIXAs

EMEI'IDA lPl1645-7
!!J
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adequada.

pU....'o/e~~'nl~/&u.eQ~',.lo ,

'uTO/..'n'.'e.çb -,

A nova redação dada ao caput do artigo nos parece mais

[!c;';"~~

f'Çi~ffil

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 5l:l ITENS r "E'!V

JUSTIFICAC~O

Substitua-se o Art. 5Q pelo seguinte:

Art. 512 - O Estado brasileiro, submetido aos designios

do povo, terá como rInalidades internas fundamentais

1- construir uma sociedade livre, justa e so.l IoarIa , na

qual o acesso 'aos valores da vida humana seja igual para todos i

II- consolidar a identidade povo e Nação pela integr.!,

ção de todos nos processos das decisões nacionais, das pol!ticas de
procedimentos e dos projetos e ações para o desenvolvimento econôm!

co e social, cuja reciprocidade não pode ser abstraidai

IIl- empreender, por etapas planejadas e constitucional
mente compulsórias, a erradicação da pobreza e a interpenetração

dos estratos sociais, de modo que. todos tenham iguais oportunidades

de viver saudável e dignamente,

IV- favorecer o sentido social da liberdade, pela ação
isonômica do Estado.

A inclusão dos Territórios no texto do cecut justif!

ca-se, pois, de qualquer forma, eles integram a federação

No caso do item IV, a redação apresentada nos parece

mais adequada.
A modificação proposta no item VI visa substiuir a e,!

pressão "plena llb~rdade de assunção de ideologias l1 por 'plena I!
berdade doutrinária", que também nos parece mais adequada

JUSTIFICAç~O

O artigo zs - caout e os itens IV e VI do Projeto de

ccnst.Ltufçêo da Comissão de Sistematização passam ter a segui!!

te redação'

Art. 2l:l - A Repúbllca Federativa do Brasl1 é consti_

tu.íoa , sob regime representativo, pela união indissolúvel dos E!

tados e Territórios e tem como fundamentos:

I - # •••••••••••••••••••• " •••

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

m - . " . .
rv - a dignidade da pessoa humana, assegurada pela im

possibilidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos

direitos e llberdades fundamentais, ressalvadas as s í tyações de

correntes do estado de defesa e do estado de sítio,

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI :- O pluralismo político, como garantia da plena 1.1

berdade doutrinária e formação de partidos, exceção feita aos
ideárÍos, que, neqandn 05 fundamentos constitucionais da Nação,
procuram legitimar minorias no exercício dos poderes do Estado.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 2l:l - CAPUT E ITENS IV E VI

EMENDA lP11654·6
l:J CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

teve de desell'penhar e desempenhou, o papel criador, illllUlsionador que todos JteJ!.\
conhecemos, e que ainda há de desempenhar notadamente no campo da pesquisa e da

indústria aeronáutica. Mas hoje não é mais possível negar-se a maioridade de avi

ação civil, sua importância e, em conseqoêncía, o interesse da sociedade brasile!

ra em instrurrentâ-la diretamente, como fator do nosso desenvolvimento
Objetivos e níssões diferentes tendem a aeentuar essas diversidades,

por força desse mesmo, desenvolvimento, ge~ando contradições.

ReôJlmente, seria inevitável que dessa ótica militar-voltada para s~

gurança naelonal, por isso que afeta exclusivamente às Forças Armadas-aplicada de

modopermanente e uruteterat a uma atividade civil, tivessem decorrido serias di.2,

torções Apropriado pelo hermetismo que envolve tudo o que toca, ou é atrelado a

segurança netconej., o setor tem sido inacessível, tomando-se decdsões vitais para

a Nação sem que ela pertfcrpesse cu sequer tivesse conhecimento dos fundamentos e

propésí.tos de tais decisões Qual a política do transporte aereo brasileiro? Quem

a traçou? Como vem sendo ela executada? Atende efetivamente aos interesses da s.Q.

ciedade? Poderia atender melhor? Quem avalia seus resultados? Nada se sabe po.!.

que a aviação brasi1ei~a é lJ1l compartimento estanque, dentro do qual se conjugam

dois fatores preocupantes' A tendência monopolística, hOje tmlt~ ue três e.!!!,

presas (una das quais estatal) a detemunaren, em conjunto com as eutomoades mil!

teres, os runos da nossa política do transporte. Por incrível que pareça, o co.!!.

trole militar da aviação civil s6 é praticado na Aménca Latina por n6s e pelo p~

raguai, e no resto do lI'tJndo apenas por Angola, Gana, nnne, Bissau, Eti6pia e Ar!

bia Saudita.
Aí estão deformações de todo o tipo a atestarem que o setor precisa,

urgentemente de transparência Os trabalhadores, aeronautas e aeroviários, a rec~

terem tratamento discriminatório(inclusive legal), sujeitos não s6 ao poder econ~

mico dos eecreçaoores, mas tambéma una estrutura autoritária que indefectivelrrcnte

se tem postado a serviço deste, a gestão milltar de serviço públlco resulta sempre

em distorções dessa natureza. procura-se obter obediência ao invés da negociação,

e as reJ.vindicaçõcs, por mais justas, são tomadas por manifestações de indiscipl!
na, quando não de atentados à segurança nacional. Aí está o elitismo que tema
o transporte aéreo lnacessívél eu.nove •

Um oals moderno não oode tolerar a existência de

setores imunes à oarticioação da sociedade , e Dois , ao qves t í.cng

mente do seu rendimento social .Como ocorre nos setores marítimo e

terrestre, a aviação civil será sencre oarte integrante, reserva'

auxiliar a ser mobilizada em terno o de guerra na defesa do Dais Para

tanto não há necessl,dade de tutelá-la militarmente. Do contrário o

Exército e a Marinha teriam de controlar diretamente as rodonas •

ferrovias , oortos ! navios ! ônibus urbanos , o que não e de rod:

algum desejado oor essas Forcas Armadas orecisamente oerQue as ce~'

via ria de sua alta missão. Instituições Nacionais eermanentes não '

cedem ser transformadas em gestoras miliares de serviços oúblicos I

não ser em situações emergênclais graves , oor determinação do Prelo

dente da Reoública •
A força Aérea Brasileira não necessita dessa t,h

tela .Dotado de um corod de escol , de oficiais e técnicos que a c~

oacitam a modernizar-se , ela está , em termos tático-estratégicos,

em condições, de mobilizar todos os setores da aviação civil COm e

eficiência e raoidez desejavéis em caso de ameaça externa ou às in§.
tltuições democráticas Aí estão os crame í rcs nasscs da aviação, c

Correio Aéreo Nacional, a oarticioação nessa eoooéia do desbrav6i1e!:,

to e integração nacional onde ainda há muitas oáginas gloriosas a
escrever, o salvamento, a nrevenção de acidentes e a indústria aerE.

náutica, a demonstrar a sua envergadura de instituição adulta, cor;
grandes serviços orestados ao Brasil irias não se oode fazer à -so

ciedade civil a injustiça de consiqerá_la iocaoaz de oraanízar-se
em qualquer domínio do conhecimento ou atividade.

Ao contrário, não se oode imaginar qLle a aviação ci

vil cassa orescindir o aooio da f.A B. sobretudo durante a fase de

transição, em que deverá contltuir seus cróorios quadros e sistemas

e Dosivelmente red;finir a oolítIca nacional do tráfego aéreo. Um co.!!!.
oleto divórcio de açeies e oersoectivas, que não existe, aliás,no mu.!!.

do inteiro, s6 desserviria ao Brasl1 A formula ideal éa a da inde

oendência coooerante4 A bem da aviação civl1 e da F.A.B • A bem Bra

sill

A atual Const1tuição aborda a questão das Reg1ões e Áreas

Metropolitanas no seu art1go 164, ficatJ.do a explicitação dos pran

cípios que fUlldamentam a sua existêm:a<l eeseeaece à Lei Comp1emen
tar na 14.

O exame do problema pela Const1tuinte atual comprovou a J.n~

ficácia da legislação vigente e a inadequação dos mecanasmoa , ms
trumentos e medaâes decorrentes das políticas postas em prátJ.ca
nos úitimos decênaoa,

O receio de enfrentar uma rea11dade atemorizante e irref:t:ei

vel de concentrações urbanas em megasmetrópoles, onde certamente,
vigerão o caos político, adlll1nistrativo e econômico-social e suas ~ #

mazelas de insegurança 1ndJ.vidual e ccãeeava, da violênc1a, da

sub-hab1tação, das cond1ções mín:r..mas de saneamento bás:t.co, de 5a.!!

de públ:t.ca, de transporte coletivo, de educação, de emprego, de
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, de uso do s2

lo, de lazer e de equilíbr:t.o psíqu:t.co das populações que nelas h-ª.

b:t.ta; tem motivado a preocupação de organismos e inst1tuições in
ternaciona1s insuspe:t.tos, quanno à 1mpossibil1dade de estancamento

e inversão do fluxo nu.gratório e a expansão descontrolada das gran

des cidades.

Foram inúmeros os libelos candentes e Judic:t.osos de pensad.Q

res, intelectuais de renome internac10nal, urbanistas, sociólogos

e histor:t.adores, que nas últimas décadas vêem alertando a Nação p.!!

ra as consequênc:t.as das rápidas transformações e 1Dutaçõcs SOCl.Q:;J.S
decorrentes da revolução industrial e da revolução científico-teg

nológ:t.ca do f~nal deste eécuâc , balisando a vida das grandes ccn

centrações urbanas. Estudos formulados pela FAO, CEPAL, UNESCO,

UNCTAD e pelas FORD, ROCKEFELLER, CALOUSTE e GULBEK:tAN FOUNDATIONS

ou a eneevdêec peospeeeave de eminent,es personal:t.dades necaoneãs

e eeeeançeaeae, t.ea.e como Gunnar Myrdal, Louis Joseph Lebret, Nel

son Werneck scaeé, Josué de Castro, Anhaia Mello, Prestes ereaa,

Guerre:t.1:o Ramos, Osny Duarte seeeaee , Ignácio Rangel, Villanova Ar.

tigas e J ..C. de FigueJ.redo Ferraz vêem diagnosticando, com precl.

são e clareza, a necessidade de um ordenamento Jurídico-instit.!:!.

cionel a respeito.

Urge, pois, compelir a Nação Bras:t.leira, através de sua lei

magna, para que cons1ga o domínl.o do homem sobre o processo do

crescimento urbano, atualmente desordenado, dando-lhe organ1cJ.dade

e harmonia, hOJe inv1áveis com a legislação vigente, que ccncen

trou Das mãos da União a ma:r..or parte dQ bol.o tr;t.butár10, I"icando
uma pequena parte para os Estados, mUJ.to pouco para os MunJ.cípl.os

e nada para as Áreas Metropol:t.tanas, estas submissas à maior ou m,!!.

nor conscientização dos detentores do poder quanto aos problemas.
e sequelas resultantes dessa irreversível realidade factual.

Em face õceee realidade, impÕe-se um tratamento d:t.ferencl'ª.

do para as Arena Metropolitanas ou megalópoles brasile:t.ras, o que

jiustifica a presente emenda ao ProJeto de Constituição de 9 de J!!

lho deste ano a qual, além de institucionalizar as grandes conc::c!!.
trações urbanas, busca instrumentalizá-las com a criação de um fUl!

do especial - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO INTFGRhDO -ea
diante a vinCUlação de um percentual de todo o universo de __ tril,u
tos federais, estadua:t.s e mun:t.cipais ôeata.nedo a atender às desp.!!

sas de projetos de desenvolvimento :t.ntcgrado dessas reg:t.ões ..

Outrossim, mister se faz delegar, além dos me:t.os, também o

poder de decisão e de del:t.beração para não só el~borar, mas exec!!
ta.r projetos, programas e planos das lJlegalópoles, bem como adm:r..ní.§

trar os recursos do F.M.D.I. acima c:t.tado pelos que, responsáveis
pelo cquac10lUUllento de soluções, estão também iwbuídos da legitimA

dade popular o dClDOcrát1ca: os Prefeitos e os Presidentes das ClimA

raa dos' municípios que cOlllpoem as :Areas Met~opolitanas.

Creio que a proposta de emenda OÜ apresentada traduz as
mais lí'dimas aspirações da comunidade bras11eira das grandes metrQ

poles.
Cumpre-me, outrossim, alertar que a aprovação dessa emenda

1mplicará Da necessidade de compatibilização dos art1gos 274, 2'75,

276, 277, 278, 279, 280, 281, 331, 463 e 493 do presente ProJeto

de Constitu:t.ção.

.mSTIFIC1\TIVA

NDEl DE CARVALHO

5";"~~

FW"~;m]
......."""CO~lSllo/...eo~'..... ,

IV - ..

xual".

11 _ , ••••••••••

111 '- •• ,.......... • ••••••••••••••••••••• , ••••

a) ••••••••••••• , ••••••••••••••• , •••• ,.,." •••••

b) Suprima-se

c) ', ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) .
e) Suprima_se

f) Suprima-se, no texto, a expressão "orientaçã:l se_

trinas"

rcuo/~~I"'le.Ç;:O,----------~

d) SlJbstitua-se, no texto, o vocábulo "ideologias" par It~

I
O Art. 12 do Projeto de Constituição da Comissão de

Sistematização passa ter a seguinte redação -

Art. 12 - ••••••••••••••••• # ••••••••••••••

I - ......••••• . .•.....••••.•.. # ••••••••••

d) na impossibilidade comprovada de assegurar •• ...

A retirada da expressão "fundamental" do item I objet!
va evitar a repetição da mesma, já existente no caputj além disso,

s6 o fato de atribuir, a todos, os valores apenas fundamentais, e,!

cluindo os outros, já é uma discriminação il!!.prõpria, no dispositivo.

No ,item IV, a extravagante expressão "ação equall2:adora"

foi substItuida_por "ação isonômica", bem mais adequada

Por fim,foi suprimido o item V. já por demais criticado •

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO TlTULO Il, CAPlTULO}J" ARTIGO 12. ITENS I,d;

I, 9i !II, b; IIl, e; IIl, f, IV,d; IV,~ c,IX,dj XIV e XV,k.

g) em estado absoluto de necessidade, ninguém •••••

f: PLENARID

EMENDA lPl1655-4 '"'". -'--_~
(!J CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

JUSTIFICAÇAO
O direito de reforma agrária é um direito da família.

A concessão do título de domínio somente em favor do ho

mem, marido ou companheiro, tem provocado injustiças soclais

No caso de morte do esposo ou companheiro, à mulher_viú_
va nllo resta nenhum direi to sobre a gleba •

A fim de evitar mais esta discriminação contra a mulher,

defendemos que o título de domínlO seja outorgado ao casal

~~ -\-...\.~ Qu.a..Q ,",,:, 'P,6 . I

~ ck., l(JWAk ~.cLu_ - "f-L

J!-,,""'- ~ .Pft.pe

ca."",,,,,'bt>,;.;;,,',, ~,vl/b, - Pn D~_ Ri
~~ AI,-, "'- - ?s~

4íF. /!,{~.
W~·~ (]ntdtú _7/)s
lJ~ o/Q. .J1<;ik. - fÇ,# f!,

/U(f}-?'lU-Ci. .(;,"?i fú-< "f-

Adite-se ao Art 322 o seguinte parágrafo:
Parágrafo único: O título de domínio será conferido ao hOlllem e

a mulher, eSposa ou companheira

L....::::::::..:.:.:.:.:::.:.:...==-===- --', r'~~';'~
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EMENDA lP1l652·0
tJ CONSTITUINTE WILMA MAIA

• LE~..'o/CO~11110/1""'O~'lIlo ,

Maior a participação, mais democrático o governai emqualquer scci~

dade democrática, s6 pode ser o governo de todos, governo civil. Nosso país vive

hoje essa fase de retomada do poder pela sociedade, institucionalizada na Asse:!!!.
bléia Nacional Constituinte. Não a mera redemocJ:atização política, porque também

objetiva a estruturação de um Estado capaz de definir e concretizar os direitos

sociais. Dentro e fora da constituinte questionam-se estruturas, slstemas, proce.,2,

sos, fOIfl1Jlam-se diagn6sticos, discutem-se soluçi:ies Há UlIasaudável ebulição s.2

cial, uma tensão de forças eminentemente democrática. O Brasil enf.lJllse quest:ima

COTO não ~la deixar de ser, o sistema de aviação clnl partleula!.

mente importante nUllpaís de dimensões continentais como o nosso haveria de ser

também questionado na !"edida em que, orientado, coordenado e controlado pela Fo.;:

ça Aérea Brasileira, escapa ao conhecimento da sociedade.
As Forças Armadas não são meras setores da Aãnlnistração Pública

Elas são mais do que isso institulçi:ies nacionais, permanentes e regulares dest!

nadas à defesa da Pátria e à garantia dos Poderes COllstltuídos, quando por estes

convocaclos

~ portanto lncOlTpreensível que todo um segnento, lrrportantíssimo, cb

nosso sistema de transportes permaneça submetido aos critérios e perspectivas de

una instituição armada cuja missão específica e constitucional repele o desemperho

de atividades civis Conceda-se até que nos primórdios da aviação e Aeronáutica

EMENDA ADITIVA

DISPOSIçOeS TRANSITORIASJTl~ K'/ fn'L<:L: U1'VtW-t #

I
Art. O Sistema de Aviação Civil será vinculado à AdmiOl.straçãc

Civil de forma progressiva no prazo de quatro (04)" anos A i,!!
fra - estrutura aeroportuária e dos orgãos de controle de tr.§.

fego aéreo , continuará a ser usada de forma compartllhada, ser:;

acarretar despesas adicionais , e conforme dispuser a lei

3USTIFICliTIVA

EMENDA lP1l651·1
f'l
f? PlENARIO
r.r----- Tu1o1Inl"'e.çOo --,
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EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379 _ CAPUT

JUS1IFICAÇ~0

üê-se ao~ do art. 379 a seguinte redação:
Art. 379 - A União aplicará, anualmente, nunca menos

de treze por cento, e os Estados, o DIstrIto Federal e- os Municí
pios, vinte e cinco por cento, no mínImo, dos respectivos orçamentos
globais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Daí oeccr-rer ran duas realidades: a permanêncIa e o r!,
torno dos professores, justamente, Qu;.ndo eles, após tantos anos
de at ivtdede docente em sala de aula, se tornaram capazes de uma
conciliação entre o teórico e o prático Nesse caso, o importante'
não é reduzir esses professores aos Lmu tes de uma sala de aula mas
aproveitar sua experiência e competência em formas de tutoria etc

O Bras!l é um dos poucos países no mundo que não apr..Q.
ve í ta a exper Iênc ra e competêncIa de um profissional de ensino s,g
perIor em sua plena' efervescência. Heidegger, Jaspers, Marcuse,por
exemplo, ccntmuaram a exercer um papel nas Universidades, embora
com redução de carga horária. Um dado concreto o Insti tuto ~la!!.

guinhos, no RIo de Janeiro, fez retornr seus cientistas e pesquis..!
dores, alguns maiores de 70 anos.

Dois grandes humanistas e fll-osofos, Leonardo Van
Acker e ~ Alexandre Corrêa morreram aos 90 anos Após aos 70 anos ,a!!!
bos exerceram um extraordinário papel, não nas instituIções ofociais,
mas na PUC-SP, pioneira esta, graças à sua Fecu.ldade de filosofia,

Ciências e Letras de São Bento, no ensino de f!losofia no País.

No passado, tivemos o exemplo do Pe , Augusto Magne, SJ,

helenista emérito e que, apesar de aposentado, continuou em suas
pesquisas diuturnas em Filologia. O Senador Afonso ArInos, o 9ra!!.
de ccnat í tucfcnaf Is ta , e o jurisconsulto Higuel ReaLe são confir
mações de que a aposentadorIa compulsória é uma excrescência.

A compulsória atingiu Heráclito Sobral Pinto como pr.Q.

•ressoe do Curso de Jornalismo com subordinação à Faculdade de F!-l2.
acrfa, CiêncIas e Letras da antiga Universidade do Brasil. Mas não
o atingiu como-extraordinário advogado.

o art. 379 do Projeto de ConsUtuiçl:lo consagra a hI,!
.tdrlca contribuição do ilustre Senador João Calmon no que dIz eescer
to aos recursos para o ensino público, elevando ademaIs de 13 para'
18% o indice de cálculo Que anualmente a UnIão tem Que fazer para
conveniente manutenção e desenvolvimento do ensIno.

Se a chamada "Emenda Calmon" Já constitui memorável
conquista, a erevecêe proposta do !ndice é um avanço notável e pode

ser realmente eficaz instrumento de combate às dificuldades notórias
que-et.rcpefem hoje o ensIno público brasileiro.

• Contudo, não será essa a realidade, se tivermos pr e
sente a descentralização tributáda Que, democraticamente, fortalec,!!.
râ , na Nova República ou Nova Constituição, os Estados e os Municí
pfcs , reforçando a Federação e rompendo o atual modelo centralizador
do Estado.

A descentralIzação tributária fatalmente terá que r,!.
duzir a receita de impostos Que serve, atualmente, de base para da
"Emenda Calmon" e nh ensino público terá sua sitUação muitíssimo agra
veda, em que pese' à elevação do índice de 13 para 18";. E isto prin
cipalmente se nos reportarmos ao disposto no § 29 do art. 379 no que
se refere à repartição dos recursos públicos.

r,r 'tltellu."....;b

.EMENDA lP1l661·9t: CONSTITUINTE PEORO CANEOO

fl PLENMIO
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EME;NOA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 377

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 145.

I
O artigo 3-77 do ~ro.jeto passa a ter a seguinte

redação.
Art. 377. A s universidades gozam, nos termos desta

ConstituIção, de autonomias dIdático-científica, administrativa,ec~

nomica e financel1'a, obedecidos os seguintes nr.rocrcrcs s

I .•..•.•••••••..•............•••••.............

11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ConsIderando Que o exame cfe contas ê função privat!
va de Contador e considerando Que as formações profissionais de j.!!
ristas, de economistas, de rInancistas e administradores nem sempre
lhes dão condIções de executar audItagens na área da contabilidade'
públi~a, o artigo pode ser enriquecIdo com a figura do principal que

é o Contador.

limIte.
A ConstituIção é o fundamento da autonomia: é o seu

Se a autonomia da universidade deflu!sse de- lei .quc
é uma regulamentação de norma constitucional, seria perfeitamente '
eeeervei que essa autonomia nesse- a ser limitada pela leglslaçdo,
sujeita, portanto, ao arbitrário do Poder Executivo.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICACJ:lO

A êducaçãe destoante dos p;IncIpios da Soberania Nac.i.o

nej , tende ao perigo de associar-se, mesmo que em casos raros, a
determInantes exteriores ou estrangeiros que podem deecarac ter i aa
la dos fins a que se propõe.

Art. 145 - Os ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos dent.r-e brasIleiros maiores de trinta a cinco
anos~. de idoneidade moral, de reputação Ilibada e notórios conheci
mentos contábeIs, jurídicos. econômicos, financeiros ou de admini.!
tração pública, obedecidas as seguintes condições

JUSTIFICACAO

Acrescente-se ao caput do artigo 145 o têrmo cootabefs

Parágrafo ümco , A educação será promovida e Incent Lca;

da por todos os meios,. com a c~laboração da famI1ia e da comumd~

de, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao cOMproMisso"
do Ensino com os cr rocrprcs da liberdade, da democracia, da sob:
reme nac.rona t , do ben comum e do repúdio a todas ea remes de P:'!:

conceitos e de discriminação.

!!J PLENARIO

EMENDA lPl1658·9
110NSTITUlNfE PEDRO CANEDO

EMENDA lP1l659·7 .
I'l CONSTITUINTE PEORO CANEDO

k) Dê-se a esta alínea a designação de I, redestmanco

se, em sequêncfe alfabética, as que se lhe seguem.

JUSTIFICAC~O

Na alínea B" do item I, do Art. 12, emendado, pro
pomos a substl tuição da palavra "exercer", por "assegUTa'1''', jã ce
nos parece mais adequada

A modificação proposta para a al!nea!a, ou seja. a
substituIção da expressão "por absoluta incapacidade de pagamen to"
por "em estado absoluto de necessidade", justi"rca-ae por ser a
expressão reconhecida na doutrina, inclusive na doutrina social da

Igreja.
A supressão slJgerida da alínea .ê. do item lU just!

fica-se, já que se desconhece o que se-ja "exercício popular da sS!,
. beranIa".

A supressão sugerida da alínea!, der Item III justl
rica-se, já que se trata de Uma disposição r.rs rver , Que, natural
Mente, o próprio relator já deverá ter couigido.

A retirada da expressão "orientação sexual" do te,!
to da alínea.! do item- III é sugerido em face de Jâ implícita -nc

.terllo "sexo", precedente.
A substituição, no texto, da alínea s. do Item IV ,

do vocábulo "ideologias" por: "doutrInas", destina-se evitar o se!!.
tido ecreerec da rererãde palavra.

Quanto ao problema da censura, tratada na alínea 1. 1

O objetivo é regulamentá-la, e n~o de vedá-la inteiramente. te j
qualquer modo, qualquer restrição é censura, sem Que isso reo.n- .
que nos abusos da censura, quanto às ressalvas, serIa IneceLt éve., !
deixar de mencIo'nar as atentadas aos valores morais reconhecIdcs',
Rela sociedade.

No item V, pre-feriu-se a expressão "pela união me-\
trlJlonlal", já Que a mesma é auscecc ívet. de ampliação- conceitual"
via legislação ou jurisprudência, dispensando o uso de um conceI_,
to tão incerto como o de "união estável".

As duas alineas acrescentadas, .9.. e .!!' ao 1.tem IX.
Um redações iguais ao disposto nos § 3D-e § 35 do Art. 153 ca I
Constituição em vIgor. Seria um ret.rccessc- a não- repetição dos I
referidos dispositivos.

A redação original do texto que se emenda,ltem XIV.

, longa e eesnecessârfe , face ao estabelecido no. !tem II do arti-l
go 272. Além do mais, é também confusa, pois rala de "tributos" t

sell dizer quaí s e a quem. compete.

IX - •••••••••••••••• •••••••• •• ••••• • ••

a) ••••••••• •• •• •••• •• • ••••••••••

bl ..
c) é assegurado a qualquer pessoa o direHo de~ re 

presentação e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direito

ou conha abusos de autoridade.
d) a lei assegurará a expedição de certidões requer!

das às repartições administ1'atlvas, para defesa de direitos e escl.!
rectmentc de situações:

X - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - A SUCESS1{Q HEREOrr/'tRIA

A transmissão, por morte, de bens ou valores está s.!!
Jeita 00 imposto estabelecido no item Il do Art. 272.

XV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••

e).... . . . o.
1 _ Suprima-se. no texto. a parte FInal "qce não te

tão caráter de censure",
2 - ••••••••••••• •• •• •• •••••• • ••••••••••••••

J - Acrescente-se, no texto, na parte final, a expre~

510:"e contrários a moral"
V _ A CONSTITUIÇAO DE FAM!LIA, PELA UNIAQ MATRIMONI

AL. BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER.

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

JUSTIFICACAO

Acrescente-se ao parágrafo único do artigo )71 a e'Cp;e~

slio: da soberania nacional.

Não vemos como excluir os Terrrt6rios da organização pol.!.
tico-admin!strativa da federação, mesmo tendo que mencioná-los, adia!!.
te, como- integrantes da União.

Quanto à modi ficação proposta na §. 6 a• bem pode justi r.!.
tar-se, em algum caso, segundo a poUUca geo-econô.rnica e territorial
do País, que o Território, jif desmembrado de um Estado, possa vIr l!!
tegrar outro Esta'dO, que não o de- origem.

EMENDA SUBStITUTIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: TtTUUY'IVI CAPiTULO I, ARTIGO 49 - CAPUT E § 511

No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematizaç30,
o Art. 49 passa ter a seguinte- redação:

Art. 49 - A organização polit1co-admin1stratlva da ReQ.!1

blica Federativ~ do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal, os TerritórIos e os Municípios, todos e-les autônomos em sua
respect-Iva espera de- ccmcet.êncãa,

§ ]11 _ ••••••••••••••••••• ~'.".""" ••••••••••••••••••

§ 22 _ ••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••• , •••••••

§ 3-· .
§ 42 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 52 - Lef complementar federal dispot'á sobre a criação
de TerrItório, sua transformação em Estado ou sua reitegração ao Est,!
do de origem ou a outros Estados.

§".6f1 - Ds Estados, o Distrito Federal, os Territórios
os Municípios poderão ter símbolos próprios.

JUSTIFICACAD

,--"",~=""--~,-",,,=,-- --!I rr;';"~~
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EMENDA 1Pl1662·7
(JCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

r.r----------.....".."'~,'.---------__.

rrr------ n u JO<CI/ C.... ,'ü/lu•• e...""1l:r -,

/--JU-STIFICAC AO"

folENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 88, LETRA. B

Acrescente-se ao artigo 88, letra b , (J seguinte:

Art. 8~ 0- '" •••••

a) .

b) conpulsoriamente, aos setenta anos de idade para o
homem e sessenta e cinco para a mulher, com a ressalva de que não
haverá aposentadoria compulsória para os professores das instituições
federais de ensIno superior.

r.r tEItO/'"''''IC.~lo _,

EMENDA lPl1660-1
l" CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

t: PLENARIO

se., nos termos do art. 87, §- 22, desta COflstituição,
proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados Quanto

ec. exerc.íc.ío de magistério, segue-se que é perfeitamente razoável Que
se excluam os professores da eposentadcr Ia c.,mpulsõria, desde que vi!!.
curados às instituições- federais de ensino superior. (Afinal, nos te!.

[

mos do art. 17 l IV, letra i, os "aposentados terão direito de votar
e ser- votados nas organi~aç.ões sIndicai'S").

Portamos de um rato para algumas reflexões ou a noticia '
publlcada na "Folha de São Paulo" de 16 de maio de 19B7: "UFRJ permi
te a Celso Cunha lecionar depois- da aposentadorla". A aposentadoria'
do Prof. Celso Cunha seria uma verdadeira "expulsória", não fosse uma
atitude iné.dIta do Reitor, Prof. Horácio Macedo: "a partir de agora,
quem completar 70- anos não será expulso. de Universidade".

A aposentadorra compulsória para o professor universlt!
rio- torna_se um verdadeiro- castigo, uma capit!s-dlminutiO- t poIs aos
70 anos de Idade, a produção intelectual a~Inge, em muitos casos ,
a sua. plena efervescência. Nessa etapa, alia-se a competência ciên
UrIea ou técnica du humanística ao conhecimento da realidade br.!,
sile1ra.:aos objetivos da Universidade. Que é a- busca do saber.

rr;';"'~'-:J

fui;~7W

fu"~":J

f1~;'~U1J

EMENDA SUBSTITUTIVA

ART: 267 FICA COM A SEGUINTE AEDAÇAO:

As ll1icro-empresas para (J seu desenvolvimento necessitam de

tratafllento diferenciado, ou são tratadas coma micro ou tendem a
não cumprir seu papel multiplicador na Economia Nacional, onde 11

contribuem com algo- como 70% do emprego de mão de obra.

ART 267- II~ vedado à C1nUo, aos Estados, ao DIstrito Federal
e DOS Munic!pios a cobrança de Impostos federais, estaduais e- m!!
nlcipais da mIcro-empresa, CORlO tal- definida em Lei".

(!l PLENARIO

EMElmA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 371, PARPiGRAFO lJNICO

...,.. 'U'~/l\Il''''"e;;e

EMENDA lP1l657-1
tJ CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

(li PlENtlRIO

EMENDA lPl1656-2
I:J CONSTITUINTE PEORO CANEOO
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EMENDA MODIF'ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDQ.OO TÍTULO IV, CAPÍTULO lI! I ARTIGO 57 t ITEM 1.

A~t. 57 - Compete aos Estados:

I _ Legislar sobre matérias de sua competência e "reg!;!.

lamentar a aní Iceção" da legislação federal em assuntos de seu fEl
tecesse,__

~ "~Cd""'C'UlS...ftute.w.....

EMENDA lP11663-5 ••''' ---,
tJ CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

"ART. 334 - ••••••••••••
Paràgrafo ún.íco _ Cabe à seguridade social o ônus f!

nanceiro do disposto nas itens XIX e XXIX do Art 13."

JUSTIF'ICACll:o

Nesta Emenda o ônus financeiro estabelecido para a s,!!

guridade social se deve/ao {ato de que os eventos de' que tratam os

itens XIX e XXIX do Art 13 do Proj<lto de Constituição, são eventos

que tipicamente devem 'ser cobertos pela seçurIdede scc tat , Se a s!!

guridade social não cobre estes tipos de eventos não tem signi f!

cada sua existência.

entHicoj

II - a de um cargo de professor com um té~nlco ou c!

lU _ a de um cargo de professor com um de juiz.

§ 1.1:1 _ Estendem-se as exceções da proibição de acu-

mulação remunerada, nas mesmas condiçEies estabelecidas nos três

ítens acima, para os casos em que o servidor público ocupar dois
empregos ou um cargo e um e'noreüc

§ 21:1 _ Em qualquer dos casos, a acumulação somente é

permitida Quando houver compatibilidade de horário e correlação de

matéria.
§ }!2 _ A proibição de acumular proventos não se apl!

ca aos aposentados, Quando no exercício de mandato eletivo. de ma

gistério, de cargos técnicos ou de cargos em comissão."

JUSTIFICACAO

f!i,-;"~OO-J

fui~:w:J

do artigo 57 passa ter a seguinte red.!o item ~

ção:

JUSTIFICACi'to

"suplementar" quer dizer, inclusive, ampliar, ~
!!!!:' o que não é possível aos Estados em matéria de legIslação f~

dera!.

EMENDA lP11664-3 ..,,"
tJ CONSTITUINTE LUIZ MARQUES ------

Justifica-se a -exclusão da palavra proventos do te,!

to orIginal do projeto de Constituição, a exemplo do esta~~

no Art. 99 da atual Constituição, porque permite aos aposentados r!
ceber proventos, quando em novas atividades no serviço público. o que
é razoável, já que a aposentadoria dos servidores públicos é prêmio
conquistado por trabalho ja realizado.

Justi fica-se também a inclusão do §12 da Emenda aci

ma, para colocar nas exceções, os casos em que o s"ervidor Dúblico ~
par um ou dois empregos, nas condições estabelecidas.

A inclusão da expressão "cargos técnicos" no § 32 do

Art. 87 está ligada à exclusão da palavra "proventos" no canut des

te artigo, e são ambas. inclusão e exclusão, imperativos logicos d!
correntes do próprio texto do Artigo que se permite, na atividade,a

acumulação remunerada nos casos especificados, não pode, na inativi
dade, proibir a percepção dos respectivos proventos -

.~Cd.,O'•• ~, •• I...,.ul•• W,t,... _,

EMENDA MOOIFIFICATIVA

DISPO~ITIVO EMENDADO TtTUlO VIII, CAPtTUlO I, ART. 303

O Caput do Art 303 do Projeto de Constituição da cc
missão de Sistematização passa ter a seguinte redação

Art 303 - A intervenção do Estado no domínio econe.!
co e o monopólio "estatal" só serão permitidos quando necessários c.!
ra atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante intere.!
se "social", conforme definidos em lei

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO IV, CAPiTULO IV, ARTIGO 66, ITEM r.

svbs t í tua-se , no item I, do artigo 66, do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistemat1zação, a palavra "suplementar"

por "regular a apl1cação das".

EMENDA 1P11667-8
tJCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

~O
r,r----------TUTO""'.Ir,••C1.., --,

JUSTIFICAçno

Supõe-se que o dispositivo trata de intervenção do :!
tado na economí a , Nesse caso, o~ a que se refere deve

qualificado como estatal, porque há tambem o monopólio privado, cuja
coibição. quando prejudicial às leis do mercado, deveria constar ce
dispositivo a parte

JUSTIFICACll:O

Os municípios não pode~ "suplementar", isto e, t amben

ampliar ou adicionar as legislações federal ou estadual, mas ap!
nas regulamentar-lhes a aplicação no que interessa a seus próprios
neg6cios.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TiTULO IX, CAPiTULO VIII, ARTIGO 426

Ao Art. 426 do Projeto de Constituição da Comissão de

Sistematização,acrescente-se o que se segue:

Inserir, depois da expressão "t erras ocupadas", o vccebg
10 "legitimamente".

EMENDA lPl1672-4
fl CONSTITUINTE LUIZ MARQUES 157~'~

rrw~m;;J

JUSTIFICAC1!:o
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. TiTULO VI, CAPiTULO III, ARTIGO 248. § 21l.

EMEI'IDA 1Pl1665-1
(JCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

['JPLENÁRIO '~Cd.'O'CO~'SSlo'suICO~"'lo _,

u'~""~'~

1:r;:V~'iMJ

Pelo menos fssc , senão voltamos a 1.500 1
Dê-se ao § 22 do Art 248 do Projeto de Constituição

da Comissão de sistematização a seguinte redação'

Art 248 - •••••••••••••••••••••••

~DA lPl1668-6 ...."------~-l PJ;"'''''=:J
f? CONSTITUINTE LUIZ MARQUgS -----.-J f !EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TiTULO IV. CAPiTULO I. ARTIGO 54, ITENS X.
XXIII, m)' e XXIV. c) I:PLENÁRIO

§ 211: _ As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do

serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a se.!,

viços auxiliares que lhes forem destinados, em carater para-militar

na caso de guerra

"n....'.utr,',c.;••

Os iténs X. XXIII, alínea m e XXIV, alínea c do Art 54

do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização passam
ter a seguinte redação'

#\.rt. 54 - •••••••• ~••••••••••••••

X - Acrescente-se. depois da palavra "políticas 11,

termos "econômicos e soc í a.i s"

a) •••••••••••

XXIII-. • •••••

m) acrescente-se, depois da palavra "imigração". a e,!

pressão "política de povoamento" '" ••••• • •••••••••

XXIV - ••••••••••••

a) •• •••• • ••••••••••••••••••••••• . .. . . . . . A.

bl ., .
c) acrescente-se. depois da palavra "responsabilidade".

a palavra "civil".

JUSTIFICACll:O

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TiTULO IX, CAPiTULO VII, ARTIGO 423

Acrescente-se, no final do texto do Art. 42} do Projeto

de ConstItuição da Comissão de s í s teae t raaçãc,» que se segue

Art. 423 _ São desobrigados do pagamento de ter rra de

transporte coletivo de passageiros urbancs sos cidadãos brasileiros

em idade superior a sessenta e cinco anos "quando em estado de no!:,

cess í daoe , comprovado segundo regulamentação legaln

EMENDA 1P11669-4
(=JCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

~O

EMENDA lP1l673-2
tJCONSTITUINTE LUIZ MARgUES

tplENA.RIO

r;r----------u....·."n ..'••;..

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. TiTULO V, CAPiTULO II, SEçAo I, ARTIGO 151

- CAPUT e § 32 "=>~ o,..;::t...~ ~'S~

Dê-se ao CAPUT do Art. 151 e ao esee- § 3~~~j~~; de
ücnstLturção da ccnu ssãc de Sistematização a seguinte redação'

Art. 151 - O Presidente da República. Chefe de Estado e

Comandante das Forças Armadas. garante a unidade, a independência e

o livre exercicio das instituições nacionais

M I ~3 § 35:1 - Não se candidatando um dos dois mais votados,

sua substituição caberá, pela ordem das votações, ao mais votado e
assim sucessivamente

r;r TEn..'.UIT'"o.c...------------,

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87

A emenda no 59Uo § 3s!~e~Wri~~!tese, não só da deS1~
tênc.ta.mes também o impedimento. inclusive por morte do condidato.

JUST~FICACAD

EMENDA ADITIVA l
DISPOSITIVO E"E:::::~n::::G:o B:rt. 85 do Projeto de ccnat í tctçãc da
ücní.ssão de Sistematização, como seu Parágrafo único, o seguinte

"Art. 85 - • •• • •••••
parágrafo Único - O servidor publ1co da adrl1nis~r.!

çâo direta e das nutarquaas ocupará cargo público, e o servidor pQ
blico das empresas públicas. das sociedades de economia mista e das

fundações públicas ocupará emprego público "

JUSTIF'ICAC1!:D

EMENDA lP11674-1
f:C~NSTITUINiE LUIZ MARQUES

Acrescente-se ao artigo 403 do Projeto de constitu1çã'"a

da Comissão de Sistematização mais um item

Art. 403 - • •• • ••••••••••

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 334.

JUSTIF'ICACAo

Tais valores, que dignificam os costumes e preservam

a sã moral, e hoje vem sendo cada vez mais mencspreaadcsçsêo ,

entanto, essencrar s à es tabfLroaue de vida ccje t Iva ,

v - -respeLto aos valores éticos

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO IX. -CAPITULO V, ARTIGO 403

EMENDA lP11670-8
[JCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

"'-----.".....,"....."""00......

r.T"----------TU•• '."••", •• ~•• __,

""".,o'co~lS,lo'"U.".W,"U" ,

No Projeto de cor,stituiÇão da Comissão de Sistemat!
zação, o Art 87 passa ter a seguinte redação:

A caracterização das Políticas econômicas e sociais
necessária. para não confundir com a política em outro sentido

O acréscimo proposto na al!nea m do item XXI,II é impor
âent;e consignar, tendo em vista o problema da migração interna d~
campo para as grand~s cidades, acarretando o despovoaaento rural e

o inchamento metropoli teno ,
Quanto ao acréscimo proposto no item XXIV, al!nea c, é

importante para caracterizar a responsabilidade aí mencionada como

apenas "Civil", pois não é lógico excluir da também possível respo!!.

sabilidade penal a prova da culpa ou do dolo

~IO'-- --'J ffi!ijS!fE

EMENDA lP11666-0 '"""--------" ""-P""F"':--1
L_.(lJ CONSTITUINTE LUIZ MARQUES . C- ~ - J

"Art. 87 - E vedado a acumulação remunerada de car
gos, funções e empregos públicos, exceto

I - a pe dois cargos de professor;

No projeto de Constituição da Comissão de sistematiz,!

cão, acrescente-se como Parág:afO Único ao Art. 334, o seguinte.

As redações do Art. 85 e do Art. 86 ( itens I e IV
do Projeto de Constituição. só de forma indireta e subjetiva,deixam

-transparecer a diferença entre cargo público e emprego público.
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A presente Emenda destina-se, não só a melhor difl

nir o servidor público, como tarrbém, ~ principalmente, a distinguir
o cargo público do emprego público, com absoluta clareza.

EMENDA lP11679·1
I: CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

=- ..U~IUlI,.O~lS'•• I.U.c.~' •• lo

r.r fuTo/'.n"':~~I.

r;;:""-]
(lj!iWHJ

o~ l ne rs e e 1 e II do ~roJeto

discrllllln<lções, r-c s cr-vc de ncr-cedc c proteç:;o do Es t cdc ~s c sc c-.

l ae confesslon"'Is. quando este deve ser dr s eccrcdc de InStitUI

ções r-c I Ig I 0"<15. s em cmp I i ai' as cond I ções de aec s s e e .::l meIhOI I a

de cuc l rdodc , em todos os nívCIS de modo 9cncr<lII::.ldQ.

TU.O'.UsT1''''oÇÃ.-------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV. CAPÍTULO VII. ARTIGO 74. ITEM UI

o Artigb 12 do Projeto de Constituição da Comissão de

s í st.enat í.aação passa ter a seguinte redação

Art. 12 - O Br as i I é uma nação fundada na comunhão

dos brasileiros. irmanados num povo independente, empenhado

construir uma sociedade livre, justa e solidária, segundo sua í!!.
doI e e a determinação de sua vontade.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 1!2 - TÍTULO ItJ7';"~'-~

~;~3!Jl'!J PlENARIO

=- ,L~d~'./C.y,.li./I", •• y,"lo

EMENDA lPl1675-9
(!I CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

acrescente-se ao item In do Art. 74 do Projeto de Con.§.

t1tulção da Comissão de Sistematização a expressão "ou federais"

JUSTIFICAÇ~O

Também pode ser necessário, em determinadas circunstâ!!.
elas, garantir o livre exercício de poderes federais, instalados

nos Estados, onde têm os seus desdobramentos naturais

JUSTIFICACA:O

A emenda pretende a substituição da expressão "que v.!.

sa construir" f por "empenhado em construir", no nosso entender

mais adequada.

E.-m~Dh 1\DITIVA

'l'íi.ulo IX

Da Ordem Social.

cap!.tulo UI

Da Educação e Culi..ura

EMENDA lPl1680-5 '~'---------'J ror?'r""L"~t: CONSTITUINTE LUIZ MARQUES _ C!.. _J

Acrec;;:er no artiqo 371 "Caput." a e>.pressão: "respeit~

dc vc da reLtio de opçã:) da família".

.:rCSTIFICl\CJ'l.O

r.r------ 'LIKu'o/co."ulo/'.'.ôM,.'lo, -, EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 32 - CAPUT

o Estado tlE.;r.ocrát,1.co deve respe~tar as crenças. cõiwi.E.
cões e filoso';ia oôccccacne íc (li!. filnílJ.a, não lhe Lrrpondc

inc;truç5o em choque CO:;l seus princípios, pois constilui rlircJto

nat.ural cos pa i.s a oscofha di:!, eaccccâc nue pretende para «cua f".=.
lhos.

P' Et'J\ruo
ftUOO~.""c~~I. _

EMENDA lP11684·8

I-?
r·-----··r.u"'/CO"l.'.o/.u.eo.'......

o caout do II,rt. 32 do Projeto de Constituição da Comis-

são de Sistematização passa ter a sequrnte redação-

Art. 32 _ O Estado é o instrumento da ,,",oberania do povo,

que a exerce.crcmarIaaente , através do Legislat1vo, do Executivo e

- do Judiciário. como órgãos hareõru.ccs e independentes entre si.

§ 12 - •• •••••• ••• •••• ••••••••••••• ••••••••
§ 22 _ ••• •• ••• • •••••••••••••••••••••

EMENDA MODInCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO TíTULO lI, CAPÍTULO V, SEÇ-~O:I r ARilG'O: 27 ,
ITEM I-C.

No item I, alinea cWo ~'01;to de constit~ição da C.Q.

missão de Sistematização,substitua-se a expressão "llngua crãcaat"
por lflingua nacional". '

JUSTIFICAÇÃO

fS:;:""~

l:W'~'àLEJ

Acrescente_se ã letra ub" do art.8a •

CAPtTULO VIII - SECÃO II

(Dos serv~dores públJ.cos Clovis)

Art. São cons a do r adas reuas t rndas pc lo 'rr abunm de Con t .15

da umãc federal as npuse nt.ndo r r as concedadas por OUt10'; á1g50. li"

Um âo Federal com base no nr t v Iv , alínea c, e no art.29,§ 29 , do
üec r c t o Lega.sLn t t vo nv 18. de lCl61.

~1:!ºJLAIll!2~

Acreeccntur onde couber nas DISI'OSICOCS TRAt<.SITORIAS, tf..o<-O 7/kJ.lf:'K

03 No rnomel}1:o um que se restabelecem as plerrog.ltn.lo; llo 1'0 
der Leg~slatJ.vo. nada no1~S Justo que oruenar o curlprlmento Lompul
sôr~o, pelos demais ÔlgÕOS ua Unúio redelal, de ato dcle C'lII"'1n.hlo e

que o própno Supreno lr~bunal redelal Julgou constltucloll.l1.lrlJlll.cl

se, na verdade,.c01ng~r as d~StolçõcS decorrente .. tia n:-lll .IJlll~a

ção de normas leg~ tVlanlente eo;tatuídn<; pelo COTlgIC....,O N ICl 011.1].\:io

li Justo que o Governo de~xe de pagar aos aposent.ulos que tJ\ercm

seus requcnmcntos de anJ.st~a defer~dos, sob 11 condlçno de n50 rc
versiio do serv~ço at~vo, tendo s.1.do, nor ~sso, ap05('l1t lllos, ta]

como pre\'lsto nll § /,1, do art. 2'1, do Decreto Lcg~slntH'o n" 18 •

de 1961.

01. I:m 15 de dezembro de 1961. o Decreto Lc gas La t av c nv ] S mnn-.

dava ams taar , ent re outros, os scr vrdcrcs c ívis , m~11t.tICS c .111-

t ârqurcos , que hnvmn sori i.do puru çêcs d i sc rpj mnrcs ou IIlC('I111tlO

em r.u res ao s orv.rço (nr-t 1 9 , a i Iucn c). Tal an re t in 1110 11.1\.1 ll.~

rc i rc a vcncar-cn t cs , proventos ou sn Ifir-aos n t r-as ndo s , "'lOS qUt' t r 
nham s aôo dcuu t r dos ou excluídos do sc r-vi çc púhl~co ou condenados

ã perda de postos ou patentes (ur-t 29) A reversão ao SC1'\'1ÇO o1t~

vo dos arus t i ados f acou coud rc ronad.i ao dcspecbc fnvorn\'el doi,
t-'lnJ.stéuos ccrspcccntcs capõs o exame de cada caso (§ 1 9 , do o1rt.2 9 ) .

F111.almcllte, O Decreto Lcg i.s í at.rvc em questão m.mdcu , nos cnsos de

não rcvci eâc ao sc rv i.ço at.rvo por dc spucho contrfir-ao , que o tcnpo

de a r-is t.mcnt c do sc rv i do r nm.s t audc fosse contado apcn i-, pm a ef~i

to de SUl apo,;cnt.ldol~a ou r-cIo rm-t (~ 29 , do ar t 2 9 ) ..

D2'. Apesar de rcccnhccada pelo Supremo Tr i bun .. l Fcdc r.rI (\Iantlól

do de Segurança nv 12539) a cons tn tuc ronn l i.dadc da um s t r.t COIH.edt
da pela alínea c, do ar-t v Lv , do ücc i c to l cg i s f a t rvc ne 13. tk ]1"l6].

o T'rubunn I de Contas da Un.i ão Fede r-a.l , ]ã dcpc r s da 1964, <10 c vmm.

nJr os poucos pcd~dos de regJ.stro de nposcntadol~a dos Sel\~tIorcs
que não re\'erter3m ao 5elv~ço atl\'O, na forma dos §§ 19 C ;?:'i',do a't.

21' daquele decreto, negou tal lcglstro, sob a alegaç:io ue lIlLon ..tl.
tuc~onalJ.dade do DCcleto Leg1slatno n 9 11'. de 1961. la] "'I to ,

esfera 3drl1n1.strnt~va, se manteve. porque prl\'at~\-a do PICSl!Jente

tIa Repúbhca a l.nIc1at~va de deti;:rnl1nar o reg~stro compuhõllO de

ta~s aposcntador~as.

EMENDA lP11685-6 "10.--------,
tJ CONSTITUIl'.'TE JOS~ LOURENCO

m-----------fUTO/.U.."'"'ç.O ~_ __,

I
!
I

I

I
I

l-
I
I

p"I.lnle-

pr~;;~';'-"]
150~;-~J

de 19u<ll nível

"""'"''''''~''-I
D1E~C.\ SIIFSTITIITIV...\

TíTUlº 1"(
[!-,\ ~:-\f'E'1 S~;::'1.\L

CAPíTUlõ 111
I!.\ ECU.:,\ÇÃ,} [ CULTUR,\

JUSTiFIC.\Ç;\Q

"§ 12 - O SI s-t cma de bo ISi).S de e s eudo n;io c<lras

ter Iae r-ope s s e de ver-bcs p~b I Icils para ent I ~~01

de s pr- I vedes de ens I no ..

Acrescer ao art. 381 os seguintes poJr~gr.lro> 19

~E\r-.\ .\r-ITI\·.\
TiTUl0 IX

CoA ~:;:~E\t S~CI'\L

i::APiTUl~ III
nA ECU;::.';;Ã~ [ ':ULTUR,\

cr-c , o custo de e ns rne

de quc l idade o Fcr-cc rdc em est ..beleclmento estü

tnl con9~nerc."

"§ 22 - O valor das bols ..s terá, como

A bois" dE:. estudo constitUI ilJuda 010 illuno cu

rente e n~o ilO estclbeleclment-o de ensino Vedar-se ° slsteM.1 de

bolsas dlscl'unlll,] o estuJ,]nte pobre que ~Ó flci':! conl opç:i"o U.1 c ..

col,] públ 1001 ou sem ,]Iternilt,vll onde esta n;;o eXistir. -

O v,]lor U<1 bol~,] deve correspcnder C'1I$to

equlv<llente n(. enSino p~bl ICO, PÜ~<1 eVltt"lr prlVI lé!po.

SubstitUir o ilrt. 381, eliminando os tnCI

sos, pela Se9ulnte r,edilç~o

Art. 381 - As verbas p~bl ICüS seriio de»t..!..

n.,das ~s escola";;- p~bllcas, ~ concessiio de bolsils de estudo, à.,!!!

p I Iaçiio de atend Ihlento e ~ qU<lll f Icação das at Iv i dildcs dc en~ Ino

c pesquisa, em todos os nfve,s

A emenda visa substituir a palavra "precipuamente" por

"ordinariamente" I • que nos parece mais adequada.

JUS;IFICACAO

,-,--,- .u~...""cc~,.d.'.u.c.~, •••o'-- _

EMENDA lP11681-3
t: S.=c, ra de >lc I o

EMENDA lP1l682-1
f'I "E,m, DE "EI Q fi--'~;:~;;::]

Q'~"'~'~

fIW~M}J

EMENDA HODInCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO TíTULO lI, CAPíTULO IV, ARTIGO 22

Não é a inviolabilidade da Constituição que rege,

própria Constituição lnviolab~lidade não rege coisa nenhuma.

EMENDA MODInCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 92

a cecut do Art 92 do Projeto de Constituição da Com~.§.

são de sds tene t Iaaçãc passa ter a sequmte redação

Art 912 - Esta ccns t í turçêo rege as relações intern-ª.

cionais do Brasil, à luz dos princípios constantes de aeclarações

Internacionais de Direito, de que seja signatario, com ênfase
seguintes:

No Projeto de Constitu~ção da Comissão de Sistel'latlZação,

substitua-se, no texto, do Art. 22 , a palavra 'Ioficial" por "Nac.1..Q.

nal"

I 

II 
III 

IV 

V 

VI 

VII -

JUSTIFICACAO

JUSTIF'ICACAo

Nos países, como o Brasil, onde,pelo men~s. .;;~si·e~~tki!

Illente,não há mais de um idioma, nem dialeto, inexiste Lfnqua" of!

cial, mas, como na tradição vocabular, "lingua nacional"

EMENDA lP11678-3
(JCONSTITUINTE LUIZ HARQUES

JUSTIFI\:,\ÇÃO

Nos parses, como o Brasil, onde pelo menos s.1.stematic-ª.

mente não há mais de um ~dioMa, nem dialeto, inexiste llngua of~cial

( ao lado, presumivelmente, de outras não oficia~s), mas, como na

tradição vocabular, 1l1ingua nacional".

A bolstl de estudo, ill~';' de des~ent, <111-

~<lr, const Itu I aJuda <10 a Iuno c niio <10 cst<1be Icc Imenta de ens 1

1\0 Vedtlr-sc t"l bolsa de cstudo~ IMpliCo,} Impedir a cducaç~o de .ll.!!.

no cm'cnte nos locais onde n~o hou"Ier esco Ia p~b II ca.

••• salvo se ~nspecão l'IêdJ-ca. requer~da. facu1.tat-iv~

mente, pelo serv~dor. comprovar inteJ-ra capacJ-dade laboral para

o exercícJ.o da sua atJ-vJ.dade podendo, se assim o deseJar, permo!

neeer em servJ-ço até, no mâxJ.I:'o, maloS cinco anos, desde que 1J1SP.!:.
cloonado anualmente.
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JUSTIFICATIVA

o marco do Projeto da ccns tataucãc que davdsa o func aonâr-ao pú

blico da sua cer'r-eaz-a Funcacnaj, é o da.a em que completa setent~

anos de exaeeêncae para o homem e sessenta e cancc para a mu

lher, mesmo quando, aanda que esteja perfeitamente higJ.do e ha

ba.Imerrte capaca't ado para o labor, não pode escolher entre corrtd

nuar no exercIca,c de suas funcões ou optar por aqua.Lo que eãguns
entendem ser um depcensc ,

Dir-se-á que há de resguardar-se o serviço públJ.co dos males que

afetam a mente humana e o prôprJ.o homem com o passar dos anos.

Entretanto, não há eu'tcrudade socaeã que' possa resumir e gener-a

lizar um marco de senilidade em torno de deeermanede adade , H;

Ja vista a quantudade de aposentados ~pulsorJ.amente por :unpl;
mento de J.dade que possuem a mente fértJ.l, que têm plena capaci"

dade laboral e que dJ.spõem de J.ntegral capacxdade produtJ.va.

A V:Lrtude do va.gor- mental não pode ser medada com a .:Ldade,assiTl'

como a adade não pode atestar a hJ.gJ.dez mental do J.ndJ.viduo. O

funcionárJ.o público que completa setenta anos de adade não pode

ser coneader'adc um estorvo ã AdmJ.nJ.stracão, mas um espelho de

perseverança, uma fonte de expeeaêncâes e um exemplo ao culto

da exas'eêncae ,

".ui'!'. _ :"S eceaeeaee Parla.::'"entaNs de Inquérito, que gozam de

atribuições de in esti(;!lção, reeccneeaeae às autorJ.dadea jttdiciaio,

serão criad:la pelA ctir'.:l~ :='edexal e pelo seceac da. ::IepÚblica, co

cor.junto ou eeparadanen'te , pa'ra a a:;mração de raec de'ter:::I1nado e

por prazo certo, median'te requ,ril:1.ento de tm terço, ou de deciaão

da ::;:liorJ.!l. de seus ce:::;bros, sendo suas conclU3õeS e":.c:u::1nhodao ao

Uinin'tério Público ~ra o fil:l de precaver a responsabilidade civil

ou cr.iJ:iIlAl dos ini'rntorei3".

".AR!'. _ Durante o recesso, funcionam Cc::dssão Pepresen'ta'tivo.

do ?oder Legis1a:tivo, COlll coo:posição pro::lorcional às r-epr-esente, 

çõea partidários com uesenec no Congresso tlacional. elci'ta por suas

respectiV30 Casas na penÚltica 'oessão ordinárin do per!odo legial!!

ewe, 00::1 atribuições deriniqas no res1men'to ootmm".

JUSTIFICA('';;:O.

~nter-se as duss disposições, coa a redação proposta, é re

co.cendável. Qu.3nto ào demis da Seção m, constaoteo do artiso I

115, ~ lI! e itens, parece-nos, de conveniência mtpr.1l:l!-lns por trllo

tare:::! de EJ2,'tJr1a tipicaoente regbent:l.l.

Alé~ do caãs , o artigo 105 estabelece regr..:lS a eeeea automn

"tiCl1::lente ueaervasae 00 rC&",..J::eo'to interno de C:1.~ Case. do Congresso

i'i3eie.cal..

UI - os projetos do Codigo Civil e doa de"'3is ccdlçcs , em rase de apr!:.

dação pelo Congresso Naciorol, serzo oevctvroos ao Mlnlztédo da
Justiça para sua rcrcreulação, atendido o dlsporto nesta const.!
tuiç;o e neste artigo

IV _ a consol1daçllo determinada por este artigo ter-se-a en 12 (meses)
e. qtJi3ndoCOt1Cluída, os respecttcs projetos de leI serão remet.!
dos à del1beraç~o do congresso Nacional

Há lr'.a ql.eísa ger.eralizada a respeito do excessivo nunero de leis, I"MlIilS

atropelando as outras, eersteotes 110 País Juízes, advogados, consultores,parec~

etstes de todas as repart.íçzes o enncaces exper1Jr.entam verdadeIra angtJstfa, se:!!.
pre que lhes'caiballl estudar qualquer assunto leg:i!l

se,nesteinstante.~UoseprometercfoIn.llaroshábitosnac1Ot1als o
se preeete crercer à sccrecaoe melhores instrt.rnel"ltos para o desenvolvImento do

Pais, éoportuno~, ao ensejo da refo:rllMJlaçã"oconsUtuclonal, prcvreêrcías de
envergadura sejam adOtlldaS de /IlOdoa cocarecee à legls1açllo difusa que aí está

EMENDA lP11692.~,, ~

(l CO'lSmüINTl: JO'" ''''''.NA DE • .\SeO:'CELLO, I I!Y;;;"'~

tJ l'LENÍPIO ......_ .......... ""......... I &i~~

EI..'EN1lA SUB5TITllTIV.\:

Constituinte ARoc.OE DE oc.lVElRA

.U"U'O"...·.'I.".........1o

Pl."GtJk"-a..lO

Assim, nada maa.s Justo, ccnvenaerrce , oportuno e eccnênucc para
o Estado, que facultar-se ao servidor públJ.co submeter-se

mspecâc médJ.ca, e, comprovada a sua cepacadeôe laboral para

o exercfcac da sua e'tãvadede , permanecer no servace púb1.:l.co en

quanto dunan essa ccndãcâc , até, no máximo, maxs cancc anos.

EMEl'IDA lPl1686-4

fl
['J

BeIJA SlFRESSIVA

Disposidvos emendados. artig:ls 87, 358 e 473 do Projeto de Const!

tuiçlIo.
- Suprimam-seos artigos 87, 358 e 473 do projeto de Constituição

EMENDA lP11689·9-
t'Cl><imUlm, cose ""'ANA OCV~'-;:;;C;;LLO~'---~""'J f=l-';;':'~

j (l72;;::rtlll

EHEI'DA JIOlTIVA I
DI5POS~IAS_~(it<.L.oI-

,,"~,~t",_"'wl"·

Art PrDllJlgada esta Constftulç~o, o Poder Executivo adotará prov!dênc:as ef.! '

cares para sua mais arrpla dlvulgaç1l0, utilIzando_se de seus ;m~~rl::lS ve.f
culos publicitários e respectivas instalaç1les grclf1cas, de modc c:-.r. ela
possa estar ao <l1canc:e de qvalquer consulta
Parágrafo unlco _ Na edlçll:o do último dia util de j,,-.elro l!e c.3da aro,
osdUrlosoficla1s:claUn11lo, dos Estados, do Distrito F'edera!, t1emccrno

osdaSM.rlicJ:piosqueospossuam,estarrparllootextoconstitucionilldcv.!
~te atualizado o qual deverá figrJrar. também, em carater permanente,
em todas as l1stas de assInarltes de telefones

Substi'tua-ee a Seção ~, do Capítulo 11. do T!tuJ.o zx, pora o a_'

guint;;

" SEÇIo I •

DA SAÓDX

.mor. - As açõos e ce serViços de llaúdo são, prcf'cre"ltel:!en

te dc natureZa pública, cabcnd9 à lei dispor sobro sua :"(:,;o11"1Oon:

'tação, cxec;ução e controle.

ART. - É lUlsegurnda a liberdade de exercfeae pr01'i'ltJ10nal

da saÚde e de orgnn1:::ação de !lerviçoll privados cl:l acordo C~ oe

prind.pios da pOÚtica nacional do sa.úde.

A.'ll:7!. - .4 lei di!lporá sobre o.s condições e requiaito:l que'

facil1'tem a remoção de orgnos e 'tecidos hUl:lnnoc p=a rins do trnn!!,

plantes e de pesquisa.

p(l1'lÍgraro único - ti vededa. cOQorc1a1.iz8g'5.o de Óra5:oo 111 tocl-'
dos humanon.

Cu a. consult:l se rsn às GâcaroS' de Verc::ldorea, ou al'; pppul-ª..

çCt.::l 1ntere::l.snd~s .. Z'v1tar-ae a dupltl conault:1 ~ de rolcvnncia. p::1:rQ.

q\.e cio hl:.ja !,osaibllida.:te de ocorrência de con!'rO'l.1:o.

?réferi:r.os ~uc a. consulta se 1'aça diret:ll:'onte êqueles que,

~il de :per'to, 1tJ.'terea~c ..:ls prov:idê,!lci119 1.odiC3dllO .o.a d13pooição.

,,§ 4il - ,'\. erieção, a :in=0I7oraç10, Q. fusão e o de$:lc::t~en

to de ;·unicí:;:-.ioo. o'\:serl:l.:1o!l os reqtoiaitos de 1;:1 cOl:lplec:cntnr re
d==1. 1eper.odcrão qe contoulta prôvlA. t:edian'tc ",lebiocit0l' c::r p0p'!!

1n-;~e!l l.ote~::l's:ld::4s, e oc d:t%'io por lei est::dllal".

Uodif1q\.~ss li. rednçio do S 4R, do nrtil;o 49 pm':l II !:IOli\lintc:

~..!ei'I:F!O'~r~c;

I:..'mo.. J..CDU:C ,~I'l".

5\l~il:!a.=-oe do arti,;::o ';'3 aa e..qlre03Ões "a dos poderes ooei'\io de

rele\-.!ncb pÚblica•••"

IIITVi"orn

~llb de i:".adeqw.dC3 nc:r textos,oiio ininteliõíveia "po:!llres 0.,2

ci:l.~o de- rel~\.;jncill; pÚ~licll'"

..;. tIU&l:t"C:'Joio nio ire judica o o~jct1vo do. nOl'l:::l..

SiIibtl.za-ee, CQlll a eMcnda, Soçiio I. do Cap!tuJ.o 11, do or!-
tulo !l m ..... ...... ,,-t!.
aaúdc, do poder públioo e do se'tor privado. Alb1 do ~n1s, rc~ct~

se PIU"n a lei ordinlÍrJ.11 n eemplelllentariedade dos princípio3, ':luc

a futura Constituição vier ã adotar.

1!antêm_sc ~ regrna de re:IJ.Dção do ór,gãos e tecidos h\1Jõl9J1oS •

pnra trtmspluotcs, ~do:ixlU'do à lei ordinéria as condições e rlllqUi

sitos de Slon oCQ:'re.acia.

Por cOnD'tnr do Cap!'tu1o dos Diroi'toa Individuais, cli:dne._ac

o. repetição dcorropositada de que a saÚde é dire:l.to do todos.

A lei nio deve ser repeti't1Ta.

EMEl'IDA lP11693·Z,. _
lU CC"\~::!ITC~,':i:= JC..1': "'~-'::.. 'L O:' V ....CC' -:..::;.:.cs I er-;;;:"---,

Assente é o prif'lCipio de que ninguém poderá escusar-se de ~r1r a lei
sob ti alegaçãode~o com.ec:ê-ia, havendo a preSU"Çllo de correta dlf\Js~'J dos te~

tos legais Na verdade, porem, a leI eleve ser posta, tanto quanto possível, ~o ai
cance de todas as pessoas Quandose trata da Constituição é, entllo, pt1m:1c1;l d!!
ver do EstlllJo premover o seu ll'l;lloc:onhecimento

A emenda tem essa aspiração AIt:m de reccmeodar ur.a primeirll Impress1l0
volurcsa do texto constitucional, dcsce ao pormenor de recomendar que, p:lrJ o- r,!!.

turco seja ele republiclldo, anoalmente, pelos dlárlosoficlals.~~
~. Isto é, ja ~orporadas as emendas porventura promulgadas Vai al&r d~

tenrdnaqJeelerig..cr"l,emca~['lIIancnte,nosCllUlogostelefilnicos,excele2.

te e inig..calável veículo de difusllo, pois está setl\lreao alcance de tod<ls as PC!

soas para una pronta cOI'ISUita e, assIm, para o desfazImento de qr...alquerduvIda
Houvete.rpo (1963 a 1966) emque a ConstituIção rigurava nas listas telefonleas,
runaépoca.aUás.emquenliocratllograndeol"lJ'llt!rcdeternlnals telefa....lc:os.
comohoje

DifundIda pelos meIos ora recome'dados, a Constituiç:fo passara. a se:,. I

realm~nte. conhecIda de todas 05 bnsllelros Conhecida, respeitada c, sobretudo. 1

-~ - í

11;:0 "tel: eabir:.ento l'l plrtici?-'l.ç~o trip:l--tito nas eo~:il12.

d~8 de :iniciativa priVlldc. (:'C:.E, IDC:tT, O':C", Cfte~). f

.\de!:JUl: o :>-rincípic, ~roposto palo prl:ljeto 3Cl!b!1r1l'l por

til:' ef'e:ito contr.ír10, dones't1:r;u1ando e~;Irelll1S priv::!.d!l.3 n:l cri.!!.

(lio de enti.]ll')ea diriGidas ncu aeus e::ipreE~d05.

A acplitude d3 cntéria. no que re"pcit<l às "en'tid:J.de3 do

a.dc1nlntraç5'o. iJ\Íbl1c:l", pe13s SUllll nu::nccs Cf 1esdobrn:contoll, '

rel!.cte-se naocll3tlri:s::::cnte i lei ordinária.
/"\

Historicamente, o Governo COOlete un estelionato social ao cobrar
pelo salário~mínimo e ao pagar, depois. migalhas sob o eufemismo de salát1o-be
nef!cio, COlll o que reduz as suas obrigações ao devedor, no m!nimo, a un terço
do montante do que deveria ser o cálculo exato.

Seria óbvio que na velhice, quando as forças s1:l0 menores e a ne_

cessidade de lazer, maior, ou de cuidados médicos, os jubilados tivessem a ne
cessária tranquilidade que o seu estado requer.

N1:lo é essa, porém, a situação soelal brasileira e nemparece ser
essa infelismente a visão dos ilustres autores do projeto, que estabeleceram v..!:.

daç~s abstratas, sembase no fato social
Para obviar a dramática situação decorrente da retribuição inde

vida foi que nasceu o apelo- restritivo à segunda atividade, contrariando a re

gra da vIda.
Pondere-se ti'llbérn que, na maturidade e na velhice, t.ema pessoa

• oferecer, quando emsaúde, a contribuiçlI"o da sua experiência e dos conheciflle!!.
tos BCUDJlados. Aliás, nada mais vulgar do que o processo civilizatório é, ao
IleSllO tCffPO, un processo critico e nitidamente CUlIJlativo de comecirnentos.

Desta forma, entendemosnão ser justo vedar as acurulaçiks, sem
garnntir cp.re os proventos da aposentadoria possam alcançar os reais objetivos'
8I{l8rar, na velhice, a ramília do aposentada.

A nJ:oCUIlUlatividade das fUnçoes e dos proventos parte do pressu
posto da justiça social, da ig.Jsldade de oportunidades e da arrpliação do mer..aac

de trabalho.
Todavia, a generos':l inspiração do1S constitu!ntes idl'aliza lJIl.) es

trutura social d~ tal maneira equilibrada que, nela os proventos da inahVldade
possibilitassem una vida digna e corrpatível comos beneficios percebidos durante
o perIodo ativo.

Da! a extensão da regra vedat6ris, traduzida nos artigos cuja su

~ pressa:o se pede, ~s aposentadorias.
No entanto, no Brasil, una defeltuosissima estrutura de segurida

de social descaracterizou as aposentadorias, tornando-as fonte de privações pela

desproporção dos recebimentos nuna fase e noutra
Por outro lado, a deficiente formação do pessoal cIvIl. aliada ao

mal pagamento de certas categorias, tem induzido irresistivelmente a alinlssão de

Illals de lSll ~rego ou compromisso publico
Se a estrutura já é defeituosa no período ativo, o descalabro da

seguridade social descaracteriza as~ tornando-as fonte ~e priva
ç~s pela alarmante desproporpor~lfódos recebimentOSPereeb!.dos runa fase e noutra

I
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JUSTIFICAçJ!O:

..1••tOl....... I.',"'-.......

~ u=.:;. irreali~=de preter.der-se cc=l!.lceênci."" ao oidadão para

acionar o .tisto.1io, obris:ando-o a dar ensino gr.lto.lito e::.. todos os

n.:Cvds e, 'por vill da conssq1..êncin, X'es;onsab11iZ3r-ae o detentor

da Ohe:ia do Exccu'tivo por r:...Eo diliGenciar no !Ientido de obr;!l:nr

a 'to:iaa BC cr1e.'lçaa a :freq\.encia ao ensino f'u.....d(l!:ental.

t.!'topia, ta:bl.:::-, te:: li::dte.

Acroscentar/l>1A.ck. ~~.

Art Dentrocle 30 (trinta) dlasdaprcxrulgaçllocestaConsUtulçl:io,
o Presidente da Re'>t"bica dE'slgl\1!rá, CIõl cada I-linlstérlo. u'n grupo de
trabalho 1ncuItIIÓl &eccr.s<l11c:ar a legIslar;l:"o, seglJ:v:lo a p~"cUlca .!!
pllcaç~o, exeoJÇ~o ou rIscallzaçlio de seu ~r1~ol:!nto por parte de ci!.

da LIll deles, observando-se;

I _ em relaçllo às leIs Ql.IC imponham a s.sa aplicar;ã:o, execuç.!lo) ou} fi,!

cal1zaç1l0 por parte de mais de u:nMinistérIo, os res;lect!V;;JS gC.!:!.
pos de trabalho cleverllo articular_se de r:odo que o projeto de cc;!!

sollda~o seja aprovado por todos eles,

II ~ na consol1daçllo detenniMda por este artlg') ter-se-i emvl5ta iII

reduçao do runero de leis Cf deaetoo ao IJ!nlM pO!5Ível, atcodlda
a COl1C.ll;o dos assuntos;

SLo.,r1l:'.n-ae a letra "e" do inciso "I 10 Art. 17.

J,. ml:!.térin "oullpcnaio 10 CO'ltl'::lto de tr.\àllho" mo

;:'óprb de tE.<to ccre:titucional, :::as de lei ord1nnria.

Di-De à seção m, do Capítulo I, do l'ítulo .!, a seguin'te redação,
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Il"elu.-se na allnea 11. do inciso !l, do art1eo 27, o seguinte'

.....Di5trlto reeerea, Territórios••• ",

ccee eatá disposto, pode-se lc03r o ilatriDônio no Dbtrito

.?c,jerJ.]. c dos ~rritórloG e , net'l por 11190, o rcapondvcl estaria

inelegível.

A emendn corrise o equIvoco.

A. 1=lté:.-i:::. vesce, sob=e s~rvidor público. Se cnte.::la.ê-la ecn-.

';'cnien.te, reeeaaeee-ae ao ~ente re13'to:.- a e:triàuiçllO de dcslB

ci-la ~-rs e cs:;;itu~ção adcqu:lcl.a "D';:'9 sereaaeeee Ci".-jz" •

Dê-sa à Subeeçâo lI, da Seção VIII, do Clipítu10 Ir do :l.'í'tt:1o V, li.

set3\ointe red:1 ..ão:

·Subseção li

Das Leis Cc::ple::.en~rea e O%'dináriall"

J'C3TlPiC:"('~C:

L:s1;e título parece expressar rtr.1s nutentid:'ente o cont~do

de ecaeexee do:! arti,;os da. aubae;ão.

EMENDA lP1l697-0
-êJ tx:NS1'ITUlIiTEJOSE:SANTANAa::;~---------'1 ~

I ITIf!iCWLj!J

EMENDA lP1l707·1
E CC.UTI:ro!iI:'~ JC5~ S.l'U'·.~'~ ea v-sccscsacs

~od~:1:L...e-sc a redaçiCl do "caput" do art. )72 ;ara o seE;Uitlte:

Del1A MIrtVA

OlSPOSIÇQES TAANSnOOIAS -

"ll':.. 312 _ O GUl;teca :u.cionnl de eduç:!.çio, det'1l:.ido e: lei

atenderá":
L.o:U.rique-se a redaç50 d>l,J ?1.:ÚI.eas ê, c .!l, do 5 411, do 3.:-t1;o 11S.

p3:'1 3 S\lau1nt~ alÍnea;

". - a Pederação e e. Eep,:111i::e".

Art Dentro de 100 (cento e "Oitenta) dIas da prwulgaç:lo eceta tens

tll:tJlçb, o Preslcsente da Repl1l11ca porá em elleeuç!:o UlIplane da prot:!

ç::loneeesrer das nascentes e das tactes 005 RIos 5:10Friln...l!C3. Rio
teee, TocantI/ls, Paft\3Iba e Vaza-Barrls, ass1lll ccee das 005 rrcs ~ar.!

~. 19:JiIÇU e U~al. e, em convênIo COflI ti Estado de Santa Cata

dNl, as do rIo ltajaI, vl~.do ao deseovolvilllenta de ade~da PQlIt!
ea de irrlgaç:lo, de correç:o, da prática -da navegaçl'loe do c:ur.pri~to

daplnCCll'3 •

Parágr<Jda eotce - No IIleSlfQ praUl deste artigo, o P.oder Executivo lnl
clarã e~ecuç:lo de tJI\ plano de aprovelt6"lento dos pontos, naQlJl:!as ;
elIl outras bacias, enl ~ seja passível ~ reterçãe de ãgoaspllNlais e
lb si~tem.itico plantio e ccoservaçãc de estes ciliares cet4 i:sp6..lcs

das regUles.

:.. el:enda !,:;lr::;:!ol::.cnte objetiva estabelecer = siut= n<:1c~o

na:' de edUCllção q,ue a ~ei definirá, peT.:anecendo na. ecnDtituição

pr:!.::l.::í?ios ser;lb.

EMENDA lP1l702-0
(" ccm:ICI.'~ ccsa s.:.",~'; D; v cceceracs
tJ l':.!:~C ....u..1......101 ~

:: =ie :ilI.duvidoea, :iI't= o eeeueacse e o :Leis-o, e. r~ção

e!erecid.ll. ':'llÍ:::l do :::lh, nt~ o ã'=ecedente deede 11. carta ae

1945.

EMENDA lPl1708-9
E CC,.:::TlTi:INi'&; JC...:: 3...';1..":--0.:-. -V'-.S"-_C-'''-'-·~-=-3-----'1 rr;~;:-"

t" .L;"""10 I 1'li[,,";:iG!l

Dê-se ao ~ciso 111, do a..."'t!õo 118. a 6e~1nte =eda;io.

"1lI _ de I:::!\.is:ill l::.et:::.de ~3 ).5=!Õ!lr.blé~Q~ ~,;i.!llJ:t;i·t:1s, ::n

niteotllndo-oe, ead.1 = de::..a.a ~o!b c.:J.1ori:1 de al!\.s I!:l!=;<lt'os";

:>u~rl:t:a-se o inciso rr, do srtiso 118.

Jt:3TI:?I:'·c;'C:

llão convive a 1n~eia'ti~ il0pt.l.ar. mm cocstitt.cio!l.'111s::::o

ortol1oxo, COl:1 o regi:l:e re:ilrese.o:tat1yo.
Silo incl\.ídclJ OS 'I'ri:wl.!&.3t9?:::'!l se ;:;.1"lter 3. ccerênci."l

te:;:to c= o d~posto no art. ~fS.:t. 1-':1.

Dê-se ao S lI!. do arti:;o 124. a se,zuinte redaçio:

"5 1 11- O !'relJi<tente d3, 3epúbli.ca, o !'r!:::e~ro-j.·inilJtro e os

:rribtll131.!!1 SU:tl:!:r1ores, por seloS ?:'esidentec. :ilodcrião so:!.ici-::arcue

projetos de leis de sWl inicia:t1va sej<U:l aprec:i3dos:'" -

EMENDA ·lP1l703·8
tJ CCl\':;~!N~ .;:;= SMIT.~:;".:""D~ 7.J:.CC'\C3"!oCS

A eIIellda, enboratemeodoa acusaç:l'c de estar alongando o projeto ee
~tltuiçllo,preteroerpela!!l!?Ostera~velviaconstltu::ion31,determ1nar pr!!.
\'idl!rclasat1roet'\tesaoa'ellYJraprov!!it~oento .. lniclalrente_dos rrcs e ba
das fluvIaIs .lSll:lkados.. vá-se, cesoe logo, a pn'llCUÇaçllo como Nordeste, Q.lC:
h4 twJto te-co, Vet!l cl~ pula ~o de una política que lhe mi"lstre

~ ecesteote nwc da água Objetiva. aInda, a eeeoce, a e~e-Cl..IÇ:lo de recrss que'

corrlj.., de eotesêo, os ereltqs da Inten:périe e, por Isso, aponta dos sulinos

Col:prernóe a eeeooa una s1:rie de objetivos e. entre estes. a alIoent!,
ç~ dos rlbclrIrhos. ~ vão sendo prejuclIcados pela sioressão da ptreceea, poIs
asrepresasnllo tb conservado as "escadIohas" pelas quais. OlJtrora. os ~ilIes

pocII.. aUngir as cabeceiras dos rios. para a desova
CO"Iquanto l!Ill'blclosa.a E.'ll1'\d.a pr~onI;:a rreclldasde verdadeIra ~alv~:l.o

pbUca, as quais, naturalmeote, Ir:lo sencll:l postas em prática dentro doJs reoJ!
$Osorçamentários Lerrbre-se que a F'AO, em1972. advertiu que, dentro da 30

anos. a água Iria faltar. definItivaMe1lte. no Nordeste brasileiro
F'inaIrrente. é preciso acentuar ~ os dos brasIleIros não têm merecIda

os devidos OJIdados O preceito vIrá corrigIr a Injustiça, que se te:npraticado.
contra as gera..llcs vindouras Por filll. bemacentuar-se Q1Je a eme-od'a te""Cva
P~açllo do art 29 das OIsposIçi5es TransItarIas da COl"lstltuIçllo de 1"46

DI$POSITIVO :smroADO· ;a,:. ~3

Sto;r',,:.:I.-se o inciso IV do e.rt. 372.

o ~tado não te!: coniiçõl;ls de arcar CC:il. a .$r.I:tuidai!.e do eo

sic.e e::l 'todos os cíveis. C=pete-l.b.e esti:::ular 2. sociedade ~= Cul!

ca da real.i=çio ccnjuni=!. de:>:!!!! prOilÓS1.to• .A lei disporá a :="!!ape,,!

'0.

o reccr...ec1:'~,to ê.o .A~:le=bléi.ll3 tel:iol:1t~Va:J ~ ía;:"Jld:l.'!e

de 1:l.ieiar e:::en'la cOll.sti't\.,cio:1S.1 ~tc=. u::a t'odi;iio ";, :11:'e1to

c;;,.::.~titucional br:lsitdro. :1c en-:;a11:o, a ~:!se=blé!a !.eJ:icl'1ti'\"a.

.?~~ ser autêntico e efetiV'1=.ente exr::-essivo selo pronunci'.l.=en'to,

~.;! ce deliberar pela inicintiV3 dJ. =.iodA de setos r:e.:::bros. cc:::.o

~5~1::Ielcc1a, no artiGO 2l.7, 5111, c. Constitt.ição e;e 46.

o meieo VI do ~t. ~) do proj~to pll9sa. e ter a sc(;Uinte rcl!e-

EMENDA lP1l710-1
f =C~JTITrr-...s:r.:: Jcst :>..JI,r,~:··n;: 'l~cc'.=-"".cs

[=J EL::..'l..tRlo ....o.t_u..... w ............

• VI _ irredutibilidade de tlalát'io ou venc1J:lento r l:::tceto por •

l1'n'Cl acordo entre as p~te~h "

JUSTI?ICAÇ~O:

A redução de oa].Úrios o.trc.véll de livre nea:ocio.ção é prátier:.

wnal no t:undo caderno, pois pOl3sibnita a .canuten;ã.:> do bc::: llltI.io~·

qUe é o elllprego nOlJ mocentos do criae eeonô:rl.eo.. A emerdo. propõe a

livro nC,loeitlÇio.

l:cdi=iq'Ue-~e a rede;io do art. 371 ptra o llel)Uinte:

"A!tT.. )71 - ~ dever de. sociedade e do Estado prCll:OVere13

edu~ção".

Slo,r:I.=2.m-s& o llrt:1Jo 121 e seu·pa.ro~!o único.

lUto c",:v.:!.ve .a 1n.!eiatiVll do p0.iltolar d" ."rocesso le~ial.e.t:!.vo

cc::: c resi.::!.e re~resent:l.tivo•

O prl;lcei'to que se :iI::'lltcndc $lopr~1r, é or;!.6"in!Í:'io -de tend~'\

Ci~lS popul1st::l.3 ~o ~o=eodá.re~ à seriedade de W:l3. Carb CQ.:l3.-:
t1tuciooal.

.l.. nosso Ver, nio !1i'sn;).S o Estado (se;'1a, pc..- de-..a1s ~oc1tl.li _

::::r.nte) ter:: o o;l.c'nlr de :oro=over 3. edloco.ção, Ira3 t&I;.:)é::I. :lo sccie'.iade,

des-t:1C<3ndo-se s<:u princi;;.al se.:;::ento. a raillia.. t e::.enda. pa...-a. •

evi~ar desne~essár1ll. repehção r el±:11nll a refé=êncis de 'ltoe a e1.i

c:l;ão é \::l direito, por constar doS Direitos :::ndividuais.

I r=-;;~~
~======::::;=======~I I'Y/'oill

EMENDA lP1l699-12_
I: ÇClJ~:!".::::~t: JC~:: .,,,?o'I'..'I'- li::: VI.....CC:\,;'ZLI.CS

Z -'), zOI'l'I" ....

~w :Il ,},1 (}'d r d, J;1'''!- .~/I ,
1no::'\.8.-50 na..~.!lo ;r.--a.o-:r~.:t., o. se.:;uinte e.l:!:'teo.:

" - t'cnh..t;;l tributo será e:;dgido ou n=cntado ':leI:: q\.8 a lei.

o cs':::.beloça. na::!.cClb~do cc C5õa exercício, scr:: que "lo 1<:1 que

hClUv~r in3tituído Oto !lu:e.o:tado est"ja cc. visor antc.3 do inIcio do

~J er ,í.eio ncance!ro".

JU.,U?:c..c;;O.

!>;-13e ao § lI! r do art~o 126, a se6Uinte reà:lçio:

"§ 1 11 - 5endo o projeto e::endado, volt9.rtÍ à co.sa de ori,le::l".

o contribuinte há de es'br er::~rado para evitar que o Esta

do·c ..t...'"i'reenda cc:s. nOWJ tribubç5'or ou au:ec.oto de tributo no c~r

do exerc!cio.

o texto do :'rojato d3 Constituição OIC.ite-se quanto a

(I<:r:tntia de tradição no direito constitucional brssilciro.

Sloprial:l-ae o art1.õo 122 e 5~ li e 211.

Se= o dizer e sob outrna rouiS,sens, o 'tecreto-I.-ei ea'3rla

=~t1do a prevalecer a redaçãc.a Ber .rn.pr1miila.

.A e.::.end:l ec:c;.ati:liliza a lin,.",""U'"il:et:l deste texto co:: li. '3.0

'1:-t1i;;o 128. onde se inscreve "Casa de ori,;e::l".

A lei lJ30 deve, pa..-a e%:õlressar o :::oeSl::O conceito, ter 1:!..D. _

õt.::tdens divars!l.s.
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Emenêla Ihodificativa do inciso X, do art. 233, do c~

pítulo V, "Do Ministério Público, do Título V, Da oe
ganização dos Poderes e saeeeme de Governo -

pê-ee nove: redação ao incis.o. X, do art. 2;33, adotando-se a segU.intej.

Art. 233 - .

X - exercer outras funções que lhe forem conferi'das por lei

des8e que COMpatíveis cca sua finaLidade, sendo-lhe ved_
da a representação Judicial e a co.nsultoria Jur1dica das

pessoàs jurídicas de di,reito público, salvo, quanto ao .Mi

nistêrlo.públ,ico Federal, a representação Judicial da

união. "

JUST:IFICATIVA

A lltefesa do pcitrirr:ónio coleti'110, ori·entada pe}o

principio da leg'alidade - e tendo em vista o- controle dos atos adip!
~istrativos e a responsabilidade civil, penal e .administrativa dos
agentes estatais - ·cons1.;:itui mister que extrapola em muito o âmbito

dos critérios de mera administração. A relevância dos bens, intex:C!!,
ses e serviços que ela envolve, outrossim, exige - como, aliás, se
exige~para a tuteia dos denominados interesses difusos - que seja

atribuí.da, nOa esfera federal, ã única .instituiÇ1:'o apta, normativa e
f.tlosoficilmente, a esse indelegável ofício.

O Projeto, entretanto, ignorando essas cons~der!.

ções, veda ao "Ministério Público Federal a representação judicial das

pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribu.!.\
ções do Ministério I!:úblico Federal a represent:3.ção judicial da U'nião,
de.b:ando-o ao desamparo da- de:fesa que atualment.e lhe é dada, a q~'
é exercida com inveJável independênCia, pÕrque comprometida apenas
com a le~ e com os ;arores basilares da nacionalidade..

1 t necessário, em razão disso, restabelecer, quanto

fÍo Minist&io Público Federal, a titularidade para a representação

Judicial da União.
Justamente por abrigar o Ministério Públic:o Federa~

dentre suas excelsas funções, jJ. representação judicial da Nação Br~

silei.ra, é que Q procuratório da união Federal aproveita e se benefi
cia dos princípios ,que informam a atuação do ·custos leqis (fiscal d;

1e;) .. como sejam: a Independência ·funcional, o compromisso com a l~
galidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam tanto

dentro~ quanto fora..da Administração 'Ptíblica.
• Não li por outra razão que as mais prestigiadas e de

mocr.ãtic'as CónstitulçÕes da erei conteJ'lPOrânea atribuein ao Ministéri:;
Público, com exclusividade, o encargo de rep;esentar em juIzo o Es~

do Naciotlal. '
t·o que se vê nas' Constituições da Colõmbia (v.art.

143), da Grécia (v.. art.. 90, n9 1), de Honduras- (v. arts. 229 e 231),

do México (v. arts: 102 e seguintes}, de z.~çambique (v. art.. 75), de
Portu'gal (v. art.' 224, item l} e do Peru (v. art. 2509', ítens 1 e 3).

Nos Estaàos Unidos da. América:' fonte primordial do

constitucionalismo bra.sileiro - embora sem prevfsão na Carta 1-1agna ,

o Attorney General exerce tanto a representação da União em juIzo
quanto as f~nções de .fiscal da lei, em um sistema em que a reverêE,
cia à Lei Maior encontrou e mantém sua mais alta elevada consagração.

htstórica. ..
Pelo vistoq> não é por mera coincidência, ou por sim

pl~s tradição, que as funções de representante do Estado e da soc~
dade, juntamente com a de fiscal da lei, se coloca, sob a .responsabi
lidade ae uma instituição única, o Ministério Público, tanto na N-;;

!J=ão berço do moderno constitucionalismo, cornO em outras em que a d;
mocracia veio a ser conquistada quando jã se vislumbravam-;9.S novas

perspectivas que o ano .2000 abrirá pa:r;a a humanidade.
, Em todos esse.s exemplos, há utU ponto comwn: a sob.,!!

remia popular e o interesse público, como bases da organização con,!

titucional. Diante di~so, fácil é perceber-se que SOmente uma ±nsti
tuição definida a nival constitucional, atuando c~m independência -;
sob o princIpio da legalidade - vale dizer, orientada pela expressão

legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária efic!

cia e sem ~irnitações discricionárias, a fiel defesa do interes.se pQ
blico, ãe quê ê titular' o Estado de Direito, em nome "da Naçâo a ele

subjacente..

~ oportuno lembrar, bem a propósito, que O antepr2

Jeto elaborado pela COmissão Provisória de Estuàos Constitucionais ,
instituIda pelo Decret.o n9 91.450/65 e que contou com a presidência
do ilUstre Senador Afonso Arinos de Nela Franco, exibe, no art. 312,

§ 39,', norma em tudo semelhante àquela ora sugerida.

A rep+es~ntação judic).al da união, pelo Ninistério

Público Federal, foi prevista no fi 5:;' do art. 10'2, bem coIW no art.
103, do substitutivo a.presentado pelo Relator da Comissão de: Organ.!.
zação dos Poderes e Sistema de Governo. Entretanto, o acolhimeiJ.to

de emenàa, em Brra~a i:lcrescida ao referido SUbst~tutivo veio a elim~1
nar, sem discussões no Plenário da Comissão, a mencionada represent,!
ção-,

A representação judicial da união, pelo Ministério
Público Federal, foi prevista no § 59 do art. 102, bem como no art ..

103, do Substitut,!VO apresentado pelo Relator da COmissão da organi,
zação dos Poderes e Sistema de ücvernc , Entretanto, o acolhimento
de emenda, em Err~ta acrescida ao referido Subs1titutivo veio a elim,!

nar, sem discussões no Plenário da Comissão, a Mencionada representa

ç~o.

1 Salta ao-; olhos a quebra do Sistema que se empe -
nha em eeeeeeee garantias ã independente e responsável representa

ção Judicia~ das pessoas Jurídicas de direito público, Estad~s e

Distrito Federal (art. 55, § ,.3J7~.,..A"11, nc capitulo UI, do Título~
Da Organização do Estado.

; t inconcebível, portanto, que a defesa da União
tenha alternativas de representação que abJurem dessas garantias, n2

tad'il.IlI;nte quando 'se considera que ,?S bens da união, a serem defendi
dos, são os mais hierarquizados da comunhão nacional, como se pode
ver do art. 52, do capítulo- lI, da União, e dos serviços que são de

sue competência e tfun como destinatários todos os integrantes da so
ciedade h:tasl;teira,. -

li representação judicial d~ União deve fazer-se
c~m vistas ã ~comodidade dos Jurisdicionados, â economi~ de tem~ e

de recursos financeiros e ã segurança dos bens jurídicos da col~tivi
dade: E tão-somente'.' -
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SIGMARINGA SEIXAS

Emendei at1itiva ao art. '233, do capitulo V, Do 11!
nistériojúblico, do Titulo V, Da organização dos

Poderes e Sistema de Governo

A defesa do patrimÔnio coletivo, orientada pelo

princípio da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos adro!

nistrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos
agen'l(es estatais - constitui mister que extrapola em muito o âmbito
dos c'ritérios de mera adm.inistração .. A relevância dos bens, intere,!

ses e serviços que ela envolve, outrossim, exi9.«; - como, aliás, se

exige para a tutela dos denominados interesses difusos - que seJa
atribuída, na esfera federal, à única instituição apta, normativa e

filosoficamente, a esse indelegável ofício.
O ProJeto, entretanto, ignorando essas consider!

ções, veda ao Mintstério Público Federal a representação Judicial
da; pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atnbu!
çêíes 19.0 z.1inistério Público' Federal a -representação judicial da União,
deixando-a ao desall)paro da -defesa qUe atualmente lhe ê dada, a qual

é exerc'iãl! com inveJável independência, porque comproIl'etida apenas
com a lei e com os valores basilares da nacionalidade.

S"necessário, em razão disso, restabelecer, quanto
ao Ministério Público Federal, ~ titularidade para a representação

. judicial da- União •

, JU$tament;.e por abrigar o Ministério Público Fed.,!!
ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da Nação
Brasileira, ê que o Procuratór!o da União Federal· aproveita e se be

neficia dos prinoípios ciue infort'1am a atuação do custos le9is (fi~
cal da lei), como seJam a independênc!a funcional, o compromJ.sso com
a legalida9,e e o desassombro em face dos poderosos que exorbJ.tam tan
to dentro qu~nto fo-ra da Admblstração Pública.' -

Não é por outra razão que as mais prestigiadas e

democrâticas constituições da era contemporãnea atribuem ao Ministé

rio- Público, com exclusividade, o encargo de re~resentar em Juízo ~
Estado Nacional ..

:I:: o que se vé nas Constituições da Colõmbia(v.art.
143) ,', da Grécia (v. <\rt, 90, n9 1)., de Honduras (v. arts. 229 e 231),

,do México (v.arts.l02 e seguintes), de Moçambique (v.art. 75) ,de pOE

tugal (v .. art. 224, item 11 e do Peru (v.art.2509, itens 1 e 3).

Nos Estados Unidos da América - fonte primordial
do constitucionalismo brasileiro - embora sem previsão na Carta Ma~

na, o Attorney General exerce tanto a representação da União em Jul

20 qu3Jlto as fun:;Ões "de fiscal da lei, em um sistema em que a reverénd.~
â Lei Maior encontrou e 1llantém sua mais elevada oonsagraçro histórica.

• Pelo vis'ÊO, não é por mera coincidência, ou por

simples' tradição, que as funções de representante do Estado e da So
Cõ:iedade, Juntamente com a de fiscal da lei, .se coloca, sob a respo;;
sabilidade de uma instit.uiçijo única, o l.4.inistêrio Público, tanto n~
Nação berço do moderno constitucionalismo, como em outras em que a

democracia veio a ser conquistada quando j& se vislumbravam as novas
perspectivas que o ano 2000 a])rirá para a humanidade.

• Em todos esses e.<emplos, há um ponto co-num: a sobe
rania popular e o interesse público, com base na brganização constr

tuciona1. Diante disso, fácil é perceber-se que somente urna institui

ç~o dE!'finida a nf.vJl -constitucional, atuando com independência e sob
o princIpio da legalidade - vale dizer, orientada pela expressão le
g.í.tima da soberania popular, pode exercer, com a necessária eficáci~

e sem ~imi.tações disc;icionárias, a fiel defesa do interesse púl;llico,

de que é titular o Estado de Direito, em nome da Nação a ele subJ~

cente.

:I:: oportuno lembrar, beI'l a propósito, que o antepro
jeto elaborado pela COmissão Provisória de Estudos Constitucionais ~
i'Tl'St:\tu!da pelo D'ecreto n9 91.450/85 e que contou com a presidência

do ilustre Senador AfonsO' Arinos de M«;10 Franco, exibe, no art. 312,
§ 39, norma em tudo Demelhante àcruel~ 01;'a sugerida.

Ademais, explicitam-se os contornos das mencãcnaaae

garantias, para mais bem ..assegurá-las, com temperamentos ditad!Js D.2.
lo tnteresse público. ',

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de direito
j:nc'orpdrado ao estatuto dos membros do Ministério público. em vez da
gárantia instituciOJlal, de'\W integrar a lei. orgânica própria, de c~

ráter cpmplementar" Daí por que a proposta de emenda destaca em parâ

grafo próprio o tratamento da matéria, bem cÇlttlO lhe retira quakquer-

'caráter punitivo.. . ' •
Visa, ainda, a .,ff'rreção do texto, à compatibiliza

ção com a disposição dó artigo _&1; alíneas B. e =, da Seção II, do c,!
pítulo V:Ir,·dô Título rv, Da Orgarí1zação do Estado, que estabelece

a aposentadoria compulsória aos 70 e 65 anos.e voluntária após 35 e

30 -encs , para os· homens e para as ,mulheres,. respe~tivamente.

~ t o principio da isonomia, adotado em termos ge

r:"is, que deve sêr mantido, em te~s correspondentes ao especial

tratamento dado aós membros do Mínistério público.
•• Quanto ã promoção,. suprime-se a referência à mesma,

deixando às lei~ or=Sãnicas sobre ela dispor, .tendo-s~ em vista a d!

'\I;ersidade de organização do z.Jinistério Público a nível federal e es
tadual -' um organizado em carreira de âmbito naoional, outro organi:
zado tendo em vist~_ as comarcas e entrâncias peculiares às unidC1des

da Federação .. Tal d~versidade, que impossibilita tratamento ident.1.co

em r~lação às carreiras do Ministério Público, talllbêm impõe que, no
tocante às promoções, seJ.BIl\ observadas as mencj,onadas peculiC1r;l4:lccs.

• Por ftm, no tocante ãs vedações a serem impost,J,s
aos membros do Ministêrto público, a emenda seg~e a tradição consti

tucional brasileira, que não as explicita por inteiro, para que mads

bem sejam detinidas.nÇl plano da legislação complementar ..

Acrescente-se, no art. 233(.0 seguinte paragrafo:

Parágrafo: "A representação judicial da União ccsepeee ao Ministério
Público Feãeral, pelos procuradores da República. A lei

, c~mplementar que õrganlzar o Ministério Público Federal

fara distribuição entre ca cargos com atribuições de re
pres'entação Judicial da União e os detnais, de modo a evá.
tar o seu e}(ercício cumulativo com o das õutras funções

da l~sj:-itÚiÇão. Nas comarcas do intedor, podeserã

exercida, mediante ~elegação, 'pelos nrocuraêcres do. 'E:!
eaeee ou_ tfos. l!unicipios".

JUSTIFICATIVA

f:J PLENJUtIO
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15ãJ~~fl7lPlenário

Dá nova redação ao inciso XIII do Artigo 13

EMENDA

Art. 186 -
§ 49 _ "ou a advogados devidamente credenciados" ..

JUST:IFICATIVA

A supressão se evidencia necessária por ser iE

compatIvel com o texto do § 29 do mesmo artigo, que estabelece D~

ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso pll

b1ico de provas e tlt\llos.

JUSTrF:ICATIVA

A'proposta preser"va, do tJxto substituído, o princí
p10 da independência funcional e as garantias asseguradas aos ne;:
bros ,do Ministério Público.

, Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento :mais
slstemãti~· e destacar o perfil própri-o do z.1ini~têrio público que ,

embora atuando perante o Poder Judiciário, COM ;le não se confunde.
I

Emenda supressiva de expressão no § 49, do art.

186, da Seção V, qo capitulo 'JJ"I, Do ucvernc

suprima-se no § 49 do art. 186, a expressão segu.tnte:

As grandes mudanças SQCJ.aJ.5 do nosso tempo, fazem com que se
interpenetrem e convavam, nos regimes cap1.talistas, a presença de
jaeda.daa de intervenção do Estado, e, nos reg.l.mes sccaea.Iseas , me
didas que destacam a mobilidade da ação do homem como empreende
dor, reunindo fatores de produção em busca de maior produt1.v.1.dade,
do seu trabalho ou do seu negócio. Tudo isso faz perder ecacraec
as discussões sobre mat rees de esquerda ou dJ.re.1.ta, quanto a orga
nização das relações de produção e entre empregados trabalhadores,
e empresas empregadoras. Na realidade, busca-se produt.1.vJ.dade,quan
d~ se reune fatores de produção, para atender ás neceasadedes eco
nomicas e sociais das comum.dades ou das Nações e, satisfação dõ
hDll'lem, quanto aos resultados do seu t.rabalho. A nova redação do
ãnca.eo XIII do Art.. )A";3proposta acima, va.aa a alargar e dar fIe
"ibilidade a forma de partl.cJ.pação nos lucros das empresas e noS:
resultados econêmicos da produt.1.vidad~o trabalho de cada homem.

JUSTIFICATIVA

XIII - Participação nos lucros, na~s ações ou nos resultados eco

hõmicos da empresa ou do trabalho .l.ndJ.V1.dual, desvinc-;;

lada da remuneração, conforme defin.l.do em lei ou nego01;

ção entre empregados e empregadores. -

a) Nenhuma Lea, poderá l1.mitar as formas de entendimento

ou negociação que busquem a pa-rt1.cipação do homem nos

resul'tados econêmicos decorrentes da pxcdutn.va.dade do

seu trabalho.

lun/~~.r"OC:AçI.-----------_,

Emenda "substitutiva do a"rt. 234, do CapItulo V, do

M{nistériõ público, do Titulo V, Da Organ12agão dos
Poderes ~ Sistema de Governo

.Á1tere-se, no Capítulo V, 90 Ministér!O públi"Co, o art. 234, adotan
do-se a seguinte redação: •

Art. 234 - Os membros do lUnistério público gozarão- das seguintes ga
rantias~ ~ • 

J: - vitaliciedade, não podendo perder" cargo senão por
• ~entença Judicial, ·com eficácia de' coisa julgada;

Ir - inamovibilidade;
:n:J: - ~:redütibilidade de vencimentos, sujeitos, ent:retanto,

aos" !l\\postos gerais, inclusive o- de renda e os ~tra

crdinários. -

§ 19 '- a vitaliciedade será adquirida após Q2 (dois) anos de exercí
Colo, não podendo o- membro do z.linistério público nesse períod~
)?erder o cargo senão por deliberação do 5rgão colegiado inte!

no competente, pelo voto da matoria absoluta dos seus int~

grantes.

§ 29 a relpOção dar-se-á de ofIcio ou. a pedido. A primeira somente
poderá ocorrer co; fundamento em necessidades de serviço, por
ato do chefe do poder Executivo, com bas~ em representação do
chefe ào MinistériO público, depois de ouvido o órgão colegi~

do interno c,:mpetente.

. § 39 - aos membros do Ministério públ4,.co é assE!'gurada paridade de·
vencimentos e de vantagens com os órgãos Judiciários perante

••os quais exercem as suaS funções. ~

§ .49 - a aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) anos de ida I
de para os homens e -aos 65 (sessenta e cinco) anos para as m~ 11

lheres ou por invalidez, e voluntária após 30 (trinta) anos

de 'serviço para homens e 25 (vinte e c,inco) para as mulheres,

em todos os casos cõm proventos integrais, reaJustáveis,
mesma proporção.. sempre que se modifique a remuneração d05

memh~s. da instituição _em atividade.

§ 59 - os membr€ls do Ministério Público estarão sujeitos às vedações
•• conferida·s nerla ConstituiÇião aos Mag!straQOs.

§ 69 - os membros do Ministério Público ingressarão nos cargos ini

ciaia de c'a;relra, mediante concurso público de provas e tít~ I
los, com a participação do Poder Judiciário e da Ordem do;s
Advogado~ do BrasJ.l, obedecendo-se, nas nomeaçEes, a ordem de
classificação ..-· ,

EMENDA lP11714-3 .....'---. ~

tJ DEPUTADO SIGHARINGA SEIXAS •

fl PLENlIRIO
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DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TíTULO X - D1.spoS.l.çÕes Trans.1.tÓn<::ls

T.fTULO VIII - Da Ordem I:conôm.1.ca e F::manceJ.rn

CAP.fTULO IIl: - Do s.1.stena Fl.nance.1.ro Nacl.onal

"a apl.1.cação dos recursos dest.1.nados a operações de

créd.1.tos de fomento será efetuado ~través das 1.nst1.tu.1.çÕes fJ.nan-

ce.1.ras ofic1aJ.s".

1) SUprl.m1r o pariÍgrafo l~ do Art. 466, do Titulo x

Das D.1.::pos.1.çÕes TranSl.tór:tas;

2) Incll.ur, no Título VIII, Capítulo III - Da Or
dem EconômJ.ca e Fl.nanceJ.rü. S.l.stell,a Fl.nanFcl.ro NaCl.onal, IlrtiCJo a

ser numerado com a redllção modl.fl.cada do parágrafo 1!1: 1:10 Art. 466,

como segue:

Na momento em que se exerC.1.ta o apr.1.l'Ioramento dcm:lcrt:!tl.co ro

no texto const:LtucJ.onal, com a supressão do termo assaMalhado cons

tante no artl.go 4!:, J.nciso I, da constl.tul.çno vl.gcntc, q ....e deu fun

damentação para a expedl.ção do dcc~eto 1.lG'I/71, que l!xproprl.ou o

patrl.mônl.o fund.1.ário das un.1.dades fG:derat~vds da Amazônia, por no

va redação de seu correspondente art1go 52, incJ.so I do proJeta de

constl.tuição não tem cabJ.mento a permanancJ.a de tal Il'loL:tvaçâo.

De outro modo, Como red1.g.1.do está, o caput do artl.go 303 ne

ga a necessárl.a ação reguladora do Estllc:1do na domínio CCOnÔl\ll.Co!

soc:tal, na exercicío do papel const.1.tucl.onal de .1.ntermCdl.<lr <l rea

l1.zaç50 dos d.1.re.1.tos e liberdades funddlncntül.s do cido'Jdi,io, e quando

adlll.1.te a sua prescnçll, o fqz com base em c}.pc.d1ent!ê utl.ll.züdo pelo"!
reg.1.mes autor.1.tiÍr.1.os, para justl.f1Car sua 1ntervcnção d:tscr.1.cl.onár.1...I.

A supressão do parágra.fo 3! é recomenddda pelas MeSMas ra

zões aC1ma expost.as - de negação do papel const.1.tucl.onal de 1ntcr

mcd.1.ar a real.1.zaçdo dos dJ.re.1.tos e l1.berdades fundament1l1s. por se

tratar de matérJ.a de legislação ordl.T.liir1a, e por confll.tl.r com os

termos das art.1.gos 277, .1.nC1S0 I, alinea C: 2B4, parágruí"o ún:tc~',

466. § I!: e 330, que estabelecem. prerrogativas e pr~v.l.l(91.0S às 1nc:

t.1.tu.1.ções f:l.nancel.ras Óf.1.cJ.<:Il.S na l.nterrned.1.üc;ão, movitl'cntaçeo e a

plicação de recursos públ.1.co~, 110 exercíc.1.O de atrl.bu.1.çocs Já con

sagradas, .1.ndeleg:iveJ.5 e l.nd1.ssociáve.l.s, de. seus ab]et1.\'os

De outro modo, as orqanl.zaÇÕeS estüta..l.S desel"i::nmha'll rclc..an
te função social. na prestação de serviços cssenCl.a1.S à populaçüa,

algu'\las com responsabil.1.dade acrescida no projeto de constitul.ção

arf..1.go 12, incl.so I, alínea G, que por seu mér.1.to. não podf:l1 sel:' re

alizadas pelo setor pr:tvado.
Assl.m, eventuai!il bl::nericios ou subvenç;es, se e}.istl.relll, ma::.:;;

que à essas organl.zações, são, em verdadr>, da população, razão m8.1.0r

do obJetivo soc:tal das ti'esmas.

Adem31.S, a l.ntervcnção do t:stado no dominio cconôm.1.co',ee faz

apenas quando o .1.nteresse pr1vado nâo se man1fest.a.

1. Modl.f.1.ca o caput do art. JOJ que- passa a ter a segul.nte rg
daç50:

D.1.spositl.vO emenôado e "Art. 303 e seu § 3~

JUsTIFICAÇi\o

EMENDA ~10DIFICATIVA/sUl'REsSIVA

O~ Anteprveto situou na Seção V, do capítulo III

(Do Go~erno), a Procu:t"adoria Geral w da união, "encarregada de sua d~

fesa judicial e extra;judicial" (aJ::t. 1861.
• Essa loc€,-lização, aliada ã circunstância de haver

sido atribuído ao presidenté da ~Repúbllca, a "livre nomeação" do Pr.Q.

curador Gel:al da Uni~C); fez com que a in!:itituição criad'a ficasse s.!!

bordinada de modo absoluto ao-Pcesãdent.e da República, reduzindo-a ã
condição de eepeeeeneanee deste, em vez de representante da União r
'que compreende tant-o Q Poder Exec1;1tivo, •como o Legislativo e o Jud.,!

ciário.

• A inclusão em capítulo próprio cor-c seção se faz

neceseãcie para co'htrJ.buir tan:bém para a total independência do exe.=:

ciclo de suas nobres e sérias funções.
.• Vertfica-se,· portanto, nit;ida contradição com

~incípio da Lndependêncd.a e harn:onia das Poderes, que deve ser co,!;

rigida, mediante o acolhimento da.su5festão contj.da na Emenda ora Pl:2
posta.

Além do -mais, no Plenário da cot;lissão da organiz!,

ção dos Poderes e Sistema de C-overno, foi acolhida a Emenda n9
350752-1, apresentada pelo COnstituinte Plínio de Arruda Sampaio ,

institu.1.ndô uma entidade 'den~minada de Procuradoria Geral da União 

chefiada pelo Procurador Geral da RepÜblica e integrada pelos procE:

radores da República -, e lhe atribuindo a defesa Judicial e extraJ~

dicial da União Federal.

• Nie Redação Final do Anteproj~to apresentado ã C!.
missão de Sist~tização, todavia, verificarar-r-se divergências sub.!

tanciais en face do que ficara deliberado pelo Plenário da Comissão
dê Organização dos sceeres ,e Sistema de Governo, ao acolher os te,!:.
mas da aludida emenda,

Na realidade, o que se guis, com a ernenda foi ma!!
ter as duas instituições; Mi.nistério Público e Procuradoria Geral da

União, chefiadas, pela mesma pessoa: O Procurador Geral da República

e exercidas pe;os lllesIl1Ós Procuradores da Repúb~ica.

"art. 303 - A l.ntcrvençiio da Est<:ido na domínJo econêsmcc e

o monopéj.ao [ar-se-50 quondo relevante antccease coae cavc eXJ.g~ r.

2. eupmme o parágrafo 32 que ccn ü seguinte redação: "1\5 J.:u;

presás Públl.cas, soc.1.edades de Econoll1.1.a tl.J.sta e QS FUnC<:lçõcs nã<J po

derão gozõlr de bene!ic10s, p:=l.vJ.légl.oS ~U subvcnçres não c ...tcn

sivcl.s, paritarl.ücll:mte, às do setor privado."

['-- n..d~.. 'coy,"II~/clll~c.."=l~

EMENDA lP11723-2
I:

rr;~~"'~
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SIGMARINGA SEIXAS

No- art. 186; prevê o ~projeto a institul.ção da

Procuradoria Geral da União, com competência exclusiva para realizar

a def'ilsa Judiclai e extraJudicial \;la união Federal.
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser supri:

mido que estabeleêe a ")hesma competência ao órgão jurIdico do Ministé

ri~ da Fazenda, com o dispositivo supracitado.

Alé!n do mais.,. não se pode deferir ao órgão admini~

trativo que autua o-·cõntribuinte e fiscaliza as !rreg~laridades fi~
cais, a defesa da união, por isso que esse órgão não ttlll1 compromissos

com o px:1nc1pio da .legalidade, princIpio este que orienta toda Estado

de Direito.
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistema

tizaç~o, a exclusão do parágrafo.

1::menda s!!pressiva do § '49, do Art. 270, da Seção

Ul r do Capitulo I, Do Sistema. Tr.ibutário Naci2

nal, do T!tulo VII, Da Tributação e Do Orçamento

Suprima-se o § 49 do art. 2'10.

JUSTIPI'CATIVA

Emenda supressiva da Seção V, do cap:ttl,llo UI, Do

Governoi e aditiva de Seção, a ser 1'nclufda no Cl!.
pltulo V, Do Ministério Público, do Titulo V, Da

organização das Poderes e Sistema de Governo

Suprima-se a Seção v, do capItulo 111, Do Governo; e inclua-se o a,!:

tigo e parágrafos, Da Procuradoria Geral da União, em Seção própria,

.inscrita no capítulo Do lUnistério Público corno seção lI, transfor

mandr:-se o.~Cap.í.tblo em: Do !-tlnlst&rio Público e Da Procuradoria G.!!

ra~ da união, dividido em duas Seções: I - 00 lUnistério Público e
Ir - Da Procuradoria Geral 'da União.

JUSTIFrcATIvA

O <u:'t. 49 do "Projeto, dispõe que "A organização

político-administrativa da República Federativa do Brasil comp.t"een

de a União, os Estadas, o Disq±to Federal e as Municlpios, todo-;

eles aueônomo.s-em sua respect.t.va esfera de compe'téncia". Por outro

lado, são poderes da un.j.ão o Le5fislativo, o Executivo e o Judiciã 

;rj.o, independentes e harmônicos entre si.

~ Fundamentalmente, na organização do Estado bras..!
leira. resulta que a união, ente que abrange as' três Poderes da' Re
'pública,a eles se superpâe,não se confundindo COm qualquer deles. -

Logo,a instituição incumbida da representação J.!;!

dicial da União não pode subord.inar-se ao Chefe de um dos Poderes ,

pois, se isso ocorrer, 'Os demais não estarão re1?resentados, ficando

indefesos na hipó~ese de conflito etltre qualgúer deles e oPoder que
detiver o mando sobre tal instituição.

§ 19 - O Procurador ~Ge~al da República será nomeado pelo Presidente

da R~piiblica, dentre cidaàã~s maiores de trinta e cinco anos ,

de notãvet sabe.r Jurídico e reputilção ilibada, dentre membros

do Ministério Público Federlal, eleitas em iista tríplice por
seus pares, apãs aprovada a escolha pela Câmara dos Deputaáos,

para servi~yo; três anos, permitindo-se uma recondução. Sua

"exoneração.. antes da eerrac da investidura.. dependerá de anuê,,!!

cla préVi.a dC? ~~nado Federal.

JUS TI!' I C A T I V·A

Consoante a. redação final do proJeto, em seu

art. 231, § 19, for·a:o- suprimidos o art. 100 e seus parágrafos do Sub.!:.

titutivo da Comissão da organização dos Poderes e Sistema de Gove,!:

no, a, despeita de não terem sido ObJeto de emenda, desaparecendo, a~

sim, ao textp final.

EJ1tretanto,. nesse tuesec Prq:leto vamos encontrar:

a) no art. 107, inciso 111, alítlea Ê' a competência privativa da Câm.!
ra das Deputados p~a aprovar, por maioria absoluta, lia indicação

do Procurador Geral da República";

.b) no art. 108, inciso VIII, a eompetênciâ privativa do Senado Fed!\
ral para "aprovar, por maioria abscz.uea e por voto secreto, a ex2,

nera~ão de Ofício, do Procurador G:ral da ReJi'lública, antes do te,!:
• mo de sua investidura";

c) no art. 158, inciso IV, a competência privativa do Presidente da

Repúbl:Lca para "'Ilomear, após aprovação pela cêmecee dos Deputados,

o Procurador Geral da Re.pública".
A intro·duçãp desse parágrafo é, portanto, i!!!

prescindível, para compatibilizar os 1;.extos supra referidos.

merando-se os existentes:

Além disso, a demisl:iibi1.idade~ faz com

que as relevantes atribuições da Procuradoria GeIõal da União seJam

exercidas em carâter precário, SUJeitando-se de iMediato às p~essões

de toda ordem que a fiel defesa das bens da Nação quase sempre suscita.

A escolha do Procurador Geral dentre os merüaros

da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-la com a norma

inscrita no § 19, da art. 231 do ProJeto, que pre.vê a eleição do Pr2

~urador Geral de cada Ministério Público, "dentre os integrantes da

carreira" •
A introdução do parágrafo sugerido, é, portanto,

tmprescindível para a compatibilização dos textos 'referidos, bem como.

para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Pr?Jeto.

Acrescente-se ao art. 231 ~ parágrafo, que tomará o número I?, ren~

r.r------~_-:.:.":,,.:"":".:;4':::.====~~~~~

r.r- ~ tIITI/.UI'''IC~:;:e----------...:.:,
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Emenda modificativa tio § 19' do art. 186, da Se

.ção V;" da Procuradoria Geral da união, do capl

tulo 111, Do Governa, do Título V, Da Organiza:

ção dos .Poderes e~ Sistema de Governo

Altere-se, no art. 186, a redaçã.o do § 19, adotando-se a seguinte

Art. 186 - ••••••••••••

§ lç' - Ã Procuradoria Ger.al da' União tem por chefe o Procurador

Geral. da RepÚblica, nomeado ~elo Presidente da República,
dentre memEros da-instituição, ele:Ltos'em lista trlplice

por seus pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos

Deputados,~ para servir por "três anos, permitindo-se uma

recondução. Sua exoneração, antes do termo da investidura,

dependerá d; anuência prévia do Senado Federal.

JUSTIFICATrVA

Consoante a r:,dação final c10 ProJeto, em seu aE.
tlgo 231, § 19, foram suprimidos o art. 100 e seus parágrafos da
Substitutivo da~Comissão da Organ:Lzação dos Poderes e Sistema de Go

verno[ a despeito .de não ter sido ObJeto de emenda, desaparecendo ~
assim' do texto final.

Entretanto, nesse mesmo Pro.Jeto vamos encontrar:
a) no art. 107, inciso 111, aI1nea~, a competência privativa da cá

:mara dos Deputados para aprovar, por maioria absoluta, "a indic;'
çâo do Procurador Geral da República" 1 -

bt no art. 1~8, iI1ciso VIII, a cOJlpetêncla privativa da Senado Fed~,
ral para aprovar, por maioria absoluta e por voto seC:reto, a exo

lÍera~ão de oficio, do Procurador Geral da República, antes do te;
mo de sua investidura" ~ .., -

c) no art. 158, inciso IV, a competência privativa. do Presidente da

Repiiblica para "nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados ,

•• o Procurador Geral da ReJ?ública".

Por outro lado, sendo poderes da União o Execu

tivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o chefe da Pr.Q.

curadoria Geral da União - cUJa. iniciativa é necessária não só para
sóluçâo dos conflitos entre os particulares e o Estada, mas também
nos .1itIgios entrla os Poderes - f.i"que absolutamente subordinado

Presidente da República.

~presçindrvel, por isso! é que o chefe da Pr~

cutadoria Geral da União goze da confiança não só do Presidente da R!:

pública, mas também do Legislat;vo, que deve participar, necessaria 

mente,~ do processo de SUa investiàura e de SUq event:u';l destituição.

Por eXigência de siseematização e respeito ao fed.!!

ralismo, impÕe-se distinguir, em tópicos separaãos, o Ministério PQ
blico da União - ramificado em sillletria com as Justiças especializ~

das da União - e o,Ministério público dos Estados.
zesa distinção também se faz .tndispensável, consid,k

r~ndo-se que a disaiplina constitucional do Minfstério Público da

União não deve ser 1mposta aos Estados, assim como o nodelo estadual
não pode ser transposto .para o nlvêl federal.

• A :i1}existencia da distinção sU9'erida pode acarretar

contradições, na medida em que os diversos aspectos envoí.ví.ecs na

.aisciplina constitucional do Hinistério t>úblico (chef±a, estrutura

organização, atribuições, êtc••• l deva receber definição adequada ãs

peculiaridades decorre:ptes do easeema federativo.

são exemplos .dessas contradiçQ'es os que se verific~

ram quanto ã ch~fia do Ministério Público e às lej.s orgânicas a ele

pe::tinentes.
Com efeito, enquanto o § 19 do art. 231 estabelece

que "cada Hin1st~rio j?Gblit;a elegerá o seu Procurador Geral, na f0E.

ma da lei, dentre .:t.nte5frantes da carreira, para mandato dé três _(03)

anos, p~rmit.tndo-se uma recondução", os arts. 107, 111, d, loa, VIII

e 158, !V,' dispõ'em,que- o Procurador Geral da Repúbli~a deve ser na

meado pelo Presidente da República, após aprávação pela câmara dos

Deputados, sendo que a sua destituição, antes do term~ de sua inves

tidura, depende de aprovayão pelo Senado Federai. -

Por 01.\t:ro lado, no que diz respeito ã disciplina oo,!:

matj.va 1nfraconstitucional do l-'.inistédo Público, o § 29 do art.23l

dis~e que "leis complelllentares distintas, de iniciativa de seus re~

pectivo$ Pmcuradores ~erais, organiz<l.rão cada Ministério PúbliCo"
O § 19 do art. 451, porêm, estabelece que a lei 'or!Jânica do Ministé

rio público da União será encaminhada pelo Procurador Geral da Repi!

bl±ca.

Vê-se, portanto, que se não for feita a distinção..

entre o llinistério Público da União e o ~os Estadas, persistirão con
tradições insolúvei~, inviabilizando a aplicação dos textos constit~
cio~ais.

Emenda ~ubstitutiva do art. 231 e seus incisos;, do

Ca,pitulo V, Do Ministério PUblico, do Título V, Da

Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Dê-se nova redação ao art. 231 e seus 1nc:i,505, adotando-se a segui.!!

te:

Art. 231 - O Ministériô Público compr-eenda-
• I - OMinistério públiêo da União, integrado:

a) p~lo Ministério ;Público Federal, que oficiará perante

o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de JU§.

tiça, os Tribunais Eleitorais, o Tribunal de Contas da

oniã;;, '"as Tribunais e JuíZes Federais comuna e os JU,!
aes Agrários;

b) pelo Ministério pUblico Federal Ele;LtoJ:a17

c) pelo Ministério Público Militar;

d) pelo Ministério público do Trabalho;

e) pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos TeE.

ritórios.

II - O Ministério pGblico dos Estados.

EMENDA lP11718-G ..... -,
(!J DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS

EMENDA lP11717-8
fl DEPllrADO STGMARINGA SEIXAS
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JUSTIl"'ICA'I'IVA

JUSTIFICATIVA

F PROJETO DE CQNSTITUICAO

Ao Capítulo IV do Título V
Inclua-se a seguinte Seção X, renumerando-se os demias artigos:

meios de comunicação. Conforme assinalou recentemente o -Profl:l
Tourinho Filho ("Processo F'enal, vol 1, pág. 241, § 5Q, , ir. eda-.

ção), esses motivos hohe não subsistem Expôs o Dr Magalhães

Noronha. anos antes, que o juizado de instrução poderia ir sen
do paulatinamente instalado ("Curso de Direito erccesscaí Penal','

nQ 9, pág. 30, li! edição).
Mas o País mudou, e cuida-se agora, pr-ec í sanente , da cria

ção de estruturas jurídicas para fazê-lo avançar mais ceferemeq

te,
Nesse tempo corrido, a par da criaram-se outras condições

físicas, sociais, econômicas que tornam implantável o juizado
de Ins truçso , mostraram-se agravadas as deficiências-do atual

inquérito policial. D inquérito é, no sistema atual, a base de
toda a ação penaL A instrução que se faz um juízo é meramente
repetição do inquérito policial ccmu'aenbe incompleta. pois tes
temunhas não são mais encontradas, per Ic.í as raranente são rep!.

tíveis, a apreensão das coisas é trecho da realidade histórica
que já passou. Nos delitos de trânsi to, de tão funestas conse
qüências, e que reclamam julgamentos mais rápidos, basta que s!.
ja demorada a elaboração do inquérito para que mais tarde aca

bem em prescrição.
O juizado de instrução, adotado em alguns países da Europa

compreenderia a manutenção da atividade policial, para investi- ~

gação e repressão dos crimes. Mas a elaboração do inquérito, a
formação do corpo de delito, a colheita formal de provas, seria
diriQ.ida por um juiz de Direito. As vantagens há muito são su
biinadas por pronunciamentos de integrantes. dos órgãos superio

res da classe dos advogados, como dão notícia 05 escritos publ.!,

cedes na Revista dos tribunais 523/426 e 552/279.
São algumas delas:
a) nos delI tos de trânsito e outros, culposos de modo ge

ra1, ou dolosos punidos com pena branda, ou que comportam per
dão judicial, ou julgamento antecipado da lide, confessando o

imputado o crime. ou nos de ofensa a valores familiares - nos
quais, em geral, no curso da ação penal, o casal se reconcilia
e a Instrução penal t.oma-ee dolorosa farsa inoportuna -, o ju!
gamentd far-se-ia diretamente nesses juízos; -

b) a direção do juiz, que significa também a presença do

Ministério Público, -e constantemente de advogado, assegura
instauração do inquérito, ganhando em credibilidade a Justiça, a

lei, 05 poderes em geral;
c) Para o efetivo e correto combate ao crime não basta o ~

to físico de prender ate., é preciso que as provas sejam colhi

das com acerto e na forma devida. pois tudo desagurá no julga
mentoi sem que se armem as condições para a sentença, o julga
mento não poder! ser cabal, correto, justo Se o inquérito for

falho, se prova essencial não for arrecadad, ou o for com vio
lação do modo correto, di ficilmente a ação penal poderá ser bem
conduzida e julgada. As situações de dificuldade e embaraço,. a
tualmente, são inúmeras: As confissões são negadas em juízo, e
neste ponto o Juiz vê-se em autêntico dilema. cr rmrncscs expe
rIentes buscam comumente rescindir a confissão, já a confissão
ao juiz de instrução, evidentemente não teria 1como ser negada
por sevícias ou outro modo de coação, também as testemunhas co~

tumam alterar- o depoimento, alegando que no inquérito não dlss.!:,

ram o que consta no termo - e, prova cabal do descrédito do in
quérito e da atividade policial -; aceita-se a mudança do depoi
mento, consierando-se, implicitamente, normal que a autoridade

policial tenha colhido mal, ou torcido os depoimentos, isto não
aconteceria com o juizado de instrução; igualmente quanto aos
outros meios de prova, perícias, busca e apreensão, formação do
corpo de delito em geral: tudo ganharia outra força, outro cré

di to, outra feição
Com isto, seria possível simplificar o procedimento penal

Seria possível dar maior peso à investlgação. seria possível a~

sentar a ação penal em base mais segura, mais acreditável. Tom~

-se por exemplo 05 procedimentos de competência do Tribunal do
Jur!. Atualmente, hit três momentos. Uma testemúnha pode vIr a
depor três vezes, só que com intervalos que costumam chegar a

anos. primeiro, no inquérito, ato perante a autoridade policia],
Depois, na instrução, que costuma demorar, não estando o réu
preso. Por fim, em plenario, se for arrolada. Se não dor arrol~

da os jurados não acompanham a prova ao vivo, e- fazem opinião
só pelo debate. 56 que ultimamente costumam as- par tee requerer
"leitura de peças dos autos", e há casos em que essa leitura,
com voz monótona e cansada, que ninguém consegue acompanhar mu.!,
to tempo com atenção, duram 20, 30 40 horas I Isto é verdadeiro
suplício para O jurado e 05 demais protagonistas, sentados, por
horas, -a ouvir leitura. Ora, com o juizado de instrução, ganha,!!
do o inquérito força e cred~bIlidade, seda possível fundamen
tal- corte no 'procedimento, deste modo: com base no inquérito,
PRESIDIDO POR JUIZ DE INSTRUÇAO, o Ministério Público oférece a
denúncia, o Juiz cita o réu para resposta, recebendo a denúncia,
o Juiz já marca, imedÍatamente, o julgamento, para daí a alguns
aeses _ não muito perto, nem longe, pois o julgamento não deve

ser rápido demais nem demorado. No julgamento. na presença dos

jurados, faz-se a instruçãor interrogando o réu, ouvidas as te.§:
temunhas, peritos etc. Nos casos comuns num só dia pode fazer
se toda a instruçaCi. evidentemente, há casos que-eecreeee mais
tempo Mas note-se toda a instrução e o julgamento nun dia, dois

dias, três que sejam, quando hoje , consomem-se~ para isto,
e também há- julgamentos que duram dias I

Não se deve abreviar, encurtar, melhorar o procedimento
sem mexer no inquérito policial, que é a base real de toda a m.!:;,
cênrce, E preciso resgatar a sededade do inquérito, dar-lhe e

ficiência, estabelecer critério mais sério, científico e racio

nal para a obtenção de provas.
A mais adequada solução é o juizado de instruçaõ

Fala-se em simplesmente passar ao Hlnistério Públ}cO a ch~

fia do inquéritlo, o que não resolveria a questão, porque as de
ficiências apontadas são estruturaIs. A direção de um juiz é
que traria à prova do inquérito a qualidade para basear solida

mente a ação penal e com isto abreviar o procedimento propria
mente dito. E com outra vantagem inigualável: o julgamento, di

retamente no j~izado de instrução, dos casos pequenos •
No sistema atual, só a presença do Hinistério Público, de

resto hoje admitida, em pouco mudaria a atuação- da Justiça Pe

nal, cujo descrédito cresce visivelmente, como mostra ~_~!esce.!!

TE ONDA DE VIOLência. E preciso uma mudança forte, radical, pa
ra mudar o quadro, de vícios tão arraigados Meias-medidas não
serão suficientes

Certo que a criação do juizado de instru~ão traz despesas •

Mas não se conseguirá que a Justiça atue melhor .. c'omo é reclam3t

do, sem gastos. A prestação jurisdicional é funçaõ essencial do

tl;!õ'~."o.~
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JUSTIFICATIVA

~ antiga a defesa da substituição do atual sistema de in-

vestigação criminal, a cargo de um Delegado de Polícia, pelo

chamado juizado de instrução, dirigido por Juiz de Direito
Esse juizado de instrução ficaria ainda competente paro jul

gar desde logo os delitos de pequena expressão, os culposos - e~

t1ecialmente os de trânsito de veículos - e até os de o-fensa a

valores familiares, que reclamam solução mais rápida e expedita
Explica a Exposição de Motivos do atual C6digo de Processo

Penal, escrIta pelo OI'. Francisco Campos, que ficou mantido o
inquerito polIçial por razões fundamentalmente de oportunidade,

por não haver, na época - final da década de trinta, início dos
anos quarenta _ condições para instalarem-se juizados de instr}d

ç1io, com as disUncIa~, grandes e a dificu1dadp e precarid3de dos

Ao ant , 229
Acrescentem-se ao art 229. os seguintes parágrafos 5Q e 62.

S 52 - Os Estados poderão instituir Juizados da I[lstrução

Criminal, competentes, inclusive, para julgamento de ilícitos a
que se não comine pena de reclusão. A Lei definirá a amplitude
e as limitações de competência específica desses Juizados, ade

quando a estes as atribuições da autoridade policial.

S 62 _ A competência da União não exclui a dos Estados pa

ra legislar supletivamente sobre o direito .processual, respeit~

da a lei federal.

Art. _ São InsusceptJvefs de desapropriação, para fins de re-

forma agrária, as pequenas e medias proprIedades, na

forma que a lei estabelecer.
Parágrafo único _ Consideram-se pequenas ou médias propriedades,

para efeito do disposto no caput deste artigo, as de a

té 550 hectares, quando situadas na Região Norte do
País; as de até 150 hectares, na Região Nordeste, as de •
até 300 hectares, se localizadas na Reg~ão Centro-Oeste,
e as de até 100 hectares, situadas nas Regiões Sul e S.!!

deste.

PROJETO DE CONSTlTUIC1\O

Inclua-se, no Capítulo lI, do Título VIII -- Da Pol!

tica Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, o seguinte artigo:

PROJETO DE CONSTITUICAO'

Ao Capítulo !lI, do Titulo IX - Da Ordem Social

ncrescente--se onde couber.
Art. _ Lei Complementar definira, em 180 dias, a P.2,

lítica "'acionaI da Educação Escolar, que. dentre outros, atendera os

seguintes princípios'
1 _ À União compete apoiar a manutenção e expansão do

ensino público de 1Q e 22 graus, educação especrar
e pré-esccaer , esta última integrada à política na

cional de atendimento ao menor
2 _ Aos Estados, Distrito Federal, Territorios e Munic!

pios compete criar, organizar e expandir a oferta
do ensino básico de 112 e 2Q graus, educação espe

cial e pré-escolar
3 _ A manutenção do ensino superior público é de respo.!!

sabilidade da União.
4 _ Cabe à União a oferta de condições para que os Est~

dos, Territ6rios e Distito Federal assumam o ensino
público de 2Q Grau E, os Municípios, o ensino de

11=1 Grau e pré-escolar

A emenda pretende instituir a política Nacional da Edu

cação Escolar, objetivando estabelecer condições reais e d~nãmicas

de cesenvcfvreento para a educação escolar.
No mundo de hoje, diante lia velocidade das conquistas

tecnol6gicas, é necessário que essa política esteja estruturada de

mane-ira a assegurar a máxima eficiência ao ensino, de modo a prep!
rar solidamente as futuras gerações, com vistas à completa absor
ção e consequüente utilizaçi!lo dos novos avanços da ciência.

JUSTIFICATIVA

.1USTIFICACi\O

De acordo com os dados preliminares, rejetnvcs a 1966,

das "Estatísticas Cadastrais Anuais, na Região Norte do arasa iv ,

91X das proprfedades rurais. consideradas pequenas ou médias, não
ultrapassam os 550 hectares Na região Centro-Oeste, 70% têm di
mensões até 300 hectares. As de 150 hectares, no Nordeste, são

ao" enquanto as de 100 hectares, na Região Sudeste são 85% e, na

Região Sul, 94%
Nessas condições, restariam 9"; das propriedades na Re

gião Norte, para, se não atendidos os pressupostos constitucio

nais, serem eventualmente objeto de desapropriação para efeito
de reforma ::>nt'ária Na região Nordeste, 20" dno Centro-Oeste,
3DX, e 15.e 6 por cento, respect rvamente , nas Regiões Sudeste e

Sul do País , .
A inserção desses llmites básicos no texto constitu

cional se impõe, por outro lado, a fim de que, na e.Iabo r-aç ãc i da
legislação ordInária, eventuais mInorias tornadas em maiorias ,2

casionais, não venham a estabelecer critérios impraticáveIs, p~

ra os fins que se tem em vista, quais sejam, os de, enfim. ser
implantada- a necessária e imprescindível reforma agrária no País.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:

l!J PLENÁRIO

EMENDA lP11727·5
l!J EUCLIDES SCALCO

tJ PLENÁRIO
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EMENDA lPl1726·7
l!J EUCLIDES SCALCO
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SEC1tO x

DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Art. 230 _ Os Tribunais de Contas são 6rgão do Poder Judiciário

Nos Municípios com mais de dois milhões de habitantes, o Tribu

nal de Contas do estado manterá uma representação, destinada a
exercer, em 10. instância, a apreciação das contas municipais, e,!!
caminhando à instância superior apenas o seu parecer geral e, em
separado, se couber, pedido de apreciação e provadêncres nas di~

crepêncras encontradas na execução orçamentária do município.

Art. 2~1 _ O tribunal de Contas da União compõe-se de 13 Juízes,

assim especi ficados:
.) cinco juízes togados e vitalícios, designados pelo Su
premo Tribunal Federal, escolhidos dentre magistrados dos

restantes tribunais, mediante eleição pelo voto secreto i
b) quatro cidadãos de idoneidade moral e notórios conheci

mentos jurídicos, econômicos, financeiros e de administra
ção, designados pelo Congresso Nacional, mediante eleição
por escrutineo secreto, na qual o candidato obtenha o voto
favorável de dois terços dos congressistas presentes, des
de que ig~al ou superior ao quorum exigido para a maioria

absoluta; C-
c) dois advogados, em efetivo exercício da profissão, de n,2
t6rio merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo
menos, de prática forense, indicados, em lista tríplice,

pelo Supremo Tribunal Federal', ao Congresso Nacional e, d.!:,

pois de escolhidos por voto secreto, nomeados pelo Presi

dente da República, e,
d) dois membros do Ministério Público indicados pelo Su

premo Tribunal Federal, em lista tríplice, ao congresso N~

cional e, depois de escolhidos por voto secreto, nomeados

pelo Presidente da República

Art. 232 _ O mandato dos juízes mencionados nas alíneas "ti', "c",
e "d" será de seis anos, renovada, a metade de seu número, a ci!.

da três anos, proibida a reeleição.
Art. 233 _ Os atuais Minsitros do Tribunal de Contas da União e
os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos estados. após a es

colha dos novos membros, nos termos desta Constituição, serão
postos em disponibilidade.

Art. 234 - Nos aateooe, os juízes correspondentes aos do Tribu

nal de Contas da União, no caso da alínea "a", serão designados
pelo Tribunal de Justiça; no caso da alínea "b", sesignados pe

la Assembléia Legislativa; e nos casos das alíneas "c" e "d", i.!!
dicados pelo Tribunal de Justiça. escolhhidos pela Assembléia

Legislativa e nomeados pelo Governador do Estado.
Parágrafo único _ Nas hip6teses previstas nas alíneas "b", "c"
e "dOI, a escolha se dará pelo voto de dois terços dos Deputados

presentes, desde que igualou superior à maioria absoluta da

composição da Assembleia Legislativa.

o princípio da separação dos poderes do estado, mesmo que
tratado ou pensado sob a forma de uma separação mecânica de po
deres (Poder Executivo, poder Legislativo e Poder Judiciário) .=.
xigir1a, a rigor, que o Tribunal de Contas fosse um órgão do P.!!.

der Judiciário.
Pelas suas funções específicas -- julgar as contas de ou

tros poderes __ poderia parecer usa ruptura de poderes. A melhor
doutrina constitucional, porém, nos ensina que importa, num Es
tado Constitucional de Direito, não tanto s-aber se o que o le
gislador, o executivo ou o judiciário fazem são atos legislati

vos. executivos ou jurisdicionaIs, em sentido formal e se é fe,!,.
to de forma legítima. E neste sentf co- que a função de controle

entre os vários 6rgãos assume verdadeira importância.
00 que acaba de ser dito, deduz-se que não tem grande sen

tido falar-se de rupturas da divisão de poderes em relação à !l
tuação dos Tribunais de Contas, sejam eles 6rgãos auxiliares do
Poder Legislativo, como atuef-aente , ou órgãos do Poder Judiciá

rio, como se pretende.
A distribuição das diversas funções pelos 6rgãos da scberg

nia nacional tem "a finalidade de uma otimização das tarefas do
Estado, normativamente definidas na lei fundamental", como ass,!,.
na Iam J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (ConstituIção da Repú

blica Portuguesâ, Anotada, 2Q voh, Coimbra, 1958, p.50).
E necessário consagrar o prindpio da jurisdicionalldadeda

•funçi!lo de fiscalização da legalidade das despesas e de julgamen
to das contas de serviços ou de entidades públicas e, em gera~

da execução dos orçamentos. ~

Com isso, estaríamos buscando a "otImIzação" de uma das

funçrl'es do estado.
Propõe-se. portanto, que o Tribunal de Contas seja um 61'-

•g10 do Poder Judiciário, deixando-se para a legislação ordiná

ria a esoecr rtcecão de seus poderes, atribuições e competên

cias.

o eexuc emendado consta.tua. norma permanente do íUII~

caonementc do aa.s tcma F1nanCe:Lro nccacne í., nõo cabendo, portanto,

sua incluSdO nas DJ.spos1.çõc"J TransJ.lón.as Por outro lado, li ô i.spen

sável como 1nadequado t.ecnacemente para o texto -ccns t a tucaonej, a ca

pecJ.fJ.caçào da um dos conponen cea de um con junte , como no caso do

Danco do Bras11 em rcl<lçõo ao sc.stcme r'anancearc Of1CHIl No texto

euqexa.do , apesar da 1'150 eXpllC1.laçi'ío d<.quc1c nenco , o mesmo ccnt.a>

nua contcnplnda por ser uma das l.nst1.tuJ.çõcs f1.mmc'c;J.ras of:Lcl.o1.s

do Pa:(o.

I: PLENÁRIO

EMENDA 1Pl1724·1
I: EUCLIDES SCALCO
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JUSTIFICATIVA

o cancelamento da naturalização, er-ev ts ec no

art. 28 como "cassação de d'u-e t tus pOl1tlCOS" ê , antes de ee t s na
da. causa de perda da aac rona t tde de , sendo esta pressuposto daque

les.

rPHDã'--j

1::i;<;o~:v&J
,.------- r~u /~ J.,.u .tJ Plenário

EMENDA lP11737-2
I: Constituinte José Ignácio Per ret ra

000 I o ..

Preferimos estender o objeto da Ier complementar l no 'eese, aJJl

JUSTIFICATIVA

- deverá a ler complementar regular as diversas formas de afel"!
ção da vontade popul-ar, bem como -

- definirá os casos em que essas consultas são exigidas.

Vemos propriedade em Já se fIxar l1a Constlttução que 110S casos

que a lei complementar definl r a consulta popular é exigIda. compulsóna, para que
não Se trusre. este eeeanrsnc importante de particIpação polftica por probleMas de
nfvel legislativo ordinâno

plrandc-o

Estado Sem ela. o Estado não conserva existência, sequer. Não

é negando Justiça que se economiza dinheiro. Não é nessa função

primordial que se deve economizar
Para compatibilizar o objetivo com a realidade econômico

financeira, prevê-se que o juizado de instrução~ ser· Im
plantado, pelos Estados, a começar pelas capitais e qarnoes cL,

dades. Para Isto, estabelece-se que os Estados podem legislar,

supletivamente, em matéria de processo, como determina o outro
artigo pxopcs tc • Uma vez desencadeada a instalação dos juizados

de instrução I as vantagens serão tão prontamente perêebidas que

a providência estender-se-á gradativamente ~ importante o pri-

meiro passo. "

'UIO/~UUl'.. ~;;. __,

JUSTIFICATIVA

Emenda Substitutiva

Substitua-se o texto. da letra "!!," do item I, do art.

27, da seção I, do Capítulo Vr do Título II na parte que trata

11005 Direitos Políticos" estatulndo nova regra sobre o alista
mento e voto. para admitir aqueles direitos aos maIores de 16

anos, racut tat rveeenbe s
IIb) são obrigatóri.Qs o alistamento eleitoral e o vB,

to dos maiores de dezoito anos e racultatlvos Pj!

ra os maIores de dezesseis e menores de dezoito
anos, os maiores de setenta anos, os analfabetos

e os deficientes físicos".

['l-;;;~;.'=:J

tJ/.?;~&fl

EMENDA MODIFICATIVA

"I - O ALISTAMENTO ELEITORAL E O VOTO"

Dê-se nova redacão ao Item I do art. 27. da Seção
V. do Titulo II. para melhor especificar 'O ato político:

,--_:- .....~III./C~"..'.O,.".~...'••l. .,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP11733·0
lTI CONSTITUINTE JOS~ IG"Jl:CIO,u~~RREIRA

I:J PLENA:RIO

o art 20 deve ser ej tennaee do tcxto do ProJ!:,

_______ .~I"._/C.~'.I•• I.""c ......... ~

JUSTIFICATIVA

De nossa par te , a vedaç30 gcnênca à dlscrimln~

ção é norma que a prêetea bras l Ier ra consagra e o Projeto rc spe rta.

De outro lado. as exceções àquela regra geral c.!

\tão em cada sctor do texto do Projeto em que são IneVItáveis e, por Isto, expre.!,
SOIS. I

• I ..,.I.u.,'tlC.~U-

EHEfWÂ SUrRESS IVA

fl-';~;';=:J

1 f4~':rJ!tJ

llclhQr i e1iPlínar ~ pa1ô1.vr~ "parlamentar". Hio fica lÕ511co

lmpugniivel -o-mandato parlamentar e nio o executlvq.

{"E"DA AUlTIVA f HODUICATlVA

Deve ser facultado aos maiores de 16 e menores de 18

anos, como o é aos maiores de 70 anos, o dirito de, se estive

rem motivados politicamente, alistarem-se paro votar
rnctcatve como rórmula Lnter.ned Lar La entre os que d.!:.

sejam permitir ou estabelecer o vo'to obrigatório para os filai,!!.

res de 16 anos e os que pensam em manter o atual limite de 18

anos.
A f6rmula ora proposta é conciliatória dos dois e,!

tremas e poáerá ser benéfica para elevar a representatividade
eleitoral brasileira estimulando os jovens ~ participaçao poli
tlca, mais cedo, objetivando à ampliação do clima democrático

nacional •

JUSTiFICATIVA

O .. 1'00

"Aoar.t;. 27. lt~ IV" SUôl 1etl"ôl!, quo. SUprImida OI palâlYl"a OI pa.c

lillllCntaru • P'SS.ôl .a estil fonna:
"b) - 'O mandato poderõ ser lI"'Pugnado ante .. JUl'tt~.. llc1toral no

pl""'zo de até (16 {sehl eeses .pÔs a dlploru~o. instr",fda a açio cata prcrtô15 co.!!,

'1\ :cluslvâls do abuso de podeI" econiiralco, corrupçio ou fr"lXIe-e tn,nsgressões :elcit~

rats..11 \

fHENbA S1JPRESS IVA

EMENDA AP11738·1
fl COUSTlTUTIfiE JOS~ TCU~CTO FE;~;7M

EMENDA lP11739--g
1:JtuNSTlTUlTm·~~·~~RRruiA------~ l;)-'P~ÕB-J

I: 'LE'MIO "_..h""_.", I t~7~;"J!!]

... t .......' .."'.dll.l/I......â<I ~

E. ass ua, conven tentg ncnf ner-, no texto. que

al istamento- ê o ELEITORAl.

Acrescente-se no item 111. do art. 2S ("Da Soberania P.f!.

pular"). do Titulo n, preceito que institua o direito de os

cidadãos. através ou por intermédio de associações civis e de

pal'trdós políticos.. terem li iniciatlva -na proposItura de Eme~

das à Constl tu1çilo e de i.ers , c-omo segue.:
"111 _ .pelo :direIto de. através de assccracaes clvis ou

de partidos políticos.. orcpcr Emendas à Cons-ti 

tuiç::lo e leis -em geral.;"

Elltenda, Aditiva/Substitutiva

Alem do eleitoral, há também o el rs t aeento partI

dário (a fIliação), o mt'l r tar , o s tndrce I - e poderá haver outros ti
pos de e f ts eeaenrcs ,

JUSTIFICATlV~

L 1:: impr.atlcável aos cjdadãcs partlclparelll. lndIvudua!

.. ente.. da inic1ativa de EDlendas â ConstUui.çl:lo ou na elabol'!,
çUo de ""leIs _ eras -é perl'ei"talhente l'.actlvel Que essa partlcipa

~Uo, -de tallanha exneessae democrática. se dê através de asso

-c1ações civis {v1de Inc.. VII. e sezerroees , do -art- 17 ("DOS

DireItos calel-ivos") e de partidos polí.ti-cos.. •
24 -O t-exto aqui -proposto, assim.. reunindo ao mesmo tem

.po as assecraeees cIvis .e os partidos polftlcos eOIl\O ve ícurcs

da particlpaçllo do povo na f-ortl1ulação de leis.. -fica melhor s1

tuado se Inser ido no Cap!tulo ft-OA SOBERANIA POPULAR", que ê
Ãbrangente4

3 .. -Veja-se E... Supress!"~ do ar t , 30. ,Item V.

EMENDA lPl1.734-8
l!J eonsLilulnte José Ignácio r'e rre.í ra

[!! Plenário

rrr----------·....,~...,·""·----------~

lr',iiôõ=:J

l'!tJ;';~4J
...u ....rc... ,••l ....I.... I ..,....., ~

... I ...

EHENDA SUPRESS1VA

O art. 2!j deve ser el iminado do texto do Projeto.

JUSTIFICATIVA

.oque se contém no pr~ce.to ora suprimido está. de resto, cons.5!,

51rôldo em InUlllCras nol"lllils ao 10n.90do Projeto firmando princípios COlllO o da constl
tuc10nalldade necessária dos ares -de exercfclo da cidadania, o caráter maJorlt;ÍrlO

~ 'C coletivo desses atos de exer.cíclo "do poder soberano do Estlldo. o represcntativI.!,

., e .. cons<l:9raçio de QUc 'todo poder emana do povo.
nesneeessâetc, por estes -f'ô1zões. o que expressa o ora art. 24,

.EMENDA HOOI-fICATlVA

no Projeto.

-JUSTlFICATlVA

A disposição do ar t., 26 atual -é manifestamente

ual projeção ou prolongamento do que dispõe o art. 23. sendo, as s te ,

-de boa. tê-cnica legislativa submetê-lo a um -caput'" pertinente.:no.c,!

50. (I art .. 23 ..

O" I 0.0

Transponha-se o texto do art. 16. do C.pltulo V.

do TItulo 11 (-O. Soberania Popu1ôr-) ,para .parãgr.il.fo único do arL2J.

-dos aes.os ê,plt:bIo e Tltulo.:

-Pilrágrafo lIntco - -I. cidadania é a expressâc tnd..!.

~_.,vldu.l di soberania do povo- ..

• .~ ....,.,""', .. O,:~••--------.--

(!JPlEHARIO

EMENDA lPl1729·1 ..... ~

CJCONSTlTUINTE JosE:: IGNACIO fERREIRA

r;r '.a1tl"".'''n:.;lo

fi 'LERARI.o

JUSTi FI CATIVA

t:-'piiijõ=:J

["JJ#r?JE]~=----_lLu._'~""'.1J.,I ........lt-------~

EMENDA ADITIVA

Inclua-se. onde c;ouber. no art. 27. mais este item:

"_ sio. tambêm, inelegtvels os condenados il"recorrivelmente por

ItrcI tos de que decorra lncapacldade Il\oral."

-c· -O alt-stallento e o voto são obrigatõrios,sal
vo para os analfabetos. os llaiores de setenta anos e os deflcientes

físicos.

(lPlEHÁI\lO

- Int1"oduza-se nova alínea. que serã a «f'"

·f· _ Poderio votar nas eleiç.õe-s municipais, -des
de que se alistem I1ll fortl1a de lei, os estrangelros legalmente resi
dentes no pais há Illais de dez anos l:ont'lnuos. que tenham c6njuge ou

filbo brasileiros.

- Acrescentt!m_se ao art. 27. 1. entre as alineu

-.- e -b-. nova 11ltnea.. -renumerando-se as segufntes:

-b· - sio eleitores -os brasileiros maIores de l8
anos i data. da eleição. aiistados na. forma da lei-

- Dê-se nova reda-ção ã atual alínea -b-. renólle-

EMENDA lP1l740-2
[J CONSTITUINTE ~OSf IGNAclO "FERRÊ't'RÂ

A redação do inciso I do art. 27 do Projeto dã a.
impressão de que os estrangeiros são eleitores 4 naT porque se sugere

a inserção dá nova alínea -b-. com Illodlficaçio da redação da aline.
--c-. para compatlbl11zâ-la com il anterior. E. para.os estrangeiros 1e
galmente residentes no pais hi ma1$ de dez anos c;nt7I1lJ05~ que tenh;;'
cônjuge ou filho brasileiros, abre-se a oportun'ldade de votarem nas

eleitõe~"lIIunicipais. em ~onhecirnentoJ a essa Importante força dI!

I
trabalho que contribui para a grandeza do pais de adoçio. pátria do I
cõnju~e ou dos filhos ..

EHE::NDA ADITIVA

'Açrescente-se. apõs.,~'JPlIn~vo dlSpOSltho,

-cDm.a seguinte redação. renumerando~~s seguintes.

-Art... 21 _ Perderá a -nacionalIdade o braSIleiro

que tiver cancelada a naturaluacão, por sentenca judiclána. por

exercer ativida-de contrária ao interesse nacional.

P.râgr....fo ünlco _ Será anulada por decreto do

-Presidente da :República. COIll recurso de efeito suspensivo ao judi
clãrio-. a aquisiçio da nacionalidade abtida com fraude ã leI-

A renúncia na -hipótese do i"'tem I é de manter-sc.
00. I 00.

....

JUSnF1CATlVA

Nacionalidade é -matéria .privatIva de c;ada -Pôlf-S.

Se a renúnclôl ã nacionalidôlde brasileira ê requi

~ ~ito para a aquTsl,Çio de outra, .a exigência do Pafs estl"anho não -cleve reperc.utll" d:
t.J forma em nOSSa ordem jurídleo~pol1-ti~o que t:l"Jtemas. Jqul. de ol'"gl:lnii!:ar' um -P'"2.
cedlmcnto a que -nacional nosso se 'S\lbme1ta e pona adquil"ir outTiJ nacional idade
outro País.

)\o ~rt. 21, seu item U. que deve 'Ser ell,!unado
-do --texto -do,Projeto.

Pensamos que âI I"enúncla POSStl. no caso. ate ser

forNlizada, mas perante o outro l'aí54 Continuará brasileiro. -para nossa vida nacl2,
na14

EMENOA SUPRESS IVA

~ ...J

De-se nova redação ao .art. '23 do Cap .. V ("'Da S~

berania Popular-lo do Titulo U, como segue:

-Art. 23 - A.Soberania do -Brasil emana do povo
e SOllente pelas formas constituciona1-s de manifestação da sua vontade
i 1leito assumir. organizar e exercer -os Poderes do Estado ....

A redação atual não .g do melhor estil-o verna-
cular. merecendo aper15.içoalUento que melhor tdent1flque o texto com

o que já preceitua -Ot~r~~dt art .. 19 t·Oos PrlnciplOS Fundamentais-).

Vellos um contra senso logo no inieio do d1Sposi

tivo. no PrOJeto, a saber: a "Soberana e do Brasll e do Povo. -

Ademais. entendemos equivocada a referência

M Parágrafo Onico do .ort .. 25, que passa a esta forma.

"Art. 2$ - Lei comp!ementar disporá sobre os plebiscitos e outras rnodalid.!,
des dc aferição da vontade popular e definirá as questõcs 'Sociais de especial reI.!:.
vo. em que CSSilS consultas serão cx1g1d3s."

~ do Estado.

JUSTIfICATIVA

EtIEtlDA MODIFICATIVA

fiosso juizo. o Estado tem Poder. polltico, que

se real in' por funções, -1.!stas SIm. vãr-hs e diversas_

{M~NDA MODIFICATIVA

,."o~ • n ••• 'IUI1'..I:OÇlt ~

r;r--------__ .ur.'....fll_âG,------------,
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CC"IS'lITUIt"TE .rOA.:ur: FR:..' c:scr

vencitlentos e proventos das aposenta 1C'ri,,:1. .=> -:".s;es".

JIJSTITICAÇ;!;O

"Par"'grafo único. Os :raiares Je se.ss;"'-:: e cc-ice anos

gozam de a'tn tã ....ento ãe cil"';.tie'ita per- c- -cc :l ir.:,osto

de rendas e outros prove-itos ãncãde-rte, a-cc-e :"lllÍrios,

Acrescente-se ao art. 4:2 do Projeto de Con5t:. -:u::.çEo o

seguinte

ElI'IENDA 1P11748-8
r:
r:

de a.:;?sto de 19C7Sala dea sessêes , em

J11STIFICAÇÃO

o idos') carece âe Us"lT esse n'lio c.e t= • :'-:01'1 e a

lct""ia ~i:;tânci~, tr- r-to para r-ecor-r-er- e ':._::'is:;o,

dee tdne-Ic a preencher o seu "otiu:n ca- ":"t:'i:.tate",

como par-e v.i.si ter parentes e até neszrc ::: -oc- zar- re

cursos l'Iédicos.

Q trensY'Jrte eére"l vea-se torr-e-ido C.'-:: :l--~-' 'e -rte

proibitJ.vo, tanto ,elo arrrentc =0 preço ~-:: e::"..li':Ja-

mentos e dos c ....,bust{vei5, cono pele. ...e!....,:-::!':=. "'''5 ni
ve- s sal=riais dos :ler,",'I."i.qri""ls.

Em funções Igualmente unpor-tcntes - ta l é o caso da advccec ra-r-

a exigência da idoneidade moral é permanente e,naturalmcnte, pe lc exposto, .. de que

não tenha o Interessado sido mcapac l tadc moralmente em Face da prática de crime

que il isto conduza.

Não vemos porque a condenação trreec-r lvet por crime que Importe

Incôlpacldade moral ao seu praticante não Impeça a cend rda tura a cargo elc t rvcjcnde

deve ter prImazia, em mat!Irla de requt s t ees , a Idoneidade da pessoa.

.../ ..

JUSTIFICATIVA

,.------- •••d ..../e.w" •.l.I .....c.w'.. .lo

C!PLEHARIO

EMENDA lP11741-1
t'JCONSTlTUIIITE JOSE IGtIACIO FEnRE';~~

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o termo "dependentes"

XII - 5alárl..o família aos trabalhadores de baaxa randa.

a} O Salár.l.o Família seri pago aos que recebam até 4

(quatro) seüêeaos mín:unos na base percentual vBr!!
vel de 20' (vinte por: cento) a 5' teanee por cento)

do Salárl.o Mínimo, a tJartl..r do maior ao menor sal!

rio aqui cempr-eendxdc ,

de ercsec de 2::;11;7

ç~o dos geriatr::,s e 1:l~1s ,gasto dos iêl)sos.

5aJ.a das sessses,

EnlluDnto cresce, na p:d's, a ran;ncia fi$'~"l, ,.,~ naã s sa

crific"dos são os l::!."lsos. E"'1bora as despeS\i-S co"," á '1C(15

e dentist~s sef em abati1as das ren - oS, r.ã~ o sio os reeé-.

d:i,'"Js, t;!t."n10 se sace que a I!!e:1ice.ç;' ... -;eron'!::""llÓ~1 cs;' e.

pais cr!?, ccapreenâen-tc fármacos utiliza:l""ls E'~ car1iolo

S'il:., reu"i!'tolc;ia, oste':llogia e pneur::;.,l-::ir:., cc-rente para

ci.tar os setores da cllnice. :::édic'! que mer-ece ='<'i5 aten-

EMENDA lP11749·6
f'
!:J

fC';~~~=:J

~~~~
.,,, ,,,.,,,,.,,"",.,,""-----~

EMENDA

I"
Dá nova xeeacâe ao inciso XII do J\rtigo~

ElI'IENDA lP11745-3 on.., -,

C==const1.tul.nte RENATO VIANA

JUSTIFICATIVA

Depois, está contido na própria leglslução ord,nârla penal - o

Código Penal já acolhe 11 figura da denuncOlaçiio caluniosa -, que ê o lugar onde 11

acusação temeriÍria, expressa no preceito que et unmeecs , deve vir definida eeee

crime.

tltuclonal.

Pr-lmesramente , o tema do dIspositivo n50 constr nu matéria CO".!.

Ao art. 27, Item IV, sua letra i. que deve ser elIminada do t ex

••• 1 ...

EMENDA SUPRESSIVA

to do Projeto.

Na realidade, o siterna de direitos do trabalhador, . estabelecidos

para este, não deve- incorporar-se nem confundir-se aos benef!c1.os

do sistema social de proteção à família .. como um t.odo, obJeto de

outros capítulos da Const.J.tul.ção. Por outro lado, a elel.ção como

direit.o dos CJ.dadãos, do principio de terminarem. como Juizes, o

tamanho de suas fam.í.ll.as, consagrada no Art. 359, deve esgotar-se

em si mesmo, já que personalIssimos problemas de "pobreza absoI.!!

ta- e --distr.l.bul.ção de renda", que o texto constit.uel.onal tenta

emenizar e corrigir no tempo, através vár.l.os dispositl.vos, qual.

quer medida de concessão de- direitos que incentive a explosão P.2.
pulac:l.opal. ~ necessário que os di:r:eitos dos t.rabalhadores tenhnm

natureza diversa da mera assistência socIal, r esta já. regulamentA

da no corpo do AnteproJet('- ~

r.r---------- ...'.'.~II"IC.~..----------_.,
EMEHDA ADITIVA-

IVJ art. 21. hem IV,,-sua letra!, ã qual se acrescerá. CIpÓS

palavraI~' o que segue

"IV - O HANDATO.
.':.:::: .:. :.:::-:••..•• ::.::': ::.:: I: r:. :::.::: t •••

.) , s , , •• r- "."., -s .,. , ..,.,......, , ... " r , , ... , •• ,

ou condenação Irrecordvel por 11rclto q.ue Importe em incapllcidi!,.

do !l'l()ral."

JUSTIFICATIVA

Deve figurar no rol das causas de Impugnação. além das jã cons

t.ntes no dispositivo emendado, a condenaçiio Irrec~rrrvel por Ilrclto que importe

_ Incapacidade lIlO,:al.

De. fato, comprovada )udicl<llmente a Incapacidade morai por estil

fonu é o ~entem~lado Inapto ao desempenho de cargo públiCO, onde a Idoneldatle d.=,

ve ser requisito permanente
... 1 ••

EMENDA lP11746-1 ..... ...--,
(JDeputado ANTONIO DE JESUS

r.r:::--::- 'U..."'/UWIt.../I~•••~'..l., ,

fS~:;'=:J

rrw~~7;J

Dê-se eo art. 455 das DisposiÇ.::;es Tra."1~i~órias de Projeto de

C:J1"'sC:tuição a $e~inte rcdr:.çe,,:-

llA,.t. !+SS. Serão est:Jt~=a'=z.!>, »c r.rr:.~-' ée W'!. "_"lC, es ser-:

vc::.t:'e.s do i'::ro jll='ici::.l, dei'i~id:s.s ':lo:- lei esta~l1al, reBjE'!,

tndos os direlt-.s 1-:05 e tuaã,e- titu2areS', bem CCJ:"O ees -ue as

venhi!!!=! exer-cen-e , interina='Jente ou C~- subrtftutos, !lá :leis

de c::'nc'" anos, ees.re qUE: nenecâes reree j\l~zes :'!. .<o~:::.J.,...tiva

Co:::lat'ca".

o arti.;o, pree,c·:e:l.!'" U:la :2c'J:"0;. le3~2, es": i~:. "_ ':'.J.=>~o no

?:'ojeto, ?ois não ;>revé ~ra..:." -;~rca10 a-'s :::st.'!'los '~rn a ul-

scrvsntuári::::s dro .Justiça ~ue, no:..ead")s pelos juizes d:J.. COf:lsr

ca, vêI:l ferindo c'?rtórios há r;ais de c~nc., enos •

Dê-se ao art. 12. 111.1:. do Projeto de ConstitUIção a
$egu1nte redação: Sala das Sas::::;e_, em ~e a~osto ê.e rC7

EMENDA lP11743·7
!!JCORSTlTUIRTE JOS' IGR~CIO 'FERREIRA

fBPLEH~RIO

fl-;;i;';':=J
tJ-;r;-0'ti-J

"Art". 12.~ - são d1.re1tos e l1berdades 1.nd1v1dua1.s 1.n

V1.01ãve.1S

III - A CIDADANIA

EMENDA lPl1750-0
tJ Cm:aTjTUI 'TE JCAQl!I!: FPJ..1'CISCC

tJ PLElJ~~;~:·M'"l'I'~'C.M'''''

EMENDA ADITIVA

Introduza-se. após o art. 35. novo dlSpOSltlVO.
numerandowo como art. 36 e renumerando os demals

"Art. 36 - Expedlr-se-ã mandado conl1natórlo cTvel
e penal para garantia de dlrelto llquldo e certo, lndlvldual ou cole
,t.ivo. violado ou ameaçado por llegalidade ou abuso de dlreito, contra
quem quer que detenha poder de gptão. comando ou admlnlstracão de "!
tureza privada".

_ Dar ao parâgrafo único do art. 35. renumerando-o
como parãgrafo unleo do novo art. 36. li 5egulnte redação

Parãgrafo único O mandado de segurança e o manda
do cominatório coletlVos podem ser lmpetrados por Partldos POlltlCOS.
organlZacões slndlcais. aSSOciações de classe e assoclacões legalmen
te constituídas, em fUnclonamento há' pelo menos um ano. na defesa dos

interesses de seus membros ou assoclados. coletlva ou lndlvldualmente

considerados

e.) o homem e a mulher são 19ua1.S em d1.re=..

tos e obr1.gações, lncluSlve os de natur!.

za domêst1.e;a e falDll1.ar

JUSTIFICAÇÃO

A nossa proposta tem por flnal1.dade s1.lDpll.f1.car a re

dação deste dl.spos1.tl.VO, retirando e~pressões que por sua obv1.edade

tornalll-se desnecessãr1.as.

Não se conhece nenhuma s1.tuação em que haja dÚv1.das

quanto ã dl.ferencl.ação entre o homell1 e a ll1ulber, segundo o ponto de

vista bl.olõg1.co, C1entrf1CO
Quando se afIrma que o hOll1em e a mulher são 1.gua1.S em

d1reitos e Obr1gações. eVldentemente, cons1.dera-se a eX1stinc1.a de

un1cas exceções a esse prlncípl.o, as pccul1arldades v1nculadas aos
aspectos blOlõgicos Daí a absoluta desnecessl.dade de eXpl1C1.tar es
'ta exc.epclonalldade -

Dê-se éto 'parágrafo únic'l do art. li do :Tojet'J de Onnstitui

ção E. se~J.nte redação:

incol"!Iora:.l-se ao direi to i1"'tarno, rE"v':l_",::\ lei 3'iterior e

são rsvo.:;a='llS '::lor leJ. poste::r.l.o::r ll •

Trata:!os, aC'lrdos, convenções e c"::::JrO:::lSS~s i'·-':::T!.'c:ionais

seI'> expressões sinEnll1~s e a redllçãn de lei t ...-o.- . ~."o: a si-

nol":!nia coro a ":J~1:i.sse"J..e, se,:t1"1='o os ~ratr.. ":!..st(' •

Adet1a!s, se r::ual~uel' maténa é rev~táve: ~or:";" s~· ..lo-á,

na. f'orti"ri", por norrJa cSnstJ.tucJ.onal.

cc.S'::i':i1J:t:TE Jt;,.:l'!~' FR!. C15CC'

õ.C agosto de 198'7

F:U." CISCC

531a das Se s s'5es,

nuO/.un' •.e.,.l.,--;-:-".....------_.,

Substitua-se, na. al:Cnea lI.J,:V'~c~~~~1a eXT':!"essão "e

a concessão de"exequ3tur" às clJ.rtas !'C'.;;at:ór::tas 11 per

EMENDA lP11751-8
I:
f!J

EMENDA lPl1747-0
tJ

SU!lr~ am=-se 0- art. 424 e seus pará ra!'C'ls. c!> §§ r, 2; e

3 do art.. 425, t:tf.nsf"'rlJa~do-se e:n art. 427 c se..l § lt, SrrF-S50 o

~ 2[ e crans!'crr". lo e'1 nar~:::rafo ú:u.co o seu §~.

Pretende-se. sem desnat!!rar o llIandado de segurança,
instituclonalnar um novo lnstrumento de tutela dos dlreltos e garan
tias das pessoas fislcas e Jurl'dlcas; em casos de llegalldade ou ab,!!
50 de dneito VerlflCados na esfera prlvada A modlflcacâo do parã
grafo faz-se necessâr1a para abranger os dois "Wrlts".

- Inclulr, entre os lnC1SOS do art. 32. outro. nume
rando-o como IV e renumerando os segulntes

IV - mandado cornlnatõno.

JUSTIFICATIVA

11••• e a execução das certas ro:;~t6r':as"•••

Acrescente-se ao art. J,.23 d ... Fr-.jeto de C-....stituição:

" ••• que gozarão de ebat1:nento de ci....:Ue.~te. r"r cen

to (5'o~..) nas pe.ssa,:ens eéIeas". de a;::':lsto ::le 1'?2.7Sala das Sess::;es, em

1\ão pretendemos negar ao latinis"'1o l'e7ec:uatUl''l... ,'} 01' cunho

técnico-jur!dl.co. Sucede que a Constituiç~o não dev":) :--:- ,'o!;crita

apenas p:!.re os juris~a::. e n,e2hores e:.:c....etaz, deve- n rc:' _r:'2ligÍ_

1te1 sua lir.E;lJaee'll à rerce,çeo po~ular, ter.to l:1!).i ... '! "I"'to Il.,inguérn

as cusa, aleganlo a l.:;norância de lei".

J1'3TTFI::::\('~::'

St!la das Sessões, e::; de a."osto de 1'"'87

t 7/reciso e"."it<).r ~ue a Constitu:."~o se tr-ns!"or ..t..... re-

;:.~ ''l' térJ.o de precei t ...s OI' linários, 2SS11 ~J 1 do ::,r-r:"'rç"::;E'-

o atual I:l.rt.. F'e de Consti tt.:l.çê"'l, C,:,"j e,~nes '-' 5 ,erá-

!'-s, serv:.u d~ su:-,'"!rte 3. e::l-:~ol:l~ã c.o !:st::l'::ut.o I'> -:. _'=", _1"""-
t6:;, t~dos os dis"os~~:':v~s CllJ2. SJ1=ressào e ..t~..,os ~r"} c~ ':-.

'CoTol.~n"'.A~;:.

PLEIU~?IO

CC"'STlTt":n T::: .rOA~UI"

EMENDA lP11744-5
!!J
l:J
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~----------%TOí;~;;:;Ç:;'~ do Nl-l- 1.,2..;1 ~.J.:' ddC"-1. 't/f
Suprimir a al!nea "c~n$ferlndó-a para o ~.,.

EMENDA lP11752-6
I: SARNEY FILHO pr;;~"~

W';i@J

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta tem por cb j et r vo roollp<lctó\r o

do ProJeto Const.ltucjonal 0."1 medJ.dól 01'1 qne pVlta rppt>tiç'iío de

prl.nCip10 da proteção e estirr1Ulo da adoção e ':0 nco l h'r ncnt c do l'1!!.

nor, IlrinclpJ.o este Já estatuído no Art. 421. que tne'tus tvr- int,!;.

gra o capItulo referente ao n cnor-,

CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO

r.r--- .Ud"'"/Co~...Io/lu.oo.... ,i:o

PLENARIO

~ nnO"U'ltrOC';.O -,

Ao artigo 310 J.tem IV , acrescente-se;

• ••••••• férteis e flsseJ.s.

JUSTIFICAÇÂO

JUSTIfICATIVA

A vedação â distinção entre as espécies de filiação

adeq:,~damente estaria no Art 417 do Projeto de ConstituJ.ção

Além do referido Artigo integrar o Capítulo referente â Família

EMENDA lP11756-9tJ S,\RNEY FILHO

(? ?('~W;~;;'~;Õ··'''~
TU10/.u."r'.~.o' --,

- Supr1.nir a pnrte f::Lntll da alInen .!:. tln lnC"isr'1 rTT, elo

Art.. 12, do ProJeto ec Const1.tul.ção, ficant!o a cilac'<t ~I{nc<l ("or

a seguJ.nte reda ção:

"Art. 12

Não se pode deixar de lado os r.:linérios férteis e fissseis

que hoje correm o risco de serem apropriados por potências es

trang-eíras com grande preJuizo para a soberania nacional.

O monopólio de que trata o arti90 deve ser, pois. esten _

dido aos minários férteis , como aos f.í.sseis, sobre os quais

Já se inicia a tecnologia nacJ.onal.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÂO

parã~rafo único: A lei disporá sobre empresas de capital estran

geiro. disciplinado seus fluxos monetár:l.os e f.=.
nenceaecs e, em função do interesse nacional

sua destinação econêmica.

l'...."unlr"'~Io

1: exacer-ence nos fluxos Monetários , seJam eles .reeLs

ou simbólicos,que o grande capl.tal sobrecarrega hoj e as econo

mias dependentes. Se não nos defendermos de todas as formas de

especulação ancerneeacnea , dentre as queis, segundo Peter

Drucker esta (a do capital) é a mais óbvia a sobreca,J:regar

noasas contas e nos retirar capacidade de barganha para os

negócios internacionais, não deaxaeenee a condição de economia

dependente.

confiamos na sensibilidade de nossos colegas cons

tituintes no sentido de acrescentar ao proJeto o parágrafo

que proponho.

Ao artigo 302. acceseenee-ee o parágra!"o únicôp:

ohri ...~

ções".

e - O homem e a eiujher- são 1.~1'1S er- ('irC''I.t.os C'

As suprcssõcs prQPost.as na presente Fl'1cnc'a tê.... til"' n<;p{'C"to

formal e outro rle conteúdo.

Com relação à fCll"ll'n o que se cor e;;tnta é '1111'" o~ ,'0

inc.1.so V do Art. 12 r-epebo literal",cntQ <hSraOSlç.;:O eXl'llC'lt .... <t

na alinea!: do l.ncJ.so III do rcfer1l:lo Artigo. Aroreo;ç;t-s(> o fólto

de que através IIlT1a hernenêut1.ca JnteeratJ.Vól n etãr-e r t c c'í" conhf2

tu:l.r faMíl~a é perfeJ.t<tl'1ente cor-biná\el CO"1 o prl.o("{1"10 r-onwt, 1t!.!.

cacna I da a soncnc a ent.re o horlleM e a r-u Ihe r-, ('tspens,nr'n-c;e <le;;

SUl repet.~ções.

No t.ocant.e ao cont.eúdo , a parte flnóll ,bsro,,;t' na rl'c' .. çÃo

do Art.. 12, rrr , ~ ccncoatun a a.scncr-r a nlérl de seu ("<11 ~ter ("on!:.

t.l.tuc1onal. anccr-r-endc em defJnlçõe<; JÁ erlblltlPólS »-vnue t e ("onrp..!.

- C;Uprl.nlJ.r <t pólrte final (lo~ do 1nrl!>O v r'o \rt 1~

do ProJeto de Const1tlll.çfío que di7. ~bao;earI<l na i('llnt(·óI'·c

o xcnem c <I nuttvcr-v ,

to.

A redação propas!;./! ViSA A C\ lt.11' rl"I'ct lo;ÕPS p C"Clrrl"'lT' p~

prcssõ-(.s ut.il1.7aclas no Art.ilJo ob j et;o cl<l rl"'or\(Ii'l.

A expressão "ben COll'O a v ada ,fntirlll P fAnl11i\r" r-e pr-t-e (>

1.rl.....11'J.u e"'L~..,clec1tlo 00'\ al~nc'1 2 de> r'I~<;r<o 1'1r1<;0.

O vocábulo "invad.ld"'ls" está 11(';'Hlo a exprp<;<;;n !l~ro'" a _

tor:l.zólção". O vocnbulo deve ser- retirado 1'015 nfín "" in\R"fín <lU

tor1.zólda, al~m do filie a invRsão r-cro-cscnta a tr;m<;""rro<;"lfín

princIpio do r-espea.tio à l.m<t~en pessoal que nortrola o pl'l'~"'''' r·...

privac:l.dade.

A expressão "011 11Ubí1.c<>.'ln" de-ve 'ier <;llrrin ir', rro"fn ..., • ;.

eSI'~c1e do gênero "dlvulcó\da". l'JIlC pO<.,~ltl ""lor "lr'O<T~nrl;>

- bar a SCb'llinte redaç~o <IÓ Art. 12, \IT, !:!. c'n ProJPtn rifO

Constl.tu1Çi\O:

"Art. 12

d - A 1ma1!cn resc;onl nno rml1c ..c r- dl\ulf',r'A <;Pl" ",I.tl"l i7,!!.

ção do 1ntcrclSs,do".

JU<;TrFlrATJ\ -\

VII

§49 AS frações de terras aumcntadas para fins de xeae.eva in

dígena, nos últimos cinco anos, serão sl,1bMetl.das a reexame pe

lo Serviço Geográfico do ID.ército.

Há casos absolutament:e irregulares de demarcação de limi

tes das terras ind.í.genas que assim não as podem dO'l1inar e con

trolar, Na Comissão de Ordem Social o assunto foi previsto, mas,

ao nosso ver, não suficientemente compatibilizado na consolida

ção feita pela Comissão de sistematiz.açâo.

Acrescente-se ao artigo 424:

"Art.424 •••••

JUSTIFICACÂO

EMENDA lP11760-7
l'l CONSTITUINTE RAQUEL eANOIOO

fi PLENMIO

t.o de st.ll~ f11hoo;.

reZTllnç';o da f'erllnc'l c:."lc1ro".

"Art. 418 - É 3<l.rantt('u a honeno; e r"lll 'lr rC"o; o ('lrC'lto ciro

Pará&rafo (.nJ.co: O Fstado, ("(1nl 11. tola)orlç;u clr ronti,"I',.c;

pr1. v<ldnf.. <I"S,-:.""r<l "lrro<.,htl ~ ''''llcnç;o, à

ínforlnaçõe.. e anc; r,étoclo.:, c1C'nt.{flcno; c',.

JUSTIFiCATIVA

- Dar a se~inte rOl'ação ao Art. 418, f"ll,'ln,'o_o "11'"

Art.. 353 do ProJ ...to de Const::LtIl1Ç«O

TutO/IUlf"",'••O

Fstado e del'lals tnstitll1çõe<;.

§ltt _ O casamento cJ.vil. no seu proeesc;o c'e ~1i'l.1l11it ...,~o e

celebração, ser'; cratu1.to.

§22 - O casamento reli8"J.oso terá efeIto civ11, nos terl"'os

da lei.

-Art. 410 - A fanflJ.a. base ,'a ecc t ee'adc , confitltuír'"\ T"!.

10 Casa"'cnto, por untão cst.i\vel ou rnr cntlC'~

de farrlllJ.ar, fornló\d<l flor ollóllqllC'r UM. 110<; {'<l11>

ou respons';vel lc~al c sel1!> defl~nrcntp<;, ro~

han~ulneoo; ou não, te", C'lreJto a rrotcçfío c'o

- Dar a sesuinte redação ao Art. ':16 do rrn~etl:l c'e C'nnfitl.

~----------"""'"""~""------------,

CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO

I'LENAro:o

JUS'I'IFICAçÃO

li parágrafo Unico: Os empreendimentos estrangeiros serão s.uJeitos

a regime especial. cotll limites máximos de remessa de lucros, JU

ros , dividendos, royalties. pagamentos de assistência têcnica.

bOnificações e outros rendin:entos , sendo obrigatórla a divu1.

gaçã,=, .pelas empresas. de suas atividades e resultados das mes

mas.

Não se pode conceber que os empreendl.mentos nacionais

esteJaIlI SUJeitos a margem e limites de toda ordem, inclusive

de lucros para não atingir a economia popular, :,nquanto aos I

estrangeiros baste estabelecer-se paralelamente a empresa na

cional.

Acrescente-se ao artigo 302:

!: absolutamente imprescindível que fique registrado ,

desde a nossa Lei Magna , a necessidade de disciplinamento

especial para tais empreendimentos. Eles vão aléM de atingir

a economia popular entram na área da soberania nacional e não

podem ser auto-disciplinãve1.s. Além de defende~ o d:l.reito de

progresso do cidadão nacional o Poder Público esta. obrigado

a. manter tal equillbrio de contas para com a naciona1.idade

que não se veja o Brasil permanentemente endividado enquanto

empresas estrangeiras carream divisas para 'as matrü:es.

EMENDA lP11761·5
fl
fi
·~::...- TIKfO"Ul1lr~.~.o ---.

,'o

§U) - A supressão da saúde em função de métodos cient{fu'I1c;.

Ora, se clent!f.l.co é~ não há atentado contra a saúc'c

~o ProJeto de Const1tuiçâu '1Ue ora o;e c'cl"tc, Q nl"\nc~~

Plento fanliliar aparece no Titulo IX - 11, Ore'erl <:;orl"l chl,,'l \r7n"

na seção I do Capitulo :1: Dd Saúde (Art. 35:) e no C''1rhn10 VTT _

Da Fami.ll;a. Do Nenor e do Idoso (Art. llfi). Tal F,to rll>v/l, ror 0;1

só não só a inlportinc1a, como a constitltcl.ooól1 ic'ac1r c'o trT"'l.

ROI ullla vl.são de DJ.re1to COr'llrlra.,'o, ,<., l"t1r', rn"~ ("In.:,! 11 TIl

çves E:urOlJ~1.a.s (Portugóll e IIIBII'il.ívi.,) ~ Latioo-\f""rorir,1tl'''' /'-( ,;~~

co, Perú e Equador) t.ratam do ten'" ape.sar de pO<"1'>1I1r 11",

ligado à saúde, no CapItulo rCfl.lrnte i Fal>l:f11."I. J'I<t{, 1\ sIIT'rr<;-..nn
do Art.1.g"o da Seção referente à Sallae e a fusão de seus i'.ST'ecto">

const:l.tuC.l.onaJ.S com o pertencente ao CapItulo da Falllfli<l '\rr••sç<l

se o fat.o de que uma Constl.tuiÇRO não deve f10sslllr rcpet1.çõec; "o.::,

neccssárias.

Na redação proposta propõc-se a supreo;s;o c'os se.<'1l1'1tc<;

aspect.os das redações anter1.ores

I - vedação ao cont.role da natall.dac1e (Art. 353. ~). n ~

do art.iffo Ilerml.te o plareJal'1cnto f"'mil1.ar c veda o conTrole (....

nat.alJ.clade. ~ra. a~ de se deterMinar o m;Morn e o C"~

l,aça n1ento dos f1.1hos excloi a noção de controle de natólllc','11P,

dov;ndo ser supJ;inl1da, assim, a part.e final do~

3 - dire:l.to de opção l.ndividual (Art. 353, §l2) _ Já inclu{t1o

~ do artigo no t()cant.e à liberdade de se deterl!'lt nar 11 VT'!!.

mente o tl1~mero e o eSp<lçarnento dos filhos.

4 - recursos (Art. 353 §2!2) - matéria nit:l.dalllente de c<lrátcr

• lamentar, ordinár1.01 que deve ser rCMetida à deHbernç;;o

Con~rcsso Nac1.onal no estabelocimerto da ~le~islaçiio ("00'1111.

rr;:~~""~

f&oJ2Il

- Supr1.mlr a alínea..!!. do 1nciso V elo Art. 12 do PT'0Jroto

de Const.ituição.

fato por ma1.S de quatro IInos.

552 - A lei não limitará o nr:;nero t:!c dissoluljl)es ,'a "'or:J~

dade con.Jugal".

§32 - A lei fac1l1tará a conversi\o da Ilnl.fío estávpl l'lr ...~

sarnento.

JUSTIFICATIVA

§42 - O casamento pode ser dissolvido nos caso<; e'Cprroc;c;no;;

em lei. desde que haja prév::La separaç;\o .Jllc'tCll\.l

por mais de do:l.S anos. 011 comprôvada scp;u,.,ção c'p

A redaçã; proposta visa consoUdnr dtSpOS1ÇÕCC; l'sró\rc;"s

no Projeto dc Const::LtlliçRo Cl'1 úrlJ.co Art.ll"'"o. f ...("il1tólnr'o ô'll'il'i1'" I1Ãn

.ó a leitura COIIIO rcpot::LçÕCS desnecessárJ.<ls.

O~ Sl.ntct1za na defin1çRo r:nnc;tit.U("lnoal c'r fnr.{l ia

não s:' a anter1o.rmente prOposta polo ProJeto no Art. 41fi. ror'o f"~

bé... a do inciso V do Art. 12 e a do §.p~ 110 Art. 41fi. AS"1I"',

dUa5 últiMas disposl.ções const:it.uc10n<lJ.s clcverno ser surrir"h1nc; p

oi nova redação do Art. ':16 tl"adtlz a 5101.on1(:1 qlJe .1 flltul"ô'l íart' r'!:

verá. pOSSUl.t' COII\ a socl.ccaüc cl.vil. V::Lstu que enl'loh... i\~ vcrtf:'ntc<;

pelas quais evolu::Lu a farrlilia.

EMENDA IP1l755·1
f!l SARX'Y FILno



Assembléia Nacional Constituinte e 1225

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO

l::J PLENARIO

~ TUTO/~~""'c.~Io

Acrescente-se ao artJ.go 308, parágrafo único,~

"e a garimpagem de Indios e profissionais isolados de garimpo

que jã se encontrem no exerclcio da prof::l.ssão ã data da promul
gação da constituição."

A presente proposta ê uma alternativa a nossa próprt<::.
emenda em que se propoe o contrato minera~ mais explicitamen

te. Caso não eeja do agrado do relator a expressão contrato

min~ral que muitos JulgaI ser matéria de legislação comum,

então prevaleceria a forma e expressão mais genêrica de con
trato, na forma da lei.

Acrescente-se ao artigo 308, parágrafo a ser nwnerado:

Art.308 •••••••

§ As concessôes de lavra incluirão como cláusula obrigatória

a industrialJ.zação do produto da mesma em território nacional."

PLENARIQ

CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO

[I!3'Ft)

ry:uõVPI
TlIT<I"'UI.. r1••çh ---,

JUSTIFICATIVA

......... ~~e

pa;.ágfafo S~OOldo: As resoluções, para todos os efeitos tem

forca de Lei, en e$pecial quando os efeitos do ato "interna
corporis" possan ter repercussão externa.

JUSTIF"ICAcAo

Há séculos nossos m'inérios estão produzindo no e..cterior as
divisas e capitais que nos são emprestados. Importamos as rique

zas que se produzem a partir da industrialização de nossos minê
rios comprados por meio de concessões eboatnãvea,e face ês condi

ções de baixo preço em que os contratos a longo prazo foram fei
tos- no tempo do vintém.

Seria mesmo interessante estudar-se o preÇo pelo qual as

concessões da lavra foram feitas par.a comparar os valores do que •

seria sua atualização vis a VJ.S a dívida atual do Brasil.
Não temos dúvida de que nada deveríamos e seríamos antes os

credores.
. t preciso resguardar definitivamente , sem riscos para o

futuro o a grande fonte de desenvolvimento que há de ser a in
dustrialização do minério em território nacional. Criar-se-ão

empregos e toda uma corrente múltipla de riquez~ e produtivida
de da quel alguma coisa há de ficar para- os brasileiros. No pre

sente todo o esforço de nossos cidadãos para a lavra é baldado
pela sua péssima remuneração, enquanto o me Lhox da operação eco

nômica vai para o ex.terior.

Frequentemente acontece que cert.as funções do Cong:::es- I
so, a exemplo das Comissões Parlamentares de Inquérito, t~m su- I
a finalização numa deliberação "interna corporis" que, ate o I
presente, só tem tido função educadora e informativa. Os sub- i
sistemas externos ao Congresso, encarregados de agir sobre I
tais informações e xeccmendaçêe a , mal to-nal conhecimento ôc s j I
mesmas I

Para o fortalecimento do Poder Legislativo, passo õc- I

cr.srvc para a efetivação da democracia, é preciso que essas de- !
cisões tenham força de lei e, sobre tais resolucões o Ex.ecutivc I

COIllO o Judiciãrio eaeejam obrigados a agir. I
DaI. nossa prôposta, para que as Reso~uções do LGgis- I

la'tivo passem a ter força de lei. I

"Art.17 •••••••
IX •••••••••

Acrescente-se ã alínea "d" do item IX, do art.17, "in fine"
a expressão:

d) •••••••••no prazo de 120 dias."

JUSTIFICAÇ1\.O

Considerando que a resolução n.39/248 da as semb.te i,a
Geral da ONU , em 16 de abril -de 1985, comtempla as necess.í.ae-,

des e interesses dos consumidores, princJ.palmente para os paL,
ses em desenvolvJ.mento, estabelecem ainda as seguintes dare-,

trizes básicas_ a) protenção dos consumidores frente aos rJ.s~

cos para a saúde e segurança,b)pro-nocão e proteção dos ~nter

resses econOmicos dos consurru.der-as j cj acesuc dos consumidores

à informação adequada que lhes pezrruEa fazer escolhas funda
das em eeseoce e necessidades de cada um:d) a educação do 

consumidor;el a possibilidade do ressarcimento efetivo ao

consumidor;f) a La.bexdade de constituir grupos e outras or
ganizações de consumidores e a oportunidade para essas orga
nizadores .fazerem ouvir suas opiniões nos processod e aeca-,

são que os afetem;
Considerando que há 12 anos o BrasJ.l tem-se ernpenha-,

do na orientação de seus consumidores, tendo Já obtido aucea-,
SO NA FORMAçJiO· DE GRUPOS; ENTIdades e uma razoável organização

da sociedade para a defesa d;' consumidor;
Considerando ainda, ser função social do Estado intervir em

questões atinentes ao abuso do poder eccnêmacc ,

Parece-nos oportuno e indispensável inserir-se na Cons
tituição que ora elaboramos a previsão de direito individual

ao consumo e, o quanto antes, a pxova.aãc de legislação + pró

pria para a defesa do consumidor.

Acrescente-se ao artigo 301, o parág;-afo 39

EMENDA lP11766·6
f'J
f'J

'UN••,OI<.NI •• i.O/ •• ' ••N....... -,

f'l PLEN<RIO

EMENDA lP11767·4
I: CONSTITUINTE RAQUEL C<NOIDO

liT----------TI..OI ..... TI....Ç••, _

art.17•••

IX•••••
e) O Estado garantirá o acesso ao consumo , dentro de qualidades

e quantidades que garantam a saúde e bem-estar do consumidor,

em consonáncia com as demais garantias LnddvLduaas e dignida

de humana."

o presente acréscimo compatibilizará o parágrafo tercei

ro do artigo 89 da Comissão VI com o artJ.gD 103 e parágrafos

do anteproJeto da Comissão VII.

JUSTIFICACAO

Com efeito, se é garantido aos indios a possibilidade

de garimpar-nas suas terras ~ mant:idos os direitos adquiridos

de pessoas ou até mesmo de empresas para operacões de explora

ção de pequeno porte, que se dirá do direito dos gar3.mpeiros I

micro-empresários da atividade de pesquisa e exploração de Ja
zidas?

Não podemos nos esquecer de nossos irmãos garimpeiros
que tem passado a vida no garimpo e, provavelmente não se adap

tariam a uma nova forma de vida. Deve-se garantir seu direito
de manter seu trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda é produto da reivindicação dos

frustrados fiscais do plano Cruzado:nada menso de 38.696 aasme-,

turas populares referendaram as sugestões do Oitavo Encontro Na
cional de Entidades de Defesa do Consumidor, em abm.L de 1987.

Não há, provavelmente , no Mundo, consumidor mais desap.
parado que o brasileiro. Sujeito n~ao apenas a niveis mfnamoa éb

exercício do seu direito de &:onsumir_baixíssimos que são os sem
salários e poder aquisitivo, ele é ainda enganado na qualidade

no peso das mercadorias, na constância da produção, na perman- EB

cia do produto em mercado e até na forma de trataMeJ)to dos dis

pensadores de serviços.
Temos necessidade de toda uma reformulação da própria

cultura de atendimento, de empresariado, e mesmo de consumo

uma vez que o condicionamento ã espoliação , aos poucos tirou
do nacional sua agressividade a natural tendência a exigir ee
direitos.

Acrescente-se ao artigo 17 , item IX, a alínea "e"

...."'...,,~,'.---~------,

JUg~Frc:~('l'o:

SUpru:=.a=-SEl as J.etras • bll, " C" e na" do ancãec IV, do ~t.~7 •

nISFOSI':'::VO :::::::s..,nDQ: A?T. 1.7

T:'e.ta-sc de ::até:ia que res-üa:.enta o exes-edea c da at:LTI.dede I

sindJ.CaJ., e.proprJ.ado., portantoI Do ser ade~Ue.da co. l.egislaç'1io O:'dill!.l\
ria.

EMENDA lP11771·2
tJ CC"\S:'IT'JIR'S ':05:;: S.u.':'.AS"A !J::: VASCC"WEILOS

p PL"'''3~O

Acrescente-se, "in fine" ao artigo 308:

lo\
Para compatib}.lizarmos o artigo 3-Q.J como os direitos

definidos no artigo 21 do anteproJeto da Comissão VII , com os c.:
artigo 39 do anteproJeto da Comissão VI, torna-se neceasér-ac eX?l,:

car a possibilidade de ressalvar os direitos adquiridos de c"lpres=.

rios estrangeiros e dirigentes de empresas estrangeiras que se po

dem nacionalizar para não perder seus negócios. I

JUSTIFICAÇ1iO

JUSTIFICATIVA

...... e prévia licença do Congresso Nacional".

·Os estrangeiros empresários e dirigentes de empresa nacional eên

prazo de ticês anos para se naturalizarem, na forma da lei"

r.r----------"..""'''...".-----------,

cr:~"i"i.-----;

tJLi[;~

- !ao alem dos existentes.,

JOS'I'IFICAÇ1i.O I
Não podemos deixar em aberto par,a a exploração esnxen-,

geira a riqueza das jazidas e recursos minerais de que dependem

muitos dos municípJ.OS brasileiros ou sociedades cxasd.Ler ras ,
Tanto a fonte de xendarnencc relativa aos impostos m...na-,

cipais e estaduais, como o próprio sustento de trabalhadores

em centenas de municipios no planalto e nas regiões maa.s ociden
tais do Brasil, dependem de recursos minerais mais simples ql.ç
não os das Jazidas _ argila, por exemplo. Tais fontes de sobre

vivência não podem ficar SUJeitas à exploração alienígena I

... A exploração de Jazidas e recursos "minerais dependem de " contra

to mineral", por tempo determinado, na forma da leJ. , em que sé

podem ser partes os brasielriso ou sociedades brasileiras

Acrescente-se ao artigo 308, um parâgrafo

l'!J PLENÂRIO

EMENDA lP11764·0
tJ CONSTITUINTE RAQUEL C1i.NDIDO

r.r----------TE.TO/~UITI.IO.~ ••

,....".."...". I
Ao artigo 308, acrescente-se p~rãgrafo, renum~rando-se os demais I
• As concessões de pesquisa, exploração e aprqveitameto de Jazi 
das minerais, minas e demais recursos minerais, e a transformação.
industrial dos minêrios e o aproveitamento de energia hidráulica I
far-se-ão mediante contrato, por tempo determinado, permitida a I
prorrogação, na forma da lei, quando realizados por pessoa fisica i
e jurIdica pri.vada.· l

EMENDA lP11765·8
tJ . CONSTITUINTE RAQUEL C~~~~O tJ3'f'Z')

Niêí~~

Ora, se a atividade econômica, todas as atividades de
competência da União são obJeto de deliberação da União, por

via do Congresso, é preca.sc que fique bem claro, que tambêm para

o contrato de qualquer tipo, relativo ã concessão de exploração
de Jazida mineral a aquiescência do Congresso Nacional seJa
prévia.

As concessões minerais tem sido uma das maiores vias de

evasão de nossas riquezas, porque as mesmas são feitas sem uma

apreciação mais pública, nos gabinetes administrativos, sem a I

transparência necessária a um ato público de tanta .eeIevânc í.a ,
Os preços são baixos, as Cláusulas são prejudiciais ao

Governo e principalmente ao Estado e ao Município que não rege

sua própria riqueza e deve ser defendido pelo Congresso na qua_
lidade de Instituição da União a quem cabem os atos mais ta-ens-,
parentes de suas transações.

Supri.:la-sa d,!' projeto a al!nea "e", ancã.sc IV do J..=t. 17.

JU3~?!C!CÃO:

Tecnica::1ento não cabe à. const:l.i:uição defUlJ.::' as f'u.."lções de ü:al
SJ.ndice.to, bastando garantir a sua l.iVl.'e organiza.:;Eo, cOI"'at:l.tuiçã.o,:

edoinistração e eesceaecão, ü raaa.e é .ll1atér.J.a de loi ordUlir.::.a.. I
A. proposta da "substJ.tu1ção processual e.::l. qUestões jUdic;:,ais I

e edc:l.lustrat:Lvas", prevista. no te~to do projeto, cria. t.n pri.."1c{pio

const.itucion3l. :peri~os.e.!ll.ente a.cplo. ?e~e a. 1iberdade que o indiV!_111

duo tem de exercJ.ter seus p::-ópnios di=eitos. O Sindicato, de .aanea-,

ra anô:ocl.a e arbi~ár:La, po1erá ingressar eCl jU:::~~ até cescc CO:ltra

a_vontade do i.o.teressa:io. O pr1llc!pJ.o sugerido favore~e .tLeru.p\Üe- "I
çoes de toda a sorte.
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EMENDA lP11776-3
['J CC'5O:::-."':: JCS~ s-"~" .• n: \'.'scc:'c~cs

['J :P!.E.:"-R:C

"As vantagens que estiverem sendo percebidas pelos ser
vidores públicos civis, à data da promulgação desta Constituição,
serão incorporados aos vencimentos"

JUSTIf"ICACno

Supr.i=.:l.-se o 1.'10i80 ~I do :"::-t. 1.3.

o coneeaec é dc:::lsia.da.:l:c:rte 6;:!plo, Levando cec-eececee a

abusos e ccnf'lJ.toa.

DI5?CSITIVC l::.3\Il:lIlC: JG.T. 17

S'I..?r.:t.=a::I.-SC na letra "f" do :inciso TI. do ar-e, 17, aa

expressões: "J.r..::lusi·re o acesso aos ãccade de tra12l.:::.o na

base '1::errito:-is.l de e:1.<:.a:;i'o ll .

Nada mais justo que a incorporação das vantagens aos ven
cimentos dos servidores públicos, uma vez que estas. Quando rece:

bidas durante algum tempo, passam a ser indispensáwis para a manu
tenção do padrão de vida do servidor. Nossa eeende busca manter ;.

direitos de integrantes de carreiras que exigem elevada especial!

eaçãc , para que o serviço público possa concorrer co'n a iniciati:
va privada.

No Projeto de Constituição da Comissão de Sfstematlz§.

ção, o Art. 8Q passa a ter a seguinte redação:
Art. 851: _ O Brasil não permitirá, em nenhoea hipõte

se. que conflitos internacionais ..em que não seja parte.atinjam ou

se instalem em seu territ6tlo-.

fl::::p'~"~~

D!:7WiW

.JUSTIFICAÇAO

Pretendemos com a presente emenda constitucional dar a ga

rantia de emprego aos servidores contratados até a data acima. uma

vez que, no nosso entender. isso s6 vai heneficiar a administração
pública. Não resta dúvidas de (iue a lei deve ser igual para todos.

principalmente quando se trata dos dIreitos daqueles que servem ao

governo.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Títll~sposições
Transitórias do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematfza

çãO)~~'

"Todos os funcionários da União. dos Estados e dos I-lunicí
pios. da administração direta e indireta, admitidos até 31 de deze!!!.
brc de 1986, serão efetivados" •

ê' PLENARIO

r.r---------- ....,,~....""'.--------.--,

EMENDA lP117BO·l
['J CONSTITUINTE LUIZ "ARQUES

~~""-J

p:rjV';m+J

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 851:

A pezaaesâc de eceeec, c;ene:ralJ.Z3d:l e :lJlj::'$c:rJ.1ll~õ.g 

~en'te, dos 3.:u'J..bentes s:l.!1dicais nas dependêncJ.as d3S ecpr-esae ,

eS~9 :Ilu1tas vezes f'a:r.i~:l.ares ou. J..nd.l.v~:l...:::;!.s, fere o sagr::;.do I

prJ.nc:1pJ.o ee, npRIVÀ~Im.D.E", arrai&ado na personal:l.daile e cult;g

ra do povo brE:sl.1.eiro, e consagrado, i!lc!us:;l.ve, no JllC::l.SO TI;:'

do art. 12 do T!.tuJ.o Ir que 'tre:te. dos "Direitos e ~ibe=dades

Fund9.:entaJ.s. ID.!. a r.oti'\'ação ãa eeenâa,

~IO

EMENDA lPl1777·1
~ CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

'~I ..I''''/C......1:iI'''I::''''''' -'

Parásrs!'o ÚC::l.Co- - O aia1'osto no g,=tie;o é de e:t~ct"ç.rc; ccc

pu1sóris a p3=tir da :N"c=.ulg:;ição âeeca C::!Jeti'tuig:ro" ..

''''~/.''I'''oe.a.;ic _

A exaatjincae e =:JlCutençeo do e:::Cllrcgo, pr-e se...;:5e e:!::igt~.:l

ede e produção; fatu%"'.l::cnto, o que :l!lexJ.sti:d', se:: I;) trareJllc..

• Alé~ do =.ais, ;.:lr'Z funcionar, a ~:p=es:.'i. devç;~ ter o~::;2.

,satoria::.ente eâctadc :c:ed::!.d=.s tecnológJ.cas de red\o.gãc do risco ,

ccereeee inciso z:n. do r.CS!:lO art;lbO..

Acreacenie,sel ~e ecnvierl~ Jh~?1'~ 1i~ ot., Iz,!.-v-"
,M-o (.il<ux,.. ,

·AR~. - são- in"'-1tera.:lc03 08 tOj;lê:u ...nos de :Z~U1ic:!?:'05

d1stritC9 que t1.D1.a=,- ou :i:a'lten::.s::l, fi zesea de.:.c::in-a;~c :;:v:' ::::l:.!.s

de eera anoe ,

JUSTIFICACAO

.JUSTIf"ICA-CAO fI--p·".."·CJ
(ITj2,"~u~rmJ

{'l--;;7'~'~

[IT!jJ~fffiJ

EMENDA ~lOo.IfICATIVA

DISPOSITIVO E~IENOADO: ARTIGO 86 - CAPUT E ITEM UI

Acrescente-se a seguinte letra. ao Art. 88. do Projeto
de Constituição da Comissão de Sistematização. con a seguinte red,!
ção:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO E"'ENDADO: TÍTULO IV. CAPITULO VIII, SEÇll:D Il.ARTIGO 88.

O próprio artigo 348 já assegura ao Estado a regu1~

ção, execução e controle das ações de saúde, o que deverá ser ef~

tivado pela legislação ordinária
O J.ntervenc:ionismo pretendl.do pelo citado parágrafo

sem perspectl.va de resistir ao futuro, que estará ch~io de tecnol,2

gia, não pode ser preceito consbtucional
A intervenção e até a desapropnação nos serviços de

saúde poderão ser adotadas. mas somente em leis ordJ.nárias segundo
a necessidade do tempo

Suprimam-se do a.A-t-&proJeto de Constltuiçljo da Comissão

de Siste'l1atJ.zação o § 311, do Art. 349

JUSTIF'ICACAo

E/'IIEJIIDA lP11781·0
(ti" CON5T ITllINTE LUIZ MARQUES

UrM

A reilissão devo: ser feita n~o ao artJ.g:l 14. que

trata do caso p3rticu1<Jr das eilprei:j3d3S domésticas. mas aos itens
do artigo 13. a que ele, por sua vez. se refereM

Entendemos que o salário do servJ.dor público d.!:,
ve ser fixado não apenas por baixo, mas também deve ser fIxado o
teto máximo a que tem di rei to, tomando por base os vencimentos do
Presidente da República.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 349, TiTULO IX, CAPíTULO lI. SEÇAO I.

§ 3'

UI _ venclm~'to não inf"eriQr ao salário mínImo
vigente para o setor privado e nem superior ao previsto para o Pr~

s!dente da República

JUSTIFICACJJ:O

No Prõjeto de Constituição da Co-nís sãc de Siste

mat Lzaçãn , dê-se ao cecct do Art. 86. a seguinte redação:

Art. 86 w Aplicam-se. ainda, aos servidores pú

blicos civis. além das disposições constantes do nr t 1:5. as segui,!!

tes normas eseeerrreas ,

r.r.".--==---.u••••"c , ...

fJpLENÁRlO

EMENDA lPl1782·8
(JCONSTlTUINTE LUIZ MARQUES

t: PLENÁRIO

r;r---------"'''".''''''','.----------,

EMENDA lPl1783·6
t!J CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

r.r------ .~u.. ~I.o.....l:.I.~.<u ..Io

r,r---------"""""..,"',.----------,

r;~"~'=:J

[§j~;fi1J

F!"~"~~

5J'~.ooJ

EMENDA ADitIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 327

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Tíb~~~isposições
Trensit6rias do Projeto de Constituição da Comissão de Sistemati
zaçao, rn-...ck~ -

No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização

adicione-se ao Art. 327. como seu ParágraCo Único, o Que se segue.

EMENDA lPl1778-0
tJ CONsrWINrE t.orz MARQUES

Na emenda apresentada desaparece. portanto, a parte

final do dispositivo, por absolutamente ociosa. Se se proibem co!!,

flitos internacionais .. não é preciso justificar isso com aprese.!.

veçãc , ou não. de seus fatores de desagregação.

"ART. 327 - •••••••• ••••• •••• • ••.•••••••••••••

Parágrafo Único _ A União manterá t)m sistema financ~.!.
ro de J.mõveIs desbnado ~ aquisição de terrenos e à construção e
compra de moradias, em zonas urbanas e rurais. bel'l como'a implant!,

ção das respectivas inCra-estruturas; a lei definira um percentual

dos investImentos deste sistema. nunca J.nferior a quarenta por ce!!,
to. para o atendimento aos municípios de pequeno e médJ.O porte".

A Emenda apresentada tem um largo alcance socl.al e d~

ve ser enquadrada no Titulo VIII _ Da Ordem EconômJ.ca e F'l.nanceua,

no Capítulo UI - Do Sistema Financeiro Nacional. do Projeto de
Constl.tuição O problema dos sem-terra, nas zonas urbanas e rurais,
poderia ser amenizado através de financiamentos de J.móveis nas oi
dades e nos campos A solução do problema dos sem-terra. etravés da
desapropriação de 1moveis urbanos e rurais, é aI tamente onerosa pa
ra o Poder PúblJ..co. tanto no aspecto. financeiro, quanto no aspect;

social, seja porque o Estado paga toda a conta sem ter dueito a

qualquer retorno. seja porque o expropriado tende a produzl.r resi.§.
tência social e nuitas vezes também judiciaL A solução do problema

dos sem-terra. atraves de um sistema financeiro de imoveis urbanos

e rurais, apresenta para o Poder Públlco as seguintes vantagens 1
propicia o retorno do dl.nheiro gasto na solução, jã que o imóvel s.=.

rá financiado e não desapropriado; 2- desfaz a resistência do expr.Q.

priado, Já que o ato será de compra e venda. e não de desaproprJ.,!

ção; 3- reduz as l.nvasões urbanas e rurais, ja que propicia poder
aquJ.Sl.tivo para compra de imóveis aos que não possuíam este poder

aquisitivo, e 4_ mantem o dJ.reito de desaproprJ.ação de áreas recaI

citrantes e/ou prioritárl.as. onde o sistema fJ.nanceiro de il'lóveis
não produza o efeito desejado, reduzindo, para apenas estas áreas
urbanas e rurais. o ônus financeiro e o desgaste socl.al do Governo
advindo das desap"';.opriaçães. É a única forma de realizar a reforma

urbana e .a reforma rural de forma pacífl.ca

r.r--,-----.~t......,CO.',.l:oln.Q......o

fl PLENMIO

EMENDA lP11779·Bl? CONSTITUINTE LUIZ MARQUEAS'~"

Dias Pais, o :i>:!":l:1eJ.ro :povc~dcr das :~!:Q.<:!. Ol:!. ;.<:.=a reccr.s't:",..1J.r e~

nu::e:'090S !lontos o c::.p~1 eI:. 'iue. de no.:~e 3. sc;. do pa!s. a.nãs. _

~os todos :::!e"tidos.

"C"-rge recc::.por a fision:;,=J.3 de cada. ::':st!ldo. =est.:lu..-.3.n1.o seu

e.ntili;o e verd:ldeiro ::",osto =.:ar~do lielos veJ.1los 'to;:ÔI:!..:.=:CS, so~re

-:.udo os J..:l:lÍge.!l9.9 J.n.:;ust:lI:e:r::e e.l'ter.:::.dos.

2 - Supr~:il-se os ~ráÇ3fos 321 4S!. 5º. 61! e 72 do arti,s-o 338. e

os art:tgoB 339, 340, 3?~ e 342.

1 - Vê-se a seguinte red9.ção aos :p.].::ágr3.~OS 12 e 2>! do art•.335:

"~ 1 2 - Integrarão. 't:a::.bé=1 o orç9.::ento do ?unjo !\ac:l.c=:~l de

SebUridnde SccJ.el os :?ur..:ios de G2.:'::l.nha 5.0 sef;t;rt'-.J'J:;§~,:;o f! de

G.e.ran't:J.3 do ?=.trJ.::ôn:l.o Ind.l.v1c.UEll. - _

§ 22 - O ?undo llac::'C'.::lsl tie SeblU':tdade Scc:lal deo;-:::.n;rá .: :-a".Í

de, .no z:z:fr:z~OI o equ2.~'::'e::lte B tr.!.D.ta po:- cento da st.a. receJ.-:':', ez.

Cll..lde.s as r~ce.l.t:J.a do Fundo de Gilra:l'tJ.2. 3.0 Seguro-D=scz~rabo a do

7Un.do de Ga~;lt3.a do ?atrJ.::ôn.l.o In.d:,:v:l..dw;1 <:.",e, !:a. fo;r-.....a d9. ::::.l.,'

terão dest:Lll9.ção específica".

coo::",den:1d!ls, psra ;;.d<'l.o.t~i'lC2.r, n:l nc=-e:lcL;,-tura s't~ll os :t.,;.:i.res

corres.ôlcnientes a 1:!:;o:-'t3ntez fatos I cc=o ~ Gl..err::l. dos 2::.ô"ao9.s,

a Revclu:;ão de 1842, a ~riu.:lfante eot=,~1ã ds. 3.ln:ie:.:::-s <:le :'err.io'

~ alc.-wl9 Estados da Pederação, accneecerac la:-enti..-\!is

a1.teraçêes de t"opo,nil::os que, ll~vés de J:".J.i't:ls 6e=açêes. ~iC30

raJ:I, .e:lr5izaãoa ::a e;l!::a e no eo::sção do pcvc , Ib.dcs Feles !."l::ii.cs,

pr'.J:eiros !L=.bi'taates do :Brasil. :tu1tos io!""'.....:!. ccnserveâea, d......-an

te eeae de 150(ce~:to e cinl2...!!nta) anos. até c inícu.o da s"c.:::t!g

Ite1Zde deste século. 1·23, dC;lois. 1'o.re~ rri,ãeücs :;=r eu-tr-cs de

ne~~ a:i,;;ni.fiC:lç3C local, 1::::;:ostO$ ~e!.s. ~:1s:::='':;'E:ira p~i;.Ec =o:i
tico-;a:~!.1!:-i.a.

Â Lei Ssta:l:.•:ü 3 ..943. de 07 ãe s:"~anbro ee 1923, 'tz-cccu as

de:1o=:1zuçõea de 324 (~e=e::t:ui e vbte e ç:cs:t~o) cidade$: e "-ilss.

·q.:a.ndo :i.:1nns Gerais -t~s apenas 224(àuza:l~Dg ~ ::l:.lto::,zeit:.'1:."l~C:!
pios. Foi u::.2. depreà2.o;ão 'toponÍ=!.1cs ec zeesa , C; auecres ãe t:ll

cri!::.e aerenãc 000 respe:!:tara:: a Histér:.a aea a :;'et'g:oaf~al 10.=;10'

a ~'presa30 âe que se par-ecaea cce e~....eles J.co~CC~::'9tas qt e t:.\.t.;.

19.va::.. Ç,...1eb=svB.::1 e ul~~:a....a= :='5 est.á-:;u:::,s 5.", s.1.:::toe e ae Ob:-:::'3 '

de ertes. ~e::.pre di3:~$ de c'l:~1::a e d", :re7e=(bci~.

A 2.i,;::",<:!ssão à. ze::ória his't:=:l.(:~ te::. c:.dc !'a:l:ta :por ~~C2dc.

!"Á c:~sos e::. que é o",cese:!rio CO!l~r~~!:.::;- ="~s.s à1:uz c.e...?~r';:':!.t1:os a

Oca et:enda de nossa autorJ.a. de nova :!."ed3ção do art:l.go 335 de

supressão do:: art).gos 335 e 337 e, po:' esta e::.eode., =anten?'o-3l: a

red3.ção do art~g;o 338 e ::.od.if.l.c:indo-se, deste srtJ.bO, e. r!l::.a-;J:;:. 1

dos parágrafos 12 e 211. p3.ra atr.l.:>uJ.r-se à legisJ.:ação ord:..r:á~:l.a '

• Derse::. considerável de rcguJ.a:en"bção do C.l.steI:a de ::3eD.tr.:..:l~::le s.Q.
cial, -terão de ser sU:ilr~das as dispcsições in:::.J..cad.o.s no ite::l

2 da presente enenda.

A. técnJ.ca lsgJ.slatl.va, t:a=bé!:l., acc:J.se!l:a SOS prov:.ã.ê:lC:'~2 sB

geridas.
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.. com 25 anos de serviço, pelo exercíclo de trabalho
noturno, de revezamento penoso, insalubre ou peri9!!,

50";

jetivo é não atrapalhar o pleno desenvolvimento do Pais, mas. também,
assegurar uma remuneração justa ao trabalhador. .

No que se refere ao item XXVII, a emenda visa ~

guardar a pequena empresa de um ônus, provavelmente insuportável P.!

re a mesma.

dos oreeuaeoos emseus sindicatos. associações e outras entidades que de
fendam os seus da reLt cs , O que não podemos permitir é que, através
de uma legislação eutorf câr ra , estes assalariados sejam obrigados a
contribuir para a manutenção de uma entidade, da qual ele não gos

taria de participar.

JUSTIFICAeJ!:o

TOKTOf.un'... .&,;io -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: r!TuLD IV - CAP!TUlO VIII _ 5EÇAD II - ARTIGO 6 b) com trinta anos para mulher, sendo que a dona de c~

sa pcderé , computar o tempo de serviço prestado em seu lar.

e) _.. •••••••• ••• •••• ••••••• •••• 4

d) por velhice. aos sessenta e c.íncc anos de Ldade ç pa r a

o trabalhador urbano e aos sessenta anos para o trabalhador rural

do sexo mascullno e cinquenta e cinco anos de idade, se do sexo r~

minino.

EMENDA MODIFICATIVA:
DISPOSITIVO EI4ENDADO TíTULO IX, ARTIGO :356, CAPíTULO Il, 5EÇll:o rr ,
ALíNEAS "b" e "d".

e) - •••

Dê-se a seguinte redação às alíneas Ub" e "c" do artigo

356, do Projeto de constituição da Comissão de SIstematização

Art. 356 - ••••4............... . .

(lPLENARIO

EMENDA lP11788-7 .....---------,) Er
F

"' '','' ' ----'

l!J CONSTITUINTE LUIZ MARQUES . L.f...,. . _J

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITTVO EMENDADO: TITULO IÍ, CAPITULO III, ARTIGO 17, ITENS I,a,
l.b. t t , b; n, ri t t , ii IIl, ai V, bj VIIl, bj e IX. a.

O Art. 17 do Projeto de ConstituIção da Comissão de Sistema
t.Lzação passa ter a seguinte redação. -

Art. 17 _ ••••••.••• :.=: .
I _ .. .•...• ...•...••. •.. .• .

a) Todos podem reunir-se pacificamente Se, todavia, em lo
cais públicos, sujeitos ao fluxo normal de pessoas ou veículos, de=
penderá a reuru ãc de prévio aviso à eurorf oaoe , para o caso de ser

necessária a sua autorização, acompanhada das medidas porventura ce
bIve í s ,

b) f: livre a formação de grupos para reuniões periódicas, com
rins lícitos.

11 - ••• ••••. •••.• • ••• • •• •••• • 4 •••••

b) Não será exigida autorização of'Lcaa I para fundações de
associações, mas somente o seu reglstro legal.

I:--;";"~--:J

f:JJY;;"WJ

acrescente-se o seguInte item II, do Art. 86, do Projeto de
Constituiçi:io da ccmt esãc de sfs teeat raação , t-enume r andc c s e os subse

quentes:

11 - Dez por cento de novas vagas que surgirem no eerv.íçc pú
b1ico serão destinadas aos brasileiros portadores de deficiências fi:

sicas.

~ do conhecimento de todos que determinadas atividades

profissionais são verdadeiramente penosas e exigem dos trabalhadE.

res um esforço redobrado, além de um desgaste físico Insupor tavet ~
queles que se.encont~am na presente situação não podem,de forma a!
guma, merecer um tratamento igual a todos os outros cro r.tss rcoaí s ,
uma vez que sua vida média é bem .mrer.tcr às demais

EMENDA lP11784-4 .."' ---,
(!lCONSTITUINTE LUIZ MARQUES

JUSTIFICACAO
.JUSlIFlCACltO

os exemplos dos países mais desenvolvidos tem-nos mostrado

que garantir, através da legislação, um certo percentual das vagas

do serviço público para aqueles que possuem algum tipo de deficiên
cia r!sica é o caminho mais correto e ef!caz para absorver essa mão

de obra. multas vezes, maIs qualif!cada que de trabalhadores normais.

i) Se mais de uma associação Pretender representar o mesmo
segmento social ou a mesma comunidade de interesses, o d.i r e Ltn de re
nresentaçêc de cada associação. perante o Poder Público, será praDO;
cional ao número de seus assocIados que tiverem feito opção expres;;'
para serem representados por aquela determinada ~ssociação Nos ca

sos em que for imperioso que uma única e ssccfaçãc -reoresente o

mesmo segmento -social ou a mesma comunidade de tntcccc
S8S. esta "Será eleita pelas outras, observando~se, na eleiçãõ; o ~
to proporcIonal ao número de associados, que outorgaral"l o direIt:;

de representação; a lei regulamentará o direito; de representação das
associações.

• 4•••• 4 44 ••••••• 4' .4', ••••• ~ •••

No nosso entender, o momento político favorece para que

uma reivindicação tão antiga e justa seja finalmente atendida,qual
seja a aposentadoria da dona de casa., Não é possivel deixar de or~

recer uma contrapartida para aquelas que, com raras exceções, tem

uma carga horária de trabalho bem maior que a habitual, quando não

em dobro, em relação às atividades fora do lar
Temos cce levar em consideração que fls atividades no

cempc , para qualquer que seja a atIvidade, começa bem mais cedo que

no meio urbano. Dessa forma,não podemos permitIr que seja dada tr.,!

tamento igual. em termos de aposentadoria, para esses dois segme!!,
tos de trabalhadores, por entendermos injusto•

-----l

I
I
I

...·A JIngl1:l o!t-c~ul do Ih...t.. U é c J'ortuguE-s"

ou ",lgum d.l:;,I~o nfr sc auo que C::.tC).I~ JI t'lIu!_:.'r CO~l o I'c r

tuguês em s c r n l!nrUll n":,clO'la!..

JU ...t!.[lcat"h'""l: Norm.:l.lmcnte só dc Lrnc-t as !íl'~_..lS 1lE,

clon:ois aquc Lcs p:J.rse~ que tem .ccnr t Lecs l;..I.Y.t.r~t.l'COS "o c~

so ln es t rc í-rc , a .1mpr~cls3j do l'ortt.:~l·Õ~ cos-e 1:11:1....1 \:td,g,
mil decora c de t..J.! T.:.lltClrJ; de injt..lçõ~ .. -cu!~1.:.J_5, t1...c _ 5J;.'

rogu13ç::o Ju.íul.ca ter-a..-~e ·rlcSllrc.:ívcl.

"Cabe ao l'rocuróldor -G;:r:J.I do Lst:ldo r"present.lr

l'n.bun.11 de J~.stJ.'i(l por u\constltoJ.ctol\.llid..ulo .le Lel. :Imüc.l!,.11

ou I:stadu.ll [rente:i Con::.tltuLçdo do C::.t.luO ,..-....,.

Seja qU:ll for a dCC1::.:iO, cD.b~r:i s~::'pre recur::.o

Supremo Tribunol retlernl."

Justlfic,ttvn: De lOllg.t d ..t.t, \ê., o::. est,Jn.. ~cl),:,o

tudo o::. do Itl.O {,l.tnJe do Sul c 550 l'..:~lo. porf...nnJo por ro:~rei!.

f",zcr uso de um:! 3Ç';:0 thrcta.de declnr.u;Jo U~ 4ncon::.!::t'll.Jon...

lldolde, p.IIO 1-oJ.b:.r cs al:m::.os da LeI. :-l.IlUClFOl (.tlndn :ocn COrt

trole pu. V.l."\ iJq oç"io) c :l llróprJ.D. Lei L'ôtõ!cu::l CUJO co"1trolo.]
\ ::.õ se dií nos cosos de orens.t E. Constl tU.1ç:io feue.a:!. .:\os c l!>O'ô

\todllV1t1. ell que os Tribunai::. dcste~ tlstuuos 110U.C.C::! pa'. !len .I~

'zer uso dos t.1 competêllcUl, que p.:l.rece per reJ. t::me:'::'C !c~: tJl.~:ld..t.

dJ.ontc do noo;so sIstema fedcr-.tti" o , o Su~)reJ:lo rllL_n.tl I ~ill:.l aI
fulrllnou de J.nconst.it.uclonali<.l.I1Ic o::. .acÓrd::io'ô ent:;'O prolilt tuo...

• sob a r.J-''l.tl.tl~cnt..lç:io -de que n:io h:tVl;l 1)%'e".15:'0 na CO·I:"t....ull~;;o

federal fI:!l I t.11 tipo de .lçâ04 ASSlnl sOI'do, o mo'~C;li:o ;: cror t ,!!.

no P:!lD..1 Clr.lç::io dc::.t:l .tç-:io e'll :i1::bJ.to c::.t.n!.l.ll qL" '..l..í ...um;'
t~nOólt:cnte, õ1pcrfciçoar o nos::.o Slster.m de cont~Olc cll con~tJ.

tuclonóli...u.ldc. conlO tomllén dor mtuor cxprcss::ip. CõltCTJ.11 .10 1'TÍ.!!

CíplO fcdcrv.tl.vo.

l'ort•mrc , é .:até uma dC<;1.0n::'lucr.l\:io Cc..3 l'ort',,'':Jl o

vir, a Cirm.I.-se esta verdade na Const!tt.u;:io. 11 .1d5i".1 é qt c
o l'ortug~êo; é,1 língu, do p::ís nc.rcê Jc .. e::.[o.;Q:; I.c.<"t.,;:u:n
tcs em t1:n.t m.1ll1fcst.t su!lestJ.ffiõlç50 tlo pa,lcl oI::.su.l'ld.:i pcln l' 1-

trlll m:ic

EMENDA lP1l789-S •••• _
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O dispositivo constante na alfnea 1) do Item lI. do Proj!,

to de Cllnstituição restrInge o tfirelt'O de representação das asso
ciações ao -estabelecer que ape.nas uma as.sociaç;!}o, dentre as que ~
tendem representar um mesmo segmento "Social ou comunidade de inte

resse, terá o dlrelt'O de representação.

Esta restrl.ção, que, dIga~se de passagem. não existe na
atual -ConstItuIção, é aInda conflitante com diversos outros disco
sil:ivos. como é o caso das alíneas a) .. b), c). d), .e), h) etc. 

A emenda proposta harmoniza o texto relativo ãs assocIa

ções, colocando o .direito de rePresentação das mesmas em termos l~

glcos.
A adlçllo das alíneas m) e n), no Hem II, justIrica_se,já

que, no Projeto de Constituição, para as pessoas risicas, a aquh!
ção da condição de sujeito -de direito foi estabelecida na alínea a)

• tio item I do Art.. 12, e para as pessoas jur!dtcas está omisso qua!l

to à aquisição da condição de sujeito de direito4 Como a<; pec;soas
jurldicas são conceitualmcnte divididas .em "Instituições" (órgãos

pübllcos, rundações) e "Associações" (entidades de classe, sindica

t.os, clubes, empresas, sociedades etê.). Procura-se c'Om a Emenda co!.

rigir esta omissão.
Igualmente omIssos, no Projeto de Constituição, silo os di

reito.s indicados. nesta Emenda, na alínea n) do item II do Art. 17,

existentes no Projeto, para as pessoas físicas tArt. 12), mas ineXl!
tentes para as pessoas jurldlcas. Esta Emenda corrige também estas
omissões

A supressão sugerida no ltem V, alínea b), justifica-se ,

já qiJe, mantida a parte supres-sa, ficaria excluída da legislação 0r

dlnária qualquer regulamentação do dIreito -de greve4
Quanto ao item VIII, .alínea b), a Emenda visa generalizar

os casos de meios poluentes, além das indústrias

Finalmente, controlar, exercer "O controle. significa uma

intervenção que hoje não mais se admite, daí a emenda sugerida na ali
nea a) do item IX.

A modiflcaçtlo sugerida na alInea "r" do item 11 vi'S3 cons
cientizar os trabalhadores brasileiros da necessidade de estarem to~

LV : 4 4 44 •••••• 4 4 •••• ~ ..
"'V - ~ ~ ••••••• 44.44 •••••••••••4 ••• 4•••

ll) •••• 4 •••••_ •••••• 4 44 4.4 4.4 ••

b) :SuPl"ima-se. no texto. a parte final: "nllo podendo a lei
estabelecer 'Outr~s -exceçaes«,

VI - .4 ~ 4 '4 •••••

VII - 4 .

VIII _ 44 •••••••••••••••••••••••••••••1:.,. 4 4.'
a) 44 4 •• _4 ••• :.4 ••••••• ~ 4..~_ •••••••_ .4
bJ e ampliação -ou Instalação de atividades poluentes de

qualquer natureza e obra de grande porte. suscent ívets de causar da

nos à vIda e ao melo ambiente. dependem da concordância das comun!
dades dI retamente interessadas, mani restada por consulta popular.-

IX •• 4•••••• 4 •• 4 ••• 444 •••••• 4 ••••••••••• 4 _"4'.4' ....

a) substitua-se, no texto. a palavra vcont rc Lar" por "n~
calhar"'!

JUSTI.FICACAO

1lI) A associação adquire a condição de sujeito de dir-eito
pela 'aquisição de personalidade jurídica.

-n) Além dos direitos es reberecãoes neste Capitulo, silo di
reitos das associações os estabelecldos no ArL 12-: itens lU _ aj.I

nea c). IV - aHneas ã.) e .c) • .vI _ aj Ineas a) -e b)., VII _ aHnea c),
..vIII -a1fneasa)-ec1,lX-alIneasa)--eb), XI -alíneas a).+e), f) e g) ,

XIII - aUnea'S a) .. 1». c) e tU. e "XV - alíneas <I), b), ej , e). g) ,
h) e 1).

rrr - 4•••• 4 44 4._ 4 .4.4 4 '4'
:a) -SuprIma_se.. no texto.. .a .palavra "públicos" entre "ceri

monIaIs" e "e r ívre»,

....J.... 'c .... ni.........~.,UÚ _,

XIII - participação nos lucros ou nos títulos a:.!.
onários. desvinculada da remuneraç:!o. conr-orme definido em lei
ou em .negociaçl.io coletiva;

EMENDA MODlf"lCATlVA

Ol5POSITlVO -EMENDADD~ TITULO rr , CAPITULO II. ARTIGO 13. ITENS Il..
XIII, .xVI e .xXVIl.

Os itens lI. XIII .. XVI e XXVII do artigo 13 do
"'Projeto de Constituição da Comlss:lo de Sistematização passam ter
11 seguinte redação-:

Art. 1) - .4 4 ••••••••••••••••• 4 •• 4 ••

:U - seguro-desemprego por seis meses, propor
cIonal ao salárIo da ativIdade e nunca menor ao salário mínimo.p~

r.a o trabalhador que f.!car desempregado involuntarIamente.

XVI - repouso semanal remunerado. de prereren~

ela aos domingos.-e nos feriados civis e religiosos, de acordo

com a tradlçllo local. ressalvando o caso do ~erviço indispensá 
velo quanda a 1:emuneraçâo deverá ser paga ~m dobrai

No que respeita ao item 11. a presente emenda visa esta
belecer um prazo para o pagamento do seguro-desemprego, poIs enten_

• 'demos que um seguro dessa natureza... que se pretende permanente, en

quanto o ti'abalhador não arrumBT novo emprego, é uro "Convite à aco

modação, além -de um ônus por vezes insustentável para a Nação. Ade
Illals, -deixa estabelecido o mínimo a que terá direito o trabalhador
desempregado.

A emenda vIsa substituir .. no l1exto. a palavra

"ações l1 POr 'títulos acionários" , que nos parece mais correto, no ca
so do item xIII. 1

Em r.elaçDo ao item XVI, temos plena consciência
que nem todas as atIvidades profissionais podem paralisar suas ati_
vidades, conf.orme determina o referido item do artIgo 13 Nosso ob_

J'USTIFICAC~O

EMENDA AOITIVA

OlSP.oSITIVO EMENDADO: TtlULO 11. CAPlTUL-G III, ARTIGO 17

No momento em que elaboramos a futura Constltuiçllo do Pafs,
nlo podemos deixar :de atender a uma relvi,:!dição Justa ce parcela in
pOrtante -cos trabalhadores bras!1eiros, qual seja a do direito à si!!
..dlcalização para os servrdnres públlcos4 Não podemos impedi r que .e~

Si massa tr.abalhadora delxe 'de se orgat1izar para defender seus legI
t Iees interesses prortssionals.

Acrescente-se 8 seguinte letra "r", ao Item IV, do Art. 17.

do Projeto de Constltulçlo -da C'Omissil:o de SIstematização:

l' - 6 assegurado aos runclonãrios públicos o direi to â sIn;
dleal1l.açDo.

XXVU - garant1.a de assistencIa, pelo erpregador..
aos filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até seis anos
de idade, em éreches e pré-e'Scolas, nas empresas prIvadas e Dl.
gllos públicos. que tiverem mais de sessenta empregados permanen_

tes.
.JUSTIFICACl:IO
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Em 1591. na verdade o. ccns ta tUlção de 24 ao íc\cre.,!.

ro daquele ano , nos a t cns IVe V. cs t a tuau o q_c. ve rc ti ser

ccnbccadc por g'i nnde uaturat i aaçâc , C dr ac r r todos que se e!!.

ccntruvam no tcr ra t.Eruo nac s cn .. l não rccusandc a noclonn:id~

de brus r l e i ru , nac l on.us do Br.1S11 se tomaraa, Isto se deva
de form.1 d(.[JIlJ.t.1.Va como li an ccnccss âc 110 nnc i onaLrdadc pc.!.

mancrrte co pOI' c rc ber-c r rcaaüc , Ass m , de-sde 1934 cs aa .::rut~

la em 'repo t a r o dr r c i t;c ã natuT<1l1zaç:io as ncsn-as pessoas c,2

lhldas pe!.1 Constltu.l.ç50 r(..uoral de 1891. te:'!.a:l seus dÚc.:.

tos assesur.1dos. nesl'lo porque se trõlto.t' de dJ.rc.1tos- a.lçulrl

dos. Neste ProJeto, {fi se deslocou a m:lténa do capítulo da

noc10nol.1dJ,de para lnsen-Io nl.1s dISpOSIções tronsltônos.

Isto nada melhorou a sltu<lç50. Ccntlnun a ser UI:<, .1
. nocu.1.dudc e que cu,~pre ser s ....)2.1I1.1d.1 porque n.l. ConstltU.1Ç:i"o

Fetlcn1 tudo que é 1nÓCtlO é 1ll.lléílCO.

tJ PlEfl/'iRID

JUst.1flC.ltlVa Do j c a t;o que está rcdig ido o tllSPOS.!.

tJ.VO. a l.Jéla que se cx t ra r ê que só pode r r a hcvcr da rc t to de

rcspcs t.r -s c aconpunhadc de r-ct r-rt açjio o que cnurur rc por con

p tc eo ..l íUl..lbtl.1de pI'.JtlC.1 da' no-nua uma vez que 3 rc t rctn...Jc
ocorre m...i t c rureucutc , ')

Impõe-se a supressão deste m-tn go , que é tona c vc rcs

sêncm dcs do a "ConstJ.tulÇ:O de 1934". -

L~- Adr r avu - (art 12. VI. "btl)

"a resposta fur-cs c-ji nas nesmas condições do agravo

!:oofrido. nccmp aahada de rc trucuçãc no c:\<;o de,t:! ter ocornào.

H- suprcssava - (art , 431)

EMENDA lPl180Õ-O
I:J CO.ISTITUIIlTE JJSt IGtr,ícIG FERR~~';~

"':----------TU.o/.~.m'.~Ci. _

EMENDA lPllS01-S
f: CONSTITUINTE JOS~ IGiJ~tIO FERq~U;~--

,~C • .l... /CO"'''slo/lu.<o''',.ii:o

xv - Jornada normal de trabalho de 48 horas eemanaas , não es..cede!!

te a 8:00 horas diãrJ.as, com intervalo para alJ.mentação e r~

pouso, eeôuemdo-ae anualmente a duração da Jornada semanal

de acordo com o crescameneo da renda "per capita" do Pais ,

na forma que a 1eJ. estabelecer, até o lJ.mJ.te de 4 O horas so!.

Art. 13

A possJ.bilidade real e a exequJ.bJ.1J.dade de qualquer direJ.to.sobr~

tudo sccaaj, e coletivo, está J.ntimamente ligado â capaca.dade ec,!!

nômica de sua prática. O Pais ainda não completou o seu processo

de desenvolvJ.mento e todos tem arreeeesse vJ.tal na elevação da re!!

"ia "per capaaa'", sobretudo se vigeni-o. as medias de :-J.strJ.buJ.çáo

d... venda prevJ.sta no Antepr01E'to da Conussão de SistematJ.zação. A

vinculaç:'o da redução ; ... jornada semanal, até o limJ.te de 40 h,!!

res , a efeve..;al"' da renda "per cepaea'", tem a 1nspJ.ração nas Decl,ã,

r<l~~eoeo Ge prJ.ncipJ.os contidas no AnteproJeto, J.sto é, fazê-la de

maneira a uma absorção- econôml.ca normal, dentro do estágJ.o de dS

senvolvJ.rnento econômJ.co que abrangesse a Nação e no sentido de

sua adoção futura, de maneJ.ra duradoura.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA

Dá nova redação ao .rnca.so XV do· Art. 13

Com esta redação, fJ.cam estabelecJ.dos direitos sccaers ,

razão de trabalho, obrJ.gação, suporte e caracteristJ.ca da cond.!
cão .de trabalhador.

O cbjeta.vc da adJ.ção ao texto do Art:lgo 14, "caput", da ex
pressão "em razão da prestação do trab~lho" corporJ.fJ.ca o teor d;

digDJ.dade do caaeaêo, dJ.sperso em todo o texto AnteprOJeto da con..§.

tJ.tuJ.çáo, to-rnando-se SUJeito de dJ.reJ.tos em razão ã prestação do
seu trabalho.

EMENDA lP11797-G ••". I l~-'--'::,',":'-,
[JcorISTIíUINTE JOS~ IGNi'iCIU FEi\REIRA . ~J !i.--J

r.r rutG/.u.T' ..... Ci o

r=;~;~=:J

[TIW;';J!i]

ConstJ.tuJ.nte RENATO VIANA

~ - SUprC::'SlVa - (;:11'1:. 391) -l
Ju ...tJ.ficatl ....O' 1:5t1 p Lcn ar-ent;c ao a:.: cc J.:1 :CJ.

i:l.sc.Lphn:ll o dvspo z-uo pTO!'iSS.l.O •.lI c não ;rcf.l.~s cn ...1 ...;. I
mnnc i.r-a que lhe .lprou,c-r t'c ras d r Ic rcnç r s .r-it r -vcc ,<; e ue I
c-ibcs-pcssuc.v tudo teve v ':. a crer qJ:I cs e ;' C'''.,::.t ..:c~'-~ J í d ~

cr immadcs , De quuIque r- nane ...r a ê qacs tâo de p c ss âc ::>U~.C •

o lcgJ.:>l.ulor ord.n•.:in.o c uãc de n.,tôrlél. cons t c t .. =.LC ,,:!.

~~ Útlif..t.. "ec o setor prJ.\'nJo n~c tiver COI'l!.I.~;:;l." C~

aasur-r r 3 :J1~t.lç:io de dc tcraunadc »c r c r çc I ÚL-IJ.co o !....~ ......:a
o c'l:plornt"~ IH rcuancncc "

.Ju'>tlflt. llV,J. Nn.. "c.õadc. o ..... t ..c.o éS til ".li; In_~';...-

dor de n~.1V.l.ú':hJC ccc-iêmlca 3t.5 sob Do 'l'cJ.I.:i.t .. .1Jc ce s e r _ç~ )j
Lt.icc , ASSll1 scndo , C.I ncae da. cLcli:nCl~ =é-::'''1.s~r::~ .. c é cc
bOI~ aâv i t.r c .1npor <1 SU.1 p'rc s t .. ç:io p rc Cci c, c rn I por ::c-~:: .~.::

nârrcs ou 1)errUs~10n.ir.1o:> de s c-rv r çc pC~l1.cC

Plenário

EMENDA

EMEfiDA lP11793-3
ê'

EMENDA lPl1792-S ....._
[J CO,ISTITUINTE .:!Osi:: IGf'lí.CIO '"ERRE'lt\

Ao Inciso IX do Art. 13, que passa a. ter a seguinte redação:

Art. 13

IX GratifJ.cação natalJ.na, com base na remunera

ção integral de dezembro de cada ano, calcul~

da ã razão de 1/12 desta para cada mês t.rab,!!,

lhado.

JUSTIFICATIV.\

"conforme deflnitlo eTl' le1 coiplc;clIt"1'.

\::tI:a.

ASSUNTO:

EHEflt'A SUaS! ITUTlVA

- T(TULO II - oos [)IR~ITCS E L1e::r,DAt'ES FW~!)ME'tiAIS

CAPlrULO ,- 005 Dr:"~riCs ,:':HVtGUAIS

INOetr:CIA co IHP~f":OO

lIArt. 12 - "

xv - A SEGURANÇA JI.!RTo, CA.

g) - pre5urlc-se êI inocênclêI do IllIputilo;!O atê o tr5n::;lto Cll Jul!;.!!,

do di! sentcnça condert<ltônil."

Nos termos do § l°, do ar::. 23, do Regl/rento Inter"1o da Asse:.

blêla tlaCI0n<11 ConstlLUlnte, apresent<:r.~s eô"encla substitutiva, d.lOdo nova red;:u;ão

ao a~t. 12. ite'll XV - A SEGURNIÇA JUt\fOICP - do ProJeto. letra.,9..' parêl o que

propõe::

Nos melhores d:clonnrlos,cO"'.Q p::r e"emplo o de. A.:réllo. lê-se qt.ll

Ihlputação ê ato cu efeito de imputür. ou seja respo'lsübdidi:ldc. pc.ssoêll ou Inculp2.

Çao com ou ser.: fundêlmcnto.

I) mesnlC) dicionarista dá a palavra ;lcusado alêm do sentido

de incrlnllnar, incrcpado e ilcol~t!o. UR",iJ signlflcilçiio técnica. Oe rato, no olre..!.

to JudiCiário Penal aCUSildo se diZ o réu eM prcccsso-cnr"e.

leld Soibel/l1::Jn em sec trabalro "Enciclcpédlil do Advogado",dlz no

verbetc ê1cusado, no Direit.o Processual Pen31, pessoa ü queiJi s.e iltrlbul a pr.átícilI
de Infraç:~o penal, seja por parte do fhnistêrio Püblico atri!vés da denúnCia, seja

peio ofcndldo por meiO C3 queixa.

Por consoqUêncl<l, o réu ê aquele contra quem ê moVida ação em

jufzo. Pass1:l 1:1 significar o autor~Cl-um:J")lnfr1:lçiio penêll E por ISSO o uso dl1 e~ I
pressiio I;::tlna in êubio pro r;::u •

LUIZ Vicente. Cernlcchiaro, em seu "Olelonãrio de Direito Penal"

diz no vcrbe:te que acusado é ?cssoa co'ltra quem fOI proFosta ê1ção penêll piiblica.

E Igual a réu.Mais Icng<l é <l elucidilç~o d:l; Ellczer ROS3, em seu lIDícionãr.o de

• Processo Penal" em quc diZ qu;,; acuSildo é o qU~ li palavra SignifIca: aquele co!!,

• ~ tra quem h5 umll acusação de prátIca de Infra,;ão pen~l. Se nonlOiz1:l co-réu. ~ o

mcsrr.o que cenunciad;:s ou prenunCiado. E terl".o ce sentlco l:Uis geral e que c5i =
nos ao otJvidJs dil pessoa hf.lfijüniJ

Os que IId1:lm no mundo enferli10 da Justiçil Penal - prossegue o

mesnlO autor - hão de ter seJ"'pre presen:e em seu espfn to que estão trêltando eco

pessoas ferld~s pela Vida, pel<l brutaltdades d~ cotidiilro. A que escolher pai=.

vras, a que tratar com I1lllor cuidlldo, porque um olhar nais duro,urna voz Il'.al~ caL

regadll, tudo são dissonãnclas para a ê1lma sensfvel e doente do que está diante

da pessoa do juiz. Todo réu ê um hu~mllhado e um ofendido pelêl própna vida O tr.!

tOll'".cnto cordial dlspenslldo ê10 ré.: ê um dc.ver de todos q..lC lavrllf1VS ;I terr1:l escal

dilnte, o chão de espinhos de .ma sala de audiênCias crl::lUlals.

Noutri! passagem do rzSlJ'.o Eliezer Rosa afrrma que em processo

penal, a palavra rêu quel~ e fere

O cOlIIilndoda identli'icaçEo crll1lnal,imposta pelo Código de Pr.2.

CIlSSO Penill, em seu art. 6!!, item VIII, obriga a ~utorld,]de policiaI a o.!.

deMr a Identiflca!i'ão- d:s ir.dlciada. Huitas vezes eSSil identificação. diversa da

Identificação clvti, occrre alndil quando se trata de mero ilct.sad". c contra o

qUill não tra..sitou et:l julgado qualquer sentençõl cordcnatÓrtõl·.

Emvista do aci,..a, o S.lpremo Tribunal Federal', através da sú~

la 568. j5 estabclc:::cu: liA Ide"ltiflcação crsninal não constitui constran!lir.:ento

ilcgal, illnda que o in~icia.:lo lã tcnhil Sido Identtfleêlco civilmente" Essa pos2,.

ção em torno êo constr.llngimert: .tlO Idcntl(fC<ldo peran':e tiS .tlutorldiJdes~ levou iJ I
r., .....~15:Fj'lm;nill m"5 lnfcJlzmcnte est" poslçeo ,ere ;'! _

t:--pi;"o'~

tJIi7~-@]

Acrescer o ~cbu~ntc .1rt.1go 5s d~SflO~l.ÇÕCS tl..l1'~.l:'Ó-
rias

plelilentnr.

~- AdnlvJ. - (art. X)

50 deb:<lr ao L-:CCUtl"O o olvedrlo para co:"cn::'t.1::_r c c:;n

CC.1to. Lsta t.11ef.1 íJ.cot::i ClU.1tO llelh::'r C7 :;-:~::> t!o Con ... ~::

so quc, p~t Lc.1 CO~'i'::'c,le .. t;:.r. íl\'"1rj" c.lt5:'Jj:> o~Jet.1\c"

p.:>.r<1 sua ~etcrJlan:l.;jo.

--".."..",,,,,.--_:_----l
~ - ~tod1Í.1C.1tlV.1 - (1 1"'. art. 31ú)

"Trat.J.ndo-se de pessoas ]uríd~ca:>. a n:nOll::' de se.. I
c<lplt:Ll.dcvcrâ pC1 tCllCCT O brOSlle.l.:'o~. ti I

JU:>t.l!H..,ltnu. N:io convt:c t..O'l".." :1 le1 Ç..~(..r_clc·u

r.1.cdude n..l 'il'.ttêl.1a B::1.~t:l. lI ..e o lexto Const~L:"';.1cn"1: c"óc:' 1_

ça. que a C..lIOrHI do cc.pJ.to1 l(crte'lccr.í a t.r.::",.~ ... rc ... O c:,-,

ce1to Õ bJ,~t;t,lte c1.J'l"0 para dJ.spen.... ar t,!J ...ltlt.er J"[A'1.1.çlo ~.-

t dJ.~po:>itJ.vo pelo:;. que mercc~ rC·/lgor::.do na CC>I'>ti
tUJ.çuo a aplo ....1-SC.

JUst.l~lc3tlva O otu..l1 .1rtl&O 19J cl.1 "lgcntC" Con~t.,!.

tulção fcdenl. ):1 f 01 ne1:.1 .1'I<;endo po. forç de tr.1t lJO .r.1l.

illado entre o Br~s11 c Portu::,al. TI'at.1-SC pOl<; cc ll~la ln't~lT•.E!.

liznção l1e un, pleCe.1to de d.1:"e.1.to dns gento!>. o pr:ltlccr !l'1

ato intcrnõ"que equ.lvn1e a uma o.utçntico. dei í ne 1 .1 co tl:ltuUo.

Além do ma.1S. o prlncíplo ê salutar Ul:Io. '\ez que Crl<l Ur.J.J [<1

cJ.litaça"o de OH!CliI Jut"!dlca p:.ra o cntloSa:lCnto de r.lções j.í
un1f~cndas 110r t311tOS laços comuns.

~ "Re~::'.li\a<los os Casos de (..::.rg.::ls 1;~1.J. I...J.Jo •

provirlcnto e!:ot..l COII:>tJ.tuiç:io ex.1~C co.lChção .!C b:-,s::;::-uc fl..!.

to. os pes!:oo.1s nJ,tur.l ...s dO' n;Ic10n~11.(h~e r01'tu';hes ... "I:io <;0

frerao qU:llql.Cl restnç:io OI" v1rt ...tle dl.1 ccnd.l.ç:io d; "1.CSCJ...10!l

to. se admlt.1l.la ti rcclp)úch1..tJc Cl~ f.l',tOT d~ hr.,silc:IC'::;."

De OUtl0 lado é lr..:.nlfosta a con\cuêr'c .. ..1 ê-c n:;io

l:JPlErlliIUO

EMENDA lP11799·2 ."'••~ --,
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~~AJ

são direitos socJ.ais dos trabalhadores urb,!!
nos e rurais, em razão da prestação de trab~

lho, além de outros que vJ.sam a melhoria de

sua condJ.çâo social.

JUSTIFICATIVA

A saúde é dJ.reito de todos e dever do Es tado

e do CJ.dadão.

ConstJ.tuinte RENATO VIANA

Constituinte RENATO VIANA

Art. 343

EMENDA

Dá nova redação ao Art. 343

Art.. 13

sendo a sllúde direJ.to de todos e dever do Estado é necess~

rio, que, de forma coercJ.tiva, o CJ.dadáo se vincule ao exercicJ.o

deste direito. par", S"1. e sua familia.

n ..ro/' .....n"uc1o------------,

o acréscimo de redução visa a estabelecer. princip10s de ~

quivase, quanto a remuneração dos trabalhadores, em relação

custos das empresas com encargos sociaJ.s. 1:Xemp11fJ.cando, pela r~

dação original, o empregado que trabalhasse os sCJ.S (6) pn..meJ.ros

_ses do ano em uma empresa, não trarJ.a para esta nenhum custo

quanto a gratificação natalJ.na ou 130 salárJ.o existente7 em com
pensaçâo. o empregador que mantJ.vesse relação de emprego por 01

ou mais meses restantes do ano e cUJa vJ.gêncJ.a da relação de em

prego abrangesse o titãs de dezembro, absorverJ.a todo o custo deste

direito.

Estabelece nova red!;lção ao Art. 13

EMENDA

PlenârJ.o

EMENDA lP1l794·1
!"
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JUSTIFICATIVA

A lei ordinária é que deve ruxar- o número de Juizes
dos T:-lbunnls Regionais s'eocr-ar s , Fixar, no texto oonstitucio _
nal, o número mínl'11o daqueles Juízes ac ar-r-e ta 11mi tação C;l..C irá
dificultar a criação daqueles Tribunais nos Estados r-enor-es

pr=PPL'

l5II~iKt.

Dê-ee ao ancâ.ec XIV do ~t.~te redação:

• XIV - proporção n!ni!:la de trabeJ.!l.adores brasileiros nas e::l_

presas, nce eeence da lei.

DIS?OS!TIVQ ::::n:mADo: 13.T. 13

fi PLo;::;'J3IO

EMENDA lPllflnq-~ ".,, ------,
t: CCNSl'ITtDi~::: J(lS~ SA.."':'-t.1{,!,. D:3 v~SCQ.. "'::'T ... QS

1':'A=t:."~ -OE:":~ "':"u:' O.d"~"O: "~d' ":::":~ .: .1
I1I - acesso 55 pessoas pc..tadcr-as de defsc rêncr a , 5 hablllta'ião e I

reebrl r ti:lção com todos os equ Ipomcntos 'neceaeâr-rcs " I

JUSTIFICAÇÃO I
Temos em eres lt te em pleno funclcr-amcntn hospr te l al ta'rente

qualrf rcadc mantido pela Fundaçio das Pioneiras Sccia rs , voltado jus te-ente para

o atendurentc dos deficientes e das moléstias do aparelho eocer

A proposta do tícvreenrc pelos Direitos das Pessccs Dnfrcrcn te s ,

de são Paulo, é no-scnctdc de que csra conquista da Caplt.::lt·Federal seja dlfurdl

ca em todo o ter r r~óno nacronal , CO'll a Inserção desta reqre no ordcnanen to con~
t t rucrcna l

Para nós, o patrcc lmc dos direitos dos por t adcres de deflclên

cl a não tem qualqucr funda. t ele , tor-al, I'l<!S antes responde a um proft..ndo se;

tmcnto de scl l darrcdad l.rlstã d na ldêlde tlêdla pela f lnur-a earrsndrrea d;
"São FranCISCo de ASSiS ~

Por conscqllêncra , a demoerucl a partacrparrva é u-na opção pelos

pcbres , e entre estes, os mais atIngidos são jusceeente os portadores de deflc'ê.!!.l

Cla, para os quais se pede o direito ã habllltaçio e reabilitação cr-i centros espel

cf alracdcs , -j

ser revista, e por ccnscqllêncra , aplica-se no üras t J o cc-nandc do Código de p~~ J

cesso da Ditadura Vargas, 110 par t rcul ar , mUito mars exf qen te de qoJe o Côél!;o de

Processo Pene l tul rrar (art. 391, § 11)

Enfim, este e-renda subs t r rutrva 0'50 se destina cpenas a troca ca

palavra acusado, pela de Imputado

A segunda forll'.il ccns ta da CO'lstltUIÇão da República da ItálIa o

Imputado n50 (; co-tsr dcredo réu ate a condencçjic defInitiva,

E ncccssárrc que ec lado da procl<lôl'ao;io do esquec rdo dr re l ro de

que é de presu m r-ec sempre a Inocência do Cidadão. sej on afastad<lS as lntcrpre

tações Jud,lclãnüs,e revs s te a lc~glslaçiio que perml re ao Poder PúbliCO CC1H~tcr vc-;

dadef ras Violências. ccntr.::Jp cld'adio mdefesc , que não é apenas mpuredc de 1..;;1
falta, mas que: se consrdera , de Clnte'lliio, rcu e crrrac , e cerne tal fi tratado desde

<l IdentlFlca'ião drumnal , além dos ccrrctavcs e das tor-turas que se apltcan nas

prisões brasileiras, onde a Violação dos drrer ccs do cidadão é o pão-nosso de ca
da dla -

Niío se luta por um aprimoramento apenas de Ilngt..agen O que se

quer é que numa democracia cereterpaervc o cldadiío se sinta garartldo en sua mce

grldade física e mor<ll, e sô êlPÓS o devido processo legal, e esgotiltlos os recur

sos da lei, possa a vir êI ser rdcntr f rcadc er-unmalmenze , chenedc de réu, querel~
do, ou euerc exprcsujic do Direito Processual Penal, mas nunca, e desde logo,desl.,9.

nado C07.o .:II::USildO, dando scrrpre il conotaçjo da culpa presumida.

E a justificação

JU8"l'7"?rc,!.çÃc:

A proteção ao trabalho nacional. de-s-e ser preservada. Entretan_

to, a fuação do pe;centuaJ. de ::üio-de_obra deve aer matéria de J.e1.'

ordinária.

rr';;~~

I:IfI!'~ill
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EMENDA ADITIVA

ASSU~TO

EMENDA lP1180G-9
f:J COl~STlTUINTE aose IGl'l\CIO FEp·~~ol·M

EHEllDA ADITIVA

~ TfTUlO IX" DA ORDEM SOCIAL

SEÇÃO 111 - DAASS1STêhCIA SOCIAL

TMBt.1I10 EM OFICINAS DE D::FICIENTES

ASSUtiTO'

tlos termos do § I~, do ert , 23, do Regur.ento Interno dü Asse:;,

bléla t'<Icicnal tens erunnte , apr-csenraees emenda adi t rva ao Tftulo IX ~ Da Oroe"

seeret , SeçãB III - Da AssistênCia SOCial, pare que se acresça ao a-r 364 do Pr,2.

jcto mais um Item, que fica com o núliero V, com a redação abe rxc proposta

IIV ~ Regulomentação e organlz<:lção do trabalho das oficinas abr.!..

gadas ou que empNguem pessoas pcr tcdoras de deficiência, enquanto não posaaa Ir

tegrar-se no mercado de tr-caalhc conpetl tIVO."

Objetiva-se que a lei regulamente e organize trübalho d<:ls oflc..!.,.

na abrrgadas ou que elllpregl.em pessoas portadoras de defiCiênCia, para q~e pOSSllM

oferecer cO'1dl'iões <:ldequadas de trilbalho, Inclusive com adaj>tôlção dos eqolipo:rc!!.

tos necessários 55 tarefas a serem executad<:ls

Trata·se de nosso desejO de <:lpolar o MOvllõlento pelos Direlt·)s das

Pessoas Defl'clentes, de são Paulo, o que nos ~evou a acaptar COM algul'l acréscliro

proposta aprovt.da pelas entldQdes de PCSSOQS portaiJoras de dcflClê"lClêI

- EmbMa a matéria esteja top:lgraflcaMente Hlserida na Seção da

Assistência Social é lég1co q~~ interfere t::ll"'cêm no Capftulo do Olre t:l do Trab.!

lho I
J: a justlflcariio.

Nos termos do § I~, do ar-r 23, do Reglliento tnccrr-c da Asse:-l

bléla Necrcna l tcnst , nnntc , eprcsenrceos errcrdil ael e rva , para que se acresça u:;!

parágrafo nc artigo ]00, t.ranstormancc o atual Parágrafo [JOICO em § lo, e fi I

cando -êI scqus nte re::!aç:jo proposta -I
"Art. 300-.. ••••••••••••••••••••• 1

§ 20 - Incunbe ã unJiio relT~ver os obstiÍculos de ordi:l.ll soclill

econômIca que, 11m.t;]ndo di: f ..to a llb~rdade e il l!lo.laloade dos cldadõos, l'lIpediltl'

o pleno dese"l~olvrmento da pessoa h.. la,a, o exercíCIO d:l regime cemocrátlco, e a I
efetlV<l particlpil'ião de todos os trabalhadores na organização SÕClo-eCOnômIC<l e!

polftlca do Pafs " • I
JUST1FlCr,çÃO I

Fomos enco,trar nos princípiOS fundamentaiS da ConstitUição da

República Italiano o dispOSitivo em .:::;:areço, que se segue ii deSignação genérica da,

Igualdade dos Cidadãos na orden social e eeonô1iica, e pe';ante -a lei ,sem quaisquer I
discriminações, r:as que se cOMplet<:l corJ a obrlg<:lç'ão ao Poder pG...llco de rellOver I
os obstiÍculos de ordem institUCional, legal cu de qualquer outra natureza, que Im

peço a efetiV<:l Irnplilntação de uma democracia cor.lO a qole sonhamos, e est<:lJTOS de"c: I
dendo, a SQber, a dcr~cr~~\Crpatla. -,

E a -!~Ir,f;cão \ . ) I

Subst1."t1:a-se no ertl.i;o 85 o n~ero n~?u pelo "J.3".

Corr~e-se a r~s5io equ~vocada.

Dê-se ao ~ J.!;! do art:l.go 81, a segtUllte redação:

aa".

Dê-se ao § 1.º, lIdO artic;o 73, a seguinte redsção:

I
n§ J.l! _ A área r.c.'tropolit-ane. cu Idc:ror.:reb'ião tér.Í um conse -

lho t:.etropoli"tano ou Illcrorrel;J.ODal, do ql.aJ. partici;arão,

me:ilbros natos, os PrafeJ.tos, os ?re!!J.dentes e os lí:deres des ~!:.

cadJ.s partidárids das ~r3rns de Vereadores doa Itu:l:lcípios co:po

nentes.

PretendJ.da a cr1Zçáo da Def'ensor13 do Povo, seu titular ~

veste-se D!l representaçio de qualquer c::.d.adão, motivo por que a

e:nenda proou...-a dar êllf'aae a esse novo instituto.

As rejl2'esentações partJ.dár~as, através de suas lideranças, d.!!,

vem. particJ.pSr do Conse11l0 UetropolJ.tano ou UJ.crorre€io~J. iara
torná::lo I!:a:LS llutênt1.co do ponto de V:LSta da reprcsen:tação p~~u 
lar.

JUSTIPIC C~C:

u~ J.,Q _ O ato será declarado pelo Supre:no Tr:l.bm1a1. E'ederal,

J!led:l.e.nta representação do :?rocuxador Geral d3 República ou do Dg.

fensor do Povo, confermdc-se ao acusado o ltlreito de a::l:pla def~

EMENDA lPl1812-3
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'''"'''''''''''''~lEMENDA SUBSTITUTIVA

- TrTUlO I [ - DOS DIREITOS E lID:"'DAOES FUNDP':1El'.'TAIS

CAPrrUlO I - DOS DIPelTOS 111:lhIIDtl'\IS

III - A CIDAilANI,\

ASSUNTO.

Nos ternos do § l~, do art. 23, do 'l,egirento Interno da Asse~

.' blélil NaCional ConstitUinte, apresental'1Os enenda. paril quc o art 12, Ite'l1 111, 2
línea 2.. passe a ter il se9Uln~e redação

"a) - todos são IgUillS pCrilOLe a Constituição, a lei e o Estado,

sen dIstinção de sexo, conduta sexual, raça, trabalho, credo religiOSO e convi.=.

ções políticas, ou por ser portQdor de deflclêncra de qU:llquer ordem. Será punida

pela lel toda dlscrimina'ião atentatóriO:: <lOS dlrel:os r,uli.anos."

JUSTIFICACAO

A redação proposta se ap"oXIl'1a, em tenr.o, do breve enu,clado do

§ I~, do ilrt 153, da ConstitUição de 1969, c faz illnda, além do enunCIado

<:lmplo. a introdu'ião da conduta sexual e da defesa dos direitos das pessoas port2.1

doras de deficiênCia

RecentCMente, em programa teleVISIonado de grande iludi'ilio, fOI

exposto ao públiCO brilSllelro U'lldocumentárIO das torturas, sevfclas e mal tratos

de toda a naturez<l. cometidos pela políCia contra ho~osscyuals, em são Paulo, me,!

ITO antes de qualquer prOCed.,lcnto penal

T<:ll f<lto, por sua natureza ê revol tante, e atent.:ltórlo 5 Dcc1ar~

ção dos Direitos do Homem, sU~5crlto pelo Brasil na Carta das Ilações UnIdas

Além diSSO, em cOl1'plel1'entação ao texto, adotQ1I'.cs sugestiio do H,2.

vunento pelos Olreltos das Pessoas Oeflcll~nte5, com sede em são Pauto, que elab,2.

rou propost<:l ilprovi:da no [11 Encontro Na:::ional de Coordenadorias, Consc.lhos Est~

duaiS e MuniCipaiS e cnt..!..di:d~~soa;Portadora.s de deflclê:õ1cla, realizado em
Belo Ilorlzonte, em 07 de deZi:mbro de 1986, e subscrs têl Mquele Encontro, do Gual I
extrafmos o texto CI tadÇl, para inclusão na ConstitUição Federal, no lugar cal.fvel

Cremos plenall'ente justificadas ambas as adições, a que se refere

a conduta sexual da pessoa adultil, e a do deFICiente

PJ PLENARlO

~L ••,"'o'co"r,.l.',"" ••~,U"O ~

Desde <:l Subcornlssiio que tratou dils pessoas deficientes, da Corou,!.

são da Ordem Soc1al, o problema vem sendo lembrado, de forll'.a que através dos avo.'

ços da ciência c~ntemporij,ea possa'll os portildores de de{lciêncla ser cd~ca-oos d;'

tal forma que preencham os requIsitos para o exercfcio da Cidadania e da reallz.!

çiío profissional.
Os exemplos são os mais edlflcan~es possíveiS, em outros pafses,

em que através de uma pcdagoglca especializada os defiCientes' se recupera'll pa-a

atividades normais

Estêl é millS uma proposta a que dam::. .. apoIO, encamnhacla pelo 11.21
vlrnc.nto pelos Direitos dil~c.U~tes,de slio Paulo, justa'l"r.lnte preocup2,

do com o tema or<:lenroedo--:~I
Ea lU:.Ti1lc'lÇi~ \

Turo/.~Urr":~çao J
EI1ENDA ADITIVA

ASSUNTO: - TfTUlO IX - DAORDEII SOCU\l

CAPfTUlO 111 - DA EDUCAÇÃO E CULTUilA

DIREITO À EDUC~Ci'(O afiSICA E PROFISSIO'.AlIZA.lT[

PARA O DEFICI'ErHE

Nos tarmos do § lo, do art 23. do Regimento Interno da Asse.:!.I
bléla NaCional ConstltUlOte. apresent.::lmos emenda ildltlVêl 00 ilrt 372, p.::lra C;ole se I
acrescente o Item VII, (IC<l"ldo .::lssln redIgido: I

"Art. 372 - PQra a execução do previsto no artigo anterior, Ob!1
decer-se-ao os seguIntes prlncfplos.

VII - garantl<:l às peSSO<lS portad::tras de dcflciêncla, o direito à

educação b5slcIl e proflSSlcn<lllzante obrl9'(ltórla e gr(ltulta, SCll limite toe Idade,

desde o nascimento. OI

f:J I'lEll/iRID

EMENDA lP11805-1
tJ ""'TilU"'T' JOS, IGHIIClO FEnHElRA

Nos t~rmos do § lo, do art 23, do ncgll1'l'\:o jrterro da Assem

blêla llaclO'\ill Constrtulnte, apresentamos C1Tenda odltlva ao arE 34IJ, pilra a I:;

c1usi:io de um no~o I ten, que passa a ter o nümero 111, Ficando aSSim redlSlc;, ;) r:
ferido artigo -

,~c••"'~'c~~..o1oJl.I.~~''''>.:I ,

!.!od1.fJ.Q.lA.e-se a red3.ç[o do inC:i.SO Ir do art:igo 52, :para o se.!,;Uinte·

U.TOJ'~T">coo:lo' ~

• I - A porção de terras devo~u'tZ.g J.ndispensável à de.fes!l dss I
fronteiras, às f'ort:z.ficaçces e cons"trt.ções llU.litares l: .

Et1CNDA !IiODIFICATIVA

"Art. 207 - Os Tribunais Rcsionais Federais cO'1põem
-se de juízes reorutados na respeetiJa região e no
meados pelo Presidente da. República dentre brasilei-
ros. maiores de trinta anos, se'1rlo 11 -~

Dê-se ao artigo 207, do Projeto, a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

- TfTulo IX - DA DRDta SOCIAL

SEÇÃO I - DA SAODE

DIReiTO DE PABlllTI\CÃO E REASlllTACl.O

• DE DEFICIENTe

ASSUNTO.
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JUSTIFICAÇXO:

.\ssegt..rar terras devolutas indispensáveis âe vias de eeeuru-.

cação e à prese:rv3.ção do aeac-aabaenee é excesso de interferência

~3 ~roprieàade privada. ?~ra ~etd'stocles Cs:vale:m1:J., era eev ~~

do de DireJ.to ~dI:l.nJ.s~tivo, VolU!ile III, 411 EdJ.ç[o, Livrar:Le. Fre.l.

tas B3.stos, à Fág:tna ~51, atc-auucc-ee, pela Constituição, teJ:':"3.S'

devolutas i UnJ.ão, ou a cweree errta.dades de dJ.reito púb;'icc, siga.!

rica transferir-se o t{1;u1o le,g::Cti!:::lc de dcm!m.o do particul.9.r pa-.

ra o poder ?úblwo. A enenda va.ea , portanto, corr:t.gir este eq".:! _

-eeee,

A. establlidade no empresa, nC.!ll. pals de popuJ.a9ão el:tinente.l:ente

jovem CG:lO é o 1!rasil., se transfor.::lará, sen dé:nda nen!:l.u::.a, ec esta

1 bUidade no dese::lprego para equeãee que não 1;J.vera.::l. ei.nda e oport.l=

nidade de alcançar o mercad~ de tr..@.balho_

J. eaenâa garante ao e~pl'eg~do percepção de :fundo ceae te::no de

serviço, al.ém. de e.d:utir aue , podendo haver de=.:t.ssões ~respo!l~á_ ,

veas , ]U'opõe-se, para ·i.Iub1_1as, a craaçãc de uae 1.ndenizegão gCb._1

cional., Verdad.eira penalJ.dade para o e.o.pre3'ador_

o te:rto pereanerrte da propcsta. da nova Con.stl.tuiçâo eiJ.en 

ciou quanto à duração do =endato do Pre.feJ.to Uun:l.C1.pa1.. A. 6.:I!ellda

IJre1;ende corrigir a ceaeeêc;

EMENDA lP11822·1 m.. r;r--"'p"r"--]
t: JosÉ OEI/OllJO C ).vI;; J:tUAét'o Zu1..A "D'" & L1/04 I. LL-_--'=-'-_

r= p;...P;'';;Ü:;;''''''''"'''''':~ ) fl42IÕPM

EMENDA lPl18'18·2
ê''''''THUl"tE.lOS': "'"'''''' CE,ÂSÕN:a'-::::ct-os-----1 E';;';:'~

I tJf[iõi7ill

Inclua-se, onde couber, """" ~1Jü.4 7Jj do '7/f,d;,.JZ'.-
Art w: A JOrnada de Traba lho dos operadores em Transportes não

poderá ultrapassar o linHe de 06 (seis) horas diárias, garantindo,
outrossim, o descanso remunerado, ou folga compensatória ccrrespojj

dente, aos eebadcs , domingos e feriados

Acresc'en~ar, onde ClJI.ber 00 artigo 54 o Sf9Ulnt!i.'! Inciso:

_ organizar e IllaSlter os servtçcs oficiais de regIstro ~resadal. ue e,.!!

tatistlca, geograria e carlografia, de h:tIito oaeilll"'.al".

LIXA MS/W{) pr-';;'
II:J#i;;if~J

Inclua-ser onde couber,./I,.<A úqurJ2Il-o I, clo 'lif./ueo l!!!L .
Art.· O serviço de transporte coletivo urbano- de passageiros
será diretamente explorado pelo Estado, na forma estabelecida em

lei, vedada a concessão a Empresas Privadas

.JUSTIF"ICATIVA

O trabalho executado pelos operadores do transporte é essencfa teeg

te penoso e desgastante. •
Ninguém ignora as ccndrções péssimas de trabalho existentes no tr-ª.
rego das grandes cidades e nas apertadas rodovias bras! teâres , de.,!!
tro de um processo de concentração urbana, que formou os grandes

conglomerados e ccnsequenteuente est.ranqutaaento dos sistemas vI,!
rios e do transporte de pessoas e coisas. .
Esse desgaste extraordinário da mão-de-obra especãa lizada do setor
provoca enormes prejuíZos aos trabalhadores e gera riscos lncomens.!:!,
ráveis- à população em geral, pois um motorista faminto, indormido e
fisicamente .estropiado provoca, não raro, acidentes deploráveis de

consequências catastr6flcas
Por outro lado, a regulamentação da jornada laboral como ora propo~

to. permitirá a criação de um elevado nôeerc de novos postos • de '
trabalho num País que necessita urgentemente, da condição de oitava
economia sundra t , da criação de. no mínimo, 1.500 000 novos cmpr~

gos
Finalmente, a elevada rentabilidade das empresas de transporte, in
clusive beneficiadas por subsídios governamentais, pecní te tranqu,!
lamente. o saneamento do setor, ombreando-se-o com o sãs tema de

tran$porte adotado nas maJ.s avançadas Nações do Mundo
A importância do tema justifica sua expressa inclusão no texto da
nona Carta Magna, que espera-se, atenda às necessidades da

maioria dos brasileirtls.

EMENDA lP11823-9
f'l JOSÉ oE,mHm 6 LtJt'';'~·iiV4é'(,2

CC p'C'-;;;;:e;b'~~

Er....··---,
~

Prop1leaelõlt'lldaarederallzaçi!lodealgu'lSservlçoS,lJ,.Ie~tede"'eilI

ser executados pela Unli!lo _ entre eles o atual RegIstro do cceéecrc,

com se sabe, hoje, esse RegIstro do cceeecre é exercido Pelas r Juntas
CCJnetclab, t1tulares, tarrtlérll. dessa dencmloa,,~ terri\el~te eoecreorca, a
lnsUtul,,:!o Vl!lll do recerrc, de IXII t8lTpO em Ql,.e a lr:wstrlallzar;::ic aInda n~o SUL

gIra e, por isso, as ecas espressões se COl'lrIoaram na ll"dlcaç~, evldcnte"!lent..•
pretérita, de ~ a repartição Il'll:U1tJlda de dar l~lt1midade aos atos ee eonst1
tulçlo, alteraç:O, ext1nçlfo de et'1Presas ~1Ci2; Cl:J(lt1r.uam a sugedr ~
idéia de que as Jt6Itas csercrers scseote arqulvetll papéis de Interesse do cO<flé!.
elo.

Por Isso meSI"Q, ultimamente. a préprlll express:l"o"'l.eglstro do cceérercr ,
tellI dado lugar a Ulla irdlcrlç§o maIs fIOderna- e CQflsentâneacom es auplas il"CU'.!!

eêocres desse serviço, cuJam1s~o corersponde às de Ull cartórIo prfvattvc das

eclPresa,sesoc:leCadeset:Ol"ÓllIcas. -Isto e RegIstro Etroresarbl
NQ eceeete, as .bltas cceererars estae sob õ.:pla jurl5dIção aó:llnI~

tratIvamente, estsc IncluIdas no itrbltQ estadual, onde represente» una excre.!

cfncla; do ponto de vista. técníec, no ctJe respette à correta ectteeçãc da legl~

lal;;o, est:lo stbnetldas à dIsciplina do Hlnlsterlo da Indústria e. do C::nérclo,
através Co Oeparta.-.entoNacIonal do Registro Co Ctm!rclo (CUlC), t:encnlnaç:!o ,
esta úlUm3, ta-tém ultrapassada e: tf!rilOde'corr1g1r-se a an;:malla, t~ in
dicando ~, pel ... sua natureza e altas finalidades, o Registro Er:;Iresar!;;l rI
cpe sob a única supenlsllo rederal, agora CI)'l'I a cencmInaç1fo ce RegIstro Ea'~:;
satIal. -

E evIdente que, na translçllo, o Caverna l"ederal. asstr.l1ndo a cxclusI
va dIreçl:o e responsabUJtf.!de d.:r~!!11stro ~resar1al, e, as::;~m, to~,)_se -;
seMor das instala~es atuals, lrdenlze os Est2dos pela trenslação t:os I~

veIs, Il'&vels e llI3ls eqJIpllClel1tos das atuais Juntas Ccmerclals Emil;!jar cas

tas, a lhl:l"o teria, nos Estados OelegacIas CORl;lJlstro En;lresarla!, CO-7I OI.rtr-;
estrutura Il'.erosonerosa

EMENDA lP11819-L ~

~;U1'UlllT:: JC"J.! "'\:l'l:~'\A u: "'~5COtCZ~3

~:.:.!u:o h l.a

SuprJ.r.a-se no parii;rsro 2~, do artilio 69, as segu:a.ntes expressões.:

·A.plicando-2he, no q,ue couber, o art:Lg-o 153 e BetoS pará~ 
roe-_

A pemiesio é desprop'Ositada, e:is que o sr-:;J.go 153 trata de

eleição do Presidente da República.

JUsrIFIc:..c::c:

-§ ).2 _ A eleição do Gover""-sdor DlstrJ.tal, do Vice-Gcr.rerna 

dor Distrit<lJ. e dos neputaãcs DJ.!ltritaJ.8 cowc:z.dL..-ã co a dos Go

vernadores de Est3dos, para I:S.ndo.to de J.b48J. ~UJ."S.ção, na fo~ da

1e1'1.

Dê-se 8 seguwte redJ1ção no parágrai'o JJ!, do arf::Lgo 69:

o texto ezendadc pretende fa~er cOll1c:l.dir o L:.3.:ldato das .9.U1:,2

ridades al:L J.ndieadas eco a do PrcsJ.dente de. B:epúblJ.c;l. :ri~le 

.;ia_ portanto, o Distrito ll'ederal em face dos Estados o que não é

conveniente.

5'
;,",r~se o inciso Ti e seu peráG:"Ilf'?único do Rrtiao.s,.;' JUS T I F I C A T I V A:

nA Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao órgão executivo

federal de política de trânsito, destina_se ao patrulhamento

A Nação assiste. traumatlzada. há alguns anos, a sérios acont~

cimentos ocorridos nas grandes cidades do país, em decorrência do

péss1mo serviço prestado à população petas Empresas concessionárias

ou permissionárias das tarJ.fas respectivas.
As explorações urbanas se ver1ficam com enorme intensidede e co!!,

tundêncla. em detrimento de pessoas e bens, como no triste e rece!!,
te exell'plo da cidade do Rio de Janeiro, a simples ação repressiva,
inclusive através da utilização da anacrônica Lei de Segurança N~

cional, não perrQltJ.rá. como é evidente. qualquer solução efetiva

do problema, porquanto- não atacada sua causa.
E não temos dúvidas de Que todas as dificuldades existentes
setor-baixa remuneração dos empregados, veiculas em péssimas condi
ções e tarifas elevadas _ são devidas à política até ° presente m.!!

mento adotada para o setor Tal política é voltada ao favorecimento

das empresas prlvadas, que mantem taxas de remuneração do capital
generosas e totalmente J.ncompatíveis com a crise profunda que ofeta

a área.
A maquiagem das pIam lhas tar:farias, de lançar mão, impunemente,os

empresários privados do setor, resultam em êxitos tão surpreenden

tes, no que toca à boa ré do POder Público, que este, agora, se
apressa em conceder-lhes subsIdios.
Ora, melhor que conceder subsídios, vale dizer, transferir o d,!
nheno dos cidadd:os para entJ.dades partlcular'es distantes de qual

quer fiscalização eflcaz, certaMente será o estado exercitar dJ.t~

tamente a atividade sem COlllprom1SSOS comprometedores das flnanças
públicas.
É necessár10 recordar que, com o crescimento das grandes cid&des

brasi le1ras e a formação de densos conglomerados urbanos, o tran~

porte coletivo de passageuos se faz sentir como nec:essidade básl
ca e elementar, que. a exemplo do fornecimento de água e energia
elétrica. não pode ficar ao sabor da ín1Clatíva privada, que,neste

c:afl'po, já revelou, nos ultimas anos, sirrplesrnente predatória.
Assim, o texto da nova constitu1ção da República deverá consagrar
o princ!plo fundanental da estatizaçdo completa do seniço de
transporte coletivo de passageiros nas zonas urbanas e interurbanas

lnedlda inpreseindível à humamzação da vida e à segurança de todos

Acrescente-se no texto do Projeto de Constituição, no Título IV,

Capítulo n, Art 54. Inciso XIV, que trata da União, o seguinte di~

positivo:

tJPI ENSRIQ

r.r----------m ..,'"''',••',,------------,

~'3"'''1lr\ !'CD!F:C.l~IV\:

A.s e::q:resscen deve:::. co:urtar das DJ.sposJ.çees ~ns:l.'tórias.

JUSTI?IC!,.::OZO:

Dê-se s. BebUinte .red~ção ao arhgo 64:

lI exc l uí õ,g, s as # oct.p3des pelos .Este.dos na data às :?=,o=u~:.

ção dest3. Gonst:i.tuJ.ç~on.

"lJrr. 64 - C Prefe1i:o será eleJ.to p:1r3 un ::::.anãsto de ql:3tro

anos, a1;é noventa d:l.a.s do tér=.:Lllo do m:.!l::la.to de seu a.nteceSsor ,

apl:Lcadas as regras dos parágrafos 1,2 e 22 do a.rtiGo 153 11
•

Supr.il:r.s:::.-se no inciso UI, d~rt::l.go 52, as sebUin'tes eX?ressces:

!1'etlÍstocle3 .cavalcanti deixa claro qUe!: "as te:'T"-S" qt..c. ~or

qt.t!.~..ler título lelift1::o, ·noo 1;e=os c:a le,;1o.~ç~c e;:J. vi~cr. de

Ve~ ser inclu!.l::ls no ddnio pri"'3do, ni'o pod.e~ ser ccl"s~~eraõ.as

terr:l::! devolutss".

São uprilciSas as e"qlre~:Jões "tenas devolubs rd:o c=:?re

e"'nlidl!.S dentre as da União" e, :::ais ainlh, "2.S terras ee"o:'t.t:l.S'

ar!'e~dadas :pelos Estados, pO);' açõo:], discr....::.i;P.tárias, nec~m 

=i:.z a proteç~c dos ec0631stel::a!3 na:tur:1.is-, cC:l.stnntelJ eas disp..2

e::;~êe3 do inei90 e do par.Ígrsto.

C que sa ~oeu..-a evihr é ll.ue ee acresça o po:tri.l::.'ênl0 DSto!

t.al 1ndevidacanto. eu, n3 lin«u3,;e:::. do lJestre ~e:ll!stocles: -..;. I

flUJstituiçiio do regiIr.e da pro:;Jr1echld~ privada pelo re@li3.ao (lU

cc"l.cessloonl. i::l,ort3. 00 acreacico à proprJ.edade pÚblica. por dA

te=1n30ção lecal". ?áõ • 401 - ?rcite.s :3:l.stOG- 4; Ed. - Vol. IlI.

5;;;"'·-
PJ;T!08/9~ j

o Estado, segu.ndo TeI:!Íatocles- Cavalcanti, adqm-re a pro~rJ.e

d~de po!' dJ.spos:Lção legal, ou COl1stl:tuCJ.on~l. À :prevalecer o tex

to do :LD.ciso I, do art. 52, 000:0 :redl.gJ.do, a nova Const:Ltt.J.ção cCQ

.fj,sea à pro,Priedade privada. A ~elJdEl, sem desB"tender os objet-ivo;,

da proposição, resguarja a propriedade privada..

J'C'STIF:C;Ç'~O:

IT'EN11A !:O:'ln':C.tT.!Vl,.: I
DISPOSI'ZtVO ~8!m.mo: ART· 13

O Inciso I do J..rt.J.3 do projeto passa a ter a seguinte =ed3.geC:1
I - fundo de gsrantil1 do tempo de aernço e indenização ao e~_1

pregado desped:Ldo, llroporc:Lo'leJ. e prosressJ.va e:. reJ.e.ção '

ao tetlpo de s.erVJ.çOtdeVJ.da. na f'or--a 'lua dispus~r a l.e:L , I
ress&vs.dos: I
a) ooorr;.nC.l8 de JU$ta cal2sa cO!!lprovada JudJ.c:Lal=!.ente;

b) contrato a ter~o, ou contratos celebrados CO:l acnreSe9 I

qu-e e7.ecutem serviços de dt...ração te.o.:porár~a, em.~azão 'I
da natw:eza dos trebaJ.hos executados;

c) prazos defwidos em contratos de c:qJe::oiênc:l.a na ~O:!:':Ja I I
da J.e1;

d) superveniência de f'a1;o econôJ:l:i,co ~s"trens:pon:f.ve1 1;écm.c::::,

011de inforttÍm.o da empresa, suje:l.to a cOl::lprovação Jud~ I
cial..

.lcreGCellte-se o seguinte parágr.!fo ao artJ.go 52:

.§ .(.S! _ As terras ll1dispensiveis .às Vi38 de cC:Ct.niC!:!:ção e à
preservação do ~e:Lo-aobiellte serão oojeto de des3.proprJ.aç.ã'o

temos da lei. 11

EMENDA lP118174
f" """STI","TI"" ,res' """>N' n~ V'SCC''''~T,,"
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subst~tua_se o Cap:l'tulo Ir do TItul.o VI!I, pare o segui.D.te:

Jl::STI?ICA;;:;'C:

la co:r.:po9:l.çâo do üoneeãnc ReS:l.ODI11 ôae re&J.ões da âesenvoãva-.

~ento eeeejcs.ec de-v:em ter a parbcJ.raçâ'o das rc.de raaças dos ?e.rt~

dos ~cl:r~ieos ccc assento nee ..\sseI:bléJ.l1s legJ.alatJ.V2S.

ti ClLPi'roLO :rI. •

Líderes daa Bancadas :pgrtiõárlas das ..\sse::::.olé::l3sLeg~sl2.t~vas los

-eataãce cccpcneneee ,"

EMENDA lPl1834-4 .=. ---,
I:J C(l""S'l'!TnNT3 JOSS SU;':'~'A ns V-\SCC"TCTI.ICS

PLENÁRIO

Suprima-se a expressão "público" cc caput do ar t , 466
do Projeto de Constituição.

JUSTIFICAÇAo

o tratamento a ser dispensado às instituições financei

ras ofielais federais não pode, nem deve ser discriminatório.

A redação ora proposta enseja dar condições ao Governo

Federal de diSPor de maior flexibilidade na alocação dos recursos de~

t rnaccs a programas e projetos de desenvolvimento regional. isto por
Que são raras as instituições Que dispõem de dependências em todos os

pontos do território

EMENDA lP1l829-8
t:J ConstitUInte Ll~QuUE

t!J

das rodovias federais, zelando pela segurança do tráfego, do
trânsito e dos próprios da União I colaborando no combate ao cr,!
ne , ao tráfico de drogas, à sonegação, ao contrabando e as de..:!,

caminhaI! •

EMENDA lP1l82S:S
tJ CONSTITUINTE PAlLO OCLGAOO

JUSTIFICAÇI:lC

Esta Emenda visa à garantia da uni form~dade de procedimento do
poder de policia nas .rodovias recereas , tendo em vista o transporte
interestadual e internacional de passageiros e cargas, com certeza de
mais eficiência no co bate ao crime organizado atuando nas rodovias

braslle1ras.

r;r .II•• Uu."".o;lo ----,

r.r .Lu..... '~... ,..I./I"Uu'.. lo .,

Emenda ao Projeto ele ConstitUIção da Comissão de Sistematiz~

çllO. JUSTIFICAÇ1l:0 Da PaI!tina :"~!c01a e da Re:f'c:::~a Agrária.

ARi'. - A refo:nlla. agréria se processará en isóveis pe:f;:ri.!:.o-

nius~de. ·Uniã.o, dos Estados e dos Uun1c:!pios; ou medl.ante desap:!'Q::

piação, por antteeeeee 800i81, da propriedade territor.1a1 ru:ral. i!:1.

produtiva, cca pagamento de prévia e justa :i.ndolUzaçâo nos 'te:-::.os·

da 1e1 comp1ec.entar•

§ ].2 _ A re:ror:a a,grér.:l.(l em proprJ.edade privada será e:rec,2

teda em zonas prior:l.té::1e.s asai.o. reconhecidag na 1e1.

....1•• _IC.....u1G/ .....c....1lo

f'lENÁRIO

Compatibilização de redaçãc ,

EMENDA lP1l830-1
ê' Constituinte LUIZ HENRIQUE

fl
r.r----------"."''''',,••,.-------------,

suPrima-se da alínea "b" da inciso I do artigo 27. a segui.!!
te express~o:

.lJSTIFICATIVA

" salvo para os analfabetos. os maiores de 70 (setenta) anos
e os deficientes físicos."

JUSTIfICAÇM

Dê-se a seguinte redação ao § 512 do art. 338 do Proje

to de "Constituição:

Suprima-se o § 212 do árt. 263. transformando-se o seu

parágrafo 12 em parágrafo único, todos do Projeto de Constituição

§ 211. _ A indenização das terras nU2.S .será pega em 1;{tul.os l

de dívida agrá:ria, -CD<l!. cláusula. de exa"!:a correção .:nonetérie, resKll.

táveis em até vinte anos, em Fa:::'ce1as anuais, igl:.!lia e euceaeãvaa

acrl!scidas dos juros l.eg8.1.s. A. indenização das benfeitorias se::oá ~

eecpr-e :f'eita ea dinheb'o.

ART. - J. lei defJ.I1irá. as pOl{tJ.cas de saúde, educação,b~b!.

tação, cletrJ..!icação, eeneacenfc básico, ccaunãcaçãc e lezc:r coa '

objetJ.vo ~a :f'J.%ar o trabeJJ-e.dor da terra e de sua f'a:ú'lia no !JeJ.O'

rural, euja execuçiic f'1.cará a cargo do poder pttb1J..eo.

§ )2 _ É asseg1at'?ds eeea.teção dos títulos da díVida a;rá-'

eae ccac meio de I!8ga::tento de tribu.to federal, peão seu porta.1or ,

ou obrigações do deSll.?ropr:l.a.do para ccc e. união. be.: 00:0 para .. •

oM'.l.,ucr out!'a. fina1.;!.d~dc ~stit:lt..~"d'1 e~ l_ti•.~. -\

r. § 42 _ A transfer;.ceia da proprl.edade, objeto de desB.pro-'

priação para refor.::.a as:rá:oia, não constitui fato gerador de tribu.

to.

JUS~I?ICA('lo:

1RT.. - 09 bene.ficif.:-ios da d:l.stribuiçêo de lotes para os

obJetivos da eercraa agrária receberão t{tuJ.o de dD!ll:ín.io, gravado'

cca cláusula de inalJ.ene.bJJ.:z.dade pelo prezo de dez anos, Perm~-:'ida

a transfer;ncia antec1.pada era caso de sucessão he=editá:::l.a.

A.~i'. - A "União, os Estados, o D~str~to :Federal. e Os Munic!

pios, preferenc~alm.ente ert:icuJ.ados, p:'a:;:J,overão a assl.stência téc

nica, exeeceãc ruraJ., pesq.w.sa egropeeuária e créd1to rura1., 'prio

rizando o !>e:tt1eno e o méd~o produtor.er=;:;;~=:J

flIi'~8JY7]
.~I....o/co .. '...o/.IIICU'laI.

PLENÁRIO

"Art .. 338 - ••••• 4 .

§ SQ - A contribuição do empregador para o fundo

de Garantia do Seguro Desemprego será proporcional

Indfce de rotatividade de mão-de-obra na empresa II

A sociedade deve dispor de instrumentos Que inibam a

ll'Iática da rotatividade da mão-de-obra.
O texto inserido no Projeto incentiva a dispensa em

massa dos trabalhadores pois só terão a contribuição acrescida de ad,!

cional Quando o número de empregados dispensados superar os índices
médios de rotatividade do setor. Ora. Quanto maior for a dispensa

de trabalhadores maior será o índice médio do setor. Portanto, c in~

trumento Que se Quer inibidor é na verdade estimulador Por isso a

nOSSa emenda no sentido de ser dar nova redação -ao lS 52 do art. J38.

r.r- TllTo/.U •• "1C.~••

EMENDA lP1l831-0
pc Constituinte LUIZ HENRIQUE

v - vafur'Izaçãn dos profissionais de ensIno de todos os ní

veta, garantindo-lhes. estruturação de carreira naci~

naí , provimento dos cargos iniciais e rinais da carrel

ra, no ensino oficial, mediante concurso público de pro
vas e tItulos; condições condignas de trabalho, pa

rírões aceccacos de remuneração, com piso salarial nacfo
neí , baseado na formação crcrasstcret , Independentemen
te do nível em Que atuem; aposentadoria aos vinte e Cl;

co anos de exercício em funçl:lodo magistério, com pr:;

ventos integrais, equivalentes aos vencimentos Que, em

qualquer época, venham a perceber os profissionais de
educação, da mesma categoria, peorões, postos ou gr1!,
duaçlIo;"

"Art. 371•••••••••••••••••••.•••••••••

O1J-
Dá nova redação ao inciso "V" do art /1f:

Emenda ao ProJeto de Constituição da Comissão de Slstematl~

çao.

Pretende-se, com esta emenda. retirar a expressão acima r.!:,
reerea, para evitar que o texto do projeto de Constitl)içao contenha dispositi

vos descriminatórIos aos analfabetos. aos portadores de cerrcíêrcía físIca 

aos .maiores de 70 (setenta) anos.

EMENDA lPl1826-3
t:CONSTITUINTE PALlO eELGADO

r.r------ .U....../".....b/.UIU~IlIie

JUSTIFICATIVA

Pretende-se tornar explícito no texto do Projeto de Consti
tuição da unificação oacional dos salários dos professores, bem como a garanti;
da reeweraçãc de acordo com o nível de capacitação profissional dos rre9JDS Com
isso, espera-se evitar a contlnuida.pe de profundas distorções na rena..rneração

JUSTIFICAÇ~O

o ar_tigo n6 do referido projeto em seu inciso III já

prevê Que Lei do sistema Financeiro Nacional disPorá sobre a organiz1!,

ção , -o funcionamento e as atribuições do Banco Central do Brasil. De~

ta forma, entendemos Que não sobrevivem razões nem motivos para a ma_

nutenção deste parágrafo no texto constitucional.

A e:nenda, sem descaracterizar os f'nnda=nentos e propósitos das

disposiçõ~~ do Cap{tuio II, do T:!tuJ.o VIII, torna aaãe ccncãaea os

textos, 1...'lclU1-Ddo, eãnõa, as terras dO.]linica.1.s do patl"1=ônl.O da '

g~~i~~cS Estados e Uunl.c{pios e~ as reservedas para a ref'o:,Z3

.~I....../C ..,U... I.u.c••'n •• _,
PLENAAlO

EMENDA lP1l832-8
tI Constituinte LUIZ HENRIQUE

nl....""'/co .....iol.U.Cell'...o ,

tJ PLENÁRIO

pr;~~~~

&i'~ã!YJ

Consti tuição.

Supr:il::$.-se do prcJeto o ~nciso 7.:VII do art. 1,3

o s6:"..:l.ÇO ox"tncra.drJ..o ?oie se:::-!1scessi::-io :lZO .2.pe::.::s

para ccscs de ecer.;êne:!..!l ou 1'o:oç:::;. :::e.10r, =:':::'3 tsz::bé= r.a::-a u::l '

acrásc~o te=por-':r.:l.o de dc=ande.

Supr~1.r essa posSibl.lidz.<5.e s~S!:li~~c!l prive:!" a ?Op\1ls 

ção de bens e serv~ços, co preJol:l::cs j;lC:-o. c ?e:!s.

As 1~taçêes1 forD9- e coodl.çõee de pasz:<e"'ltos de~e:l '

ser. objetos de 1e,E':!.slação ord~"1:!Ír~n. e de nesociaçso cc~e'l:~.....:l.

EMENDA lP1l836-1
I: co.sn:."~ IX~E JC5~ s;..\:r....~ ... n= V_...5Ct:C· ...cs

P ?!.2~3.IC

'"IT.IJUI"'''&''''

JUSTlF"ICAÇÃO

Pela importância da seguridade social e da previdência

na econOm1a brasileira e na vida de cada cidadão, em particular, o

Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunidade,deixar de aco~

panhar e fiscalizar as atiVIdades relativas a esses setores

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade

socl-al e de previdência" ao inciso _XV do art. 100 do Projeto de Cons

tituição.

r;~~;~

&i'~;FJ

Tlru...o IV _ DA OOGANIZAÇAO 00 ESTADO

CAPlTU.O VIII - DA ADMINISíRAÇJlO PlJaLICA

ART. fl- lNC;LUA.-}E § 1'g; ,}l~n""".;rn..t.~d.o-.be.. 1$-~~
~~ ~eo e.cn-..-.o ~.:L"!

O EXERelCI0 ce: CARGO ELETIVO E: 1NCIJl.F'ATlva CCf.1 O EJ.f'REGO, CARGO OU

A.N;JtO EM WIl.t.QtER JJOS TRES PODERES, ltc.VS~~ ~ ~1!I~T~O D~ _OI.!._
IWIRETA DA 001110, ESTAOOS, DISTRITO FEDERAL E I-WICIPIOS, POOENOO O SSt

VIOCR. NO ENTANTO, OPTAR ENTRE OS $ALARIOS, va.'elJ.ENTOS, SOLOOS E REIJl..tlE.AA-

Dê-se a seguinte redação ao art. )30 do Projeto de

ÇJ\Il 00 MAIIlATO.

r.r .~ui."'/C... "I1.,.U.C... ,..i. ,

PLENÁRIO

EMENDA lPl1828.0
t:- Constituinte LUIZ HENRI~u~.;

"Art 330 - Os recursos financeiros relativos a
programas e projetos de caráter regional, de responsa_

bilidade da União e das enUdades sob seu controle, s!

rão depositados em instituições financeil:as oficiais
federai:; de crédito e por elas aplicados"

'*Z
Dê-se a. see;uinte reda~ão ao :gará:;raf'o ]J! I do artigo-7-l:":

"§ lI! _ Cada Região terá u:l! Conselho Re:;:ional, do g,ua1. ps.::-ti

ciparão, ec::lo :::e:::.br05 natos, es Go....erns.dores. os Presidentes

DIS?CS:TIVC ~111'!"DC: ART~ 13

5uprll:!1-õe do projeto o meiso XIX do l..rt. 1).
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~FIC'>.:::.'~C.

A proteção 2.maternidade e õ. gestsnte pre-nst:l neste in

ciso está ts.mbé:::. J.!lclu:!a::. no ancaec 1I1 do art. 355.
Deve-se ~nter a r-edação do aacãeo 1I1, art. 355, z-etie -

tendo-se a ::ratérll à lei ord:úl4'rJ.a.

JUSTIPIC.!,.C;'C:

o dÚ"eito ao salál"J.o faz!lie CO::lO norrza pree-ra:::::lUce. é
correto, poré:Il a f~çgo de !lercent.2.:'s .fJ.cará oelhort se regu

1mtentada através de leJ. ord:l.:l:fr:ia.

A rellliesão contida na disposiçeo do projeto nio é a carreta.

= nK1e/.u•• " ...~.O

o ãacaec XVIII do art.. 13 do projeto paase e. ter a se 

gu.inte redação:

-XVIII - :rér:ms anuais de 30 dias, observados ae l:i=itl!.

g.ões c a .fOrt:!l de reI!lU11eração pravJ.8'bs ezr lei".

1>ê-se ao artigo 407 a seguinte redação:

".ART. 407 - O raeac eEbJ.Cnte ecolcgics.=.ente et!uJ.:'J.bredo

ó bem de uso Ca::u:l, .devenã.o o poder ;oúbl:LCO e a co1et:.vi~de

protegê-=:.o, para a. presente e as .f'l.:.t".:.rE.S gerações, na .fo;r-=.3. da

1ei~ ..

Substitua:c-se, n~ per3õrafo único. do nrt160 282, ea expressões

• doa Uin13tros de ~ta:1o· r por • de seus Ti tulareo'".

Ko eeaeexte ae upressões Bubatitutas siio l:'iais o.d.eq\.o.d~.

A criação de ua duplo pa~ento para as .réri!3s acarre~

ria ônus fíJlancell"os insuportáveis para as eejeeeee , cca refle

xce no custo dos prod.utos.

Ctlt:ross:.o., no cô::puto das fériSs anuais do e=.?rei)2.do d~

Te ser levado eo consideração o n~ero de d~s de aueêacãe oco~

::tidas no per!cdo BQ.uisJ.tivo, a pcssJ.bi1.ida.de de f'érJSs 001e1.:1 

-sae e proporc:l.O::lZis.

Asam, a fama de re:nmeração e de gozo deve ser objeto

de leJ. e de negcois.çê:o ccâetãva..

o neâc ~b:Le!lte, eccc di.reito assegurado a toda colet:l-

vidade, Já se enccntrra .inscrito !lO artigo 27, aacãec VIII .. ~.a

ter a e:t:;lressiio é :tornar o texto ccost.itucio.o.a1 repet:t.tJ.vo.

Incl.ua.-se no artl,30 151. a.té as poJ.avrll.3 lO t:1n1s~os de ~tado

:por • Prl111eir~i.:1nlatro·.

r;r lIuo:t... n,. ... ç.u

-------.
Supr:iCa-oe o parlÍgraí'o 3' do artigo 67.

o artJ.go 0011;1'\1 dos crimes de r~spo:r.se.bUlde.d.o o ?rioel:'o-~

nistro. A o:r;en~a p:'ocura carri,;1r esta 2acu.ca.

JUSTnI~CÁC:

Subs't:t.1:ua-se, no artigo 282, e ~~ressão "epec...~rl" por "J.na~i

tum"..

r;r l ••..",Ln...~:

EMENDA lPlla49-2'
fl CC'STI:r!:(O~ JC~ ""S:C':C< 1E V.'SCc:,o::óes

o eo"1trole externo da fiScalização f'inc.rcell'n e orç~ent~!a

no :.:-.1....lie!pl0, exercido pela Câ:llara nunicipal.. não deve ter cut:ro'

órsno aUXiliar, 1;0.00da tradição de no)so dire1to, ecnâe o 'rrillu

nlJl de Contas do ~tndo.

Suprilta-ae o § 111 do artigo 55 ..

c;ão:

('l inciso XXI do art .. 13 :P&SS~ a "ter a. seguinte negccae-,

..z::rr - uso obrl.ga~órJ.o pela ecpr-eaa da :medid:ls tecnoló

gicas vis.!lndo a elb10ar ou redt.zi: ao ::ull~alu'bric.ade e a neutra

lizar a perJ.culos:::.dade no tr~.:oalho, vedando-se ccz!:pe..'ls.::.çâ'o pe

cunJ.gria decorrente 2.0 e=r.pregado, salvo negocie.ção eole-:<J.Y.a,IUs

hip6teses es; que nEo se puder e~r ou raduzJ.r a i.:1Balubrid§.

de a l:::uo..tes de tolerâncJ.a, nos teeeee de. ia!..

o veto à co:::pensação pecuniária 'Visa ell:inar o siste::s

de adiclonaJ.s v~e~te, que autoriza c.1:lsu:rda cczpeaeaçâc peãce

r111c05, ee detri=.ento da .:d'etJ.va e1J.:::Ul9,çâ'o, reduçio ou neutea

lizaC;ão desses z-aecce,

J. 1ei ord:::':sria deve:tS def:::.nir as pen:l1::Ldades pelo âea

cu::,Prl!:eoto do ;,r~'1c!pio ors. pro;Josto, bec. 00::0 ,prever "segl..ro

de Tid!l" prói'rio p:lra os casos de per::'culcsi:::ade, de t:o.: for=a
que na ocor:-ênci3 de u=t. in:crtWti.o, se~ o e::lpreoado ou ata ra

aúia e:e"!<iVll=.e:lte a::.psra3.os..

A autonc:lill. .::umieip:J1. não re:;la1 ta. da vonte:d,e do ;;;Stado 1'ed_

rede, lJmJ do SbteDa cMst1tuclona1 de orgaIlJ:z&Çiio do Estailo 3ra

sUeiro.

A autonocia c.uniclpaJ. defiui de regras permisslTB.9 de intcr_

vcnçeo (lU't.74. vn, c e art.. '15) et:l eeaee de excepelons1.1dade •

!!netl1lll eeeaa disposlç.õelJ para se sa.ber 'lue a autonc:oüa do J,:unic{_

pio é prerrogatiVa CS1!lcgurnda.

E'Ef,"DA ÁDI'l'IV,\:

Acrescente-ae CPÓ!! a palavra "condenatõrlf' no parágrn:ro 2'-, do •

ertiso 160, o adjetiYo .. detinitiva" ..

~9ti'tuir códJ.go de :r:L.~nÇ:a.9 llú';llJ.cas é e::-.opressãc ~19 ac!~

quads. do que a de alI:'ovar códic;:o de .fJ.!13cças :p1!bliC3S..

Suprba-!:;c- O inciso IV, do parágra.ro 1 2, do artigo 288 ..

DISPCSITl\"Q z:.:~n.n;c: A..'li~.. 13

Dê-se so inciso Z do art.. 13, do prajeto a s-eguiate re-

s~ • sentença. condeno:tóda, transitada. e2 j~o, por isso •

tl.eaco, detinitiva. po~e aportar prisão do !'resides'e da Rep';;blica..

Entende::.os que a Lei Crr;m:.entári!r. nio deve Co:1ter dis~osi

ção qt.e. a1tere a. 1e3'i.s~ção 'tributária rlgc:lte .. Da:!, a :Propos'ta

de supre~são do. preceito.

dação:

·X - o sl1lÁr~o do "trabalho no't".n"no ser=! su;?er.io::" 9.0 do

diurno"••

JUSTI?I~~;;:O: ~=í.':'=O======::::=;;;::=====-.::==~ / ",.,-" ..."~,,.....,,~------ uu.) tJi,i~õi7iB

o estabelee:i.l::ento de pereentl.32 IJ.3, Consti't'Luçâ'o al~

ria a flexibn!dade para as Oeé,;OClllçÕes entre as partes.. Ade::a.is,

C.D.erar excessiva=e!lte o 1:rebaJ.ho noturno, inviabiliznrá, se.::::l dú

vid9., a criação de noves e=pregos neste hodrio. A ~tér~9., por

outro Udo, é d~ 1egJ.sla.çao ord.i.nlrJ.a..

Dê_se no artigo 162 a seguinte redllÇão:

• J:!Ir.162' _ O Conselho da Eepl!bl1ca é órgão superior de con

6u1:~a ào Preside."te da Pepúbl1ca".

El-ENDA f.mIF'ICATIVA

DISPOSITIVO Et0llAOO ART 13

o inciso 'JN do Art. 13 do projeto passa a ter a seguinte redação:

n ....~.....""M'1I1<1"........ U1<l, ---, A. redaçeq àa:1a pela e!l:enda evit-a a repeUçiio de ccmpetência

C!O l'.ra~lC!onte da Repúb11i:ll. 1nllerlda DO artigo 158. inCl.50 n ..

"Ct.RAÇAO DA JORNADA tm.~1AL DE TRASPUO, LIVRaefTE NEGOCIAOll. ENTRE

P.SPARTES, NAO POOEtm lLTRAPASSAR AS 48 HUAAS SEI.wll\I5, RESPEIT~

00 O INTERVALO ':ARA REPOUSO E ALWENTAÇAO".

.JJSTIF'tCATlVA

r.r----------.m o""',,."'.,-----=-----------,

DI3?05~:':::VC E:...E1mlDO: ART. 13

Dê-se ao inciso XII do art.. 13 rlo projato a sesu:mte ::-e-

dação:

EMENDA lPll846-~·· ~1 F!p::'-:J
[J CO'IS:'I'l'UnfTS JOS~ SAR~};l'A 'D::V:..sCClrcELLOS _~ ..

11DP7ó'~

S\l'bati'tua-se o nwu:ro 179, do art1&O 153. inciao n, pelo =ero •

173.

A redução abrupta da jornada proposta no anteprojeto atJl"'.entara a e~

piraI lnflacionária el'l vutude do au:n;nto dos custos
A melhor forma de se conseguir a redução de jornada é através da l,!

vre negoclsção pois somente aqueles diretamente envolvidos podercio nos conó;:!

zir ao ideal da flexibilidade da jornada de trabalho levando emconta as ~

cul1aridades de cada segnento
Nem todas as atividades funcionam segundo as resmas características.

A.redação proposta torna a jornada r!gida COOl a sua c'onsequente inapllcabil.!.

dade para todos.
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EMENDA 1Pt1863·8
~mll!"r.: JO" OM''';;':':''lLY',w:=.m.>==J~
Eiiii;;;I-O--"..···,..·,,·""" .". ~~

E""';::JH :"O'lH?IC,\TI'r,a,'

nê_so ao perá~ai'o lll) do erti,;'J 160. a se6llinte redação:

I.oc~'\:.9.-se u=. p":.rá~:lfo no art~o 413, cca a seguinte red:açio:

"l'acl'JrJ.!o único - ;'5 áreas xeservcôas pare pro"r-çio e

preservaçio do neãc ecoaeaee se=ão 1e::a:ilrc~=,)3'1as, devendo e.

inden:.z:<.ção ser i=réV28, era d1..DheJ.ro e efe1;i"\~da CD"!: reO\L-S03

do ft.ndo de q\.e trata o art:,so.

JUS':'I:'~C:."":C:

Substitl.a-se a expressão "executavo" por "Erl:eu-o-:linist-o" t nc

arti.&o 285.

o pleno plur:!.anual de anveeeaeec'sce é de J..niciativa do ?rJ.

meiro-~:J.nistro e deve f'J..csr expresso.

.. § ~ll _ ee rtolcorrido prazo de 1&:1 dioll, não hcuver- d~cioão

de!"initiva, ceso"t"lÍ o af'"a.!lta.::ento do l"residente, aelll prejuízo do.

reg'.11er conti"u1<1ado do peceessc'",

l'nrece_nos Q.4e as eJ:preasõea OI o juJ.8'a::len~o não estiver 000_'

cluIdo" não retrat=, lluto'lticnmeo.:e a censlogis, cio que só "l1l1oi

são do!1ni'tivn" expressa e. ventado do leg1.sl.ador. -

EMENDA 1"11864-6 -------,J "'..p......-----,t: CC:tS'rI'I'UI'i'T:; JOS~ ::a.\'i!A,.'i'A. DE '{ASCC''iCELLOS _ L-HI-----'

A prop:-ieie.de prJ.~1d9. não PO:i8 ser- atiJ:l3ida eea a co!:

respO"l.::1ento J.ndeõ1J.=açio, quando e-eser-ecaa para Iroteção do I

méio cabãenee,
••• 01 10•••••10' .. I Wiõ'Y!NJ

A exe nda "eDM<ga" o texto do capítulo DI, do T!~ulo :::i:.

SUpr:L:18Q-Sll o nrtigo 66, § 10 li: itens e ~5 22 e 311.

JUSTIPICACÃOt

~inr_lle UI!l Con.oelho de Ouvidores é pretender_ae clnstic1zar

ainda eeae a incontrolável e já .pcantesca orianização blU'oeráti_

ea o.nciooal.

••••I ' W , ..

Q!:.;ln~I=O==============-~~~~
cr:~~""-J

f7if!'~M

EMENDA 1P1l859·0
l'l CC\S"I7.::'\~: .rcss S",,-,"'U D:': VASCCXC:l-OS

"§ Mico - lião d.e;e::lde~ de e'4tor::lzaçi.:. cu cccceeeâc

eprcve.í.terenec de pote'1cial de oneTsi:l renm,-nve! ie C2.?"c::..1,::5.e

reduzid:.l., nos -eerece do dispos'tc ea âea",

~ TnTO''''''U''~O ~"J} r.:OD!?I";''l'I'TA

A aaneãra 00='0 est3' red:'b'J.do o preceaec, =':.o::r:'a a cz:o.;'o

do intérprete q::antifiC9.r a "c';FacJ.dade ::-eduzida ll
• ~ pre c i s c que

lei ordinSr29. a eetabeãeça,

~~~.~~~"~~.~~~,,~""",-"---.. :.-,,-"'-.--..-.,----,) L;;:"~
f'J P,-",.cIO I tnjô'i&J

Substitcac-ee as exçreeeêee "Capí:tuJ.o do Siste=3 Trib1...tár::.o Sa

cJ..oo.al" t do i.Dciso li do ertiõo 292, por "Seção VI, do C:lI&tu.lo

1, do T!"tt.l0 7II".

JUS~Ino""c:{C'

A eeeaôe precaea a disposJ.ção conetaeucacnaü, que 'trata do

Siste::!l ~J.butário NacdonaL,

Dê_se no inCiDO lI, do artigo 266, a aeguio.te redação:

li 11 _ Tributar a renda da.s obrigações da d:1vida :p~o1ica •

d03 ZlJtlUlos, 00 1)istrito :'edera2. e dOEI Munic!piO::l, 'eee 00;:0 arca!;!.

noração e O~ rroventos dos so:rvidoros públicos."

~.

,\ eeenae veda a tributaçiio de 1nposto de renda sobre proven-'

tos dll inati.,idade, traduzindo l1ll1 eaeeae de Q.tla.r..tos, após sucelJ1l1_

voa cnce do serviço públicO, obtêm a. cc.cpensação da aposent'il.doria.

SUllr~-se O artigo 408 e ancaecs •

JUsTlF!:J,.AC'~O:

E:::!.enda do zeeec autor deres-e .à lei o:"d:.zd:,,~ e. re~t,l1.e.=.e.::!:

~ção do uso co=t.= do cede a:::;bien'te • .A eaeaea , ea ccnse;;.uência,

-e.DXU&2." o texto const~-:UoJ.onsl.

I"" "''' "O",PI"orV"
nê-ee ao artigo 269 e ge.suint~ red~ã.o

.. APl'.259 _ A ceneeseêc de isenção ou d" outro benef':1CiO fi.!

I cal terá eei, eret ee avaliado pelo Poder Le<:islativo cc.npetc,':>e,ncsI ter,::,o9 do dispol:lto I!:J Lei Co:lplet::e.ct:lr.

1

I Jt!S'"'I!"tCACÃO.

A e=enda dá redeção mais adequada a dispo~Jição que trata. da •

concessão de isenção tributária.

Supri:a=-se os art:L(;os 41! e .as, beta 00=0 seus ~:d'6I'.1fo;:;a

As di9PC$~ÇÕ~S jue preton:Ie:::os st.:;:!'~t "::-".a"ta::. de -:.a.~{

ria (.strax-.e ao eeac a:::"::Jiente: o ar"ti,go ~:!.? dispce sete-e a.ec'1 

ção de t:-ib.::to, e o 415 lllstJ..tl:1 cr-rce ;'Cr :;J=4't:.c~ :~s~~

ne ac a:.biente. Se o entender o e:::iaente rt'l=.tcr, te as dis;==~ 

ções deve::: ser tratadas e:l ãccaas dãverece no te...etc CO.:1st:."tl..~:..,g

""1.

"§ 52 _ Lei cc:::ple:.entar feder2.:i.. fixará 3.3 alíquotas dxi

D:.as dos ~?os1:os de que 'trata!:!. os J-nOJ.SÜS Ir II e 111 doste ar

tJ.gon•

Dê-se ao p:::.ráf;l"J.:'o 52, do art:Lgo 273, 9. segu).-;:te redaç!o:

S:unll11.fJ.ca-se, co::: s e:::ie:lda, o te::(1;o da Seç5:o II" do Ca

pítulo lI, do Título J.I.

OIV _ Aposentadorla co:::!. p:-oventos de valor J.SU9.l a

re;:.uner.ação dos Úl.tiJ:os doze :::l.eses de sezov:LÇ:O, concede::tdo-se o

benefício:

- :L"anter &s al!neas .!!t .!!., .Q., -ª e s".:..

Dê-se ao art:lgo 355, 't::".a.nsfo~do no ~C1.S0 V, do artigo 355, a

seguinte redação:

_ no ~ 20 do art. 67; " ou órgão est!>C.l.a1 cc%peteo.tc"

COlIIO de. tradição do direito público brMil.eiro, deve-oe res

tr1.n;1r ao Tribu,al de Contas a cOClpetênoie. de órõão au:dl.iar do

!,odor :'egisle.tivo na f'iscalização finanoeira ou orça::len~ár18.

Sl..pri=la:n-:le aa aeguinte3 expressões;

- no § lo do art. 67' " ou de outro órgão estadual a

que for e.trib!lida essa cO::lpetê:Jc:Le.".

r
B .~..,~ I:OT)I":"'~"IlA: ...

Dê-'Je ao incil:lo XV, do artigo 153, a seguinte redação;

" r'{ _ celebrar :l paz, quando autorizado pelo Ccn~esso li.!.

cior.al, ou " ad-re!erel'dt.::1' deste."

I
J115':.'IPIC:'P;O;

A e:::c..,da propõe redação tU!.1a adequada ao io.o:ioo.

Dê-se ao § 12 , do s:-1:::..;o 306, a seguJ..nte red9.ção:

SubstJ..t\.S-se co § 2~, do artiso 315, a c>:;:-essâo "Z--:e.ct..t:..vo" ;lar

A cc:.enda cá. redação a;~o.;!'~d9. ~c prece].~c.

":Fr!:l.e1ro-:'i'l~str,,".

t de cO:lve:l:l.ên..ns. liue se li.::l.ta C dnll:c~ de 1a::'tic:!.;~;;::o

do proprietl::.·io do solo AOS rest..2tadcs d::l lavr:3. PO! ele :;SO ex

plorada.

-§ lI! _ ..... 0 ~roprie'tár~o do solo é assebt-='.::.da a part:.~:l.:;:g.

..ção nos rest.lt:a:los do. le.\~. z0:o infe:rJ.c:r e. q,ui.'1tJ. parte, r..", =01:

c.e da le1n•

~--------",."...,«.,----

er;~~~7:~~:~\~:6:',:,:";:'-P-:-\,-,;-'0-"-':-::-0-3---I L;';'~"~
fi pmmc I W;;;ill
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D::S?CSIT!VO 1::.:,;:mADC: l.3.T. 1.3

Sup:r:t=.a-se o ãacaec VI!! do Art. 13 do proJeto.

o projete Já preo;ê o s~lirio dc.i::o. O pislS S3larial deve

ser objeto de livre nCê;ocJ.liçáo ecere as ~rtes ql..e podem an3.~ 

Bar as pecul:ul.rid!ldes resiouais e condições eepecãaae de cada ea
presa ou de cada catec;:orJ.a pro=-1ssiona1., fazendo o aaus'eecenec •

co:::.patível e aeeeãeec,

1U1N.~."roca;i. I
~"Do\ lW")""<IC.!,,!T1A:

DISPCSITTID ~ADC: A..;U~.13

• XXII _ garantia de: re:luneração atual.izada ao trabalhador se! I
~e:ntedo no trabalho ou portador de doença prof'issional. nos eeseee I I
da. l.ei e eca recursos do Fundo lIacione1 de Segurida:ie SociaJ.".

O :rondE:1entaJ. é ~ exiat;ncia de prev::.d';nCie. 30C:l.eJ. que Gar&Dt;a I
rezuneração e possibilite ec e::pregado a ::-eadaptação que o habiJ.ite

a canteI' o eeeec padrão de vida, apesar do J.D:fort".í.ni.o, ou. o resoil,!

te pera. o tra1'<alho. I

EMEl'IDA lP11874·3

5upri=9.::.-se os art:J.gos 353 e 3840.

Alé=:l de a red~:;;io aer :c3is adeq..:.~d!l, i.Jlclt.:!"-se no parágra

:to o i.!:,Posto sobre p::'cprJ.edz.de predial e terrJ.teria1. u:b;.~ êe

cc:::petênci!':l. do l."unic!pJ.o • ..\ ccnvenJ..ê.c.cia dee-ea inê:!.usão é ev1dell

te. eis que as ad=iIlistrações locais é que acuean, euitas vezes.

do poder de trJ.bu::lr.

A eaenâa "e~""8'1 o texto no capítulo I:i.I, do ~{tulo IX.

EMEl'IDA lP1l875·1 -"~"-------;Jro-r-:~""'-=="]
[J CC'~5~TO'I!t1S JC5~ S!,!;:.!,.'1A :D:3 V~SCC';C=:r.!.CS _ ~,!.; _J

"'------ "...~.."''''''"''''''"

SUF'~e-se do projeto o ãnca.s c :a:a do 1.rt.. 13 ..

EMENDA SUA1ESSIVA

Supr-Ima-se o inciso xxv do Art. 13

.. !j 211 _ O :Presidente dcuará o e%~l"cícl0 de SUa.:! !Uttções, '

i::lprorro8'avcll:~l:l.tc. no aell::lO dia = ,ue 'terminar o seu período c0:!la

ti~ciom~l. lll1ce<iendG-lllc,. de 1!::.ed111.to. I) eleito."

o parágrafo U311 Do expreaoiio -eeeee-eaeato". inedequ:ula para'

exp:.-i=1r 8. idéia que a d1spoaição pretende.

JUS~!1'!C~.çXo:

A modernização tecnológica, dado ao seu própno di.::l.e=iS::lO, me_·

;eoe ser tra~!da atr:lvés de lei ordinária, não senão ccnvemerrte 'I
que o texto cons"titucional, de forJ:!a. definit:L"Va :LD:Lba. o seu deaen-," !

volVJ..I:lento. I

A pectrcurarroeoe dessa eatérfa escapa (lOS contornos da ConstltuIç~o

que como 1~1 funda-re-rta.l e suarera do astaoc, deve lançar as bases do erganI
aeçsc política e traçar os principias run::fJl"oe"ltais da orce-s jurídica 

Ademais, o trabalho tercorarfc esta reacíe-e-naoo no Brasil, desde
1974, através da t.ea nQ 6 019, que e idêntica à lei francesa.

A possibilidade de contrato para trabalhos te-ccrãrros df!Ve ser pre
servada centro dos perêeetros da referida lei, pois ce mteresse te-cee dos

trabalhadores, nas ocupações eve-uuats e nas substituIçBes de eretivc, en pe
riodo de rertes e licenças Medicas -

A locação de mão-de-obra, (alug'Je1 de força Il'anual de trabalho) Que
não se confunde COIIl eeoreitaoas e contratos de serviços técntccs e esoecterr
lados, não pocerra ser perearente, no entanto, se faz recessarra pari) os tr;
ba1t''1: tetoorérros, sendo eatérra própr-Ia de regJlamentâção por leI crdloarra

er:~~"~

fui;~WJ
, ....._t~~~ ...<:I1 I ~~,..r.. ,

EMENDA lP1l880·8
fi 00"3':=-<:"'3 ~C3:< 3":..0._.

DISllOSI!:'IVO ~3X'DADO: .L'lT. 1.3

Inclua-se no artia;o 155, depoia da expreuão "Repúblicc.-, "Pedera.

ção".

Suprim.a_se do projeto o mCJ.90 xrvrrr do art~ 13.

A l'ederação é tão 1;::.port"ante, nll rc~i:zle c.Jnlltitl101onaJ. "T16e=

te ccee a. 3epúbl1ca. tonto que veaa-se qualquer proposta d~ eaenda

...C'on.;iti~uel0nal tendente a Ilbol:l_la~

S~Pl'1:Il;~lIC do reeree XI, do uti&,o 158.. as expresoõclI: • e 1l'dica
ra dobl de soua .::eltbros". -

A proposta J..CI.p11ca ea redt..ção de carga 1:orér~a pera o peeeceã,

de ~urno de revezamento, com ccneequeeeea aunentce de eueec,

A proposta t~bé.::l izplica no ecréscil:!.o de OaJ.S ua turno ao tr~

d1cional S.1.ste::la. de "3 ~os de revezuento·,. enseJa=ldo especiaJ.-'

mente problezas de transportes.

Desconhece-se nos pa!ses ind.U9trializadoa o sistema proposto.

Estudos e anélises médicas de:::onstra::l que o saeeeae de tl3 tur_

nos de z-eveaeaeeee.. l'.e.o tJ:-az preJu.!zo ao ~aba..lhador. O desgaste '

J!lo.1o::, acontece no turno dentro do período noturno(22:00 às 05:00).

Entretanto, para sUpeJ:'ar a sobrecarga de trab9.l.ho a hora notur_

na é menor (52 minutos e 30 ge6"<1.'1:109) e () trabaJ.hador recebe ua ed.=.
cionaJ. pró:;Jrio.consoante a lei yjgente.

Se aproved.o as 6 horas, conj~-ad.o coa a. redução para. 45 =intt-~

-tos da hora noturna, eeria neccsslÍrio a criação de 5Ç turno de lh e

.30 doutos.

Levará as e::~=esas a fixar o 'turno único. CCtil :preJufzo :psrn o~ I-
empregados.

SU~rJ.::2.::-sc os art~os 35e, 360~ 351 e 362.

:.. sUilress::o visa "e::u.'Cc.-ar" o eexec ae SeçEo 11, do Ca.:?!

tu10 11, do Título !X~

•••u~ " , -------,

"".,. ---------

• ~ -Acrescente-se ao inciso l, do arligo 354, sp6s a expressão "i=.

rânc1D." a ?9.1svra "adolescê!lcJ.a".

" '~"''''''--------,

~ notóri3 a carêcc;..a. do adálescer.:te no l::Wldo CC!lte::?c~

neo. Entende:::cs q.ue a assJ.stêncJ.a socu1 de7e abr:lr~ê-lo. no ~ue

res?eJ.ta à llroteção asse,:;w:oada à :i!::.~€nC13. 6- à velhice.

Dê-se ao artJ.go 357 t tra::lSfo:l:3do e:::. inciso do artJ.Go 355, a se

~te :red"'--~

"__ - pre3tação cont:ulUsda de benefícJ.o ~o i!!.fe:-::.o:"

ao "'l31or do s~~rio :o{n:u::o ::.enssl".

Dê-se ao artJ.::;:o 84 a se6UiAte red3ção:

-ART. 84 - Nenhw::: ~!'ente até se&f.l,'1io ~u, e:::l lin..~a ::hreta

ou colateral, ccnsa!lg-u.:úleo ou .a;J.I:l, de qw:;.lquer e.utor:tdade, ycàe

oe~~ar carGo cu ~çio BJ;!. CC!!i.:l.SSS:O, u=.~: ...s:lve sob CO"1tr:lto ,

órbãos e. ela su~ordi,::l;~do, na ad=.;.n~stra:;:!o drreta ou J.!lduct3,

salvo os de con=-J.o,oç9." ~ 3uprn:::a::.-se os 3rtl.bOS 380 cc=: seu p2=d'~fo 'Ún:l.CO, 381 e J.ooi

50s, c, e.J.D5a, o art.:..:;:o 382.

JUSTI?:LC~C':<C:

A ez:.enda si!::plJ..!"ica o 'tõexto do o.rt25o 357" q",ando preten

de 'tran9fox-....á-1o e;: ll1c~SO do nrtJ..,;:o 355.

As funções, el!linec'teI:ente de confiaJ!ça, deve;!!. ser :provid9.s

por livre esccl!lS do t).1;uler. 4\ CIi:enda t1 C!l."='..lo-e." O texto do C.::.p!-tulo lI:;:, do Tít~lo li.
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.xJSTlnCATIVA

IV - a de dois car90s de méd1co ou

de jornalista."

Acrescente-se ~tem IV ee art. 81 do Projeto, com" S8"

guinte redação.

"JIlrt. 87. • .

fUTOIllII"'''ll'io . ---,

~A'lPllã91-3-
EJ Const1tu1nte DIONíSIO HA';;;-

tJ PLEN~RIO

rr';~õCJ

&J';W7J

Nos termos do que di SDõem o § 29 do 8rt 23 do Reolmento
Interno da CunlS$ão de Sistematização (RE"s. ns 1/B7-CSi e o; IH 19
e 29 do ar t 19 do Reg!mento l m e r nc da Assemolél8 Ccns t r tu;nte a
presente emenda v r s a adequar os dls pc sít r vc s Citados do Anteprole_
to de ConstltlllÇiJo ao Substitutivo da Cosmssão de SlstematlZaçãc

E:: forçoso reconhecer que, para a Justiça, a presença de

~~~~es E: J~~~~s n~a I~~~~~ç~:c~: I =~P~~~e~~~;ed~ r~::;h; ~:~d;c:moar:;;
exeenc r onafrren t e o JUiz c r e e ei e i a estará habilitado a se pro~uncl_
ar com segurança. Dal a neceSSIdade da modifIcação da proposta

.ur~/~Vu",,,~~ -_- --,

EMENDA lP11888-3
tJ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Acrescente-se ao art~o 367, ua pa:tágr.afc único, eeeaeeae-te-ee

~ra este artJ.to o ps.::ág=a.!o único e ãecãeca do artig:o 389.

A aoendo. tor~ eaãe coerente o texto do 8:r:tigo 367. ao

pretender de310car F-ráfds!o e ancâace do artigo 389 para a re

ferida. disposl~ão..

=----- 1rr1~,.lIfl"o:.a.;10

EMENDA lPl1883·2
(l cC's~!ro!~~: .CS;: S.'·;:"'A D: '1.;80C\0:"C5

f!J ,P3"tt::nO

~ ~U.'.I'''''''OO(h

aerceceneee-ee ao artigo 285, ao fi.::lel. as seguintes expressões:

·r~s~lva&B 36 concernentes à pcupanç:3. ~õlics".

o artigo irres?o.:lsab~liza a tn:Lio por depósJ.1;os ou pelas '

aplicações D9S ins1at'oliçces fi:1a:lcei:"-.ls. Se nio 56 resse.:'ver a

responsabilidade ia União lit..anto aos depósJ.tos oriW1dos d:l pou

pança pública, dif.ici1=ente h3verá poupadores neste ?a.!s.

EMENDA HODIFlCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 301

'Dê-se ao artigo 301 do Projeto de Constltulç!O do Relator
da ComlSS!o de Sistematizaç!O. a seguinte redeçãc-

-Artigo 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa
jurfdlca constitufda e comsede no Pah. cujo controle aciono1rlO esteae, emca
ráter permanente exclusivo e incondicional, sob a titularidade treta ou indire
ta de pessoas físicas ou jurídicas domiclliadas no Pais, ou por ent rdedes de di

reito público interno."

JUSTIFICAÇÃO

------A formulaçllO proposta pennTtlrá a concessão de estímulos
ao cap'ital nacional sem entretanto afugentar o capital es trangeu-o, indispensá

vel ao desenvolvimento do País

A iltuaç!o 110 Pafs de empresas de capltal estrenseu-c POSSUl
doras'de tecnctcgre de ponta, longe de ser umrisco, é uma fonna recrcnal para
ebrevrer o ciclo de obtençêc do conheclmento-científico e tecnológico e garantir
a obtençao de novos ccnhecmentos ,

O exeeefeae (Ia profissão de médico, pelas pecul1ar1da

des que apresenta. just.1f1ca a acumulação l:emunerada de dois eez;
sce públ1COS. A J.nclusão da prerrogat3.va no eexee ccnemeucao

nal, ~onge da ter-se Ctlnst).:tu{do num prJ.'I11.1égJ.o J.n'Just1.fJ..cá'l1el •

como ora se pretende entender, fe1 resultadb de um pacífJ.co cen

vencaeenee do Congresso Nac::r.onal ante os ::r.nbaÚve.1S argwnent03

que. à época, fOram invocados.

'Longe, pois. de se e1.iminar o instituto. postula-se
até mesmo, sua alllpl~ação, através da ::r.nclusàe. também. dos jor"

nalistas, cujas at~"J.dl:ldes profJ..ssion~~s jUst~f~cam a GCWDulll"

ção de doJ.s cargos púbb.cos remunerados.

Tlue/..... '''ou;.., ---,

o elevado estágio de complexidade atingido na cesenvctvt
menta científico e tecnctõçrcc eXlge a epj tceçac de vultosos recu-ses, tnteraçãc

com perses industrializados e aprovertenento de c~eClmentos cumulativos atra
vés de uma sinergia de trabalhos já elaborados v6r putros centros de pesquisas
e desenvctvunentc que Já arcaram comos ônus do prcnen-rsno.

As hostihdades ao cap1tal estrangelro Um provocado difi
culdades no relacionamento exterior. êxodo dos lucros antes aqul relnvestidos e
paralizaç3.o na entrada de capital de r-ueo.

o j,Deieo XVI de Art. 13 do pro;:\etCl paaaa a "ter a 5e~

'te redação:

-XVI - repouso se!:6Ila1 xeauneradc de preferênoia :lOS ae
r.:Lngos, e noo feriadoe civis e re-l::Lg:iosos, coco dispuser e. lei..

PT fNÁRTO

o capital estrange1ro invest1do no País. tal qual o nacio
nal: gera empregos. pagà impostos I estimula o aparecimento de umsem-número de

novas ind'Ústdas de pequeno e mélSlo 'Porte. Ao CQ.!Jstitu:lç5:o atual. prevê o neszc texto l:toj:m, inclusi

ve e espacãcãcerrte OCJ:l a. ress:1lva. "nos 'tezcce da leil' , vi.a.bil.i _

zando assin II ree;u.lst:.entaçio dos dias !'eriedos e.tr:avés de lei 0.-:

diniria.. A não re.!erência ~ possibilidade de resu1al:.e.l1tsçâ'o la _

gaJ.. icplicaT'á en i.o.certe:â t:;.uanto a c.oncessão de feriados, 1'os

sibllitand.o ti. <:rJ.e.ção de 'U1!l. n...f:.ero iJ:lde!';UJido deles, sob a aleQ'!

ção de tr3diç:S'o 10051.
GonçalvesEvaldoConstituinte

EMENDA lPll889·1
f"
f"

Dê-se ao artigo 355 a seJUi!l.te red9.ção:

".:.Ia. 365 - O Es1:ado garantirá o pler:.o exer-cfcãc aee di

reitos- cu1tur!!.19, a ·pg.rt::LC1:;:a;ão ibUUtá'ria no processo CtL..tn

xal. e d:l'tá prctcç~o,. a:;lcic c incentrn:. às a.ç-ôes ae ,,~'lorizaçio,

deseevol}"'i.=lento e d1..f'Us.io da cultl:ra, nos eerece da :'e::Ln •

Supri%:9.-se o ~rábra!'o únJ.co e incisos do artigo 385.

••I ... ~/CC.IIII~I"'.~.'II~

JC3TI?ICáC::O:

J. - Uodilique-se a redação do a=tigo 335 p3t"3 o seguillte:

-.ART. 335 - A sesurietade soc~l se=á .t'J.Q9.:1ciada cc=p ..~so!":i~

t:ente pela soc:led:lde, de !or::a direta e ind1re~a, :=.edig,ntc =o:l~ri

1Jt.1ção ao=ia1, be: CClllO po:::' recursos :prcvenien~e:s ds. r!lceita ul

but<Íria. da união na for.:a ds. lei e a1;r3.véa do ?un:Io NacJ.o:al de

5e.;uridade Sccial".

2. - Supr:i:.a::l.-SEl os parágrafos. 1 2 e 2e do artigo 335.

7) - '3u~~Be os artigos 336 e "cap.,t" de 337.

4 - .Redija-se c~o art~o autôno!:!o ~ I=arásraro único d~ ert:!&o 337:
-.An.T. - A contribUJ.ção 60c).9.l deat:illa.-se com. excJ.t...siv:!. -

da"e ao Fundo NaciCU13.J. de Seguridade Social".

Co:n a reiação proposta plr:a o arti60 335, atribui-ae à lei

ordinária de.riJ1ir receitas q,ue lilBSebUI'e;:l. a ~rest9.ç5'o da aeguz'ida

ae social, atrevéa do ?l.ndo 1iac~oDa~ de 5egurid3de 30ci'9.1 (:i~e::i.l).

E!:I consequência, pode::. se:- supr1:::.idas as disposições indica

das nos ite.os 2 e 3 da e::telldS e, ainda, dar-se .Dava reaação, cc::o

artiSo e.utô.c.oeo, ao pa.:rágra.!'o Úl1ico do artiSo 337.
Ao e:z:enda, COOl. seus itens 1., 2, 3 e 4, 6 :ais consetânea C~

a técnic:l lesis::'at":::.va e atende eos pz-opÓSJ.'tC9 de "el!XUc:.~=e:lto" do

texto Já ~ni.fe5tad05 pelo ec.JJlente relator.

fI~lM''''"''''''''e \

m3t\n.-\ AD~~"A:

Acrescente-ae, onde convier no ~!tu1.o :r - Disposições Transitór~.

".ART. - O a't-.1al. servidor ç,ue, a qualquer título, preste sená. I
ço na ad::1nietraçâ'o direta ou autárq,uica da União, aos Est3dôs, do I
Distri.to i'ede~l, dcs l"unic:Cpios e dos Terr:f.tórios, será incluídQ I

&~"''':=-J

fu7o';-m:J'~ldaoe/""_"''''/IUI''''''to ...,

PLEN~IU:O

$
dispositivo a ser suprl.m1do- item V ao art •.,.-26
2MENDA SUPRESSIVA

Muito se tp.m criticado os trabalhos de elaboráção de / /

nossa constituição, pela prolixidade do texto, falando-se com fre

quência em enxugêUl'ento do mesmo, e em dÍversos arts dispositivos

çam a lOOsma finalidade e"-vi dos itens II"IV,V do art.,..s-r;' cap'y

"tu10 dos Servidores públicos CivIa. • XG

JtJSTIFICATIVA

$
Ar •• .26" •••••••••••••••••••••
It.e.n V - Pela obrigatoriedade de concurso público de provas

ne.oa. f'Jn~s" e.e jwzisdi'Cião e a&M.n.is":;X:Zl.yio, l:~ssa.lvZl,úZl,s

no Ultimo caso, as em que a lei complementar definir a I
confiança de superior hierárquico como mais importante

para o Serviço que a própria. habilitação profissional.

TIITI/ .... "''''~le,__--__-_-_-,

JUc;TTfTCA'lTVA

Cocll. a redação (wcla ao Art,Jb,'O 424. CllJCml:r.c1o, a m."tlél la ...(Obre os Wt'ellos
lml[grna... e as condl.,,-õcs etc aLIl:lçno ccol\OOuea em SlltL... l,(lll lS eMito JI1l.C'gt':ltmclllr

aLCflchtlnS'É lmpcl lObO que o tc"lo con ....t,I.l.uclOnal ...eJn clm'O p-1ra ~lbl11tnr à
lcgh..la\;o 011I1n;1111 IWOlxlreJomu n clere:.'!, t.nn~)cm, cIma, cio... 1IlleN'_....'>C!> e dos c!.!.

l'CiLo~ lndí~cnn.."l.

c:.0ncelt.o ~cnél'co, CO/110 cOIL<;!a elo te\.tC!, do m.t.ip.n ClIIC'lIdado (-I-2.t).~
to... OI Iguml lo ..... pude d.r.l· lIl<llW'III a que n lCSI:.lnC\no ordulo1l UI vc-nlm em prcJII.UO d'h
I"e'nl<; clll'Clto.... e lulc..I'C-....c:. dr~.......1-... JlOIlIII"tc,c)l' .... f.tll c-on"''1!U(ncl.1 dc"'l.o.I Ctll("llch, Jmpõc
a sI1JlI'C"b.io dos clC"~1i:> o.Irt,ib'OS" tfo C<CJlil..ulo Vl1l. cio 'litulu l"<. do l'roJc..to.

DJl'õflUStl.1VO r~llI'mltulo ArLigo 424, tio t'roJL\.o.

Dê-I'>C ao Art.l~'() 424, do ProJeto de Conc;tJtulção. a <;( ...;tutnte reda"ão

"tJtr. 4Z-1 - O.. [mia0 ... lêm dil'<'llo 1\0 11'10 c;., pn....'-I'" (h,e" IrrlóL" C[llr C1r1l1';U't,
e à Iwe<,C'I'Vm;no!lr ...u"t O'l:pnJ7a,,:io hortal. h("u.... 11"-1'1,.." c-O.,tUIllC..... JiU~lil'" •
crenças e l.1:ldlçãc:.. compctendo à Umio a proLcç';n dc~...e~ brn':>, por ~Il. 10
de óc-gno prÓpdo t ~
§ 19' - Os atos que envolVM\ Jntcl'C~c;C'o; elas c-OIJllllllclac1r.s lnchWIln...:; 1l't.1n

a par1.1Clflt1Çào OblJgntÓIJA de órg.lo Cedera L P'-Ó,,110 c do ~lJm ...téllO rlíbll
co. sob (lCI1."t de nul:dadc - r'
§ 29 - A explornç.lo das IJCI.II.....na nllOCral:> C'Il\ 1"'1'1"1"<; 1I1CII:"·II.1-'"l C)flllgzl a
rte:stl.naç:\o d\" 1'leM:f'I1l\l"1t PO"> lc>:>ultêlllos da ln'llH\ 1."Ill bencficl.o úas COIllUll..!,.
daele... lllc1f/:,'CIIn..'1 e 110IIlC"'tO~nmIJJCII1C, na CClIml ch Lei."

L'~~~~:J

ffiJ~~"78!]

CONSTI1UINTE NILSON GIBSON

De!'ere-se à ~eg::Lslação ordi":lI!r~ a regula=ent:':l.ção do

prece:lto constit".:.cionel.

E:D e=e;:da aprc.;Jeo1:ada pelo t:es::o autcr de!'ere-se à ::!.eg:'~

lação ordimír::LB a reõ'U13t:.en:tagio da ~::-:1:ltia Do_ex~e.:ício do

dl1'eito cultunll, na p::trticipaçS:o do p:-ocesao cu:'tu.rel e .na PT.Q

-teçio, apoio e incentivo às açõcs qt:.e v:llo::oiZe:l a ct...l"tu=a. ::::.

decor~ncie. deata. e=enda, lDÓCUOS se tor:-..a:: o par:i'grafo W1ico \:

.resrect:.vos i.!lC;l.sQS do artilio 395.

tM:f\O~ fvIDIFlCA11VA
1i~ V
CapItulo IV
SeçAo VI
Art 212. § 1e, ai Ineas "a" e "b", § 2e ai Inea "c", e art :16 I

D~_se ao § 1!! do art 212 do An.tepro)eto de ConstlLUIÇãc

:l)r~:~on~~~ g~e e5:g~~pr:~~;~m.'.~o~~~nser;;sC~~:~~~~~~~:. d~ I ~~~~ ;~;.I

"Art 212 ~ _ • • • •••••••• • • ••• •• ••• .!
§ 19 O TrIbunal Superior do Trabalho compor-se·t, oe ce I

zessete Mlnlstrosr sendo -

n) l.ITl quinto,' por advo08dos, no e'terc!clo da oror ssão
f! de notório saber Jur(dJco especializado e menoros do MlnlSterlD
Póbllco do Trabalho, !

b) 011 restantes. dentre Jufzell dos Tribunais RCOlonals,'
do Trabalho "

PlENt\RIO

EMENDA lP1Í887-5
\'l

'~l."IO/C6.""0/1""o.'n16
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no respeotivo plano' de cargos e ss.lár:Los 30 co:::pl.etar cinco 900S t

de serviço para, efeito de aquisição de es"tabilidade.

§ ].0 _ A. lei d:Lsporá sobre a ascensão do aervaêcc- e as condi

ções e requisitos de obtê-ls, exigid;'l;s provas internas e de

1<!tuJ.os cea igual pe~o.

§ 2 11 - Será dispe11Sado o servidor ab~Dõido pelo artigo ea

face de prática a~urada de illcito adJ::I.:u:listrativo, cbserveéc '

o devido procesao legalll.

Estabele-cidos os pr1no!pics rÍgidos de regu1.a:.entação do oer

"fiço pÚblico, cca crJ.térios e condições pero.a:'lentes de ingresso do

•.eerridor, nos eeracs da Seção lI, do Cap!tu1.o V, do T!tul.o In, do

Projeto de Constituiç.ão, resta pensar- na si'tuaçio do servidor in<r

tável, se 0:1550 vier a eee o texto oons{;:l.tuc1o~ala seu renpeito.

De norte a suJ. do B::l!s, seja traIlSi~nao :p~los :le,-arepés do

.l.:azo:las até atingir o Arroio Chuí, o pOder púb2ico-federal, esta

dual e ::tU1icipal - eonvcca te:i3 a sorte de eer-eãdcc-ee p!l.:!"3 das e=.

pe.Dho de t'u:1ções, negando-n.es, até I:.eS::::O, o aõ:paro de. assistên 

oia e Ila prev3.dê::lcia eccãaã.,

Pen68:l0S nas serventes dos grupos encobres, I!3s caezaêae pr,Q

1'esGaras \I eo:lt rat !:lde.s " , nos eervãâcr-ea dos distantes postes de I

saúde, dos ecênaacs , ea.!m, dos eSCr2\'CS - 05"0 as gleba, eae do

própl"io Estado, qte, se não t:!.vere:t sua situação lee;aliz:i1S, per

)tsneoereo sujeitos à aeena e ocntiJluaea expJ.oraçio.
.t grande maioria. dos 'servidores J..'lstáve:L9 é a raiaria silen 

te, oprm1aa, te::erosa. do pleito de situação estável à vis-:a de 1

poss!veJ. disllens3. q,ue a eesus'ta, Por causa desses, e não dos já

agraoiados e, de novo, eeccepensadce eeae expresso no artigo 479

que tê::l. voz e vez - é que propo::10S a eaenée, Que se benef'J..cie: o".::!

eeee, r.ss não se dilate z::aia a just1ça pa.ra a :::.aioria, que se co~

tituidos injustiçadcsl

A privatização de serventias determinada pelo Proje

to é inaceitável.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1987.

Dê-se ao artigo 458 do projeto a seguinte redação:

Art. 456 - O Presidente e o Vice-Presidente da República
serão erê í tcs , simultaneamente, em todo o País. no dia

15 de novembro de 1988.

§ 151: _ Os eleitos tomarão posse em sessão do Congresso

Nacional, prestando o respect.Ivc compromisso no dia 15

de janeiro de 19a9 •

§ 212 - Aplicar-se-ão, na eleição, os princípios estabel~

cidos nesta Constituição.

JUSTIFICAeAO

Concluído""'6 trabalho de conformar a Constituição, nãc há
mais que se falar em distensão, abertura ou transiç1:l0 democrática

Estaremos completando, encerrando um ciclo histórico que
dará lugar ao novo e, aí, sim, à Nova República. A promulgação da
Constituição é o fim do processo de transição. E a eleição do pr!!.
sidente pelo voto direto o começo do novo pacto social celebrado
da única forma estável e duradoura conhecida pelos democratas.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1967.

lisl:as partidárias? .Quem demaroará os disttitos? Um distrito pode
rá estar nos territórios de dois municípios limítrofes?

Defendo o voto proporcional, para assegurar direito às

minorias, aos pequenos partido'S e a todos os políticos que não quf.

rem ser escravfaedcs pela$ barocracf as partldárias.
O Sistema de lista obrigará o candidato a permanente

submissl!o às cúpulas partidár1a~.

A Emenda não veda a ad'oçllo do voto distrital

Apenas a remete h Lei, aliás como já faz a atual ccns-
titutçllo.

11 de a os to de 1987

'~I"''''JeI.'"I1e/'_O''"1G'--- ,

Ererda ao Projeto de Constituiç;:lo da tcníssão de SistEll!.

tização.

Dá nova redaçaet ao inciso "V" do art. 372:

"Art 372 ••••• •••• ••• ••••• • •

v - valorização dos profissionais da ec.cação em todos
os níveís, garantincb-lMs estruturaçlla de carre.!.
ra nacIonal, provln:ento dos cargos InIcIaIs e '1
nais da carreira, no ensino oflcial, eedíante cO!!

curso ptbllco de provas e titulos; condições de tr!
balha, padrões aoeoceocede rem.reraçlloj aposent!,
doria aos vinte e cinco anos de exercícíc em f~

çao do magistério, COOl proventos integrais, 9CfJiv,!
lentes aos vencimentos q.Je, SflI QJ811lJCr eooce, v.!
roam a perceber os profissionais de eclucaç1:l0, da

mesma categoria, padrões, postos ou gractJaçãoj"

PlENARIO

A educaç:Io é constituIda pelas áreas Mcnico.pedagáglca
e didátIco-Pedag6gica. A expressão "profissionais da educação" contenpla cem

maior fidedignidade os profissionais que atuam na educaçllo

'"IT./~u""IC~l.

JUSTIFICACItO

trr=~~~~~

fIT!!!;,fiJ

PlENI{RIO

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Incluiu-se entre os bens dos Estados, tanto as águas
superficiais fluentes (rios), situados dentro de seu território,
como as de âmbito interestadual, quer pelo fato de assim dispor
o art 305 deste projeto, que atribui aos Estados a competência
para explorarem a prestaçí!lo dos serviços públicos em seus lindes
territoriais, entre os quais es tãn os serviços de energia elétrica
como também, pelo fato de que o c6digo Civil Brasl1eiro dispor
que os rios situado!" entre propriedades lindeiras são de proprie

dade comum entre seus titulares de domínio, Que dIvIdem tal curso
d' água entre, sí, para fin$ de aproveitamento, através de una linha

longitudinal e imaginária que perpassa o leito do rio ao meio
logo, os curSO$ de água que banhem lIIais de um Estado

devem sf:r divididos entre os mesmos, para fins de .aproveitamento

do potencial de energia hidraúlica.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo UI, aft 56, inciso I,
do Projeto de Constituição

Adite-se ao inciso I. do art. 56, ~, a seguinte
expressão: "de âmbito estadual e interestadual".

EMENDA lPll902-2
l!J
('J

'"".I'~I"'IC.o;õe

PLENARIO

EMENDA lP11903·1
tJ

EMENOA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO

Na promoção aos Tribunais de segundo grau deverão ser!
dotados os mesmos critérios. apuráveis na última entrância (a.!:!

tigOidade e merecimento, alternadamente) ou,onde houver,no Tr.!
burral de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal
de Justiça, por ser aquele Tribunal a mais elevada entrância
estadual para fins da aludida promoção e observada~
de origem do magistrado, haja vista que os magistrados que i~

gressam nos Tribunais de Alçada J quer oriundos da classe dos
advogados, quer oriundos da classe do Ministério Público. dS
vee concorrer, somente, aos lugares reservados a estas ela.!
classes, quando da promoção para o Tribunal de Justiça, ev1t~

do-se, assim, distorç1:l0 naquela Corte com o aumento dos lugares

destinados aos magistrados de carreira (4/5).

JUSTIFICACRO

ACRESCENTA AO ART. i69 UH PARAGRAF'O. QlE

SERIA O SEGUNDO, COM A SEGUINTE REO.eCAC

Art. 189

Resta salientar que o acréscimo,ora proposto,objetiva,
Uio somente, evitar eventual entendimento de que o inciso III,

do art. 188, do projeto de Constituição, poderia confUtar cc'='
O art. 189 no que concerne~ promoção dos magistrados 1"1

tegrantes do Quinto constitucional dos Tribunais de Alçada I=!

ta idênticos lugares dos Tribunais de Justiça.

f 2"'- Nos Estados onde houver Tribunal de Al
çada o quinto dos lugares do Tribunal
de Justiça será provido, por promoção,

dentre os juizes daquele Tribunal, DÊ.
servada a respectiva classe de origem.

JUS:!F'ICAC;:C:

JUSTI?:C..\,C:O:

Supr1::aD:-se da Se:;ão dos cr.;a::::entos 0$ art::l.gos 295, 297, 2ge e

299 por ccneerea utéria ea-tr-anaa à Lei Orça::e;Q:téria.• .E:!. COllS1!.

quência, estas disposições âevea se;r dealo~õas par'a a Se~ão

lI, do Capítulo VIII, do T!tuJ.o IV, que "trata. dos Servidc:'es

Públicos Civis, se aeaâra o entender o e=.J..Deo,;te reJ.a:tor.

Como já ficou dito BnterJ..ort:.enol;~) as disElosições supr:i=i

êee neste seção devera ser des~ocs.das ps.ra o CBp!tulo pró~r:'o I

que é o ace Servidores ?Úbl::Lcos, se, des1;:!. eaaeaz-e , ente:lier o

relator.

SUbstitua::.-se no artigo 295 as e~ressões "ao Tribunal de Cc..'l't3.G

da ~nião" pc: "aos :'ribt..n!11s Supe:!"iores da t'nJ.ão".

o lumemrio ll.l..S..ato às dotações dest:1.:laaas à3 casas do !Jce

gresso deve ser assegurado. t9.::lbét:, aos ::=ibunais Supe:"J.ores d3

trnião, e não, apeM.;! 0.0 Tribucal de Contas.

~ -' lptellllf"'IU;.O

EMENDA lP11896-4
I!J CC.'\~I:.u~~.=: JCS~ s.;.x~~'ti rc vJ.soac~cs

tJ PL..":UllIC

r,r---------- TUI.I</".U"~O

JUSTlfICAeAO

Art. 199'- São oficializadas as serventias do foro
el<tratJudicial, mediante remuneração de seus servid.2,

res el<clusivamente pelos cofres públicos.

A oficialização das serventias da Justiça implantada

pela EC 22/82 (art. 206 da Constituição Federal) manteve privilé

. gios inaceitáveis para os rumos democráticos da Nova República.
Com efeito, ao assegurar aos titulares das serventias a permanên
cia nos seus cargos e a percepção de vantagens pecuniárias pró
prias do Estado, o dispositivo constitucional em questão fere o
princIpio da jsono~iat privilegiando alguns cidadãos em detrimen

to da grande maioria da população e retardandorfpor outro lado, a
plena oficialização do serviço cartorário do po~er Judiciário.

e. nosso dever de constituintes ext}rpar de nossa Ca.!,.
to Magna tão aberrante concessão, de modo a que a oficializar;30
se dê sem qualquer ressalva, sob pena de nos tornarmos coniventes

COIl situações de privilégio que, ndS praças públicas, nos compro

metemos a eliminar.

JUSTIFICAcno

rr;:~~~'~

fui~'rfiH

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo rI,1 art. 52, incIso U,
do projeto de constituição.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo U, art. 54. inciso
XII, alínea "b", do Projeto de Constituição.

Suprima-se da alínea "b", do inciso XU, do art. 54

a conjunção aditiva "e", e mais a express;:lo "no âmbito inte:-es

tadual", inserindo vírgula após a palavra "serviços".

Uraa vez que aos Estados se defere competência para
a prestaç~o dos serviços públicos. diretamente ou mediante con
cessão Ou permissão (arL305) e, entre tais serviços, estão a

/ exploração dos serviços e instalações de energia elétrica def!;;:
rida aos Estados. dos rios internos aos seus territ6rios e dos
rios interestaduais ( em conjunto com os Estados por eles bartla
dos), à União fica reservada a elCploraç~o, apenas, desses ser
viços e instalações que a ela já pertencem, separando-se aquilo

que é dos Estados

PlENARIO
~ ~LI.'IUO'C'~I".0/"'•••~""e

EMENDA lPl1904-9
(l

r,r .u1e/~u.. ''''~1o ___,

Em manifestação recente, o Congresso Nacional rejeitou
a adoç1:l0 do voto distrital.

O tema, dos mais importantes para a consolidação demo
cráUca do País, está sendo tratado na Assembléia Nacional Consti

tuinte de forma acanhada, sem o aprofundamento das diScussões. Ou
tras matérias polêmicas, com maior carga de emoção, vêm polarizan.

do as atenções, impedindo que os constituintes, assoberbados pelos
est1Jdos necessários à realizaç~o de nossos trabalhos,dediquem maior
empenho ao estudo das reperCussões do voto distrital.

O Projeto não explica como serãO" eleitos os deputados
pelo sistellla proporcional. Será pelo voto individualizado ou pelas

EM CONClUSAO' pela emenda, ora apresentada, ricará e.!
clarecido, sem sc:rnbra de duvida, que o ingresso, pelo quinto
constitucional, somente se dará através dos Tribunais de Alç!,

da nos Estados, onde houver (~, Minas Gl!rais, ~

~l~ e Rio Grande do Sul).

,,1T~/'UU"ICI.ÇÕlI _

No artigo 97, após a e':Cpressão "direitos políticos",
acrescente-se a e':Cpressão "pelo sistema propo.rcional, total ou
parcial, na forma que a lei estabelecer", suprimindo-se as demais.

JUSTIrICAÇ1W

~;H~:l:E~:~~ ·..-'----------rpr;;~~;~__=r
tJ COMISSAg Df SISTEM~~;7;;~O;~I1a/."u.. ,II1G I rrw~~7ã]l

p:r;~;''''J

rç;~~____"..,~,..·"...,··..·f'Yi~

Dê-se ao Art. 199, a seguinte redação:

EMENDA lPl1897·2
[!JDEPUTADO MIRO TEIXEIRA

r,r lule/~u'T""uÇlt
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fUTe""''''Ie~e --,

GERALDO CAMPOS GERALDO CAMPOS rr';;;:.~

ffi/;;;JiJPLENÁRIO
r,y- ..lT.,.~..,',<.ç.o

EMEI'IDA lP1l924-3
I:

~ARIO

EfIIEI'\I)UP1.1920-1 .....-------~ r;r"p'""O'"B--]
LCONSTITUINTE RONALDO CARVALHO _J C- .p;r;~;~~

fliH"rJW
r.r ---'~I.....ICO'''tlla/.u-ce.'".lo

EMENDA lPl1916-2
I:

DISPOSICOES TRANSITaRIAS

subse i tua-se o título "D1SpOS1c;ões 'rrans aeér ras" por
"ATO DAS DISPOSrCOES CONSTITUCIONAIS TRA.'lSITORIAS"

JUSTIFICATIVA

As daspcs rcêes trans1tórl3S são teepcrâraa s , esgotando-se ã
medada que produzem os seus e rea.tcs , enquanto que as daspce rcões

qae compõem o corpo da Const1tul.çâo s1io permanentes J

Por outro lado, 35 daspcsacêcs cons tntucaona as pr-opr ranerrte

da.tas são paries de um todo coerente, de um s rstema , ao passo
q:ue.loas dJ.sposl.ções tra~51tórl.aS são_d rspes rcões rseredes , não

organacas , E como t ambém entre 51 nao formam uma un ada de , as d1.5

pcs icêes t rans i tdr raa são daspcs rcêes as sãs temãmcas

Sendo. P01S. reapcrârras e asaas tenâeacas , as daspcs rcêes trª

sltór18s devem. a nosso ver. flgurar em um Ato ã parte. que ser-a

o ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSlT6RIAS. Sub sequenee

ao texto da ccnstatuacâc , como se fora seu apêndace , o Ato ter ra

numeração próprla para seus ar t rg cs ,

Tal prccedimen tc , ademais. tena a vantagem de damânu ar o nú

mero dos arergcs do corpo permanente da ConstltulÇão.

EMENDIl AOIfIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13

Acrescente-se o item XXXII ao Art. 13

Lten XXXII _ ser submetIdos a pro-

cessos de desenvolvimento e treinamento

JUSTIFICATIVA

o trabalhJ.dor, ao ser admitido

presa, deve ser submetido a processos de deseovofvteento
treinamento nas suas novas funções, para que ele possa ren
der mais e também diminuir os riscos de ac Idet.t es de t rabe-,
lho.

Título IV. Cap , VIII. Seção 11

Dê-se ao í.t em 11 do art. 86 a seguinte redação

"O mgressc no scrvrcc públlCO civl.l federal. estadual.
aumcipat e do üasur i tc Federal, sob qualquer r eg i ae ,

dependerá sempre de aprovação prév13 em concurso públ1co

de provas ou de provas e títulos."

.ju s t i.frca t rva r

Em pr rmei.rc lugar. a questão dos planos de carreira merece
um dlSPOSltlVO especIârcc , que- está sendo suger rdc em emenda ã
parte Por outro lado, é oportuno ccne rc..bu a r- para o apr rnc raaen
to do servrcc pjlb Lrc o estadual e nunac apa I estabelecendo-se na

Const..1tuição Federal para crrentar a conduta admlnlstratlva des
sas untdades da federação no que respea.ea ã. admlssão de servadc
r e s públicos.

Após cmquent.a anos de tnn ta t ava s de ept acacãc do s aatcaa do

mér1.to, com pouco sucesso é verdade. é hora de se começar a pen
sar em mecan i saos que não comportem chance de deSV10S lnstltuc~o
na i s • Por lSS0 mesmo. a adrms sjic deverá ser felta sempre por con
curso público. cujas formas cperacacna rs hão de ser vasuef reedas
a co~tento.

Título X - D1Sposlções Transltónas

I~~.e nas dlSposlções tranS:Ltórlas o segumee artlg0)~

"Art. As juncronãr-aas públ.1cas que na data da promulgação desta

Const1tulÇão eave rem 65(sessenta e emcej anos ou maa s de idade
poderão optar pela aposentadoria ccaputsôr ra aos 70(setenta)

anos". JUst:Lflcatlva:

Dê-se ao a r t agc 352 a segu mt;e redação:

"A Le a, d:Lsporá sobre as te rap ras alternativas ou não ccnvcnc Ic

na rs na ass rscênc ra ã saúde e estlmulará o ens mc e a pe s qu as a
nesses campos"
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Título IX, Capo LL, Seção I
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EMENDA lP1l921-9
[!J GERALOO CAIolroS

EI~ENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EI-tEtlDI\OO: Art. 496
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EMENDA lHHTIVA

DISPOSITIVO EUEtlOADO: Art. /19G
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EMENDA CALTERNA!VA)

o progresso da Cl.ênC13 formal tem Sl..do acompanhado passc-u-pass
e pa r a LeLament e pelo afastamento das zonas de sombra no en tcnd Incn

to dos fenôrrcnos que escapam aos métodos usualmente ace i.tcs de for

mação do ccnhecraenco, Tal ocorre. por exenp l c , no campo das a t tva-,
dades (arte ou c rênc Ia) voltadas para o at Iv rc ou cura das doenças.

Nesse campo. vem-se ecea tandc g r'ada t avamerrte as chamadas med rc mas

at terne t rvaa (como a homeopatia. a acupuntura. o toque e outros afin

como tanbém as práticas que, se s a.tuae no campo da pa'rancraat rdede
(bas rcanenee decorrentes das potencialidades anímicas. energêeaces ,

medran Inacas e outras af:Lns). que conflguram as chamadas terapias
não ccnvencaonaas ,

Quando até mesmo países do chamado mundo aa eer-aat Isee , da corti

na de ferroCRússia •• Hungna. Alemanha Orlental. no caso). ou quando
na Inglaterra, Estados.. Unidos e Itál1a se gastam recursos clentíflco
e f:Lnanceiros na busca do entendimento desses fenõmcnos e se procura

test.á_Ios para rms, terapêutaccs , não podemos nós. no Brasil. permo.

necer com um ordenamento Jurídlco mrensc a essas prátlcas, punlndo:

as mesmo ccac cume. e hora pois de uma abe r tu ru cautelosa sobre es
se aesunec,» que ::1gora se pte i te ía em tc eacs ccase.aeuc acnc Is ,

~DA lPl1926-0L GERALDO CAMPOS ou".
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GERALDO CAMPOS

Título VII. Capítulo rI, Seção Ir
Transponha o ar t age 296 para o Capítulo VIII do Título IV.
como ar t i.go f maI da parte rej a t rva ã Adrnln1stracào Públ:Lca

JUSTIFICATIVA

A prevalecer a medada suge rada no proj e t o , de redução da

rdade para apcsentadcrre cOll'{lUlsóna para Funcronâr ras públicas.

é precasc que se dê cpcreumdade de manlfestaçáo de rneeresse
por parte daquelas afetadas pela nova norma.

S de se amagmar que. no grupo de runc rcnãr ras que estarão
vutnerâve.rs __ rato ê, na faixa dos 65 a 70 anos -- haja exped:a

eaves func10nals de toda ordem. mc íus ave vantagens concretas
cujos prazos de exercfcac estariam se completando nesse período

Por isso mesmo tudo aconselha. e a boa norma de dlrelto
asssim lmpõe. que ha j a uma disposição resguardando interesses
criados de legitlmimidade inquestionável.

,u."'.I.o~',"Io/....o...do ...,

PLE.'MRIO

EMEl'IDA lP1l922-7
I:

manutenção de est redes

JUSTIFICATIVA

Letra!!. -
vtcfnaí.s ,

ncrescente-ee a letra!! ao Art 4')f.

E de todo conveniente incluir na Lei

Agrícola dispositivos que instruGlentdlizem a eanuteoção das

estradas '(icinais, que são da maior importãncia no e s ccanert-.
to da nroducãc agricola e no acesso aos seus insumos.

gMENDA lP11918-9 ....-----------, W:p'""O'B'" --l
fc<mSTITUINTE RONALOO CARVALllO _I ~ _

Acrescente-se a í etea !! ac Art 496

c!"das
Letca!!. - uso de egrutóxtcos e bio

Justlflcatlva

Esse dlSpOSltlVO refere-se eSpeC1.flCamente a norma de conduta

-exlg1da no trato da C01sa públlca e deve por lSS0 mesmo s1tuar
se no capítulo que trata da Admlnl.stração Públ:Lca.

Alterar a redaçllo da letra "a". do art. 35& do
projeto de ConsUtuiçDo, supriaindo_se a letra "b" e reoi...
denando_se os deaais incisos; para:

JUSTlfICl\flVA "COM trinta anos de tratlalho"

t. de todo convel1iente incluir na Lei
AgrIcola dIsposItIvos que In!otrumentalIzem o uso dos agrotó_
xicos e bioc1das na agricul tura que devem ser aplicados de

maneira correta pilra se evitar danos irreversíveis à saúde

dvs trabalhadores rurais e aos consumidores. EMENDA lP1l923-S
I: GI:M1lX) ü\l<lPOS

rr;;;=!O

JUSTIFICATIVA

A previsDo de vida para o trat'!alhador lIraslle!
rO reCOMenda que a aposentadoria seja alcançada co. 30

anos de serviço.

Essa aedida trar' o t'!enef!clo da aapllaçDo do
.ercado de tratlalho, di.lnuindo o deseMprego.

Finalaente, estabelece_se u. trataaento de
isonOMia entre hoaens e aulheres.

ErleNO/\ AOIlIVA

r.r----------·nlolJu'''''~.ç~.-----

Título V, Cap IV. seção 1r-
Dê-se ao ltem I do art 191 a segulnte redação

"[leger seus órgãos dtrct.lvos e conselhos admlnlstratlVos e

elaborar seus reg1mentos lnt.ernos, observado o dlSpoStQ na tel

quanto ã compt!têncla e o funcl0narncnto dos respectlvos órgãos )UrlS
dlclonals e admln1st.ratlvos"

EMEl'IDA lPl1927-8
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DISPOSITIVO CtlFtm:mO: Art. /123
JustlficatlVd EMENDA

Acresc..ente-se H Parágrdfo Único ao Art

423

§ Unico - Os estudantes pagard:o a

metade GOl tarifa d~ hansporte colctf..o de p<l~sageJros urbe.-

JUSTlfICATrVJ\

Os e!õtudantes devem ser estinulados de

todas as formas possíveis na sua tarefa de se preparar para
exercer mais tarde as graves responsabilidades de cidadão.

O d1SposltlVO, tal como posto no projeto (g.ue cm parte repete

as dlSposlções da atual ConstltulÇão) concentra uma sorna de poder
e arbítrlo mU1to grande nas mãos dos responsávels pela condução dos
assuntos admlnlstratlvos dos trlbunals. E. ao mesmo tempo. gera dlS

funções que somente se exp1J.cam pelo status adquirido por dlngentes

e chefes nesses órgãos. levando_os a uma conduta adm:Lnlstratlva au_

torltáru e mU.lt.a5 vezes extrapo2ando os legrt~mos 21mites da compe_
têncla que lhes foi atribuída. CrellOs que a adoção do processo de
clsôrio coleglado nos trJ.bunais. para resolução de assuntos adm1n:Ls_
trativos, não apenas contrlbulrá para a lnstltucionalu3ção de prát1

cas raC1.onalizantes na SUa organização admlnlstratlva, como também

allviarâ sobremaneira os seus presldentes de encargos que acabam po
tomar todo o seu tellpo disponível. CIQ prejuízo dos assunt.os f:Lnalís
ticos de natureza Judicial.

Alterar a redaçlo da letra "a". do a:rt. 356 do
projeto de ConstltuiçDo para:

-a) co. 30 anos proporcional e COM 35 anos i,!!

tegral para o hOlleM!

JUSTIFICATIVA

A redaçllo do texto, sea se referir a aposenta
doria proporcional, pode levar il interpretaçllo de supres:

do da aposentadoria vigente co. 30 Inos de serviço.

Para que nlo reste dÚ"Y1das. deve ficar cllira
-ente disposto no texto constitucional a sua 'aanu~eçllo~



Assembléià Nacional Constituinte e 123~

JUSTIfiCATIVA

EIoIENOI\ I~OOIFlCflTIVA

L~:~;~
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106:Dê-se a seguinte redação ao art
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na-se ao inciso IV. do art,iga).5<, a te'g\11nte redação:

JUSTIFICAÇll:O

o projeto inova ao permitir que, salvo l::lisposição cons

titucional em contrário, poderá haver deliberação no congresso, com a
presença de apenas um quinto da constituição das Casas.

Ora. para se constatar as consequências que poderão ad
vir da execução desse dispositivo, basta que verifiquemos que. em um;

comissão de dez membros. haverá deliberação presente, apenas, o Presi
dente e o Relator. -

Por outro lado. o que mais causou comentarios des ravc-,
ráveis ao Congresso nos últimos anos foi a existência do voto de lide

rança, pelo qual poucos decidiam por muitos; e i ras , os novos congres:
sistas foram os que mais se pronunciaram contra esse tipo de voto.

Agora que se procura eliminar essa prática, o projeto
permite que um quinto elos parlamentares possa decidir por todos, e is

to em dispositivo constitucional. não mais regimental. 

O argumento que os ausentes não devem prejudicar os tr!,

palhas de uma Casa Legislativa não procede como também não procedia o
argumento de que os ausentes deiegavam ao t.fder o seu voto.

Agrava-se o problema quando se verifica que, contra o
voto do Líder, cabia o pedido de verificação o que Já não ocorrerá
com o quorum reduzido

A Consti tuição nova deve estabelecer meios que obriguem

a participação efetiva e não. como fizeram os governos autoritários
incentivem a ausência.

JUSTIF'ICAÇll:O

"Art. 106 - Salvo disposição constitucional

contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Co

missões serão tomadas por maioria de votos. presente a

maioria de seus nenarcs ,"

Não é possível se continuar com o tipo de acntní at re-
çãc pública Que esta levando ao caos o Paf s

I E sabido que a grande causa do endividamento dos aste
I dos e Municípios, e do "déficit" da União é o costume brasileiro de
: dar empregos no serviço público. na administração direta ou indireta.

Agora mesmo, os novos Governadores assumiram seus Esta
I dos com um grande contingente de funcionarios que a administração an:

terior teve o cuidado de proteger, inclusive nas estatais. efetivando
contratos coletivos em que se assegurava ate estabilidade, o que a
lei não dá aos demais trabalhadores.

Não adiante se exigir o concurso público para os cer ,
gos ou empregos se não se proibem as admissões de outras formas. que
fraudam os objetivos moralizadores das normas legais

rr;;~'~~":J
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Dê-se a seguinte redação ao q 52 do art

.Lt •••.,I.O.'lIloJ.UIU.'"ia -,

PLENARIO

"Se o veto não rcr mantido, o projeto será promul
gado pelo PresIdente do Senado da República, no prazo
de 48 noras"

JUSTIFICAÇM

o texto do projeto determina o envio do projeto ao Pre
sidente da República para promulgação, Quando o veto e rejeitado pel~
Congresso

Não estabelece prazo e nem o que acontece se não OCOr
rer a promulgação

Estamos propondo uma norma de simpli fi cação do proces

so pois na verdade houve uma decisão do Congresso que deve ser forma
lizada por quem preside sua sessão

JUSTIFICAÇM

Dê-se a seguinte redação ao art 442

"Art. 442 - Ressalvados outros prazos estabeleci
dos expressamente na Constituição, os seus dispositi

vos deverão ter sua aplicação assegurada pela legisla

ção Ordinária ou complementar no prazo maximo de doze

meses da promulgação desta Constituição.

Paragrafo unico. É assegurado a qualquer do povo,

decorrido o prazo previsto neste artigo. o recurso ao

Poder Judiciario para obter a execução do dispositivo
não complementado."

volume maior de recursos disponíveis para aplicações prioritarias,que

induzam o desenvolvimento econômico e social. criando empregos e em
preendimentos produtivos

Ê uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos recursos publicas em prol da sociedade

o dispositivo que pretendemos intro~zir visa assegu

rar a plena execução das determinações constitucionais Não é justo

que durante os trabalhos da Constituinte se acene ao povo com bene ,

r íc í cs , inclua-se na Constituição o mandamento, e, por outro lado,co,!!.
dicione-se a sua aplicação a uma lei complementar Que nunca é publIc!,

da

Entendemos que o prazo de doze meses é bastante amplo
para permitir um e-studo profundo Que permita a plena execução de to

dos os dispositivos constitucionais

EMENDA IPI t!l32-4
[1 Constituinte LUIZ HENRIQUE
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EMENDA IP1193D-a
tJ Consti tuinte LUIZ HENRiQü'E

Dê-se a seguinte redação ao ar t 486 do Projeto de

E de todo converuente Incluir nesta

lista de proibições os b í oc í dus (pesticidas, formicidas, C<J

pfnc Idas , car raoat Ic toas , runq íc ioes e outros) que são dro
gas usadas na maícr ín das -:Vezes, de maneLr a í no í scr mtnaoa e

sem nenhum cont ecte

§ üru E vedada a orccaqanoe co-

mercial de nedacaeenros , ror-ias de t r ataccnto dê saude , ta
baco, bebidas alcoollcas, agrotoxicos e bt oc rcas,

A proibição de propaganda ccnerc í c i d:ls

biocidas evitara, ou pelo menos diminuira, o uso Indevido

destes produtos qvej cesc ocorra, causa doenças graves e até
a morte

o Par';:;1rafo IJI1lCO do Art 404 oas ca o.

ter a seguinte r edaçac-

DISPOSITIVO nlENDADO' Pa r áq r a fü OnlCO do Arbllo 404

"Art 486 - Cabera às insti tuições financeiras

oficiais federais assumir as funções a que se re re e
o art mdesta Constituição, nas condições e prazos

fix!.dos em Lei complementar."

JUST IF rCAçAQ

Consti tuição

EMENDA IP11929-4 ...0. ----'-----,
tJ Constituinte LUIZ HENRIQUE

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilida

de de, mediante lei complementar, utilizar, alem da Caixa Econômica
Federal, as demais instituições financeiras oficiais federais na ope
racionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social, de acordo com

, conveniências futuras e peculiaridades regionais e setm:lais que ve-
nham a ocorrer Visa, ainda, harmonizar o tratamento dispensado

instituições financeiras oficiais federais na aplicação de recursos
públicos em programas do Governo.

Dê-se a seguinte redação ao q 12 do art. 126

"Sendo o projeto emendado, ressalvado se se t r a

tar de emenda sucresarva , voltara à Casa Iniciadora."
......../.e.,.d.f.V••O..... io -----,

PLENARIO
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• IV _ Elaborar projeto de lei de Diretrizes erça:lcntárie

e e. proposta de crçn::J,ento da União".

JUSTIFICAÇJl.O

JUSTIF'ICAÇAO

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo uni co do artigo
,284 do Projeto de Consti tut çêc

JüS';,'I'<'!'::'· ...to,

.. aprovada por dois '!:erçofl de SI!Ui3 meobrofl"

=""'-'A 3U35!'!7.l'I'/A--- - ... ,,, " •••' 1
~ubs'.;i"!;u.a-3Il, para a seg'.Iintll, 11 reda.ção do rnetee lI, do artigo

2"2.

"11 _ Trans:llssão "<",8,U9a. I:!ortis" e dOll.çâo de :t.lal1J.er be'U

i:=,ó'Ill1. ou di-rfli.tc.s 11. e1.ea t:e:n'<.ivos".

1

A ecenãe proeUt'a dar sentido de I'ehvânc:ill 11prerrog'3.~:!.va do

J';:M.l1oda 1epúbliea.

!1'c1r..e.-lle 110 final do pará.lI'at'o 51l, do ,lI"t!go 272, apóQ a. ;;:alavra

"~tP':1::1iclI" na se<!\Jintefl eXpre:Joõc!l:
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A texto redigido ecae catá. abrangeria. ioolusive, il:lp09tO de

trll."ISlI.1sllio ou dOllÇo.O de bem lO móvel", atua.1.=ent~ isentoll de t:rIbg.

tação.

Cldt1u_ae, na co::zp~tência do Conselho de UinistrOS I a elabora

ção do projeto de lei de 'Diretrizes Crç=erfoé.rias. que é U1 regula

I:lertto pr;v1o da. própria,elabora.çíio. do orçaoento da Uniiio. A Il%eoda,

portanto, oo:t'i&e o equ1voeo.

L~:~;:J
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PLE,.mRIO
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rnc íua-se na ~ -dcs Servidores Públicos Civis o s.!!,

- "Os serviços da administração pública somente se

rão atendidos par pessoa ocupante de cargos ou encre

gos criados cor lei. quando se tratar da administração

direta e autarquias. ou por ato da direção suner rcr çpu

blicado em .Qrg~o oficial, nos demais órgãos ou entidi
des da admInistração inelireta."

acrescente-se os &ti 32 e 42 ao art. 88, com a seguinte

guinte artigo

redação:

o projeto não contempla as atividades Que. pela sua n~

tureae , justificam--ªp_osentadoria com idade ou tempo de serviço dt re
rentes da regra.

No entanto, se essas atividades justificam essa exce
ção , as normas devem garantir t-ambém que elas benef1c1em realmente o
servidor, que deve ser impedido de exercer a atividade com idade

por te,.mpo maior que os que a lei entendeu serem o eaxrmo ,

" & 32 - Lei Complementar definira as exceções às
regras estabelecidas para aposentadoria. quanto à roa
de e ao tempo de serviço. em função "da natureza da
atividade

& 42 _ Ao servidor beneficiado com a aposenta-

doria prevista no parágrafo anterior e vedado o exerci

cio, sob Qualquer forma, da atividade pela Qual se be

neficiou. sob pena de cassação de aposentadoria"

JUSTIFICAÇAO

EMENDA IP11935·9
l: Constituinte LUIZ HENRIQUE

L~~~~~

D!d';õ!Y!J.L••••'.,•••".lo/."' •••'••Io__---,:::- -,

PLENARIO

A União dispõe de insti tuições financeiras para a exe

cução da pot I t í ce econômica do Governo. Como rcrma de maximizar a

utilIzação dos recursos oub.t í ccs é de fundamental importância que tais

recursos. gerados e geridos. por organizações do governo. sejam depo
sitados nas instituições financeiras da União, de maneira a formar um

"parágrafo unico As disponibilidades de caixa

da União e das entidades sob seu controle serão depos!
tadas em uma única instituição financeira oficial fe

deral As dos Estados, do Distrito recere I e dos Muni

c Ip í cs , bem como dos órgãos, entldades e empresas por
eles controladas, em instituições t Inance i r as oficiais"

EMENDA IP11931·6 ..... -----,
tJ Constituinte LUIZ HENRIQUE

A emenda procura compatibilIzar o paragrafo com o

"caput" do artigo. e o art 128. porque uma emenda suoreas í va na ver 
cace rejei ta parte do projeto

Se a emenda supressiva for submetida a Casa iniciadora
e eata recusá-la. teremos um dispositivo aprovado com prevalência da

Casa de origem, o que elImina o sentido do bt ceeerat í emc, pelo qual
uma proposição deve ter a concordância das duas Casas

• Tanto isso e verdade que o "caput" do artigo já estab.!!,
rece que se a Câmara revisora rejeita o projeto, ele será arquivado
A Emenda aup r e s s í va rejeita parte
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Este dispes:''tJ.vo. que se refere eee dúv:lda nelib.u:::.a ao

lDciso VJ procura re-=:u-sr do Poder LegJ.slativo a possl.bJ.lid3:!e

ft,.tt.ra. de rebU2ar a eenceacsee t1~ni!'êstaç3o coletJ.va" ..

Tratando-se portanto de um -terac de abr.lDS=.ncia ilbi

taõa , é efetiVS!lle!1te absurdo, proibir-se ao leg~slador OJ:diná

rio dispor sobre 1I3téria da ta:::a.nha relevância.

St.prJ..::S-se a le~ "gll do anc íac IV do Art. 17.

DIS?CSI':'I7C i:.3l.D..DC: .\!iT. 17

:t :zt.téria de organJ.Zaç3o 1l1te:!'n:\. de func1.ol'..9.=.e:lto dos

Sin:i1catoB, que dever ser de âxada à sua deliberação, ou regu

Lada en lel. ord1nlrJ.9..

~_- --__-u.·~/.. I ...o:&Ci~

EMENDA lPll946-4
['J "",s,:",:\o.;; JCS! s..\0","4 "-' V",SJt~"-·r.cs

f'l ?::::"oLUC-jOê-'le ao ~ 111 do ar1;l50 261 Il seguinte redação.

.. § 111 - Imposto irstituldo eea blllle neste arti.go oiio poderá

ter~:1turcZ:a..f.:u:r:Ulativac dependerá. do 1e1 aprovada por maioria abs,!::

lutc3. coa :Ile:llbrolJ daa respect).va:l t:a36.S Legislativas".

A exprclllliio 8ené:rlca .. ceeaa Legislativas" é E:Ialn Ildclun411 •

parll 1;1 entendiclentõ do preceito.

EMENDA lPl1947·2
f:J CC.,ãnOCHO;: JOS: """\""'-< n:; v_,soc~o;:··,s

t' p",-'U,,:o
A"o~ado c reg'i.l:le r!l'OrelJentativo, não te::: sentido a concorrên

cia da particlpl:l.ç8:o popurnr na elaboração dtw leIs.

Jt!S~Ij?I(~"'C'XO:

.. § ó9 _ O :rocur"ldor "eraI da lep.íbl1clJ. r-ãe pod~.:á eeeuuar

3 ::'t!FreStlntaç:W por incon.!lt:ituclona.lidad.e, ou pera intl!l'rpretação'

de leJ. 1)..1 d.:- ate nar---st!vo fedcr:1l ou eaeeduaf , ';.un.cdo solicltndQ

pe::'o r-erer-eee 10 rcvc-,

.. 'j 59 - Cada Il:IlI1 das (:a<Jll3 reW1ir_se-:í el!l .seosõel!l prep=n~ó-'

rias, a partir de ~Q de te'lter-eiro. no prillleiro ano da leg1s1at'.ll'a,

para a p06<3e de Se1.6 :::e::br09 e el~:!.ção dll!J r"specti7as ~O!SIlS, pa:a

ee 'luaís é veeaae a recoM.ução na :Elese!!. le~sla.tura" •

EMENDA lPl1955-3 "~'--------'If'r
p

'
PL
" - " ---'

t: CC"3TI:'UIR:'E .!OS~ sr~"Ci'A TI'!;' VJS"O'''iI'!''STIC<:' . c.......! _J

í~ =~::;;t:::- ---.. ,.-." ....~ ---------
[ .._ ••• '"0 '" .._ .... _~'"

I
A. e:lleada dlÍ sentido e conolstêncla li instituição 40 Detenlllor

do FOTO. Se eaea autoridade. que ee pretende criar nn nOTa Con9ti_

tl.ição, não <tbpuoar de condições de represlfn~agão por inconstitu

cionalidade ou por UeSa1idade. celhor será que dela não ee cuide'
no novo texto da Carta.

... Sub3ti tuição da pe.laTt'a .. reeleição- para a -recondução- ,

pa:ece-nos, dirime ali ec.ntroTéreialll llUlleitadM por semelhnnte dis
posição da a'tual Constitu!ção.

---------...-.."_... ~..,.--------~

~PA lP1l954·p.. -------l"r=;.;"--)
L-s~~~~2L~_~~roS . v

f,,-::,ii.-,O-- ...._._..- --- ------ -) Çffl/1%rft
J3' - .- ------ --- ".--- - o -

11' ~--r::I'" ~Ol)I~C~TI,U
Dê_se o P(!.l'tÍgrato 59 do artigo 114 Il !Je~nte redaçeol

I

Trata-se de ~térJ.a de lei ordinlCrJ.3. Portanto, ir:J.ilr6

pria cozo regra :;Jro,;r:lt:átJ.cai

. .aaeeaãs, a catéris. de que t=:1tam. as duas ãe ta-ae (reprfl

eentaçâc en juízo ou fora dele) l de ordeI:l processual. Dessa

naneara , está' deslocada na t:etodolo';J.8 proposta pelo prOJeto.

A letra "h" contrarJA frontal:c.ente o preceito da letrs

Ub" do neaec 11:.01.50 e art2go.

Suprir.a-se o § ~I!, do 9.rt:.go 303.

A. I:l5tér;l.& deve ser deaãccaâe , se assca o entender- o e::.J.

ae-ree relator, para a Seção "Des Sez-vadcr-ee CJ.vis".

Supri=:a::::.-se do :proJeto as J.e~s "h" e "1" do J..nCJ.SO

II do art. 17.

S"':pr~-se a letra "q" do ancãac IV do irt. 17.

SupriI:la-se do :pro~eto a al:rnea "g" do inciso "' do A.rt.

Trata-se de J:13térJ.R que re&U~ll!enta 05 pz-ceeãaaecece de

greve, apropria.:ia portanto, pare a legisls.ç3o ordJ.t:1á!"29. enio,

:para o texto constJ.. tucJ.onal.

17.

~ •.._""',,c •.,.

r
:,:::~=~:":~:~~~,':', ',': '~:',<o 25~M-'='=~~~--
".l:clt.S ..vtdadc" pela palavra "pret'er'Jntecentc".

I ::s=::::::~: ., p,li",..nt, "t'M"O nã, 'mo cer-, oon"!

I
tl.f.::l.o~ü;.,ente, exercidas por ellcll131ndllde pelatl polícias a111t;:uoes

'::19 pr!!!..re"cl~el:l.tc • ~Poderá fS\U'81r oCa:91ão 1:::1.q, e cate tipo de

pollf.:~azcn~o deva ser cxprcido até pcll'W Forças J,.r:uadllB.

---_.......<.._--]

E! em \ :i'JT'tE'>SrI.\:

S.lprio.~ge o nrtigo 235 e par~a.fo9.

JU3'l'I?I{l \CÃO:r:=_.._" .. _., ..__ .~..."I de ,roj,t,. O Cc,!tul,. p"t~to. ó ",.titi..,

- oL'tl'. 2./i2 - A União, 09 E9tados e o DilJtri to lederal pode_

rão in::rti t1.lir empréati:1os ca::lpUl6érios para atender a. despesas cx_

tra'Jrdinérias. pro7oea.d,n:J por e:J.1ll:1l1do.dell ptÍblieas. ced.iante lei •

apre.vada pOr =doria absoluta ;Soa l:Iel:lbroa de respecti'las Ca93.'1 te

g:l..fJIstive.=l".

D!5P03I'::IVo ~A.DO: A.~:'.17

ti ]§J.ivre a organização, a constJ.tuição e a e.d.c.inistração de

entidades sicd1CaJ.S, bez cemo a associação de sJ.J1dl.catos, observado
o disposto e.:ll lei·.

A eJ.!nea -a- do inC1S0 IV do Art.. 27 do projeto passa a ter a
seguinte redação:

JU5TIF::::CI..CXO:

~r:;...;;:;-O--·'''"-''''·''''··-''·--- -----'] ~OfJt)

ÇJ - •__.- -- -- ---- ... "'"" ------ ----

i '='"::"A lC1!':;tI~~1'I1A·

I nÔ." co ut,., 262 • """'nt. "d"ão,

I

.A Oonshtuição t'ua apenas as regras prosra:náticss
J

o detalha
__menta ~ ·pr6prio da 1ei ordinária.

O testo ora proposto remete a6" Congreoso liacional, em :rase p09

terior, oa temas pr6pr10B do exercício da atiVidade sindicel
J
ess~

cialt:ente d1nâmico.

En'te'l!l,e:lOS 1'1" o Senado da. -epública deve aprovar resolt.ções

pAr:!. e~-;a.l;elee1:3pn~o de t:l111uotas :3!n!;l.:lS ea. 'lua1s'luer op.zeçõelJ '

in't~r'l29. Da ,;:;;ma::.:s ca=o oe~t:í. r.eJ1jg.ido f) parÚJ:;raro 8~7 eatende_slf

e9~"U'e.li1 inclu!dss aS u:l:quot~ de 0p"re.ções realizadas no setor de

e:l.ergia elétrica, do iletróleo e de cor:bWJt!VlI1ll 1!1u1doll e gllsozo~

Per:L:..l.tlX à or;9.!lJ.zação de trabali'.a:icr?s :p2.r~J.cJ.~r dtl

processos decisórios da e=.presa é consa,srar-se a ~erê:lcJ.a

indev:ld:l do SmdJ.cato e vJ.olação dos prlncí'p:tos cons~1tucio 

fl3is da livre 1ll1e:latJ.va.

~----...-,""......".=====~~~

17-I =--""'" :;-...7-'-s"'rl ...:

! ':.lpr.!.:'l:-se no peri;r'\fo e2, do nr't:'go 272, na expJ:'cssõei3 "nlio cc:!

I
'i preen1idss 1'0 :!.te:::. II <lo pará.;r~ro anterlor ".

J·J5"rn~..C'AC:

:i
~I
;[
<I

SuprJ.::3-se do pro~eto o § 22 do Art. 218.

A pro$losta do projeto é incCt::l.pa.tí",Oel CO::l o § )2 do

mes:o artigo, OCI: o "caput" do Art1.,3:o 99 e incJ.so X::III

alínea lia" do 1..rtJ.go 54. .

DrspOSI~IVO E::::JroAIlC: ET. 15

DIS.=CS:2ZVC =.==;:nDC: A?~. 218

SUpr:lt:~se do projeto 05 pará;rafos lI!: e 22 d.o art. 15.

'-"'~" ...,"'-"..,.,,-------,

EMENDA lPl1945-G ,,··-------~I ",'P"P'L"---'l: CC::S'l'IT::r;:O::: J03i S-L~l':.~'A. n;: V!"SCO";'~l.QS . C- _,

JU31'n'IlJftclo:

A ~tér1a é tipica de legislação ordJ.nárfa. :1::tprópria, poX'tan- ,-

to, como preceito COl"stitucional. I S.uprba-se a letra IIf" do inciso V do Art. 17.

J'JSTIPICAClOI

A cxpreesio 'll:n,;rica - CaalLlll I.eB'itJl!ltlTtllI· IIÍ l!IaiQ ade':l,uad.. p.!

ra o entendimento do preceito.
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o pn.régrc.!O'1UlJ ~" pre eenâe supri:air, in9titui a b::._tr1.buts

9iio oJJ imposto de "enee pat-a. <telltJ..nar o pradllto aos Estadoa e

'19tr1to) Federal. Além de não ser da tradição do di:'oito aO"'lshtu..

eiol'&l brasileiro, o parágrafo confronta CO::l disp03tO no artigo •

261, lUa. iJ!lpede a inlltltu1çiio de impOatoll llobre o lIlesmo rato ger~

dOr e I) artigo 270, lII, que atribui à União o imposto !lobro aro,!!

da c proventos de qunl!lull:r natureza.

~~~,~~1~~i~:",'é~;;;;~~~J l'2..~~J
l:~:_T-'~~-=-=-:":":':_=_~_---_..-Jt;.@~ztJ
[j

! ::--.,,a. S,1P"E<;SIn.

I ~.;:r:.=~-oc o parás;rnto la do artigo 272.

I
I

i'
I

Entendemos que assuntos dessa rnagn1tude precaeem

ser J.ncluídas no novo texto eeneereccaenat , determiando que a

umâc trace suas normais geraJ.s, para que haja umdade de determ.!,

nações para todos os centros urbanos, eva tando casuísmos ou

que rnrere sacs escusos anterr i ram nos prc j e eee urbenfataccs ,

Dê-se ao i tem IX do art. 209 do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção
a aequa.nne redação

"Art 209 Aos juízes rede r axs compete processar
Julgar'

"Art. 54. COMpete à UnJ.ão:

.xxiii': .;;e~ut~;' ~; •s~;;~~~; '::C' •~~ii~~~·~~;í~~~~, ..~i
rea e de fronte1.ra, através da PolícJ.a Federal, e. por

este mesmo órgão, nas rcôova.as e eerrcvaee fede r aa s , na

parte referente a crrmes contra a vaee e o patr1mÔnl.O "

JUSTIFICAÇÃO

t cb j e t avo desta emenda ampll..ar a ccmpeuênca.e da UnJ.ão

para, através da polícJ.a federal, polJ.cJ..ar as reeevaee e eeeecvaee

federaJ.s.

As tragédJ.as ccceeaãae 'nas xcõcva.ea brasJ..leJ.ras, muitas

vezes envolvendo maaa de um Estado, d a.aamendc vaeee ou, na melhor

das hJ.pótcses, Levando à perda de cargas, nos faz crer que a polí

cia federal, por ter a sua ação permJ.tJ.da em todo o terrJ.tór10 nª

cacnaâ , deve ter o poder de polícJ.a ancãuaave nas rodcvaea esta

dualoS e munacapea.e ,

IlSSO evaeeré que haja confl1to de competência, que leva

fatalmente à ampunadade ,

Inclue-se ac Art. 355 o Perégrefo üeree , com e s!,

guinte eedeçêc ,

v;;;~u

[ilEi';;~JEJ

EM~NDA ADITIVA II.D ART.355 - PROJETO CONSTITUCIONAL

=- UOTOOU."'"''''i1<l

PLENARIO

EMENDA lP1l966·9
j!J

As 1.númeras tragéd1as que têm enlutado mU1.tas famíl1.as,

e specae Imenbe de cetmnhcner roa , quando não leva ao perd1rnento de ca.t

ga, nos andua a crer que, pela abrangênc1.a de sua ação em todos os

Estados., cabe à Políc1a Federal ocupar-se desses crJ.mes que envcj,

vem mais de uma una.dade da federação.

A presente emenda objetJ.va atrJ.buJ.r o poder de polJ.cJ.amen
to de todas as rcõcvaae b~as1.le1.ras à PolícJ.a Federal -

IX - os c r-ames ccme c i.dcs a bordo de naV10S ou acron.'!

ves , nas rcôcvaes e rer-rovaas fede r e as, na parte refere!!.

te aos crnnas contra a vrõa e o patr1mônJ.o, ressalvada

compe t.êncae da JustJ.ça MJ.IJ.tar "

JUSTIFICAÇlo

~D.4dP1195~·8 _
UC·'';:'.::~_!!f'~-:.]A.,!~'"..l._.~''' {j::'~'l::f1Q:.; J l:'.__~~LJ
t:--;L"~':~_~~:"':::"::"'-'--:"'_=-=--..J ~

- -1
O~-1Q ao ~ará..p-a.ro 4', do a:ti,go 272 a IIcguintc redação; I

• .. Fnrá'il"B!o 411 - Rclativ'I.:lente li bens uótela e respcct:l.Voo I

dl:'Di\.:ll:, o .!.:::pC:lto de que trata o ite:l II eceecee uo !:otado da s.!

tua.;ii) do be::, re1:l.tivalll'!lrte a doação, onde tiver dOlllic!J.io o -:lo~ I
dor, ee o ex-proprlotário ~J:'a residente ou domicl1.iado no ex-eeree

ee J.li pO:lsuill. b~:lI ou tove seu invont:irio peeceeeeac , li. incid;ncia

do ~r:!.buto, ob>1erva.rá o disposto em 011 cO.:lplementar.

IlSSO eVJ.tará certamente, os cceeueearee conflJ.tos
ccmpe têncaa , que levam à ampunadede

de
A:-t 355 - "C •• )".

A emenda proc~a adel\uar o texto ao dioposto em outra emenda. '

de3te autor, incidente Dobre o inciao lI, do artigo 272, q,Ue 'faz :f'!!1
torr: do trM:J.õl:!.oIlBO "co.l,.sQ, mortis" 11 da doação apenae os bonsI
aeevere ou os <tirelto8 a olos re1o.t1TolI.

EMENDA lP1l963-4 ....·---------,1 r;r-:·MU·"'.·-----'f:J ConstJ..tuinte José ULISSES DE OLIVEIRA _ ,=----c _J

Parágrafo ümco - Os auxilias-doença e aposentadorias por in'Ill'li1e

de wrevLdênc Ie Scats L que ten:lg.m ccnotet.edc cinCI

anos de duceçêc , -onsecut Ivcs ou alterMt.J,vos,so

pcce n ceasar navendc prévia volte ao tra~elho.

Plenáno
JUSTIFICATlVA

pr;;;~U;~~1

f?E!~ãIã7J

rr;;;'~R:;-]

f!EiõâJ?J

Este enenãe onjea tve corrigit' as distorções ocorridas ne
prét1ce 1léõi::a da Prev í dê-tcka scc lat ,

E que o IN~S usa p:ét1ce ebors.lnéve I de dar alta médica e
idosos, deficiente. físicos e ne-tte Is , cardtcpst.as , epllépti::os,ch.!

g.httcos, tu'aercutcsce , etc., reoça-icc-ca • ccncccre eee , 1,gloriame

te, no met'.::;odo de t eebatnc , era prejuízo de eeüce pública e eg::-eve

mel"lto de me~ginel1di'de social.
E l'd1sp~n:dvel con~t ': os tet'll\os "<::ONSECUTI1JO!> ,lU ALTEB,

NADO," poeqo.Je :;en~o a Jxlstên::ie, po(' exemplo, du un mês de alt. ~!!.

tr~ inúmet'os ~no .. Ij!! benefício frustl't'la, inju1t:om.:!nte, 8 .?pllcaç;'o

do d spositlvo.

I.>t'~~,...b...o.,-,.,.." ~ (.'" Cl.o ~ou~~~~.~"'~...~..-..;l.c J.,(,..s;. o...t:iJ,......Ji- ~ ~o L&-:.

EMENDA MJ')IfICll,TIVA AO ll,iH. 270 00 PROJETO DE CONSTITUICAO

Determinar o q'JP. é beMf!c!o e ° que é rendimento é o obj,!

tivo deste emeõlda, ou seja, e cime de vinte selárlo3 mínimos fice di

ríeU querer justificar que n!o é rendt,nento. Neste senUdo--; aprese!!"

temos esta emende, cujo conteúdo foi formulad'J peia ASSOCIAçno aos

INDUSTRIARIOS A?OSENTAOOS E PN~SIONI5TAS oe VOLTA REDONf)~.

f) _ O ll\'lpos~o de renda sobre proventos de aposentedorle só i!!"

cidiré a partir do montente cot'respo"1dente e vinte seU: 

rios mínhos

Art. 356 - "C •• )".

JUSTIfICATIVA

Os be"ef!cios de apos~ntadot'ias, e rigJr, ni:!!o deveriam ser desconta

dos meis nada. Duran~e todo o períodoJ na ativa, já contt'lbuirem com

o trebg.lho e monetarla'llen,;e pare o cresclmen,;o e riqueza nacional.

Os poucos benefícios que lhes s'§o destinados, é lnedlmlss!

vel einda querer enqu;:dre-los nas mesmes condições se na g.tiv!! estl-

Inclua-se ao A!"t. 3)6 a letra ( f ) com e seguinte

red~ç~o.

PLENAItIO

EMENDA lP11968·5
l!J JJAREZ ANTUNES

,."...- TIOT.,.U''' ....ç10

EMENDA ADHIVA AO ART. 356 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO.

tJ PLENARIO

EMENDA lPl1967-7
f" JUAR" ANTUNES

JUSTIFICAÇXO
tal."

Com a l..ntrodução do sJ.stema ele1.toral ml..sto - dJ.str.!,

tal e proporc10nal - as normas el.eJ.torais sofrerão, 1.nevlotave.1

mente, mudanças com o objetJ.vo de aperfeJ.çoá-las. t necessárJ.a

a crJ.ação de uma nova moldura legal que v1abJ.IJ.ze o exercícJ.o

democrát1.co do voto

§ 22 O candlodato eleJ.to pelos d01S Slosts
mas el.el.toraJ.s, conforme dJ.spõe o parágrafo ante

rloor, ocupará automatl..camente a representação dl..strJ,.

"§ la t pertnJ.tJ.do ao candJ.dato a Deputado

Federal ou Estadual concorrer, sJ.multaneamente,pelos

51.stemas dlostrJ.tal e proporcJ.onal.

A Emenda que ora apresentamos à consJ.deração da Co

1ll15sãol' perllllotJ.ndo que o candlodato a Deputado concorra, SJ.mu.1

taneamente, a uma vaga no SJ.stema proporc10nal e no s1stema dJ,!,
trJ.tal, representa, J.negavelmente, um avanço na democratlozação

do slostema eleJ.~ral.

Acrescente-se ao art. 97 do Projeto de ConstJ.tu1çao

os §§ la e 22, renumerando-se os Já existentes, com a seguJ.nte

redação

3 - A crJ.ação de Estados não const1.tuJ. matérJ.a própr:t.a
de uma carta constJ.tucJ.onl:ll, devendo submeter-se a processo

ser defJ.nJ.do em legl.slação complementar ou ordJ.nár1.a.

2 - O desmembramento do terr1.tórJ.o estadual não

qualqUer recurso adJ.c10nal para resolver os problemas de popul.'!

ção regJ.onal Pelo contrár10, vaJ. eX1.g1.r que parte dos

que hOJe é al1. l.nvestJ.da seja desvloada para custear uma no';a

máquJ.na admJ.n1.stratJ.va e burocrátJ.ca, sem qualquer efeJ.to pOS1.tJ.
vo sobre a renda reg10nal

o desmembramento do Estado serJ.a uma J.ntervenção art.!,

f1.cJ.al em nossa unJ.dade h1stórJ.ca, sem base em qualquer argumento
racl.onal.

JUSTIFICAÇÃO

supri aa-ee o anca se 11 e a expressão "TrJ.ângulo" do BS.

!!!.!S do art. 439 do ProJeto de Const'J.tuJ.ção

1 - Os e ecaae í.aeu cee do Estado de MJ.nas Gera1s resultS!:

ram de um longo processo de formação h1stórJ.ca, no qual se conso

11.dou una socJ.edade e uma cultura equJ.IJ.brada. homogênea e com

traços própr1.os, que const1.tuem uma das matrJ.zes da nação brasJ.le.!,

ra

l!J

I
I

SUb:l~1tua_90 a 'alalrras " exigido", no pará-va:ro 3~, 10 artigo 165

;;e_'1 exilr"3~ão " estabelecido", bem aBll1JJ: " e9to 01re1.to", por

" O:?i3 faculdade ".

A e:enda proel.orll. adelu!U" o texto a umulin~agem :::aia correta.

XXIII - leglslar sobre:

"Art. 54. Compete à Un1ão ••••••

,1,9 eXprell3C'!l1l " luando preso"'!te à3 OUIlll r0W11ões ", diciml1 &

pre:::ro.;atlTa do Prollidonto da Itepúblio3 de direção do Consolllo do'

~·ini3troa. poia dá 11. entender que, 86 prellidiJ:'la este Conselho, lIe

presente lUl lIUAs reuniões, o que é WlI. olridonto equ!lroco.

c
! ~,~" ''''''~'''VA'

b) dJ.re1to urbanístl.co, dl.retru:es e bases

de ocupação, uso do solo e desenvolv1mento urbano

ê regl.onal;"

EMENDA lPl1961-8r: Con."tu'nt"JOS~ ULISSES UE ULlVElRA

f'J

"
li

2) Exclua-se a palavra "urban.íst1co" da alínea !!.

item XXIII, do art. 54 do ProJeto de constJ.tul.çâo.

JUSTIFICAÇAo

t objet1vo desta Emenda elJ.ml.nar da alínea i!.J.tem

XXIII, do art. 54 do Projeto de constJ.tuJ.ção. da ComJ.ssão de

S1stemat1zação o dJ.reito urbanístJ.co, para dar-lhe ma1S desta

que, estendendo a competêncJ.8 da UnJ.ão a "dJ.retrlzes e bases

de ocupação, UflO do Bolo e desenvolvimento urbano e regl.onal".

EMENDA lP1l965-1 ,"...~-c==---------,l:J' ConstJ.tÚ1JJte JOSf ULISSES DE OLIVEIRA

=- ..:......'00.'".0'.""00.' .. ..,

PLEN$.RIO

Inclua-se o segu1nte J.tem XXIII ~ art. S4 do ProJeto de

ConstJ.tuJ.çâo, renumerando-se as ee9kil:,,4!:e!!l. e a;U....n.l!.. (,.1.tCt$C@ji: Q"..~-

~

Art.270 _ 10(... )10.

111 - "C •• )"

§l' - "( .. ,l",

§2 Q • O imposto de rend~ de que trate o !tem IlIsó incidirá sobre o

proventos da .?;>os~ntedorie nos termos do perá'grafo único do

Art. 356.
§32 _ O lmp.nto de que trete o ítem IV ( •••• ) I

§4 Q - O imposto de que trete O ítem V ( ••• );

§5 Q - Na cobra,çe C••• ).
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ncu-tc....ht.UIC.....llI _

Emenda modificativa.

"A adlllinistraçllo tem o dever de dar pleno conhecillento

de seus atos aos citiadllloS".

---- - -- IUtet.u1"',ul;le _

o artigo 78 passa a ter a seguinte redaçllio:

JEMEND.\ liP11977~ --:------:-1l: Constitui~e José IgnáC~'~"Ferreira ~ J (TIPMn~-~'

'---===--__'"- --.JI fl~T~r;

lw-nJ- gup r-es s ava I"arcl;l (art. 303, § 29)

uustLficatlva. Não se ]ustiflcn a ressalva Ie i t a
pela parte r ... n-t I do- da spcs r t Lvc , Todas estas cnt rdudcs ds.

vem estar subno t.Ldcs ao mes'i0 dr r ea tc ,

'ra rc-ae "salvo o drspcs tc no artlgo 265, § 1'"

r.r---------_ l f! fI' / . U1 T11.. ao:l • ---,

~lplr~ -:•.-------.J (;r,"~·D·B..·=--"]tJ CONSTITUINTE JOSr IGNACIO FERREIRA . C l'1 _J

.... JUSTIF'ICATlVA

Proventos os til de .ültes t1splc1es. COIl e eesee deslgneçl'ol as 1118is
'I.r1edu rontes de.;Jro\'l)-'\tos de vaãc ees os aeis dtspttres. A epcsen
tldorl. não li! ••is, e. nossos dten, Ulll -eerc revor. ~ necesdrio,i.
presclnd!vel eesee , que se poupe o aposentado e UM elllpobreclmento 
progress!VI1 e lnoxedvel que lhe tisne os últimos dbs de exist&nci
s.•• Jnde~eçJo pr~sB por sue netureze 80 salirio lIIínlmo ee eesre re
gtlo fi se•• pteserv',çIlO dos quent1tat1vos co.. o que o epceentecc 
pO"" tClguleratmte ccntes , gera-se eM torno do velhice o desc .pero
d. quea gutou tod, , sua .,turldede ali provelto dI!' colethldede,d.
Q"uçlo de 'rlq'.ltlZlS ti do C1ngc.nde::llllen~o de P'trb.

fG';~;=:J

l:J~r;T@l

r;~;;'=:J

[IÃ7;flfl

fTY~";,':=:J

57.;'i/W
Constituinte JO!E lGNI\CIO FERREIRA

,-------n..U-/C_oJo.t._.. llI ,

EMENDA ADITIVA

(J PH!nãilo

ncrescente-ae ao art. 74 o Inciso
VIU - Impedir a adcçãc de medidas ou execuçâc de planos

eccnõeuccs ou financeiros que cbntrarlem as diretrizes eatabe.tee í-,

das em lêi federal.

Trata-se de eqruper ra matéria atinente às Forças
Armadas, englobando no mesmo eaettuie as disposiç~es atinen
tes aos servidores lIilitares. -

Esta hlp6tese de Intervenção feder~l resulta da iMportA!!.
cia do assunto para a s:brevivênc~a da pr6pria Federação~

EMENDA MODIFICATIVA

ao art. 78, seu § 3a, que ~~a este fo!,
ma:

JUSTIF·ICA.TIVA

O cence ípc de transparência conquanto demonst.r~ eleva- ..
dos prop6sitos de 1Il0ralizaç:lo da coisa pública, deve ser afastado

do Texto Constitucional.
Enxugamos o artigo, mantendo todos os princIpios ét!

eee de que o eesan estava Inbufdo ,
O conhecblento será dado através de todos os Illeios of!

eiais e extra-oficIais disponlveis, para Que os cidadãos possam
cocreceeente avaliar a justeza com que se está conduzindo a a.2

Ministração.

" 31:1 - o.s territ6rios poderão ser dlvid!
das em Municípios I aos quais se aplicará, no que couber, o disposto
nesta Constituição às unidades municipais."

___ ,u"/lUtflflu~k

EMENDA MODIFICATIVA

Supri.a-se a Seçllo III do Capo VIII do Titulo IV
do projeto (ücs Servidores Militares), passando o art. 9S

a ser o "ceputw do art. 251; o atual art. 251 passa a ser
o § la e os atuai; §"§ la. 2a e )a do art. 95 passam a ser.
respectivamente. os §§ 21l, 3g e lia do novo art. 251.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

E/'IlENDA 1PH979-J'
l'l Constituinte José Ignácio Ferreira

EMENDA 1P11980-4
l'l

rEMENDA 1PH978-2
E const.1tuin.te José Ignáci:";erreira

rr;~;';'J

f:Ji7';--f"!JJ

E;~~;J

[Iijj";/lliJ

CONSTITUINTE JOS~ IGll!!;CIO FERREIRA

A 1Pt1975-8

------- •• e "" /eu ..o.,u., ,

EMENDA MODIFICATIVA

ao art. 62, seu item n. que passa a esta
forma:

"lI - imunidade e invIolabilIdade, quanto
ao mandato, dos vereadores, na circunscriçOo do Município, por suas
opiniões. palavras e obras;"

Ao artigo 86 acrescente-se o seguinte inciso:

x~ _ E permitido ao servidor público o direito de

constituir e pertencer a sindicato de classe, Que dec!

dirá de acordo com a vontade da categoria.

JUSTIFICACAO

~ - Adr t rva - (art. 303, § 6q )

Encallinhando, assim, esta contrIbuiçao do dito 6rgllo,
l!! nosso objetivo transmit1r aos Srs. Constituintes uma sugestão

aerecedcre de reflexão.

A coordenação Nacional das Entidades dos servtoures F!:.

derais tornou pública, ell 23 de fevereiro deste ano, sua pos!
çãe , através de cecâsãc tcaada pelo Plenário Nacional dos Serv!
dores Públicos Federais, no sentido de que as entidades de serv!
dores públicos federais reivindicassem sua Ieq.í t Lea participação
na ccnst ruçêc da nova Carta do PaIs, e, no que !ie refere ao se!,

viço público, apresentassem COIIIO ponto fundamental para discus 
são e posicionamento da Asselllb}áia Nacional Constituinte justa
nente o direito de constituir os seus sindicatos, de acordo COAI

a vontade da categoria.

JUSTIFICATIVA

_TuTeflu..,ncoçio __,

"

"A Lor dc tc rm narji o processo de privat raeçãc das

empresas estat.us para :ldcquação aos prlncípl.os expostos

neste co.pítulo."

Preferimos i.llun1dade e inviolabilidade
quanto ao mandato, dos vereadores ... "; illune ê o vereador, embora en
quanto no exercício dl mandato e na circunscrJçll.o do lIunicIpio -

t' PlENAAIO

IEMENDA 1P11974-0 _
(!I Constituinte Jose Ignãcio F-e-rr-e-l-ra--------,

EMENDA MODIFICATIVA

I'lPLOORIO

1P1l97Q..7 ,~"
• CllIISTITUIHTE JOSE IGN~CIO FERREIRA;----------,

Dê...se a seguInte redação ao~ da art 204 do prQ.

Não há razão par-a ficar-se em 36 o ruine ru de Minis
tros do Tribunal Superior de Justiça. Esse número deve ser r;
duzido para 33, o que equivale a 6 Turmas de 5 Ministro~

(6x5=30) I mais Presidente, Vice-Presidente e Corregedor. As
sinale-se Que o número!!!!: de Turmas é imprescindível t a fi;
de permitir I com equilíbrio, agrupá-las em Seções.

A emenda suprime. ainda. a exp ressão "no mínimo", mo!

nifestamente desnecessária. Com efeito, o ar t , 192, IIl, dá
competência aos Tribunais Superiores para propor ao Legislatl

vo "a alteração do número de seus membros". Não há razão de
vedar-se a modi fie ação daquele número para menos, ainda Que
isso dificilmente venha a ocorrer.

JUSTIFICAÇÃO

to:

"Art. 204 O Tribunal Superior de Justiça comp~~

-se de trinta e três Ministros".

Dê-se a seguintêl redação ao~ do art.449 do Proje-

E"1Et-lDA tlODIFICATIVA

"Art. 449. são criados, devendo ser instalados no

prazo de seis meses, a cohtar desta Constituiçiío, pela.

Presidência do Tribunal Federal de Recursos, Tribunais

Reglonais Federais COM sede no Rio de Janeiro,São Pau

lo, Porto Alegre, Recl:fe e Distrito Federal, com a JU

ri'idição que lhes f'lxar a lei".

"' Turo/.ul" ....... õO

JUSTIFICAÇÃO

jeto.

Impõe-se a imediata criação dos Tribunais Regionais F!!,

derais no Rio de Janeiro. são Paulo. Porto Alegre I Recife e Dis

trito Federal, a fim de permitir, em prazo curto, a e:fetiva rees

tr:uturação do Judiciário, nos termos da nova constituição A esc2,

lha das creedee sedes obedece a critério de ordem eminentemente e~

tatistica, segundo elementos fornecidos pelo Tribunal Federal de

aecueece , Nada impede que a lei crie, mesmo em breve prazo, no

VOS Tribunais Regionais Federais en outras capitais impoxttantes.A

res?eito, foi apresentada emenda, nlt;erando o art.207 ~doPr2.

jeto, retirando do aeu texto o número mínimo de' 'JUIzes dos RegIo

nals,por ele estipulado (qul~e) I a fim de facilitar a cria-

l;ão dos referJ1l" bu ...la In ~iv". noa Estados me11Q.rcs.

I!l 'LENIIRIO

Constituinte José I~nácio Ferreira

h~;~-J

(l1.!j"~§RJ

EMENDA MODIFICATIVA
ao art. 69, seu! ncaput" e § 3à, que passa a
esta forma:

Na verdade há todo um~ de dispas!
ções e princípios na Constituição - de que o Projeto é, por ora,

a matriz - e não somente no ÇilpItulo, aplicáveis às unidades muni
cipais em que o TerrIt6rio se dividir.

....Art. 69 _ O Distrito Federal, dotado de 8ut,!!
nomia polItico-administrativa e financeira, será administrado por

• \ um Governador e disporá de uma Assembléia Legislativa."

'" § 3g - Lei Orgênica, respeitada a compeUn
cia da União r aprovada por dois terços da Assembléia Legislat1
va, d15porá sobre a organizaçlJo do legIslativo e do Executivo d;
Distrito Federal, vedada a divido dl!ste em Hunic!pJ.os."

JUSTIFICATIVA

Constituinte José Ignacio Ferreira

r;r------I'I.I.....,tcl»lnde/.VKll...do

r.r------- run/""...' .. &l:lo, -,

IE/'IlENDA 1P1198 -

'1It./"""T"...~h- __,

EMENDA SUPRESSLVA

Suprima-se o § !lil do art 81 ••
O § 2a passa a ser parágra fo !jnico.

JUSTIFICACAO

A Constituiçllio já tem mecanismos suficientes para
coibir e punir a corrupção administrativa.

Por outro lado, no texto nao consta tal competência
ao eolendo supremo Tribunal Federal. Caso nll.:o se corrija
o.isslo _ para o que ta.bélll apresentamos emenda _ deve
suprbtido o par4grafo.------

Just1f1cat:1Va' Como o aqul dlSPOStO entra mU1.t<lS v~

zes em choquc com um<l prescnÇa avnssal<ldora do Estado cm nUl
tos Campos em quo n:io Se devia fnzer prc:'cnte esse dJ.sposl. t~
vo v~ra a conformar a rco.l1dado com o dlSpostO conStl.tuclonn.!.
mente

IEMENDA lPt1976-6
fJ

JUstlÍ1.catlva r: dJ.spositlVO que J.nstrumcntall.s11 o
propóslto ]:i ueclnrndo a nível pnnciPiOlíglCO da pl'lmaSUl

que deve ser dada ii bvre lniciat1va. senlo a ~ntcrvenção um
proccd1.mcmto excepcional, ~ô pode ocorrer1dcpois de devlda
mente fOrJlal1.zadas as causas que ensej3Jll li sua deflagração.

r
-IUTelou1"".';"

~- A!htlVa -Jart. ';03, § sq)

Art. 303. § sq O Estado apenas cn.arêÍ empresas pú

blicas, socledades de cconomu rnlsta e fundações públicas P.;!
:ra supru' atlvLdaues que não possam ser prcendudas pelp se-

- ---LOl'"-rrrTvatlD7"Tllclus-ivc-cnrraglmcr-dc concc:,s.lO cu pcrnJ.s:,:io.
---.........--- respe1tados_os_dLrcitos e~gatJl11t1us lndlVLdualS e após ver!:""

, fJ.car, em tcmpo n ser determinado por lel.. a l'lefl.cl.êncUl

pnv:lda, vedau.l a dcClnrnç:io'préV1.a de tnl l.mpossJ.blIldaue.
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Emenda modI f I ca t I 'Ia

---lu'o/."nl".. ~h _

o parágrafo 2'?,do art. 38, deva ser eliminado

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EHENDA SUPREiSIVA

- Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:

Art. 37: Qualquer cidadão ou partido politico é
parte legitima para propor ação popular que vise a anular atos les1
vos ao patr1mônlo público ou de entidades de que o Estado partlcip;"

-- ... , ......f~...'.io/'........iol-------,

-- .uroh~'I'r'caçb, -----__.

do texto do Projeto.

o dispositivo trata de tema que, do IIl8smo lI'lOdo
que o "caput" do.art. 38, do erejeee, tem stdo regulado em norma ordinária e não li!.
~roos por qu~ alçar a nfvel constitucional o da titularidade, inclusive a subsldl!
ria, da açaO penal.

[:J"~~~'''~

p$';'0lJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

,un"".."ICJ'~lo----- __.

o art 52, V passa a vigorar com a seguinte redação:

Pelo projeto I é de competência da união legislar s.Q.
obre atividades nucleares (art. 54, XXIII. v).

E são dados ao legislador ordinário. de pronto, ce!
tos Líneeaentce básicos previstos no XXIV do mesmo artigo
mais o que agora propomos.

Os dep6sitos de dejetos dependem, pelo projeto, de
prév!a autorização do Congresso Nacional. Mesmo este ficará
adstrito li regra ora incluída, para que interiorizadas em z.Q.

na de baixa densldade demográfica seja preservada a saúde das
populaçi:ies.

JUSTIFICATIVA

Art 52,
V - A Plataforma Continental, em ccndorafruc com os

~Estados e Munic!pios marItimos, na respectiva faixa de frontei-

ra~ ~

<,

EMENDA lP119B5.S
~ Constituinte José Ignác·;~.l.-Fe-t-r-ei-r-a-------'

[!J Plenário

l;]:-;~~;'=:J
I:~;~I

rud""'/n..... Aef'"'~ .....Ae _

renee firlllBdo na teoria do Estado e nas r.tcees
di doutrina sobre o Direito Constitucional posf tfvc brasl1eIro,no
caso, que o Distrito Federal é uma unidade federada~.

Ora, isto é, entre outros aspectos, quanto
não ser uma unidade estatal ou originária (no modelo clássico do
Estado Federativo) propriamente. Resulta de uma cr1açDo ou ficçAo
jur!dlca, por força do consenso das unidades federadas pr6prias ;
assl. como a UniDo.

EnUo, no que cabível, o Estado-membro é o pa

• dmetro ou ret"erencial em que se pode (ou se deve I" "~9an1zar o oF.
E se nos Estal::los se tem, legislando, uma Asse!!!,

bléía Legislativa (sem o adlel:1vo, mas estando claro que' esta
dual) nada impede que, de igual, o tenhamos para o Distrito Fede
ral, em lugar de Câmara, por simetria.

Evitam·os, pois, por desnecessária a expressão

Distrital, tanto em relação à~ Legislativa como a~
.!!.!.!!.2! (que ninguém suporá que se tratará, no caso, de estadual).

li! Plon;,'o

"EMENDA lPl1982·1
[TI Co",tltulnto Jo,. I,n;clo Fo".l"

JUSTIFICATIVA

Art. 62, IV;: Lê-se a seguinte redação· - Suprima-se o § 30 do art. 390
I

JUSTIFICATIVA

Hã que dlStinguir entre a ação popular, tipico
exerc Ic tc da cidadania. com legitimação do cidadão e dos partidos

politicos, das ações coletivas para a defesa de tnteresse difusos,
para as quais o Projeto já prevê a legitimação do MP, do Defensor do
Povo, das associações e Sindlcatos representativos de interesses s~

ciais e coletivos

Quanto ao ma15 ê preferlvel manter a fórmula da
Constituição vigente (ressalvada a maior amplitude dada ao conceito
de "patrimônio público·). que jã permite a ação popular contra atos
lesivos. conquanto não llega ts , conforme pre 1ec1ona, entre outros

José Afonso da Silva. atê porque a redação do Projeto permitiria o
uso da ação popular por simples ilegalidade, equiparando-a a uma
ação anulatória •

Flnalmente. a supressão do § 39 do ar"'t. 390 deve
se i circunstância de estar ~opular nele contempla contida na

preVlSta no art. 37. dirigida tanto ã conduta comt ss tve quanto ã
olli~siva, segundo doutrIna e jurisprudência pacificas.

rr!Moã'=:J
rÇt';'§

JUSTlFICAcno -

visa dirimIr as dúvidas sobre participação dos Est~

dos e Huniclpios nos produtos extraídos na Plataforma Contine!!

tal.
Ainda recentemente, o Município fluminense de Nit~

rói requereu par t Ic ípação nos lucros advindos da exploraçlfo de

petróleo na Bada de Campos.
SUo propostas oriundas dos mais variadas setores da

sociedade e das diversas correntes partidárias, que apresenta 

mos ao exame e aperfeiçoamento da Assembléia Nacional Constitui!!

te.

§ 111 - Bras'1lia, sede do Distrito Federal. é a cap!

tal da União".

m---------"---U..Of~US"tI~.çb
EMENDA MODIFICA TlVA
Dê-se ao § 111 do art. 49 a seguinte redação.

EMENDA lP11986-3
[!J Constituinte José Ignácio Ferreira

pr;;~;~

[IT?i'yJ!jJ

lP11983·9
Constituinte José I nido Ferrelri

IV • Autonomias administrativa e financeira àS Câmaras Hunl

cl pa l s , que possibilitem o pleno exe r c Ie t c de suas atlvld!.
des legislativas a flsc:1llzadorils.

o maior qualxu"'~ dos Vereadores da maioria dos Hunic1plos
brasileiros diz respeito ã hipertrofia do executivo municipal, o
que, de resto, se observa tilmbéll • nrvel estadual e federal, se.!!,
do uma tendência comum ao mundo ocidental a partir da queda da

bolsa de Nova lorqul, em 1929.

O texto expresso chegil a um pon ec em que muI tos HunIc r p Ios
J- estio' o de plena autonomh, quer administrativa, quer fina.!!.
celra. AssllI pode atingir-se, ",elhor ao desiderato de as Câmaras

.. re. órgãos efetlvament~ legislativos e flscallzadoros.

JUSTlFlCATlVA

Emenda Aditiva.

EMENDA SUPRESSIVA er-;;;;;;~

rrtt";l;}IJ
' ••• Ofl.IS••''''&o:io __.

Art. 235 -"Com a Magistratura e o Ministério
Público, o advogado presta serviço de interesse público. cons
tituindo, com aqueles, elemento essencial ã administração da
JUstiça" •

§l9 - "compete ao advogado. além de outras
atribuições previstas em lei, defender esta Constituição e as
leis, colaborando para a eficiente administração da justiça".

§29 - "O advogado é invioláv~i no exercício
da profissão e no âmbito de suas funções, ressalvados os casos
de calúnia, difamação~, a que se aplica apenas a Lmu-,

nidade processual".

EMENDA MODIFICATIVA

-Desloquem-se o art. 48 e seu parágrafo único, o
ece, 186 e seus parágrafos e os parágrafos 29 e 39 do art. 55

para o Capitulo VI do TItulo V f que se intitu1ará "Da Advoca
cia" e que terá a seguinte redacão: (se aprovada a nova subd,!.
visão do Titulo V, a ?artir do capItulo V, "Das funções essen
ciais ao exercIcio dos podeles". a matéria integrará a Seção I,

renumerando o atual capItulo V como seção II}:

Art. 237 - li Ordem dos Advogados do Brasil, en
tre outras atribuições constitucionais e legais. compete:

aI defender a constitui1;;ão, pugnar pela boa apl!

cação das leis e contribuir para o aperfeiçoamento das institui
ções juridicas,

b) integrar necessariamente ôrgãos instituldo5

para a defesa dos direitos individuais e coletivos e
comiss6ee examinadoras para concurso de. ingresso em qualquer

carreira juridica. em todas as suas fases.
c) ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.

Capitulo VI (ou seção I do Capo V:

Das fun1;;ões essenciais ao
exerclcio dos Poderes)

DA ADVOCACIA

e §§.

SUBSEC!O I - DISPOSICOES GERAIS

Art, 236 e §§ - Renumerar como talo art. 235

..........fco.".lo/lllKu'..lo

Plenário

EMENDA lPl199i:õ
[IJ Const.ituinte José :Ign~~O~o Ferreira

'U• .l.'OfcO"'Uiof'""~."'''io

A proposta visa a uniformizar o tratamento da dis
pensa de custas e õnus de sucumbência nas ações de qar-ant ta , -

EHENDA HODIFICATlVA

JUSTIFICATIVA

- Suprlmir o§ íintcc do art. 37.

o art. 41. deve si tuar-se no local em que o tex
to constltuclõnãl, sugerido pelo Projeto, trate de advocacia. Capftulo :J! , ond;
couber,~ T1~]lI:.. --

~

EMENDA MODIFICATIVA

, -----------_IU'O"~....I<.çao _

- Dar nova redação ao art. 41, acrescentando ao
texto a seçu mte expressão

liAs ações previstas no art. 3Z são gratUltas, re,!
pondendo o Estado pelos honorãnos advocaticios quando o autor for

• ent tdade benefrcente ou associativa de ãmblto comm f tãr tc , ou pessoa
fisica de renda familiar mfer tor a dez salários minimos, ressalvada
a hipótese de lltigância de mã-fé".

o prop6sito da sugesUo em tela é óbvIo: trata-se de
corrigir equívoco Inserido narcar ta em vigor e na projeto,qua!!
do declaram que o Distrito Federal é a Capital da União.

Na realidade, no território do Distrito Federal, .!
cha-se encravada a Capi tal da União, que é a cidade de Brasí
lia, onde está,igualmente sediada aquela Unidade federal. Não
fora assim. todas as RegUles Administrativas, ou assim cham~

das cidades-satélites tambélll estariam alçadas à condiçlJo de
Capital Federal, o que não se coaduna COIll o sentido das disp,2.
sições constitucionais e legais que cuidaram da implantação da

atual Capital da República.

tJPLENARIO

EMENDA lP11988-0
ÇJCOOSTITUINTE JOS~OOiM-------===:J

EMENDA lP11987·1
[ICONSTITUIHTE JosE lGNAClO '~~'RRElRA

[:J-;;~~;;'~

f'l~;;;;fl!J
.~I.JOIOfCOM'stl.fl""~ •• ,,,b

O abastedmen~o nacional de petróleo constitui um intri!!,
.eedc conjunto de atlvidad1'!""-integradas, que, não podem ser super1!!,
tendidas senão através de Ulll poder único, que centralize as dec.!,
eões sobre a matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma

política estreitamente relacionada com aspectos os mais relevantes
do interesse público e da segurança nacional. Essas atividades vão
desde a produçêo , a tnpor tação do petr61eo bruto, do gás natural
• seus derivados até a entrega ao ccnsuatdcr final, passando pelas

flses de reftnaçâo , em suas diferentes etapas. e do transporte,por
condutos ou não E absolutamente necessário que a fixaçl:lo dos pr!:,.

ços dos dí terentes produtos dessa complexa indústria sejam estabe

lecidos em função dos mais variados fatores, para que sejae aten
didas as diferentes conveniências dos segmentos que deles se aba,!
teeee e dos reclamos da economia nacional como um todo. Isto a par
da necessidade do estabelecimento de quotas e preços adequados p.!
ra as diversas regHles do pais, de modo a serem atendidas as suas
diferentes e diversificadas pecullaridades. Huitas vezes é indis 
pensável que um produto tenha o seu preço fixado acima do nível I

normal para que seja compensado o beneficiamento de cút.rc , com um
preço definido abaixo desse nível. E:: também frequente _ e mais ai!!,
da em rereçac ao gh natural 'que o mesmo produto tenha preços
diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes

.regUles do Pais. Tudo Isso requer anállses e avaliações técni-
cas e econômicas extremamente complexas, que hão di ficar

.cargo de um só responsável pelas diretrizes adotadas.

Por todos esses motivos, a legislaçlJo atual concen _
tl::;,a no Con~~lho NaciQ(lal do Petróleo, que se Inclui na Estrut~

ta a~sica do·HlnisHrio das Minas e Energia, a competência p.!'
ra "orientar e controlar a política nacional do Petr6leo e do
carvao mineral 11 •

'l_nfIVlT"..ao:1e-----------,

Suprimir o inciso V do artigo 57

DA' lP1l984·7

l: Plenário

r.r----.------Tl"'."~II"..ao:i. __"

.. • Constituinte José Ignácio Ferreira

Acrescente-se a al!nea ~ ao ite~ XXIV do art. 5"

e) fica proibida a estocageJIl e o acúmulo de resíduos
atOmlcoS" nas ilhas oceânicas e na faixa litorânea .!
té 3DO Km do interior do País, em áreas de baixa
densidade demográfica.

Pretende-se dar colocação topográfica adequada
~ao dispositivo. que nos parec. enrillzildalllClnto preso ij advocacia, embora referente,

também, a exercfclo de direitos, liberdades e prerrogativas da pessoa.

Por 'dClJlills, dá mais consistência ffsla ao ele!!,

co de disposições sobre a advocas;la, .I,ter de especial valia eo <Msempenho de um
dos principais aspectos da soberanl., a prestaçio da Justiça.

Subseção :II - Das Procuradorias Gerais da União,
dos Estados e do Distrito Federal

Art. 238 - A Procuradoria Geral da União é o ór
gão que a representa, judicial e extrajudicialmonto e exerce as
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Da Advocacia

capítulo VI (ou secãc I do cap.vl

_ Art. 235 - "Com a tfagistratura e o Ministério Pú

blico, o advogado presta serviço de interesse público ..-ccnst.Lcurn-.

do, com aqueles, elemento essencial ã administração da Justiçan•

-------.rcUo/lUl"..e.e1o --,

seção II - Do Ministêrio Público

A proposta visa a distinguir os Poderes da República,

que exercem a soberania do povo (art. 39 do Projetol dos -órgãos

e pessoas essenciais a seu exercicio, englobando na Seção atinen

te à Advocacia as Procuradorias e as Defensorias,' que a integram,

como espécies do mesmo gênero.

JUSTIFICATIVA

'IN ~ .

v) A publlcldado dos atos processuais sOlllente

poderá ser restrita pela te r quando a Intimidade ou o Interesse social o ellOiglrem."

üê-se nova reda~ão ã a l rnea "v" do inciso XV do

El1EHDA MODIFICATIVA

"Art. 12 - .

JUSTIFICATIVA,
Antes de assegurar o sigilo dos atos proces

Suals COIllO exeeçâc, a Constituição deve gilfanttr sua publIcidade, como regra g;
"I

art. 12.

t:-~;;;'-I

[-l$'7iB

EMENDA MODIFICATIVA

PI.••••,'''co.'.o1o/'.,..O.,'d..

_ Desloque-se o art. 48 e seu parãgrafo ~único,-para

o Capitulo VI do Titulo V, que se intitu1ará -ne ãdvocacLa"
que terá a seguinte redação: (se aprovada a proposta de nova sub- ...

dJ.visão do Título V, a partir do capitulo V, "nas funções essea

'~ciais á administração da justiçan, a matéria integrará a Seção

I, renumerando o atual Capo V CQm a Seção,III.

§19 _ ncompete ao advogado, além de outras atribui

ções previstas em lei, defender esta Constituição e as leis, colab2
rando para a eficiente administração da justiça".

§29 _ "o advogado é inviolável no exercicio da •

profissão e no âmbito de suas funções, ressalvados os casos de ca 

lúnia., difamação e inJúria, a que se aplica apenae ve, imunidade pro

cessual"

tI Plenário

EMENDA lp11994-4 ..... _
(J Constituinte José Ignácio Ferreira ~

Subseção III - DAS DEFENSORIAS POBLICAS

Art. 240 - e instituída a Defensoria Pública

para a orientação e a defesa, em todas as instâncias, dos Juridi

camente necessitados.
§19 _ A plica-se aos Defensores Públicos o dis

posto no §39 do art. 238.
§29 _ Onde não houver Defensot'1a~ Públicas, os

Estados e o OS. prestarão assistencla j ur Id.í.ca aos necessitados

por seus procuradores.

funções da consultoria jurldica do Executivo e da Administração
em geraL

§19 - A União será representada,. Junto ao Tribu

nal de Contas da União, por procuradores designados pelo Procu 
radar-Geral da União.

§29 _ Renumere-se como tal a §19 do art. 186

§39 _ 05 Procuradores da União ingressarão nos

cargos iniciais da carreira mediante concurso público de provas e

titulas, sendo-lhes assegurada paridade de renumeração com o 1011 
nistérl0 Público, quando em regime de dedicação exclusiva.

§49 _ Lei complementar, de iniciativa do Presi

dente da República, estabelecerá e organizará a Procuradoria- Ge

ral da União, que absor.verá os órgãos consultivos e Judiciais a

tualmente existentes.
§59 _ Renumere-se como talo §1l9 do art. 186.

'Art. 239 _ A representação Judicial e a consul

toria juridica dos Estados e Distrito Federal compete privativa 

mente a seus procuradores, organizados em carreira, observado o

disposto no artigo anterior e seus parágrafos 19, 29 e 39.

JUSTIFICATIVA

A proposta visa a reunir no gênero "advccact.a"

todas as funções que lhe dizem respeito.
Ademais, o art. 48 e seu parágrafo único estão e

videntemente deslocados, sendo que o assento constitucional da
advocacia deve encontrar ubicação própria, Junto com o Ministé

rio Público, englobanilo as Procuradorias e as Defensorias quanto à
OAB, trata-Ge, em parte, da constitucionalização de preceitos Já

existentes em lei ordinária e, em parte, de atribuições que lhe

são conferidas pelo Projeto.
A modificação atinente à Procuradoria Geral da u

nião visa a atribuir-lhe funções consultivas, que ficaram. sem a§.
sento constitucional no projeto e que devem ser reunidas no mes

mo órgão, corno ocorre com as Procuradorias dos Estados e do D.F.

Pela mesma razão, hão de conferir-se ao órgão as atribuições de

representar a União junto ao Tribunal de Contas, assegurando-se a
seus membros paridade de remuneração com o MP, quando em regime de

dedicação exclusiva.
A redação sugerida para as Procuradorias dos Estados

e do DF deixa intacto o regime previsto nos 1i§2ge J9~0 art. 55.
Quanto ás Defensorias Públicas:-apresce\1,;:'"lhe-se a

importantíssima função pré- processual,de orientação e st4 estabe

leceu ?erfeito paralelismo entre seus membros e 05 Procu~adores.

Reintroduziu-se, também, no texto a previsão do Parecer da Subco
missão dos Estados (par. único do art. 23), atr~buindo, apenas

subsidiariamente, os serviços de assistência Juridica aos procu

radores dos Estados e do DF.

Art. 236n§ .=-nelJumerar como talo art. 235 e !iS.
Art. 237 - ~ Ordem dos Advogados do Brasil, entre ou

tras atr~buições constitucionais e legais, compete:

ai defender a Constituição, pugnar pela boa aplica _
ção das leis e contribuir para o aperfeiçoamento das instl.tui _
cõea Jurídicas;

b) integrar necessariamente órgãos instituídos para

a defesa dos direitos individuais e cof.ecavcs
comissões examinadoras para concurso de ingresso em qualquer

carreira j ur IdLea , em todas as suas fases;

c) aJuizar ação direta de inconstitucionalidade.

JUSTIFICATIVA

o art. 48 e seu parágrafo estão evidentemente deslo

cados, sendo que o assento constitucional da advocacia deve en

contrar ubicação própria, junto com o Ministério Público, e in
cluir a Defensoria Pública, que é uma espécie do gênero Advoca
cia.

Quanto ã Ordem dos Advogados do Brasil, trata-se, em

parte, da constitucionalização de preceitos Já eX.l;stentes em lei

ordinária e, em parte, de atribuições que lhe são conferidas p~

10 ProJeto.

EMENDA lP11998-7
I'"'CõiiSTiTUiNTEJDS~-,GiiÃc-,·õ"M,;iiÁ--- . ---- -----) prn·'PH'Õ. ---I
[lPL""" ~•.._,..."..",~.......-- . 1,]~'7~W

EMEHDA MODIFICATIVA

üê-se nova redação ã DIInea "g" do Inciso XV do

ar t 12:

"Art 12 ~ ••••••••••••••••••••••••••••••

XV~ .

g) Hlnguém seri considerado culpado atá o trân

sito em Julgado da sentença pena! condenatóna. 1I

JUSTITiCATlVA

A proposta visa apenas a carõlcterlur mais te.=.

nlcamente a dencmlnada "presun~ão de Inocência", expressão doutrinariamente crlt!

eãvet , mantida Intetramente a garantia do atual dh;posttlvo

.u...... /eo."'1<I/.I>OU.... '1oo _

"' "no/~unmc.ç1e

27.

EJoU:NDII. MODIFICATIVA

De-se nova redação ã alInea "h" do inciso 11 do art.

h - "são inelegiveis os condenados em ação popular

por lesão patrimonial provocada à uniiio, as ecues e Municípios, após
trânsito em Julgado da sentença que expressamente aplique a penaLã

.. dade, salvo os reabilitados conforme a lei."
EUENDA :10DIFICATIVA

rry;;;'=:J

fI1;'~JNJ
;------_Pl.uí_/eOMI"lo/'lJ'eul••ÍlI_~-----_,

PJ Plenário

EMENDA lPl1992·8
I'"' Constituinte Jose Ignácio Ferreira

El.fENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

.UT.IIU.. 'Ie04;l. -.

J.2,
_ supr tne -se a expressão "pr tvada n no al"t.J1. VI.

- Supr team-se os §§ 19 e 29 do art. 38

>6USTIFICATIVA

1\ proposta visa a restringir a abrangência do atual

dispositivo, se j a porque a ação popular pode ser utilizada para a

proteção de bens niic patrimoniais, seja porque o amplo rol dos lit!!,

consortes necessários acarretaria a incidemcia automática da sanção 
de inelegibilidade sobre pessoas que eventualnlenl:e teriam' tido part!

cipação mInima no ato lesivo.
Ademais, é preciso deixar a critério do juiz, caso

a caso, a aplicação de penalidade drástica como a inelegibilidade,

não olvidando o princIpio da presunção de inocência, que alcança os

111citos administrativos, de modo que é necessário aguardar o trâns!

to em julgado da sentença condenatória.

JUSTIFICATIVA

- üê- se nova redação ao art. 38.

Art. 38' " Alel regularã a ação penal popular
subs tõ i âr ta da pública, seae qual for o crime. desde que sua per-se
cuçao processual não esteaa ccndrc tcnade a queixa ou representação"

l'l-;~~'~ --I
1;J~1~il

---__• __ - '1I10/lUl"'or;.~ ••

EMENDA MODIFICATIVA

r-";;;;;;-]
~"ôill

Altere-se a subdivisão do Título V tÔa Organização

dos Poderes e Sistema de Governo) a partir do capitulo V, que se

denominará "Das funções essenciais ao exerclcio dos êodeeea" e

que se comporá de duas seções, quais seJam:

A proposta visa a distinguir os Poderes da Repú

blica, que exercem a soberania do povo (art. 39 do proJeto), dos Ó!.
gãos e pessoas essenciais ao exercicio da função jurisdicional, en

globando na Seção atinente à Advocacia as Defensorias Públicas, que

a inte4ram. como espécies do mesmo gênero.'

-Altere-se a subdivisão do Titulo V (Da Organização

dos Poderes e Sistema de Governo), a partir do Capítulo V, que se

denominará "Das funções essenciais à administração da Justiça", e

que se ccmpcrã de duas Seções, quais sejam,

Seção I - Da Advocacia
seção II- Do Ml.nistério Público

!I' Plenário

EMENDA lP11996-1
I: Coestitu' ete Jesé Ignácio Ferreira

A emenda visa e reunir os dois dispositivos existentes

no projeto, expurgando-os de expressões inúteis e estabelecendo o

paralelo com a Procuradoria Geral da União, a cujos membros outra
Emenda de nossa autoria assegura a paridade de vencimentos com o
MP, quando em regime de dedicação exclusiva.

PI......O/U..."II/''''"••114 -,

EHENDA tiODI FICATIVA

Dê-se nova redação aos §§29 e 39 do art. 55, substitu~!l

do-se pelo seguinte:

§29 _ A representação Judicial e a consultoria Jurídica

dos Estados e do Distrito Federal competem privativamente a seus '
procuradores, organizados em carreira, com ingresso mediante con 
curso público de provas e titulas, observado o disposto nesta Con~

tituição relativamente ao órgão correspondente da União.

De~se nova reda~ão ao Incho 111 do art. 188, para suprllllir-se a

expressio final "e a classe de orlgem".

JUSTIFICATIVA

•• 0"'lU•• ",C04;II -.

EMENDA lPll993·6
[IiCOH5TlTUIHTE. JOSi IGHAI... o FERREIRA

EMENDA MODIFICATIVA

A expressão que se pretende retirar faz com que se leve em cons.!,.

'deraçio. na prOlJ'lOção do Tribunal de Alçada ao de JustIça, a classe de oflgem. de 1"2,

do que o magistrado. que Ingressou no Tribunal de Alçada pelo "qplnto" constituclo 

nal,contlnuarla sendo considerado Integr~nte do Hlnlstêrlo Públlfo ou advogado. Imp!.

de·se. com Isso. o acesso dtreto dos membros dessas classes .aos ;r1bunah de JustlÇ4

que fica.. constlturdos exetestveeente de magistrados.

Seção I - Da Advocacia

Subseção I - Disposições gerais

Subseção 11- Das Procuradorias Gerais da União

dos Estados e do Distrito Federal

Subseção III - Das Defensorias Públicas.

A eeende visa a ampliar os casos de ação penal
popular subsidiâria.!que por definição só tenl aplicabilidade ee ca
so de ausência de iniciativa do H.P., deixando ã lei ordinária SUl
regulamentação, com o que fican. absorvidos os §§ 19 e 29 do dtsposi.
tivo e se evita a expressão ação penal "privada" subsidliril.
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flYoTi'RU
ffiJ~'-eJ

I
AlUis, a AdmlnJstraç'o de Casa tem tido probhus COII I

esse proeeho ded. e edst'nela .U de organlzaçOes Que cOllerelaUz...
essa eUvld.de

... Coaa'Üt'll1vi.. lia 'táriOI PS{ já 1.aurl-

ha a part t oi pa9io 11Mt.ra'lla.1~ JIIla 1..--. 4u .prnu lIQt _l.s JJ.
Nl~1 1nali.....1II I :ro~ ... 4h~s~ JIIIl. al.,_ ..pita

11s\& 4. PI'Ollu.çio. I. IID'" .,u.a1 eo..t.1t1ll."" Mo f'op à "-era cenl o sraaa.l.
'ka .. 1J11;~ do Va~ 11& 'I1.4a • _ 4a--.ol~ da, -.)11'•• GIIB

_Ucd~ .,. lu.os Ii uoapo10aa!Ha1a, _ ...._, 4111aa40, 110 aat.Mto,

o ••taballOiunto 4u tinVi..... ,......WO. pp'1. • lei DI'di.aária••té :boJo _
alo lrr1.OC"JIt.. da __ ari-...ato ,jur{41ao.

• un ... lnt.IftPo Ela rida o • dnamoIY1.

.....0 da _proua .1J'aÚ .. pu1Jo1~ obr1.tBo'tÓr:r.. DOII

l1G'OJ lU.. rwgoc1açDn c:olet1vu.

.... propoa\e. ona"l lae 41.zoetris..

• 1SQ\I81........tro•• 411 folWa .-nV1oa,.~ to4o o 1IrIl 4a ""'_1.
doNlI • 1.0IIDo -...... 4u _........ 1.. _ ..... q 1nMM4u

DO oon.ta:t41 •·..n.1.N !lo ....filio da II1ilri lIOOIllâaaa MM. "''br1.p _
..........--S~ ooatilllll, ....tIrt. a ib1ri1ll.d2' lIG"tIIt. a.. I'e'"'

w1:ta40. PJaiU... IU'& oa tna1Wo:zoM, .. 1' tInptóna, _ 0DIlt0nIicla-

4e _ o 41spono .. .ar-aaw ........
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PLENARID

JUST IF ICAÇAo

., - As ellpres&$ e enUd.des direta ou lndlre

tallente contro1&Cles pell Unilo recolheria, obrlg.torl~
.ente, todos os seus trlbutelS nes instltulç&es finan_
ceiras oficiais 'ederals •

Acrescente-se pu'grafo ao ut 284 do ProJeto de Con!
tttulçlo. eo. a legu1nte nU.çlo

A centralluçlo da arrec.d.çlo de tributos fede-nls

nas InstltulçlJes fJ.nanceiru oflc1al. feClerah per.IUr' melhor eco
trole e .dIlJnlstr.çlo dos recursos pubUcos, propJclando, asslll,
oUmluçlo ec fluxo de cah .. da Unllo

EME!I'IbA !IPl:zol)5:5
t: Constituinte LU;Z HENRIQUE

Transladado •• I 1" o atual Pará.rafo Gnico 40 art.. 400, seja-lhe
acr.scentado o sltlulnte

.:usrIFlCATIY"

IncluI-se o Art ( ) 0011 ...guint.. redeç'o.

Att. ( • " re...hío de proventos de qUllI t.ut.. o C.put dJ Qrt.'O

.ntetlo~ • uh ConsUtulçlo. ser' etetlJ.d. coe bue

n. \o';Uld,:le dti resur,or.ç'o, l.,clu$!v' ,dn go:nlfl

c.çBea e ..'nt.~n. pn'dn'!"\t.,. lje'llde e Plrc.bl:l' p!

lo ur-.'ldo:-. I••thld'dl!,... Igu,1 c,teguth runc1::l

n.l e poslclon••,nto.

Relvincllc..-J'9 ~e ... revh.o MJ!' .r.r....JI"'j' c... t»le tw toUolló.!ode

dt [-.ut'IÇio, irclulLve dH vntifL 8ÇDe'S. pnq,a ,......... !lleNlÓ)r ,;aosrtttdo.

se 1'>DJe • .J':lvl \tde ..U ....... cu1.d9rs. :se ~JlI",l:' .... IPOS*'ItllO)rh por t .....

lU dIr Mrvlço In 1If1Q') se nto "u.-,"" OJIIcondp;Oes di! lneoJ'POf\'r, fO' saJ-'l

proventos. Ii Q~t1rlr.lçDes iIt ~",~, r'lQ., 'MU$ ..... 101" e "rcen~ls ,.x1.lllo"

"I l' .. Qualquer penol poderí pr~oYer e. juha • re!lpobsabllid.!
_ doi árlios veicula40rel e dos alltores, da propa.anda '

con.la1sta do ilcool e do Euo ou dOI que d.iY\11aQ proara
... Q e::dbiçio do lIú e provocação da sexualid.de. capU:!:!;

lados COIlO transarenio doIas a peh lei ordinária."

E"::'~'.'V'. orSPOsrçOES '.""'ORlAS I 7(fli::4J iC/ ....~

PL!:NARIO

EHDDA SUPRESSlVi\

DISPOSITIVO DtENDADO leua!. do lncho UI. do ArUao 12.

Supr1ma-ae ~. letra 1. 40 1nclso IlI,

do Artl90 12 e palavra !!'~

guint..e redação'" •

DtENDAHODIF1CATIVA

DISPOSI'I'IVO P'tENDADO 1nc1.0 VI, do lfl.1't1ao 312

Di-se ao 1nciso VI, do Art190 172.

Vl - suoeraçio das deugualdaóes It du.

cnm1nações reglonaJ.s, .oeiaia, racla 

loS e rellg105es·

JUSTIT1CAC),O

Nio hi aotlvo alg'WlI para o uso da expres

são étn:tcas ao invés de !açiaiS A concelt\oaçio d. etnla.

COlIIO grupos est&nGues vinculados por laços de fUl!lla e cul

tura prõor1a - portanto. autônOJl\illS dentro da vida naCIonal 

tlão se enq..srB na rEllhêade brasi1E~lra Tod()s são bral'ile ..

tOS e, por conseguinte, Jeals poderi t.aVf:'r <!i5cr:lnl.,açõe.

por questão étnlc.s, ConlO sugere o di5?Osit:1VO objt!to da

present.e IE:mpnC!a O MI'Srno não se ~ode dizer en relação i C!ls

crll'linaçio r.clal, latent.. e, em multo. cesc•• Já E-l-,pressa

lniE"nte Mar.' festAda

SOb e Dento de \'J.at" do OrdE'-Mento
: ...TiQ1C'~ bra5~JelrO e das relações soc1a1. j",ãa ex.1i''':.stI etni ••

no Pel&.. enou.ntc ~rlJDo' flllT'111arE's unl~O. por laço. do CQI"I

sanguH.e1ãadE' e t.raços cu::,.'t'ur.i 5 prõcrJ.o.. NO Br .~J.l. todos

os nascldcs em seu terr~tõ::'lo, salvo exceções da lei E'xcetlC.l.2;

nal. sio DraSJJelros hio eXIst.e!'" 9rupos ét.nlC'O$ reconne
CIClos legall'l.mte. exat.amente porque '!;.Odos 0& br"slle.1ro. es _

tio 1n~egr.do5 ao meSIllO regl_ Jurlc1co Mie há como a Ccm..
titulçio reDortll"-se 11 U~ fato 1nexIstente

EJI1EJ'tlM I 1PI201().1
fl SI_ SE'SIM

f'l

..1ILO ......

- IIII - ln~ .. ri'" o no ~lri

..to .. _prHI. .ara..... part101~ __ luazoo., ....

tiute 4btr1l1l.d.9iG u qYDta_, Ap. ou. BIM4a.correM. ,

_ r-o;io ãI '_po 4e a'lrriiOl 40 ...lário , 4& uaidvic!a

... 4a ot101âncd... , aontom- sri.'Ml.cld.o _ lei,·

I. tona. da UririlNlgM 60a lUlCl'O.,s,pnlo ••

IM proposta. tlae. 'opudo. Ú 101 ta«era! ..... 4:lratr1ao. o os JlU'ÜeUos f dlI

M'l.lLDto, oon.ta. una DMada, :rara q\lll a lal po", •• lapl••o1.lld& • HW; beqJ,

fío1oa fioal.-c'o at ..U'NdoSt

Pl-ú1.o

... ,u-..•".

,&ao CoMt1hll~.l!I d. ftr.1_ paI... Já 1nN:ri

rIlII .. Jarilo1~ 40. ka'bllhadore. 1». 1\102'0.4u _PN•• 40\,.. .,.,"'1•• 41

re1~. iWluafth.~. 4u ti.~rçÕo. ~nd.ao ",lo .h'.. _='.11.1
,. d. prad.\IçÜ. A.IlDftU .., 1 CoIIIIt1tul.~io _ totP i. J'qI'8 pnl a preoalt\l&

• hluPwio u 'I;nba.Ulad.or <r:l4& • no UM.nIDln-D'kt ... _preu _ puot1c,!.

,.çio nu lUlmN' ., ....pcdoa&2a4ll:te, Da ".'., ••ll1lan11o. ao -saio, o ..bis.

laoiaea:to 4u 41"tl'1l_ • PU'iM\nII puoa a lu .1'd1Dú1.• , ... 110030 aio iat. 

P'JI\. 4a 1»&" orp......._ ~41D'h

..... ,",JlQ.\a ••h.....18Cl. -.qql_ 4ln"rls••

• ualaa )'U'iutro" .a tona prlOll, ab:foanpado todA o WIl...... 6a '"'_1.
do to4o o ........ _pru.a8. ._ ..-1_ -JIII""Uo .., l_e1t1_ -

aolJtU't1J bn.a11&1ro 110 azcoe{""O ... athtda4e ...Dei ... -'.J."'~ la

.-l1.turação oorrt.a'bll, o.tio ......p4u .. 4l.trUlUlr 1IU'\ti 40 ... ~t;a40a 110

IIlth... para oa tra'balha4orea.

i1!!!1!liAil2

-.Art. )1J ...ela claa&sro)ll'1!I.9Õ" _'-nu _

k - lIt.ttft2'Ü Htiaot.o 1II'éTs.. o""'a 1A4an:1saçio _ 80_
"oo~t.•• •

Aorqoen~ o --.ua" • .&ri. 3lJ.~
..... o u:1at~M • os IIIoibMq,laId ..,

........,-""'-.M
PLENARIO

JUST IF lCAClO

Acrescente-_se ~ .... ao art " co. a segu1nte ret1a-

N. ~Poca em que se forllla .... o governo ldesl1z.do pelo
PresJdente Tancredo Neves IIUJto SI! fslou neste País de pessoas que d.

Unhe" Clols ou maIs cargos ou e.pregos publicas, Incluindo· se aí hlll:
bh os ln.thos civis e 1II111hras

De., resllllente-. é l.ment.v.. l que UIII p.J's COIIO

onde se .... crescente necessld.de de e.pregos, aInda se lluaa o POVO
co. a clflnc1e de deterll'llnlildos profissionais

H. lferd8de, "0 cl.sses pr!vllegI.du que Se mant~1II a
custl de u. l.enlO poder de bsrg.nha eleitor.l

Por isso, esta e-end. procura colbJr que lnel't.lvos 11111

tares, a.aJ'" coa0 J4 PfOPOIltOS psra os cJvls, ven"e•• ocupe r emprego;

n.s eshtlJs elll preJuho de u•• grande parcela de brasileiros jovens
saídos du faculdades

'al'a qu. não Ie .lel_ a in.ceUabil1dade da censun, coa0
lutnt8&Bto 40 eatado. pode.... canfil-Ia ao próprIo povo, Coa0 a!
'tor .. denúnCia. proaotor to processo de r ••ponsabil1uçio

·AolJca_se ao _illtar a prolbiçlo de acu.ular Dro

ventos d. Jn.U"Jdad.. co•• l"eauneraçlo de quelque;

cargo, ellprego ou funçlo publica, ressalvadas as tll.

ceçOes ~tevlstu no , 2'Õ1 do art 87 desta ConslJtulç'o •

hlüateaente, aio se pode adllUh tio elenelreelo exibict!!

ab.o ••I:ual Da teleVilio, Iln a propa.and. do alcoolisao • do t.!

......., 110& deaa1& • .,101 d. ee-unl~.ç'io,

JUSTIFtCAcAO

......,_......

Du&n.. de .ulhe rei de .... rias cid.ade, ao interior de Sio

'aula bO" enc..lnhan. ". abaixo-.ninado. cancla.ando nosso

int.r.... pelo t.a. e .u.ert.da ual base constituciond para que:

a. pai•• proc••••r as peuoa•• instrlJllento. que abus.. do poder

.. coa..tcaçio,

.1.

fJIIII!rtM [ 1PI2004-7
I'J C.n.tI tuJ nh lUH HE.fUO\Jt

DI-se li seguinte red.çlo .0 lnello I do .rt 118

·1 • tie .mIO ti, tl.,u feCletll ou do Sllnlda di

RePÚbl1CI , Ipolldl, nOlllnllllente, por UII terço, no .i.
n180, dos lIellbros de ulla ou outra CIS',·

JUSTIF'ICAClO

o processo de coleta de assIn.tu1r.s hoje adat.do Dar.

Que det.r.lnad•• proposlç~es poss.lII Iltr .prese~tades te.. se revelado

nlo ser sufto recOIIend'vel

.1 iDllaa1aaçio noe"l__ l'Uio la 4euPl'O _

srlavio ur'bara. &1_ i. niDOOnetlJlOJId..... N&1 ftl.- .. ~1 .....JII'O _

)11'1., aomaI..an,. já ... oorrol4& ,.1. unaQio, 4ad.& .. CIOat...1n «.-a
n. - NU pquu,\o. r._ &1pltloa "la 41t1oi1alaot. o .zpropr1.ailID OOnH

plrá .q1J1r1r i_V11l ••Illwlta .... o ft.lOI' r ..'bl40 a título «. I.nhn1l"....
..~ "..IN .. 1IOn11ir tal -

a::L'-vU .........." _u ~, JIIrialIo. "d1nIto._
~ta • pNria I .

EMEHOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO m"IENDADOI Art.lgo Ui e seu. parigratos

Suprtm..- •• o Art'190 ..,26 • "lü parigr. _
tos •

JUSTlrICAclo

A supre••ão do Artlao 426 e seus pari'iJrato.

Justlflca-a. nio .6 porque o leu. conteúdo i de.neee.úrlo ....

pr1ncipa~n'te. para evitar que o Projeto de Constltulção ••ja

por ele prÓpr.1o vIolentado aa pr1mJ.era hlpÓteae, • d••necea.l

dade ee detaonatra ?l!lo fato de C)lle a Un1ão ji •• t;i lnveatU.

da competênc1a prlvat1va para lE'g1&lar .obre popul.çõos lndIqe 

naa, lnclu.lve g'arantl. d•••1,1. 41relt;0., " recursoa a.lnere1.

e potenc1als de ener'91a hldriu.llc:. IArt. 54. XXIII, 1.tru! e
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Dê-se ao § 7rJ. do er t , 272 do Projeto de Constituiçllo,
elaborado pela Comissllo de 51stemBtizaçllo, a seguinte redaçllo,supr!
mlndo-se os §§ BR e 9rJ. do mesmo artigo:

! l , Ao mesma eeeeo, é a União a proprietária das terras ocupa

das pelos Indaos e dos recursos nuner-aí s do subsolo e potenciais

de energia hl.drãullca (Art 52. ãncasos VIII e X) Quanto à

violentação do próprio texto do ProJeto de Constltuicão, a n
põtese se confiqura porque o Art 12,lnclsD XV, letra ;. estab~

Ieee que ~ lei não preJud:l cará E! dl.rei to adoul ndo ~ .2. .!!!E. :22

ridica perfeito

ApoJ.a-se no Art 23, § 29 do jteqar-ent.c Inter

na da ConstJ.tuinte a supressão integral do Artiqo.

Tais dispositivos constitucionais, como sabemos, tem con
corrido para a moralização da administração pUblica brasileira:

I Ir ~ l obugatõJLia 4 "n.cttÚiio. no OItÇ4Ml.nto da4 tJlt.t.
dadu de. d.vte..i.to públ-tco, de tluba. necu.sâJt...Laao pag4lltn
ee d06 eeus di.bdol. COnUante.ó de pJte.catÕJt...LD6 jud.(.cú =
1Ú04. apltUentad06 ati. plUlne4..ILO de julho.

f !9 _ 4ó dotaçõu o/t.came.ntttJt.t46 e 06 cltidd06 abe/f..to6
.ót!.1I.ão c.onA.f..gnado.s 40 Pode.Jt Jud.(.c.úil!..io. 4ecothendo_4e aA
..uftpo.uttnc.utl. lt.e.Ape.ct.(.Vl16 ã: Jl.epau.(.c.i'o cOlllpe.tente. Cabe.
ao PJte.s4..dente. der TJt4..bunat, Que pItO&e-t.l.u a dec.uão exe •
que.nda. de.te/UlI4..nalt o pa.ga.mento, 6egundo 46 pOó64..bU.i.d4 _
du do de.põó.(.to e. aiLto.Jt4..Z4Il.. 4- 1eQu.eJt.(./lle.nto do eJtecfDlL PIL!
tr.1t.(.do no .seu d..tJl.e.ao de p-te.cede.ne.t.a., e depo4..lI de. euv.c
do o che&e do U.i.n.utiJt-tO Públ4..c0.t o 6 C.QueótJto da Quan.
ua necl!.6l.ãlUa. ã:6a.t.u&açtto do deb-<-to".

05 paganentos devidos ã Fazenda Federal, Estadual ou Muni
cipal são sempre feitos, rapidamente, acrescidos de correção m;
netãria até a data do efetivo pagcuoonto. -

Desde que é condenada a Fazenda Federal, Estadual ou Hunt
cipal, a parte pede o precatório e o apresenta.

Por Hm, o texto vigent.e da COnstit.uição do Brasil, de 24

de janeiro de 1967. com a redação dada pela Emenda COnstituci~

nal n9 1, de 17 de outubro de 1969, e-ee alterações feitas pe

las Emendas Constitucionais n9s 2/72 a 27/85, repetiu, em seu

art. 117. §§ 19 e 29 1 o «7' 112, da COnstHuição de 1967.

Os precatórios, como sabemos, são determinações ju4iciais
às repartiçÕes competentes para levantamento de quantias ali d,!
positadas, ou para pagamentos de indenizações devidas pela Fa':'

zenda Pública.

Nestes termos, podemos verificar que, desde a COnstituição
de 1934, ficou estabelecido que os pagamentos devidos pela Fa

zenda. em virtude de sentença judiciária, deveriam ser feitos

ordem de apresentação dos precatórios.

Ac.ont{!ce que o eee, 197, do Projeto de Constituição deixou
de acolher um dos maiores anseios daqueles que buscam o Poder
Judiciário para ver assegurados seus direitos de indenização'
contra a Fazenda pública.

lO .Art. Jo1:Js atuais Pl"'OCUl"ali:lres da Fazenda pÚbl1ca,pe!.

ten::entes aos quadros de ~ssoal. dos Tribunais de

ceeees dos Estados, é :faculdade optar pelo quadro

de pessoal da Procuradoria Geral do seu Estado,

pela carreira do Ministério P'Ú'::ll1co Estadual."

c) Art.1go 487

d) Artigo .488

OOUJA-SE, amE COOBm.ID PROJF;;['O DE cmsTI'lUICÃO, O 5EGUINI'E DISPOSITIro,

A SABER:

~TlF1CATIVA

EME1IDA ADITIVA _

DIS!'C5lÇÃOTRANSITIÍIUA - I) (Iv...toI

Os d'ispos!t1vos emendados irão ecezretar

ext,inçl1o dos entidaáes SESC/SENAC/SESIISENAI,que ficar:lo sem as suas

'fontes de receitas, respectivas.
Estas fnstituiçlles têm a sua fonte de rendaI

na contribulçao dos encresârãcs , calculada sobre o montante da folha

. de salários. Atuam nos campos da educaçll.o profissional e da ass,istê~:

I eae social, promovendo a ceneeã taçãc , especializaçll.o do trabalhador, ~

, Lém de integrá-lo na vida social.
Sobejamente conhecidas em todo Bras.i1, estas

tntidades proporcionam ao trabalhador e sua família alimentaçl:lo,

sistêncla médica e odontológiea, lazer e esportes.
COIll esta emenda procuramos garantir a cont,!

nuidade destas institulçDes sem fins lucrativos, que beneficiam

lhlies de trabalhadores.

r=~~~"~

fi~ãJã7l

5IMAD 5ES5IM

"§ 7rJ. Em relaçllo ao imposto de que trata o i tem 111.
resotuçãc do Senado Federal, aprovada pela maioria eb
sOfuta de seus membros, quando de iniciativa go Presidente
da Rep!:ÍbI!ca;-e por dois terços, nos demais casos.e.!
tebeãeceré i

I - as al1quotes aplicáveis'

8) às operações relativas fi circulaçDo de mercadorias
e às prestações de serviços. interestaduais e de ex
portaçl:lo,

b) às operações realizadas com lubrif1cantes,coml:!.us
~!ve1sI. energia elétrica e~;

11 - as alíquotas Illínimas a serem observadas pelos E.!
tados e pelo Distrito Federal nas operações e nas pre,!
tações, não compreendidas na letra "b" do item ante
rior, que não poderão, salvo deliberação em contrá
rio dos Estados e do Distrito Federal(§ 11, item VII) ,
ser inferiores àquelas fixadas para as operações Jn
teres taduars , reputando-se operações e prestações i!!,
ternas também as interestaduais realizadas para con
sumo final."

EMENDA lP12012:ã
[!J

rr;:~:~

rl!17~tmJ

Os obJetivos da sugestão são bastante claros.

Em primeiro lugar tem-se em mira livrar o pagament.o ms pr!.
catórios das intermináveis protelações a que hoJe se sujeitaJll ,

inclusive assegurando ao credor o direito lIquido e certo de s~

questro de receitas públicas para concretizar o adimple»ent.P da
obrigação, possibilidade-esta que atualmente se vê subordinada'
a boa dose de discric.:lEnariedade para a sua concessão, já que
depende de autorização do Presidente do Tribunal que proferiu a

sentença exequenda, ouvido, ainda, o Chefe do Minist.ério Piib11.l:a.

Em segundo lugar, se pretende garantir aos credores o di
reito ã plena correção monetária das obrigações, independente _

mente de qualquer novo cãlculo, estabelecendo, como na COnsti

tuição Espanhola (art. 135), a inclusão automática no Orçamento
de todos os créditos necessár.!os ao pagamento 'do débito. iDcla
aiva as parcelas correspoDdentes à c::o:r:re~.

Reconheçamos a juridicidade e a eticidade dos propósitos da.

presente emenda, para assegurar a incidência da correção monet!
ria plena, até o efetivo pagamento das indenizações devidas p!.

la Fazenda PUblica.

-Art. 90 - •••,: ••••••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo único .... Para efeitos deste artigo, a re
rnuneraçllo compreende o vencllRen~

to, as gratif1caçDes. os adicionais e as delllais
vantagens a qualquer título percebidos."

JUS TIFICACAD

Acrescente-se ao artigo 90, do projeto de Constituiçl:lo,
Quinte parágrafo único:

Já os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, sempre fei
tos através de precatórios Judiciários, além de demorados, j&
que tais pagamentos demoraJ!l, no mlnimo l dezoito meses. não alran
gem a correção monetária referente ao perIodo compreendido e~

tre a apresent.ação do precatório, para inclusão no orçamento, e
o efetivo pagamento.

Tais paganent.os, devidos pela Fazenda Pública, geralmente'
frustram a reparação dos direitos de particulares, lesados que
são pela alta depreciação da moeda naciohal.

Assim, urge que a nova Constituição assegure aos particul!.

res, ta_m, a correção monetária plena até o efetivo pagamento
das indenizaçÕes. e não apenas até a data da apresentação cb pr!.
catório.

DispDe o artigo 90. -Art. 90 - Os proventos da inatividade
serao revistos, na mesma proporçl:lo e na mesma dat;a. sempre que se 1110
dif1car a remuneraçao dos servidores em atividade, bem corno sempre que
for transformado ou reclassI ficado o cargo ou funçao em que se deu a

aposentadoria ou a reforma."
Os proventos do inativo sao calculados a partir do vencilllen

tu, das gratiflcaç"es, dos adIcionais e das demais vantagens a qual~

titulo percebidos pelo servidor enquanto em ativIdade, no momento de
sua aposenladoria

Por isso mesmo, sempre que se modificar qualquer dessas par
celas para o servIdor em atividade, deverao ser revistos os proventos
do servidor inativo. conforme determina o "caput" do artigo emendado.

Imp13e-se a 1ncluslJo do parágrafo para elidir toda dúvida de
a llca:lo a norma

•Plenário da Assembléia Nacional Con tituinte

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP12017-9
tJconsti tuinte MICHEL TEMER

r-r;:=;;~

CÇ!;j;~7PJ

EMENDA HODIFJ:CATIVA

DZ5POSJ:TXVO EMENDADO. ARf. 197

EMENDA lP12016-1
t' CONSTITUINTE OJENAL GONCALVES

o Artigo 112, da Constituição de 24 de janeiro de 1 967, a~

aeverou, que,

-Au. 104 - O,J pagllJnel1toA de.v,.(.daA pela Fa.zenda Fedeltal,
EAtadua.l ou Uun.(.c.(.pat, em lI.(.Jttude de 6entença. jud.(.uii ~
Jt.ut. 6aIL-6e.-ão na oJtdul'l de apJtellentacão d06 plteclItõJt..(.Oó
e ã: conta. dOA cJt.id.(..tOA ltupeê..t,(,vo..s, 6endo plto.(.b4..da a. de
A"!Inação de. C.a..so6 ou de pU..s04.6 nl16 do.t.etçôu oJtcamentã:
~6~.no..s cltickto.6 e:(bta_olt.ç~me.núlUo.A a.be1t.t06 pa.lta e.!

Pa...tãg.\4{o ún.ico .AlI dotacãu o\-tçame.ntâlU4l. e. 06 c.lted.(._

~h;nd:~~o~A 6~:~~i~~~~a~0~et~J~~~: ~~~~~1~~1~: ~:b~
ao PJtu.ufe.nte do Tlt.(.bunal Fe.de.lt.a.l de. Rl!.cuJt.6oll. ou con _
do.u.e. o ca60. ao P.Jtu-tdl!.nte do T.Jt4..bunat de JUó.t"4..ça. e"pe.
d.«..Jt..aó c.Jtden6 d~ pa.gamento, 6togundo a6 poóó,(,bd4..dade6 cIõ
dep06~:to, e alLtoll..(.zalt, a. -teq.ue.JtUlento do clLedoJt pltetelU
do no lIeu d.tJte.«o de E1r.4Cedenu..4. e depoi.t. de ouv.(.do Õ
c.he.6e do /.I.(.n..t6t~!l.!o Pubuco, o 6i!.quu.tlt.o da qU4nt.u1 pa._
Jta Aat.u&azelL o de.bdo".

AU. r It - OA pagamento6 dev.(.doA pe.la. Fazenda Fe.de
JtaL, UI v<t/f..tude. d~ 4entença jud4..c.i.4Jta

L
64Jt~6e._iio na oit

de.1l de. apJtue.ntaçao d06 pILeeatõJt..iO.A e. a conta do./> eJt'éáZ
taA ltupect.(.v06, Aendo vedada a. dU4..gnação de c.a.60 Olt
pU<5oaó nlU UUba.6 .i.tl!.,g4.u/f.

JUSTIFICACJ\O
A COnstituição de 16 d.e julho de 1934, instituiu, em

artigo 182, que,

o Anteprojeto é an1sso quanto aos ateare cargos de Procurador

da Fazenda Pública junto aos Tribunais de Contas dos zeeesee,

Essa respeitável categoria que presta 1nest1miveis serviços à

sociedade nãop:x!e ser olvidada nem prejudicada por :força de una ordem

constitucional que vai instal8J'-.se no Pais.

Dê-se ao art. 197, do ProJ~to de Constituição a seguinte redação:

A Constituição de la de setembro de 1946. por seu turno,
estabeleceu. em seu artigo 204, vub.i&:

"A/t..t. _ 06 pagamento6 de.v.i.do6 pe.la FlIzenda Fedeltal,
E6tadual ou Mun.(.c.(.p4!_ U'l v.c.Jttude de 6e.n.tenC4 jud.f.c.w.t,
áM.H• .i'o 11/%_oltde.m de apltuc.ntaç.i'o d06 plLe.catõlt.(.o6 e. /%
conta d06 c-tedd06 -te.6pecu-v06. 94Jt4J1t.t.d4 d .i.ne1.di.ac.1..a.'
d4 eoUl!.cã:o 1l01ll!..tâJúa., .i.lldl!.pt.ndt.n..te.-e.n.f:i!. d4 E.la.bou.cão
d... novo", eiil.eul.o"" e PlLo.(.b.(.da a dU.f.gnaç4o de c.a606 ou
de pU60a6 na.6 dota.cõu o-tçamen.tiÍlt.(.Q.6 e. no6 clteddol. ex
.tIt.it_o1l.çamentiílt.(.o.6 a.beJt.t06 palt.a U<5e á.un. -
P4h.ágJta.&o 79 - ~ autoDlât.(.ca. a .i.nc:tu..6.i'o, no oltca"'ento de.
cada a.110 dali ent.(.dadu de d.t.1l.e.ao- públ.(.co, de U eJLbl1 ne.
CU<5ii1t.ut ao pagamento do<5 6eU6 clt'éddo.s con.stante.s fi
plte.Ca..tÕIU04 jud4..ci.a.i.4, CUJO montante comp.u.e.nde.lttt o va
/.011. da púnc4..pal e d04 acJti.6e..Lm04- COlt.J/...l.g.id06 II'lOne.tM.(.4::'"
mente. a.pltuenta.d06 at'é plt..une.iJto de jul.ho.

p4J/.iígJta.6o 2! - AI. dotllçÕe.6 Mçame.ntâlt..w.4 e OI. CJtt:d«04
abM.toó 6eJt.40 conl..(.gnad06 ao Podelt Jud.(..c.(.liJt-t.O. Jteeothen
dO_H a6 ..(.mpoWnc...(.lt6 Jtupect4..VlU ã: Il.epaltuçâo competen
te.. Cabe.JI.ii ao PJtel..(.dente do TJt.(.buna.l que pJto&eJt.ut a de=
c.uii'o exequenda de~e1tJll.(.n4Jt o paga!!;'en.to, 6e!lundo aó p06_
6..(.b.(.l4..dade4 do depoÓ4..to gue, ta.mbem. deveJta. 606JteJt .(.tl.c.4..
dEne.ut da. eoJtlteçiio monetalua. -

PaJt4,gu6o 39 - F.(.c.l1 aue.gult.ado ao c-tedolt o d.iJtuto do
6e.~uel.tJto de Jteceaaó públ.(.clt6 H. na 2Jta.zo de. lB (de_
zoUo I mUU da aplte6e.ntaç~er do pILecl1toJ:..t.oz, ndo t4..veltell
oÓ.(.do paga.ó a 4..nden4..zaçãlf e. Jteópect4..V04 ac.Ite.4cim06, .(.n_
clUó.(.ve colI.Jteçiio mone.tttlt4..4, 6.ê.xado4 ju.d4..c..(.almen.t.e.. SO
blte. o tlaloJt da. lte&e.Jt.(.da .(.nden.(.zação não .(.nc.(.d.(.ú qual =
queh. .tIt.4..bu.to".

A/t..t. r J! - OA pa.game.n.toA dev<td06 pela Fazenda Fede.
Jr.4l, ElItadua.l ou Mun.(.e.(.pat, e.m vY')tude de ~Çl1 juáZ
e~ii.rr..út,•.6aJt.• ..se_ão, rta_o~d/!.ll de aplteAtn.tacãer d06 pltee.a.tõ
A.<;lJI. t._a. conta. d04 Cltt.di.t06 JtUpe.d.<.v06. e-to<tb4..da a di:
4~na.çQD de c~oó ou de pUAoa4 na~ dotacou oltçamentii:'
lU.a..4 C. nOA c.ltl.ddol. t.lt.tIf.a-olt(!t!JIlentalti.o4 abe.u:04 paILa. eA
AI. {.ar. -

PLEN~RJO

PLldllOl'U••".lo/...C&...'dt-------,

Suprimam-se do Projeto de Constltuiçao os seguint~s d.1spos.1t.1vos:
a) Artigo 336
b) Parágrafo único do artigo 337

EHENDA~

DlSPDSllIVOS EMENDADOS: Artigo 336, parágrafo único do artigo 3:37.
arUgos 487 e 488.

Com efeito, em primeiro lugar, li preciso que as dec!

sees do Senado Federal tenham a representatividade da reoeração , Dai

D cuidado no estabeledmento de umB.~ Qual! ficado para as ded
sties.

~IIJDNlIYI""'-Ç1D --,

Depois, é fundamental nllo assumir risco, no concer
nente li. energia"elétrica, combustíveis, lubrificantes e minerals.P!.
ra isso, imptie-se restabelecer a disposiçll.o correspondente do Ante

projeto da Subcomissão de Tributos, que atribuia ao Senado Federal,

de uma forma ampla, a fixaçll.o das al!quotas internas, interestadual
e de exportaçuo dos referidos produtos. Situaçties especiais podem

ocorrer com esses produtos, como é o caso de uma usina hidroelétri

CI, uma refinaria de petr6leo, o álcool combustivel, que,se nlio tr!.

tidos especificamente, podem implicar distorções incontornáveis,pr!,

JudJcando enormemente Estados e Munic1pios, em benef.fc1o de alguns
poucos.

A disposição em discussão, constante do Projeto de

constltuiçllo, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, trate das al1quotas do !raposto sobre operaçl5es relat!

vas • circulaçfto de mercadorias e sobre as presteçnes de serviços ,

tributo da competência estadual, mas que tem ccnntaçõee nacionais ,

Matiria crucial, em conseqüência. para um :relacionamento harmOnico

entre os Estados e para a po1!t1ca de deterrninados produtos, submet!

dos, na Constituiç§o adnda e" vigor, • incidência única e exclusiva
de imposto federal.

SUPRJHA~SE O ART.360 E SEU PARJl.GRAFO ONICO.
SEÇM 11 DO PROJETO 'DA CONSTITUINTE,

JUSTIFICAC1I.O

O dispOSltivo cuja supressio e proposta fixa linnte de particil?ação
dos órgãos e empresas estatalS no custeio dos planos de prevldencia
das entídaôes fechadas. por eles patroclnadas. estabelecendo panda '"
de na contnbuição de empreg~dos e empregadores. o que se_faz lnVl!
vel para os phnos de previdencia em terlllos de determinaçao atuarl
al. além de acarretar dristlcas perdas de beneflclos hoje concedidos
Alem de constltuir matena disciplinada tanto pela Lel 6.435. de 15.
0777, e seu regulamento, Decreto nQ 51 240 de 20.01.78. qu.anto pelo
Decreto 93.597 de 21.1186. agora alterado pelo Decreto nQ 94 648 de
1407.87. pOr lnlClativa do próprio Poder Execut1YO vlsando a aper 
felçoar 05 d15POSltlVOS nele criados. a previdencia- prlvada complemen
tar vêm se tornando ao longo do tempo eflClente lnstrumento de poli
tlca socHl e econÕmica.
Acrescente-se. ademais. que da'maneira como foi redlgldo. o texto a·
tinge instltulções de lndlscutivel propôsitos SOCH1S, que lntegral..!.
zam beneficl0S securltârlos. contemplam grandes massas desprotegldas.
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dlnamizam o desenvolvlmen
to econôm1Co e social.

Seria lamentive1 que um precelto constltucl0nal inviablllZasse os a
tuais planos de beneficios oferecldos por essas Instltuições. Por
outro lado não nos ê sequer possivel admltlr que nossos constltUln 
tes legitimamente eleitos pelo voto brasl1eHo, sobretudo dos traba
lhadores. desejem prlvi-los dessa conquista.

Impõe-se eois. por absoluta lncompatibilidade. a supressão do art.J60
e seu Paragrafo Onlco. do Projeto da Constltulçâo apresentada pela
Comissão de SlstematlZllçâo. que estabelece parldade na contribulção
de empregados e empregadores, estendendo 11 regra li Prevldêncla Pad!
mentar.

.JUSTIFICAÇn.O

EMENDA lP120144
tJ CONSTlTUINlE DJENA! GQNGAt VES
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EMENDA lP12026-4 ••~' -,
f'I Constituinte MANOEL MOREI.... I rry;;;;;':J

(IE/;;ô"J!7J

voluntária aos trinta anos de serviC'o público.

JUSTIFICATIVA: A vinculação de preeroqativas e venciMentos entl!e o

Ministério Píiblico e a Ma-isttatura supõe uma identidade que ine-
xlste, porque os mernbros daquela Instituicão, ou seja, os PrOr.loto

res, exercem com induvidosa dignidade outras funÇõeS, no Leql!l.lat! '

va, no Executivo. na militância pollt:ico-partidãr1a, que aos inte

grantes desta ü:ttiMa. 05 ,1uIzes. cal"lO érqios de un Poder, por ra-
zões nunca çontesttldas, jamais seria perr.lilido. ora. é da lÓgica e

lementar. inclusive jurtdicl!. que onde não eatâ presf!ntl!!l a Mama 
situação nÃo ae pode invocar a mesma disposiçÃo. Seria verdadei-ro

fixados COM diferença não excedente de dez por cento de

carreira. disciplina. garantias, vedacões e venci1llent:os

de seus membros, aos quais se assequrarã aposent.adoria

Considerando que o Judiciário é um dos poderes
do Estado, a proposta de equapareçêc é l'Ianifestamante contrária ao

interesse público e afronta preceito do próprJ.o ProJeto, que proí
be essas vinculações ou equiparações.

Constituinte !\OHEM.I\R OE DJIP'i.f')<; T"ILHO

PLENMIO

se aos de nlvel mais elevado não menos de noventa por

cento do que perceber co respectivo Procurador Geral.se!!.

do que a lei cornpldentar disporã sobre a orqanlzação e o func!

onamento da I1).stituição. estabelecendo nornas sobre

preceito llT'Oresente er..enda faoz. essa ressalva esclarecedora.

una para outra das categorias da carreira, atribuindo~

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO eMENDADO: UI. 234

EMENDA ADITIVA

DISPO~VO EH:ENDADO: Art. 233, § 39

EMENDA: O Art. 234 passa a ter a seguinte redac:-Ãe»

Art. 230C - Os vencimentos do Ministério Público serio

EHENDA: Acrescentar no § 39 do Art. 233 a locucão ·civiw" apÓs a

expressão "instauração de inqu(;rit:o".

JUSTIFICATIVA: O dispositivo eMendado evidenteMente se refere a

inquéritos civis, pois os inquéritos policiais continuam afetos

ã PolIcia Judiciária. Para se evitar equtvocas na exeqese deste

SUPR::~O~:~":~I~RT.360 E SEU PAR'A.GRkFO· Otnco o ',

SEÇM 11 00 PROJETO OA CONSTITUINTE

JUSTIFlCAÇM

O d í spcs t t tvo cuae supressão e proposta fixa limite de pllrticieaçâo
dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de pr-ev t dênc te I
das ent i dades fechadas. por eles pa tr-ocmedes , estabelecendo parlda I

de na ccn tr ibut çãc de empreg!dos e empregadores, o que se_faz lnV1!
vel para os planos de pr-evtcenc r e em termos de de ter-mna cac e tue r t- I
el , alem de acarretar drãsticas perdas de bener'f c i cs hoje ccncec raes :

: Alem de constltuir ee têr i e d r s c i pl mada tanto pela Le1 6.435. de 15 II
07.77, e seu regulamento, Decreto nQ 81 240 de 20.01.78. quanto pelc
Decreto 93.597 de 21.11 86. agora alterado pelo Decreto nQ 94.648 ~e:

1407.87, por m t cie t tve do prõprlo Poder Execl;!tlvo v t s endc a eper - I
feiçoar os drspcs t t tvos nele cr tedcs , a pr-evr dênc r e privada compler:en!
t ar- vêm se tornando ao longo do tempo err c ten te instrumento de pon--I
tica soc i a l e eccnêen ce

êcr-es cente-ee , ademalS. que da manelra como f 01 red1gido, o tf,,;to lo·
tlnge ms t i tu r çêes de 'md t s cut Ive l pr-cpjis t t.c s SOC:lalS, que lntegrah
zam bene f Ic rcs secur r tãr tos , contemplam grandes massas desprote9l(I~r.:
geram poupanças, abrem frentes de erspr-eqo e dinamizam o des envc l vtee o
to eccnêeu co e social. l
Seria lamentãvel que um pr-ece r tc ccns t t tuc rona l mv í eb t llz as s e os 11
tue r s planos de benetIc rcs oeer-ec tdos por essas Instituições. Por I
outro lado não nos é sequer possivel edmt t i r que nossos cons t t tum -\
tes leg1t1mamente e l e t tos pelo voto br-as r l e i r-o, sobretudo dos traba
lhadores, ees e.rem prlVâ-los dessa ccnqu r s t a ,

Impõe-se po t s , por ebso lute tnccepat tb t t tdade , a supressão do art.36:l
e seu Parágrafo üm cc , do ProJeto da tnns t t tu tçâo apresentada pela
Com1ssão de SiStematuação. que es tebe l ece panda~e na co~t r-ibu1Ção I
:;n~:~~egados e empregadores. estendendo a regra a Previdenc1a Pilr'1! I

1
-~Upri"Um_Se oartigo 234', :';"::«~:. urti,o :-:~~::o ~~t~90

55 do ProJeto de Constituição.

JUSTlrICAr'Ão

I
Pelos dispositivos que se pretende suprInir, as

garantias tradiciona:l.S e excâus ívas da Hêlgistratura são estandi _

II .: :::m~::~~c;o~;:;:;~;::;;:;;;;:;n;:::~;:;;~::;:~;:;;;:~O~::
ma isenção que deve xeves ta.r a atuação j ud acant.e Por seu turno:

as garantlas da vitalJ.ciedade, irredutIbilIdade de venc rnencos e
inamovibilidade representam a substância da independância da tta _
gistratura.
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I:J PlEN~RIO

EMENDA lP12024·1
l!J CONSTITUINTE CAIO POMPEU DE TOLEDO

t= PLEN~RIO

EMENDA lP12Ô23:3' •

\" Con,tlt,,!nte """"'0 de :::"

EMENDA lP12022:S
[:J ücns t atuante GERALDO CAMPOS

E também significativo o número de brasileiros que viaja

para Las Vegas e Atlantlc C1ty, nos Estados Unidos. somente para jogar

Recentemente. a TV Bandeirantes apresentou uma reportagem estarrecedo_

1'a. mostrando um cassino norte-amencano em que cerca de 60% dos fre

qOentadores são brasileiros A presença de nossa gente e tão ac1ntosa

que a direção do cassino contratou um gerente brasileiro, para facili

tar as coisas

Iillua-se.onde couber!..u.-O (e:;.tf~I)d.:,!/~

Será regulamentada em lel a exploração de jogos de aaar

Acrescente-se. ao Art. 308 do Prcj e tc de ccnsta.tuacâo , o

segumte § 10 • passando a § 29 o atual parágrafo ilmcc

IIArt. 308. • •••••••••••••••••

II§ 10 ~ As concessões de pesquasa e lavra dos re
cursos mme r-aa s de que trata este artJ.go, não podem pre,!
canda r da empresa nac1.onaI e sempre com a part ac apacâc
maJorJ.tár1a de cap1tal 11

Quanto ao jogo do bicho, chega a ser ridículo combatê_lo.

ja que se tornou uma das mais tradicionaIs praticas braslleHas.

A expressao «reeunereçac« tem sido utilizada no texto do
projeto para referir-se ao pessoal em atividade, "proventos" tem desig

nado os estipêndios pagos aos aposentados.
senec assim, a r-edação do artigo emndado Incorre em erro

palmar, pois deixa de contemplar a hip6tese de o servidor falecido ser

aposentado I sujei to portanto à percepção de proventos
A nova redaçllo proposta cotrige o ãepec do legislador. sem

alterar o mérito da disposIçJ:lO

JUSTlFICACÃO

a exploração de Jogos de azar em países estrangeiros. sobretudo os Que

fazem r rcnt e i r a com O Brasil Joga-se no Paraguai, no uruguai e na

ArgentIna. livremente. bastando cruzar a rront e i ra

Esta ocorrendo grande volume de evasão de divisas. devIdo

JUSTIF'!CAÇAQ

e loterias.

De acordo com o Art 308, do P'roj e t.o de ccns tcemcâo , "a

pesquasa e a lavra dos recursos mme raas I bem como o aprovel. t anerrtc

dos pcrencaais de ene'rg i.a hldrãu11ca, dependem de autora aecâc ou con

cessão do Poder Pflb Laco , no rnt e res se nacacnat , e não poderão ser
t r-ans f'e r-ada s sem prêvaa enuênc ra do poder concedente"

Como se sabe, são numerosas as ana c r a t avas para crescente
pareacipacêc de empresas ant ernacaonaas no setor de mmerecâc , o que

urge ser da scapLanado , de modo a que se preserve o arrteresse necacnat ,

'Desta forma, defendemos que ao Art 308 se acrescente o

parágrafo obj et;c desta Emenda,' no sent rdc de que a nova ccnsr i tuacãc

assegure, exp Lac a t.amerrt e , a partl.cJ.paçâo maJorl.tárJ.a e Lmp're sc and fve I
da empresa necacnat no ap rove i t anent.o dos recursos mmeraas ,

r;y- TU1.".""lt.;•• --,

r;r----------TU•• '.ItIS1'....cl.

~ MODIFICA.TIVA I
~~ Artigo 27, inciso I. alínea "b"

Dê~se à alínea "b", inciso 1, Artigo 27 do Projeto de Constituiç;o, I

a seguinte redaç~o· I
Art. 27 -. ••••..••• •••• I

1-. . I,
b) - o alist;;;nto é obrigat6rio e o voto é facultativo p5i'â

I
os maiores de dezoito anos , salvo os analfabetos, os maiores t

de setenta anos e os deficientes físicos J

JUSTIFICATIVA I
O voto facultativo está consagrado constitu

cionalmente nas democracias mais avançadas e tem se mostrado prIncfplO

• dos mais eflt:.azes ao aprimoramento das instih.l1ções dell'lCcraticas 'de di I
versos países Como dneito do cidadão deve ser exercido na sua Plen_!

tude, nao podendo consequentemente ser imposto ou obrigat6rio, sob o~ I
na de descaracterizaçao ou desvirtual"lento de seus objetivos.

Quanto mais livre For o exercício desse di I

reito, mais consciente e representatlvo será o voto, beneficiando a d!:

mocracla como um todo que se verá fortalecida e respaldada na vcntace f

l1'1re e soberana das cidadl:l.as I
.. Impô-lo à populaçao seria negar os principioJ

básicos de liberdade de manifestaçao Que se pretende assegurar num =! I
gime democrático I

A patticipaçao política de um país se amplia'
na proporção direta do ~mento ideológico dos partidos !

I
Pessoas poli tlca.mente esclarecidas exercerão I

seu direito de \lato independentemente de sua obrigatoriedade ou não,

(conscientes de que este é o instrumento efetivo de que diSplle para.

1

81nda Que indiretamente, determinarem o destino de seu país a nível po
Htico, econômico e social. Estao delineadas aí algumas das razOes que

nos levam à elaboraç!lo da presente emenda cuja inserç!lo no texto con,!

tltucional entendemos ser de fundamental importância.
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EMENDA MODIfICATI\fA

lenário da Assembléia Nac onal Constituinte

lenario da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA MODIFICATIVA

A ma;ter_se- ~o disoos1tivo o concelto- de inelegibilidade _

resulta Que jamais e nao apenas para mandatos imediatamente subseque.!J.
tes - possam aqueles que ocuparem os cargos de que se cuida ser nova_
mente eleitos

Assim, a alteraçll:o proposta se impOe a fim de que o seu ef!
tivo sentido. tal qual inscrito no § 111 "a" do artigo 152, do vigente
texto constitucional seja recuperado.

OispOe o art 91, na redaçao do Projeto de Constituiçao
"ArL91 _ o bnefIcio pa pensa0 por morte corresponderá à to

talidade da remuneraçao, gratificaç~es e vantagens pessoais do servI
dor falecido 11

JU5TIF'ICAÇAO

11 - ••••••••••••• '4' ••••••••••• , ••••

JUSTIFICAcno

"Art. - Os procuradores da F'azenda Publica, perten
centes ao quadro de pessoal e re t rvc do;

Tribunais de Contas, oes sarêc a integrar quadro 50.!:!

Pleme~tar, cujos cargos serão extintos na sua va;
cAncia "

o projeto da futura ccns t í turçãc não penalIzou nenhuma cate
!j1t.da funcIonal Ou beneficiou , ou simplesmente silencÍou quanto a e:
ventuais prejuízos

No entanto, curdenoc-se dos atuais procuradores efetivos dos
Tribunais de contas, o projeto os coloca em automática disponibIlidade

Isto , por haver transferido, suas, funçOes tribunalícias para o Ministe_
tio Público, sem os integral' na respecti'l'S car r e t r a

Dal, a cntce medida corretiva é assegurar a continuidade do

:g!:lL"munus", integrando_os num quadro suplementar dos pr6prios T.ribu
nais E, li medida em QUIJ seus cargos forem vagando, passarao a ser ocu
pados por membros da carreira do Ministério Público. -

Dê~se a al!nea "C", do inciso lI. do artigo 27 do projeto
de Constituiçao , a seguinte redaçllo:

EMENDA lP12020·9 .... ----,
PJC;;stltuinte MICHEL TEMER

c) - sao irreelegíveis para os mesmos cargos
o Presidente da República, os Governad,E.

res e vice-Governadores de Estado, os PreFeitos e
Vice_Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante
o mandato."

Prudente o acréscimo da expresaãc " aos quais se incluem s!,
lárlos, vantagens pecuniarlas do cargo ou runção , inclusive verbes. cej;

cebidas a título de represent.eção», porque em multas s t cuacees , o ser
vidor recebe gratificaçOes que,se excluIda de seus vencimentos à época
da aposentadotia, cacsar ta sens1vel teduç~o em seus tendimentos

Ademais o projeto em seu bojo, consagra o princípio da per í ,

dade de venc Imentcs entre o servidor da ativa e o inativo.

JUSTIF"ICACJ:\O

JUST1F1CACAO

a) •••••••• 0.0 o.
b) ••••••••••

c} ~.. •• ••• •••••

EMENDA ADITIVA
;;;r:T<lI,.QoZ J

gcrescent e-se às DisposiçOes Transit6rias, do Projeto de
Consti tuí ção, o seguinte artigo:

Dê-se ao artigo 91, do Projeto de Constituiçao, a seguinte

1 _ Integrais, aos quais se incluem salários,

"I8l'\tagens pecuniárias do cargo ou funçl!.o,
inclusive verbas de representaçae , quando o ser
vidor:

"Art. 89 - o.. 0'0 •••••••••• ••

redaçao:

Dê-se ao inciso I I do artigo 89, do projeto de Constltuiçao,
8 seguinte reoaçâc.,

"Art 91 - O benefício de pensa0 por morte corres_

ponderá à totalidade dos proventos ou

da remuneraçao, gratificaçOes e vantagens pessoais

do servidor falecido."

lenário da Assembléia Nacional Constituinte

r.r------.4••••,.'......l.'......,••I..--------,

EMENDA lP12019·5
[Jconstituinte MICHEL TEMER

lenárlo da Assembléia Nacional Constituinte
r;r . nlnhu.'''..oo;lo -,

.EMENDA lP12021~7'

tJconstl tulnte MICHEl TEMER

EMENDA lP1201S:7
(JconsUtuinle ~lICHEL TEMER

r.r------ 'U""~'co."ol"I""c•• ,••Jo
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•• I .....Jeo."do/IUI•••'lIlo

PLENARIO

Suprima-se o parágrafo 20;> do artigo 353.

EMENDA SUPRESSIVA

PlENARIO

LíDICE DA MATA

De tal forma, toda a peequaee e a produção de medJ.cjl

mentos e mecees farmacéuticos devem estar voltadas prJ.or).tarJ.a

mente para as doenças de cunho socJ.al, énaca forma de equacionar
o roblema da sáúde no pis.

EMENDA lP12032·2
l!J

l!J

(Geri. ver&deiro) contraaenllo e.t~nder-"e ao HinbtérJo Público
a• • 'mA' prerroqatl'\)as e o. mesmos vencimentos da Maql.tratura,
.em lhe eatender, concomitantemente. Ali melllmBS relltrlçõeSe Seri
e Instituições iqualadas no mais, nio no aenca , o que esvazia-
r!. a Maqiatratura na ~lJtle de recrutamento, além de raprellentllr

nagnnte inju.tiça. se o MiniBtêrio Pii'bl1co, por razões compreen.
.lveia, não pode lIuportar idênticas vedações, não lhe podem ser

-concedidas idênticas vantagens. Visa, pois, a presente emenda cor
rlqlr êna attuação de indesejÁvel injustiça para com o POder JU:
.dic11rioo

tU'O/... It"""~lo -,

JUSTIFICATIVA-

"Art. 12 •••••••••••••••••••••••••

~----------""'''~"'.'''-------------,

Justiflcaçlo:

EMENDA lP12037·3
l'l CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

t::= ?/tI'lCÁkW .'.'-'-'.

As questões de planejamento familiar transcedem o

âmbito estrito da saúde e interessam igualmente a outras 'áreas do PO-

EHEUDA Al'![TIVA

EMENTA _ Acrescente-se, onde couber, MA.-~ JlJ1 do ~/uLfJ
I I ek 7Ã(~~rt.... O produto da arrecadaçllo do i!

~posto instituído com base n... artlgo 261,

será repartido entre a Un1ll:o,os Estados,
o Distrito Federal e os Munic!plos,cabe!!
do quarenta por cento do produto da arr!,

cacaçãc li pessoa jurídica de direito P!1

blico que o instituir .e.,_o.restallte,

partes iguais, lls demais".

der Executivo.
Por exerapão , o assunto afeta o Ministério ~a prev!

denc!a e Assistência, na sua qualidade de órgão nonnativo das ações t

de seguridade social e de assisténcia médiCO-hospitalar desenvolvidas,

respectivamente, pelo lAPAS e pelo INAMPS.
Igualmente relevantes são as atividades ligadas ao

planeJamento familiar sob a competência do Ministério da Educação. 'l'al
é o caso das pesquisas sobre reprodução humana desenvolvidas na unive;:

sidade brasileira,bem como a introdução de informações sobre a matéria
..,. nOs currIculos escolares.

Não menos significativa é a importância da variável

populaeç,ional no planeJamento do desenvolvimento. Trata-se de assunto-'

que desperta a atenção eentral da SEPLAN. . :
Por seu lado, o Ministério do Interior., por suasfun

ções lj.gaaas ao desenvolvimento regional, tem intereSse na distrib.rl.

ção especial da população e suas perspectivas. ..

De outro lado, o crescimento explosivo de nOS8aFCP.!

ação urbana, fruio náo só do crescimento da população nacional como
também do êxodo rural, constitui o ponj:o focal da ação do Ministério

do neeeevcrvneenee Urbano.

Face aos fatos acima alinhados, não seria nem de5~

Jâvel nem possIvel um controle único,uma "autorização do órgão máximo

referida no t'arágrafo 20;> do artigo 353 do ProJeto. Esta seria voltada

para a área da saúde.

A questão rue:rec% ainda ser examinada sob o ángulo I

das relações ãncernacãonaa.s , Convem recordar, a tal respeito a corc.pe

tencia primária do Ministério das Relações Exteriores, em representar

o Governo brasileiro no exterior.

Recorde-se, ainda, que p MRE tem exercido a coord!!.
nação externa da cooperação técnica internacional, dentro da qual as

ações de pâane j araerrto familiar se colocam. Ademai.s, e muito recente 
mente , sua competência foi ampliada. ao lhe ter sido ta1l:lbém entregue

a coordenação interna de dJ.ta assJ.stência. antes da responsab!lidade
da SEPLAR.

Caberia, pois, ao Itamaraty a coordenação dos assu

tos ligados ao .financiamento internacional de atividades de planejame

to famJ.liar a serem desenvolvidos no Brasil.
Especificamente. o-raecení.sec mais apropriado para

tratar da maténa no âmbito federal seria o de seguir confiando este

últ~mo a responsabilidade de ouvir, no devido mor.;ento, todas

secretarias de estado e demais entidades nacionais com interesse . no
assunto, e não supraditar "sua tarefa ã simples autorização de urna ün!

ca unidade, o proposto "órgão máximo do Sist.ema Onico de Saúde-.

EMENOA MODIFICATIVA

PLEN!RIO

I - quando hcuvaz- expressa rnanifestaç'ã.o
de renúncia do meeresseec ã nacio

nalidade brasileira de origem:

11 - - quando a renúncia ã nacionalidade

de origem for requisito prévio

obtenção de nacionalidade estrangef.
rato.

~ tlAtO/,""",,,,.çlo ,

rê-se ao artigo 21 do Projeto de constituição

seguinte redação •
"Art. 21 - A aquisição vo lurrtêr-La de nacionalidade

estrangeira implica perda de naciona1J.cade brasileua nos seguintes

",XTl - declarar guerra. quando 8l1tor12o.dopelo Congresso

Nacional, 0\;1 11.. ad_refersndWl" deste, no caso de agrelJoão cstra:!,

geira, ocor:t'1da na jnstlÜç8.o da sessão le~ol(ltiTa".

Dê_~e ao meaee XIV. do artigo 158, a e,eg-Jinte r.,daçio:

Art 416 - A família, constituída pelo casamento ou por união está

vel, baseada na igualdade entre homem e mulher, tem direi to à eepe

cial proteção social, eccnênrce e jurídica do Estado e demais Ins-,
tituiç~es

§ 1; - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da_leI.

§ 2'1 - Será gratuito o processo de habilitaçillo e a celebração do
casamento

§ ;:'1 - Estende-se a proteçl!lo do Estado e demais instituições à en

tidade familiar formada por qualquer um dos pais ou respon-sável le
gal e seus dependentes, consaguíneos ou não 

§ 411 - A lei não l1mUará O número de dissoluções da sociedade con
juga1. -

JU5TIFICACAo

A emenda propõe umaredação maio adeqWl.da ao inciso.

O artigo 12, item V do presente ~projeto epreeen _

ta, de rema bem mais coerente com a realidade atual, a constitui
ção da farnUia.

Assim é que, para uma memcr sistematização opinamos

pela redaç:io ora apresentada, coincidindo com a anteriormente cit.!
da.

EJ.lENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTICO 416 E SEUS PARAGRAFOS

cr PLENÁRIo

EMENDA lP12033-L ---::c ---,

P-YC:""TlJIli'" J05~ SAl"A1,.. iJE Vl.3oooo= I pry;;;'.'---:J
I rnJõ8iRl

F

EMENDA ,lP12034·9
l"? kflCl#J< h10L.C/fJrt1J:, 6C',A1!t.e.-

f'J

5;;'OO~

flljô'ê7i7J

Realmente, o estJ.gma sOCJ.al provocado por certas doen

ças, a exemplo da Hanseniase, e a segregação de que são vitJ.mas

os def:l.cJ.entes fisl.cOS e mentais, são mUl.tas ve=es maJ.s angustJ.an

te!l e ma2S lJ.m:l.tantes do que a próprJ.a condJ.çâo mesma, e dáJ. a n1!

cellsidade da penalJ.zação dessa espéc:l.e de dJ.scr:l.mJ.nação socJ.a1.

Dê-se à letra "d", do item 111. do art. 12 do Projeto

de Const3.tuJ.ção. a seguJ.nte redação:

d) a lel. pUhJ.rá como crJ.me J.nafJ.an

çável qualquer dJ.scrJ.mJ.nação atentat.Q.

eae dos dJ.re3. tos e Labexdedee fundamen

eexe , sendo fOl:mas de dJ.scrullinação ,

entre outras. subestJ.mar, ee'teeectnpee

ou degradar grupos étnJ.cos.

ou de cor, ou pessoas a eles perten

centes. J.ncluJ.ndo-se os sceeeeceee de

doenças ou defJ.cJ.éncJ.as fisJ.cas ou me!!.

taJ.s~ por palavras. ameçene ou repre

sentações, em qualquer mei.c de comun,ib

cação;"

A segregação e a estJ.gmatJ.zaçâo de pessoas. sob
.r~umento de que são portadoras de doenças ou condJ.ções fis;Lcas
especiais deve ser pun1da como crJ.me J.nafl.ançável. a~ o banJ.men

to completo de qualquer dl.scrJ.mJ.nação dessa natureza.

tJISPOSITIVO EMENDADD: Art. 233, inciso VIU

EMENDA: SUDrimlr do Art. 23~, VIII a referência -Excedir notifica

çõe. e-

JUSTIFICATIVA: Notificação, no conceito dos r.lelhores autores, é ·0

ato judicial escrito, emanado do juiz, pelo qual se dii conhecimento

a UM pe!!soa· de que deve fazer eu que de ee abster de fazer alqumá

coisa, é "evãee judicial- tcfo. De Plácido e SilVA, -Vocabulário ~

rldJ-co·, ver, III, pig. 1.070). Não se justifica 'tais poderes, Un,!
."

camente judiciais, ao Promotor, a UM Instltuieão resneitãvel com

o Hinistério PÚblico, que, contudo, não pode invadir a irea de com

petência do pod~r Judiciãrio. Além disso, trata-se de concessão de

grande risco em comarcas nais lonq!nquas do interior de nosso pais,

.uscet!:vel de ser convertida eM poderosa arma pol!:tica. A nresente

e_nda visa corriqir esse exeneee , que não se trata de função inst!

tucional do Ministério público.

111 ~ •••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICA.ÇXO

(:J PLEN.(RIO

EMENDA SUPRJ'C;SIVA

~_--_-_ •• ld.... /.O~,.ll./I ....o.'ldo

I:MENDA ,lP1203O-6 ..~'----------,J'\~Pl!D...".B.----,(!J Const:1tuJ.nte FERNANDO CUNHA . ~ _J
\

II~/ij';;m

EMENDAIIP12029·2 ._
(!J COnstituinte JOAI")UIM BFVlLAC-OU-A----------,

EMENDA lP12031-4 '~"'__---------"'~__----'
l!J ConstJ.tUJ.nte FERNANDO CUNHA

JUSTIFICATIVA
Y.\fa-se a restauraçao do artigo 20, do Anteprojeto da

SUbCOllllssb:o'de Tributos, Participaçllo e Distribuiçllo das Rece!
tas.

ill!2!.IFICATIVA

.L~d...fCO.. ""lo/IUI.o_ll'llI

Dê-se ao J.tem III do art. 347 do Projeto de ConstJ.tuj.

ção ti. seguJ.nte redação:

"Art. 347 •••••••••••••••••••••••

111 - dJ.scipl;.nar, controlar e est,ib

mular a pesquisa sobre doenças de

ma10r prevaléncJ.a. medJ.camentos, prody,

tos :l.munobJ.ológJ.cos e bemoderJ.vados
e outros J.nsutnos de saúCle, bem
partJ.cipar de sua produção e dJ.strJ.buJ.

çâo, com Vl.stas à preservação da Jiiobe

ranJ.a nacJ.onal e à manutenção de prJ.,Q.

rJ.dades SOC:l.aJ..s em ,saúde."

JUSTIFICAÇXO

t de fundamental :unportiinc:l.a a i~clusão, entre as com

petênciall do Elltado no campo da saúde, do estiabelecJ.mento de prJ..Q.

ridaC!IlB volt.das para fl errad3.cação li o·cont;ole das doençe.s endi

_ie•• , •• quais aio Binda prevalentes no Bratnl.

o Brasil tem sempre defendido o princIpio da nacio

nalidade única, ao invés da dupla nacionalidade. Ademais. com a

nova redação pode ser mantido, inalterado, o artig0-m.inciso XVIU

""·""""..··------1
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ã alínea !i do .ttem VI do artigo 17 I
"salvo nas questões que digam respeito às relações diplomáticas ou

militares COJll ""'+-ros F,:;+-ados".

I
I
I

No caso das re:ações diplomáticas e militares os pr~

zos de abertura dos arquivos nao podem ser rlgidos, devendo ser ob)!:!

to de estudos em cada caso especIfico para avaliar a neCessidade d

lser mantido ou não o caráter sIgiloso. ~ redação proposte. retoma j

alusive. a ressalva feita na a1Inea s: do me~o artigo.

..,------'-._----"""""""'''-------

EMENDA MODIfICATIVA

EM~NTA - No § 3l:!, in fine, do artigo 49, substitua_se a expre~

são "por lei complel'lentar", pela expressão Una form3

regulada em lei complementar"

Justif1caçil:o:

A emenda pretende re ..taurar a redação do Anteprojeto

da SUbC0111S5>ão, possibilitandO, inclu!:oive, disciplinar a for

ma da consulta plevascltária prevista e o eslabl:lecill"enta de

reqUIsitoS. CO'l\O está no Projeto da Comissão de 5istc;rati1ê.

ção, a lei complementar exigida llm1tar-Se~qa'Y=C)"I1Uou não

os procedj~enlos estabeleddos no texto do p, que se quer ~

dificar.



Assembléia NacionalConstituinte e 1249

também, pdo disposto no § S'iI:. do mesmo artigo. No referido
§ 21lr diz-se, com propriedade, que o Território integra a

União. Não se poderia dizer que o Territ6rio inte~ra a Repy,

bl1ca Federativa, porque não se trata de ent.Idade federada,

isto é, dotada d~ autonomia pol!t1ca.

A redivisrlo territorial do paIs, seja pela criaçllo
de Territ6rios, seja pela criaçfto de Estados, seja pela ene

xeçãc de uns ou de outros, tem objetivos bem mais ProflJ'ldo;:

Na criaçtlo de Estados predominam a descentrelizaç~o e o for
talecimento da Federação; no caso de criaçrlo de Territ6ri;;'
predomina a cescencentrecãc administrativa federal. E, em8ll'I

bos os casos. visa-se, erecrpuaeente , melhor assistir a de

terminada regHlo, atender mais adequadamente às suas pOPUl;
çlJes. à: defesa ou segurança nacional, o desenvolvimento eco

nOmico e social, a cccpação racional das áreas de populaçrl;;
rarefeita, possibilitando, nesse caso, por exemplo, a disci
plina das migraçlJes internas. -

Tratando-se de Territórios não se deverá exigir au

to-sustentação (se existisse esta, teoricamente, seria Est;

do) mas dev~ preceder à sua criaçfto _ salvo nos casos de se
gurança ou defesa nacional - amplo estudo das' possibi1i~
eeenêeuces e variados potenciais. Tratando-se de Estados, a
auto-suetentação básica, tomando-se como referência a recel

ta dos demais Estados-membros, deve ser conditio sfne qua.-

Subtende-se que a lei complementar disporá sobre
8 natureza jurídica do Territ6rio, e sobre o destino da área

do Território extinto. De acordo com a tradição brasileira
essa ârea volveria' ao Escado de onde se originou o Territ6

:::í~:~i~;~~o O~r:n~~:;~daQ~:~~oõf~:~~~~~ da área de s~
A consulta plebiscitdria e a manifestaçllo das Assem

bléias Legislativas decorrem de exigência do sistema federatl
vo de Governo. E como ensina o Ministro Osvaldo Trigueiro: -

EMENTA - Modifique-se o disp~sto no art. 426,que passa a ter
a seguinte .redaçrlo:

-Art. 426 - Silo nulos e extintos e não produzirll:o
efeitos jurídicos os atos de .qualquer natureza,ain
da que já praticados, que tenham por objeto o domí
nio, a posse, o uso, a ocupaçllo ou a concessllo de

terras de posse imemorial habitadas pelos índios ou

das riquezas naturais nelas existentes.

CONSTITUINTE ,JOAQUIM FRANCISCO

-E regra universal que os Estados_lIElfI)ros
nãc podem sofrer aI teraçfto em sua base te!,

ritorial sem o seu expresso consentimen

to, manisfestando pelo processo constlty,
cionalmente previsto"

(1n "Direito Constitucional Estadual",
1980, p. 73).

'n'DIl...n ....çiD. -r-t

Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituiçtlo

Ementa - ».Jda a Redação do Parágrafo único do Art. 319

Art. 319

Parágrago único - Intentada a ação expropriat6ria, e feito D dePQ.
'Sito, na forma da lei, o juiz, no prazo máximo de 72 ( setenta

e duas) horas ordenará a imissão de posse e, via neroeto, a tJ~an~

crir;ão do im6vel emnomedo expropriado, no Registro ImdJbil.iár~o.

.JJ5TIF"lCATIVA

A celeridade do processo de Reforma Agrária não deve ficar prej.!!.
dicada pelos pcseívets percalços decorrentes de uma vistoria

O que se faz necessãrac - direrencíaroo a tupcteee do confisco

é que intente a tmão, a ccrcetente ação exprcpr Iatúr'Ia e nela, llml

narmente,deposite valor que a lei determine.
Assim agindo, garante a reposição patrimonial que é ex~gªncia

também constitucional (Art 12,XIIl), possibilitando assim seja deferido
ao expropriante, no prazo de 72 horas, a imissão de posse a transcrição

imobiliária.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP12048-9
I:
I:

-----~ ti ;r~'" --]

J tj
/-2~~:r~m

Da forma comoesta redlgido o parágrafo, prnlbmdn qenerace
mente a aquisiçi1io de bens públicos, via usucectêo, poderá ser entendi

do como oerroçaoor do chamadousucapião especial, introduzido 

nossa legIslação pela lei 6969, de 10 de oeeerero de 1981

Especi ficando-se que a proibição Incide apenas sobre bens pQ
blicos localizados no perimetro urbano, restnnge-se o alcance
dado ao dispositivo

Emenda Aditiva ao Projeto de const.ttuição

Ementa - Dá nova Redação ao § 1~ Art 312

Art 312.

§ 112 és bens públlcos localizados emáreas urbanas, não serão
adquiridas por usccepiãc

D pagamento anual de parcelas Iguais e sucessivas, confb.ta o:rn

a obngaçitío da exata correção monetána, na forma como O parágrafo

está redigido.

A neve Redação·mantem a anualidade e sucessividade da parcela,
sua igualdade nominal, rncoooo, porém, que a este valor igual, ano a

ano, seja acrescentada a inportância correspondente aos juros legais e

a correção monetária, sempre que cabível

Art 318
§ 111 - Anf'denização da terra nua será paga em Titulos da Dívida

Agrána, resgatáveis ematé 20 (vinte) anos, emparcelas maís,

iguals e sucessivas, acrescida dos juros legais e da correção
monetária, quando cabâvej A idenização dos benrertoríee será

sempre em dinheiro

Emenda Aditiva ao Projeto de conettturcêo.
Ementa _ Altera o § 12 do Art 316

fi -P7€rLC!:!N'..:..·_..-_..·_·_· _

EMENDA lP120454r:.:: conStlt-;;;;;t~Jo;;;~n-;;i~~~------- --- - ---] f -;;~..,. -'J
LJ57ifi~:;;;;;- ."........... --- - --] ty.i-;;'-;:;';]

tuío é a marte e a sucessão beredrtér.íe, as éruces tuccteses que

ensejQIl1 a treosrerêrcia da gleba à terceiros

Na hipótese de sua não exploraçitío, por parte do beneflcIário

de conduta pertubadora ou anh-social do proprietáno, permite a lei a re_
tanada do imóvel, ressarcido o seu detentor pelas benfeltoflas realizadas

e sua alienação a outro pretendente que lhe dê una afetiva utiliza.ção.

r,r----------,u o/JU"",:.çi.-- _

Emenda Mlhva ao Projeto de Constituição l
Ementa - Altera a Redação do Art 322

Art 322 - Os beneficiários do processo de Reforma Agrána receberão título
de dornl.nio gravado com cláusula de inalienabilidade, pelo prazo
de 10 (dez) anos

Paragráfo único - S0fll2nte será permitida a transfer~"cia da gleba
a terceírcs, emcaso de morte do proprietário sem beroerros qoe
possam assumh a sua e!<ploração, ou na retpneoado im:ivel,
cases especiracaocs en lei.

EMENDA lP12046=2
f!l CONSTITUINTE JOAQUIM fRANCISCO

L P/en.oM/Q .u....'''~~~':.';:....

r
---- -_._] P--p'h-J
-"------] r:/~;Zit:!m

A emendapretende restaurar a trscrçãc brasileira, devolvendo à

autonomia dos Estados o estabelecimento dos reonsttcs e a craaçãc de Muni

cfptcs A crfaçl:lo de I-tJnicIplos, por lei cromérãe, obriga o legisladO;

a obedecer os requisitos constantes da lei cctcienenter , norma de hierar
quia superior Dir1culta-se, também. por esse mero, a crreçãc indlsc:rim!n~
da de novos Hl..nicíplos -

o projeto, em versão ora corrigida, destinava para rrns de Refo!
ma Agrária, tão somente os im6veis desapropriados por interesse sccrer,
alijando do processo as terras publicas.

Necessário se faz corrigir tal falha, posslbilltando, serrpre que
possIvel e aconselhável, a utiliz.aç!lo das terras publ1cas em oroçranas
e projetos de Reforma Agrária •

Art. 13.
VI _ Irredutibilidade de salário. salvo quando decorrência de livre estipul~

çrlo entre partes

Art. 318
Coopete a Unil:lo promover a Reforma Agrária, destt1lc!~th para este

fim as terras integrantes do seu patrimllnio ou as que forem exprc

prfeoas por interesse social, incidindo tais desapropr1açds so;
bre propriedades rurais ;'mprod.1tivas, localizadas emáreas prior.!.
tárias e rre:diante paga~nto de justa indcnizaçrJp

Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição

Ementa - Altera a Redação ao Art 318

Emenda Modificativa ao Projeto de Constituiçl!io.

Ementa _ Altera a Redaçl:lo ao Art. 13, VI

aeuA IOJIFlCATlVA

8-ENTA'- No§ 42, do artigo 49, stJbstltua~se a expressão "em lei complemen

ter federal", pela expressão "emlei complementar estadual", e no
final do mesmo parágrafo diga_se". se dará por lei crdmérfa es
tadual" • -

m."'""''''',..__· .. _

.lJstificaçliO.

~

A Hberdade de negociaç~o, erme errpregados e empregadores, com a
tutela do POOER POOlICO, deve ser principio fundalfl€n.tal nas relações de tm-
0011'0. "

A irredutibilidade de salários, CQITlO norma geral. impOSSIbIlita
~quer acordo visando adequar o custo da ml!io-de-obra às possibilidades oe,
Enpresa, tendo comoêonsequêrlcia a dispensa daqueles com renumeração maior
e sua substituiçào, por outros, que se contentem com maior serarro

l!liIErtDI. lP12041·1'''' .
t: ConstUuinte Joaquim-r;;;~~-_-__h- --- -' J tJ ;;~"".- ~
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P!ErtDA 1P12039-0
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Emendp Aditiva ao Projeto de Constituiçao

Ementa - Altera a Redação do § 2C do Art 318 Justi ficaçlo:
EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 318 •
§ 211 - If da competência exclusiva da Primeiro Ministro d"clarar ,
via Decreto, de interesse social, para fins de deS6prúPriação ,

im6veis rurais situados nas areas prioritárias de Reforma Agri!.

ria

Não é de boa té::nica legislativa dizer~se, COlllD ocorre no par!
grafo, que a E:ESAPROPRIAÇAO é da corrpetência do Primeiro M.mistro

A desapropriação é lJIl processo que se iniCIa com a declaraçitío

de utilidade públlca ou do interesse social e, inexistindo acordo,
processo pela via judicial, até decisl!io teminaUva

(bviatrente não é da competência do Primeiro Ministro todo este

processamento e sim, a decisllo poHtica de homologar a escolha das
áreas expropriadas baIxando, para este fim,decreto que declare os iITÓ
veis do interesse sodal para fins de desapropriaçlío

EMENTA _ Q § SIl do artigo 4~ deve ser desdobrado em dois §§

com a redaçDo seguinte:

" § Sll.~ O Territ6rio Federal poderá ser criado,an~

xado, extinto, desmembrado ou erigido em Estado,m~

diante lei especial, atendidos os requisitos e co!!,
diçl:ies estabelecidos em lei complementar

§. 61l. Haverá consulta plebiscitária às populações

interessadas, e audiência da Assembléia LegiSlativa
respectiva, quando a criação de Território resultar

de deSll'eTiJramento da área estadual ou quando se tr!

tar de anexação a Estado".

Justif1caçlo.

A figura do Territ6rio Federal sed mantida na con.§.
tituiçUo, nUa s6 pelo disposto no S 211, do artigo 49. como,

Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em rela 
çllo aos outros. Nao há porQue conceder aos índios o subsolo
das terras ocupadas por eles, a menos que todas as outras et

nias brasileiras também possam usufruir desse direito: -

B!e'da ~lva ao Projeto de Ccnstituiçfto
Ementa_ .5t4tr.ime o Art. 384

·mIFIeA1lVA

O sistema precon1zaclo no dispositivo constitucional, corresponde 80
trabalho proríC\JOrealizado por entidades corro o SESI e SENAC.
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87, suprimindo-se o ar-,

Dê-se a seguinte redação ao art 267:

'tn.',.,".lCo;lo

JUSTIF1CAÇl\O

"Art. 267 ~ A microempresa, assim definida em lei

complementar, sere assegurada imunidade de impostos,
taxas, contribuições e emolumentos federais, estaduais

e municipais, bem como tratamento simplificado, favor.!:.

cido e diferenciado em todos os campos de etrví dade ,«

A mOdificação sugerida é para permitir ao Vereador de

pequenas cidades, em Que as reuniões da Câmara não absorvam todo

seu tempo, o exercício cumulativo de suas obrigações como servidor e
da vereança

A acumulação de cargos ou empregos, privllegiando alg.!:!
mas classes, como ocorre atualmente em função de disl=Iositivos consti~

tucfcnars vigentes, em nada melhorou o setor do País sujeito ao seu
atendimento

Ao contrário, por motivo dessa acumulação, o que temos
visto são profissionais desempregados ou sub empregados enquanto outros
"ocupam" alguns carece ou empregos

É sabido e comprovado Que o trabalho em dois ou mais

empregos em atividades tão des~astantes Que justificam, legall'lente,

até jornadas de t:a~alho reduz.idas e tempo de serviço menor para apo

sentadoria, só contribui para a má crest.açãc de um serviço e evr rt.e
mento salarial da profissão

Por outro lado não se pode querer estabelecer medidas

destinadas a reformar setores do País. assegurando, contra os Precei
tos constitucionais, direitos adquridos que tornarão essas' reformas

inócuas.

Entendemos que, no caso de ní croemcresas , a cens t Ltu.í.,

çêo deve estabelecer, desde logo, a imunidade tributária e não deixar

a cada grau da administração, a faculdade de conceder ou não isenções
r1scais.

E o Que ocorre, hoje, em Que se constata a existência

de municípios que, por não atentarem para a importância Que a microe!!

presa representa no seu cesenvotvreento , se cmí t en em dar tratamento
di ferenciado a elas

JUSTIF'ICAÇll.O

"Art. 87 ~ E permitida a acumulação remunerada de

cargos, funções públicas, empregos e crcventcs Com um
cargo de magisterio, havendo compatibilidade de horá
rio e correlação de.matéria

& 10 _ A proibição de acumular proventos não se

aplica quanto ao exercício de mandato eletivo, de ma
gisterio ou de cargo em comissão

~ 2" - O dí eccs to neste artigo se aplica ao servi

dor civil, militar, da administração direta ou indire~

ta, e de sociedade controlada pelo Poder Público,

JUSTIfICAÇnO

tlgo 473

EMENDA lP120S8-G
t: Con'ti tulnte LUIZ HENRIQUE

nê-se a redação abaixo ao art

EMENDA lP120S7-8 .". --,
l:J Constituinte ~1G~
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CONSTITUINTE MANDEL MOREIRA

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

§ 20 - A ccneessãc ou permissão dos aprovei tamentos

de energia hidraúlica s6 poderá ser outorgado ou transferido

pelos Estados às empresas contratadas pelo Poder Público ou por
brasileiros natos

I - • . ....•..........

11 - •••••••••• • ••••••••••••••••••••••

111 - •• • • •••• • ••••••

IV - ••••••• •••• •••••• •••.•
V - ••••••• •••••••••••••

VI - explorar, diretamente, ou eedí ente concessão

ou permissão, os serviços e instalações de energia elétr!ca,de

qualquer origem ou natureza. ressalvada a de origem nuclear

A redação visa, em sintonia com outros dispositivos
constitucionais relativos à competência e aos bens da unrãc e

dos Estados F'ederados, ebmpa t.Lb.l Lf za r- o texto do art 308
os artigos 52, 54, e :;6 do Projeto de Constituição, no sentido

de reservar-se à União a competência para a pesquisa e a lavra
dos recursos minerais e aos Estados a de 'aproveitarem os poten

ciais de energia hidraúlica, fixada a preeucsa fundamental I ê

dotada em outras dispos!ç~es, de coe será prioritariamente r~

peitado o princípio básico do regime federativo. Assim, nessa

linha do princípio adotado, é de competência dos Estados Fe

deradosa exmcreçêc dos potenciais de energia hidraúllca a fim

de Que possam estes prestar o serviço público de rcmecrme-itc
de energia elétrica Que lhes foi reservado pelo pr6prio art.
30:; do projeto

A substituição' da palavra "autorização" parai em

seu lugar, utilizar-se a expressão "permissão", justifica_se
por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, é evidente que
"autorização" é gênero de que são espécies a concessão e a

pemdesão , conforme .assinalam numerosos autores O texto estª

ria, assim, baralhando os conceitos de gênero e de espécie.

O Projeto, em várias de suas disposiçi:les 'veja-se por exetojo •

os artigos 54, inciso XII, e o art. 305) ja fez a devida cor
reção que ora se propõe, trocando a expressão "autorização"
pela palavra "permissão"

.JUSTlFICACAO

Assim como se deferiu aos Estados tanto as águas
superficiais fluentes (rios) situados dentro do seu território,

como as de âmbito interestadual, tal inclusão é apenas para os

aprovei tamentos energéticos de seus cursos d' aqua , razão pela
qual, se faz necessário atribuir à competência dos Estados a
consequente exploração dos serviços e tnatareções de energia

elétrica, de qualquer origem ou natureza, ressalvada a de ori

gem nuclear. para evitar a interpretação de que os Estados só
detém a titularidade do aproveitamento energético de suas
águas, cabendo a eliplo1'ação dos serviços e rnetaí.açees também
aos Municípios ou a grandes empreendimentos estrangeiros

Com isto fica atribuída, naturalmente, aos Estados

a titularidade dos aproveitamentos de suas águas e mais os

serviços e instalações de energia elétrica, preservando-se as
sim, o caráter nacional do setor de energia elétrica.

, •••• ,4ult;'''.çl0 ---,

.JUSTIf"ICAÇ/fO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, Capítulo UI, art. :;7 do Pro
Jeto de Constituiçao.

Adite-se ao art. 57 do Projeto de Constituição, o

inciso VI, com a seguinte redação:

"Art. 57 - Compete aos Estados

PLENARIO

PLENARIO

r.r .~I.o.""CC.'"'Io'"lIICC.'"'lo __,

r.r .U•.l.,.,~OW,..iO,.U.'.Wllllo _,

r.r- "UO'4U.".,C.o.ç~. _,

EMENDA lP120S4·3
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EMENDA lP120Ss-i
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CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA
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De outra parte, exige o cumprimento de formalidades
(§ 11:1) e obriga a destinação de percentual não inferior à meta
de do valor dos resultados operacionais à execução da polItic-;
!nd!genista e programas de proteção de meio ambiente (§ 21:1)

A utilização das áreas de terras indígenas ja se en.,

contrando, dessa forma, cercada de todas as cautelas,lnclusive
com a exigência de aprovação e rreca i raecão do Congresso Nado

nal, nãe parece cabível exigir-se ainda" a autorização das pc

puãações indígenas envotvãces«, Isso porque grande parte cessas
populal5es são constituídas de índ~ Que ainda não se integr!

ram à comunhão nacional, merecendo assitência sob o regime t!:!
telar, como tem ocorrido até ascra Ora, a não ser Que se V!
nha a dispensar a tutela para os índios, não é compreensível

que se condicione a permissão para o ceseecenno daquelas at L

vidades à prévia autorização das pccufaçõea lndígenas Alem

disso, é de se cons rderar Que, embora detenham a posse das r!
feridas terras. estas pertencem à União.

Ante as razões expostas, por ser de rigor excessivo,

parece deva ser eliminada essa exigência a mais no texto do
artigo 427, § 10, do Projeto da Comissão de Sistematlzação

JusUr1caçDo:

erenoa Supressiva ao Projeto de constituição

EHEUDIl SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo VIII, Capítula I, art. 306 »ceput",
do Projeto de Constituição.

Suprima-se, do art. 306 "ceput;" a expressão:" e os

potencIais de energia hidraúllca"

EMENTA - Na ProJ,:to da ccenssãc de S!stema.t:izaça-o, artigo 427 1
§ 10, suprima-se a expreseãc« ••• da autorização das po
pulaçl:les indígenas envolvidas". -

o bem deserrperh:l destes serviços reccmenda a IllllnJtenç'll:o do que hoje

e:dste , em matéria de aprendizagem e capacl~§o de eJllregados do l:onér
cio e da Industrla.

De outra parte, ~ é matéria ccnstitucional o q..e se procura :t!!.
OJIar, por via deste artigo.

Ementa - Suprirre as Al1nea5 d,e,f,g do Art 17, V.

o artigo 427 do Projeto da Comissão de SIstematização
dlpele sobre a pesquisa, Iavra ou exp Lnr aç ãn de minérios em ter
ras IndIgenas de forma restrltIssima Assim determinou que e;

sas atividades "somente poderão ser desenvolvidas, como priV1:

légio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de
inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo

interno, e exploráveis, em outras partes do terntório brasllel
ro«,

~.

A matéria contIda nas citadas Alíneas é de re;"Jla7'êl"ltaçâC' via Lel crer-e
ria, senda Imprópna a sua Inclusão no te.:to cormncrcnat -

EMENDA lP120S0·1
tJ CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO I tJ i/f:'L- J
L Pten{il-LiN .....-"......" .." ...... --', rn-;~V1
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EMENDA lP120S2-7

f'J
PLENARIO

1iT ·~U•• IOfCc~'atl0'alllCo.,ul.c _,

JUSTIFICAÇAO EMENOA ADITIVA

uê-se a seguinte redação ao inciso I do art 93

Ep~D~~

l:}ti'o07J... 10._'C.W'lIio/.~.'•• ,.. l.c __,

PLENÁRIO

"A aplicação dos recursos de Que trata este arti
go será efetuada através do Banco do Brasil 5 A. e de
mais insti turcões financeiras oficiais federais"

Oê_se a seguinte redação ao & 111 do art. 466 do Proje
to de Constituição:

Acrescente-se a seguinte expressão "de previdência" no
inciso IX do art. 54 do Projeto de Co~tituição.

JUSllFICIH';:~D

O setor de previdência é de fundamental importância
na vida econômica e social do País, devendo, pois, ficar sujeito

fiscalização da União.

'~C••ol."'.II,l."iII'O.'''lo
PLENÁRIO

EMENDA lP120S9-4
t: ConstHuinte LUIZ HENRiO-';'

EMENDA lP12060-8
f'l Constituinte LUIZ HENRIQUE

r.r---------- ..... I.u ......:.;l.

L~~'~~~

CSJ';;ãfY7J
Constituinte LUIZ HENRIQUE

" § 11:1 _ As Assembléias Legislativas constituirão Me-

sas especificas para dirigir os trabalhos de elaboração da

nova Cansti tulç~o Estadual ti.

"1 - tratando-se de mandato eletivo federal

estadual, ficara afastado de seu cargo, emprego ou fu!!.
ção , facultada a opção pela reeuneraçãc de um de t es mo
caso de mandato eletivo municipal aplicar-se~á o dis
posto neste inci 50 Quando não houver compatibilidade
de horárioi"

JUSTIFICACM

Durante o pedado de elaboração da nove Constituição

as Assemblé!as legislativas desempenharão uma dupla função,
pois não se Lnt.e r r omper ãc suas tarefas ordinárias.

Por isso mesmo é essencial a previsão de uma outra
Mesa, especial, que funcionará ao lado da Mesa permanente

ncrescente-se um § 10 ao artigo 435, passando o atual
parágrafo único a § 20.

EMENDA lP120SG-O

t:

=__~-_----_...T.,.ult"..:.;l;.----------_,

PLENARIO
••uiolo'c~~".l.'"~",.,lSlo

Dê-se a seguinte redação ao art 308 e parágrafos:

"Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos mine
rais, bém como O aproveitamento dos potenciais de ener.gia hi

draúllca I dependem de concessão ou perní ssêc do Poder Público '

federal e Estadual, respectiv,ente, no interesse nacional, e
não poderão ser transferidos ~em a prévia anuêncio!J do Poder COQ
cedente."

§ Hl - Não dependerão de concessão cuj cernresêc
aproveitamento do potencial de energia renovável be capacidade
reduzida

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Dado que a prestação de serviços públicos, no territó-
rio dos Estados, foi cometida à competência dos mesmos para ex-
plorá-los, diretamente ou via concessão ou pe rnu s aãc , a teor do

art. 305 deste Projeto, bem como tendo presente Que entre esses

serviços públicos se coloca os de energia elétrica que deriva do

aproveitamento dos potencIais de energia hidraúlica, inexistem r~

zües para se incluir tais potenciais COI'lO de propriedade da União,
para efeitos de exploração ou aproveitamento, visto Que a compe 

tência para tanto é dos Estados

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Título vr r r , CapItulo 1, do Projeto de
Constituição
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EMENDA M ART. 479 DO PROJETO DE CONSTl'TUlçnO

Inclue-se 20 Art. 479 1 e expresdo seguinte:

r.r IUTO/~~.." ..&;I.-_----_---~

Art.479 _ ( ••••••••••••••••• >. mediante concurso de arcves e t

títulos.

('f-;;;~';~:;=]

(!Tl2j'oãL?J
JUAl:tEZ ANTUNES

PLENARIO
..,- 'UU... IOOt<'"ol.,.U ....'lIlo

EMENDA lP12069-1
f'l

JUSTlfICAÇAo

As instituições financeiras, especialmente os grandes

conglomerados, arrecadam recursos financeiros no municIpio e os dest.,!.

nam para aplicações onde e possível obter melhor ..remuneração, prejud.,!.

cendo , muitas vezes, a economia do município através de um processo
de de scap I talizaçâo

Tem-se que preservar a autonomia municipal. pois é a
comunidade que, em última analise, deve mani festar-se sobre a conven,!

êncf a ou nêc para a instalação e funcionamento de qualquer dependên

cia de instituição financeira

JUSTIr ICAÇAo

A aor í ceçêc de tais recursos atraves do Banco do Bra-

I
s~l 5 A e demais Instituições financeiras or í c.íef s f ede r ar s permf t í ;

ra melhor controle e administração, por parte do poder pub Lí co , perm1.
lindo a obtenção de resultados mais ravcrever s em termos de retorno
eccnõuí cc-aoc í ai

Transformar o parágrafo único do ar t 284, do Projeto

de Constituição em & 111 e criar o q 211 com a seguinte redação.

"q 2" - A árrecadação de tributos federais sera
efetuada pelas instituições financeiras oficiais fe-

derais "

PlENÁR1D

Suprima-se a a l Inea «d" do inciso IX, do art 17 e
Dê-se a seguinte redação à aj f nea "s",do inciso XXIII,

do art 54

s ) normas gerais sobre produção, consumo e de defesa

do consumi_dor I"

EMENDA lP1206S-9
fl Consti tuinte LUIZ HENRIQUE
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JUsn:ICATIVA

Este emende tem e finelideje de corrigi. os dt~scel.t

bras eomquet rce nas Instituições Públicas
Além dos mais, expresse o cla'llor de ANDeS QIJe ao

longu dos eMS vêm lutendo pele oeaocret í zeçêo d<." untver sfdece ,

e edtcãcner sneare ertig,. este r~xp:'ess~o, é g~r2ntir o princ!

pio básico deste ASSOe.t2Ç~.J.

ccnsfderendo qu- o ecess 1 e cOi1dt;~o de proeesscr
titolaréfeite exctusiveme...te por concurse pú~li':tl de proles e

titulos. tema-se Incoerente e í econseq.rente estebelecer

Constituiç~o e 9"rentie desses ptofissioMis ingressere'll
quadro de ce rre.í.re do magistério sem este pr.tncro ;o,

se texto

JUSTIFICAÇ~O

Dê-se a seguinte redação ao art 132'

"As leis complementares serão aprovadas por maioria

absoluta, pelo processo nominal de votação"

L;~;;~

FW~r/grJ

Cep IyO MAINARDT

JUSTIFICATIVA

o direito positivo quando fixa a capacidade jurídica é mot!

vado por conceitos de habilitação de exteriorização de vontade D.,ê.

terminando a capacidade por conceitos taIs como sanidade mental e1
tá vinculando-se a uma verdade fátl.ca, biol6gica de habilitaçgo

Quando, todavia, determina a capacidade pela idade ou pela situa ~

não são alistáveis como eleitores) está pressupondo uma inabilida

de, criando um impedimento de forma meramente dogmatlca. A utlliz~

ção de dogmas pelo direito tem valor, desde que encontre respaldo

de legitimidade, de aceitação e de consenso

A situação dos cabos e soldados, ou assemelhados das Poli _
cias Militares e dos Corpos de Bombeiros, eerece ser revista no
que tange à incapacidade eleitoral De fato, esse regime correspo.2

de a um mero dogma posto pelo direito, inspirado em motivação de
Ineb Ll r dade para a justa exteriorização da vontade, para influe" _

eiar nos destinos politlc:os da Nação. Essa inabilidade ou obstáculo de
exteriorização de vontade politica, calca-se em que essas pessoas
compondo as fases da estrutura organizacional e disciplinar das

Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros, estariam sob pres

são rígida. viciando a vontade. e, de outro lado, seria incove 
niente à ordem e disciplina castrense quaisquer movimentações de
ordem político_partidária. As razões não são procedentes' prime.!.

ro , porque o voto é secreto. e, segundo, porque os odiciais exe!.
cem esse direi to sem qualquer prejuízo para a ordem e disciplina

dos quartéis. portanto, Senhores Constituintes, quando o dogma,

além de afastar-se da realidade. passa a ser um obstáculo aos
pr6prios fins aos quais se destina a proteger, passa a ser neça

çãc do direito O direito positivo pode tudo, menos pretender ser

injusto Como negar, pois, o sagrado e mais elementar direito
político a essas pessoas que tanto laboram, inclusive com risco

potencial e efetivo de suas próprias vidas, pela manutenção do

Estado e da ordem na comunidade? e: um contra-senso absolutame,!!.
te injusti r.ícévef •

r.r----~"'_:;--.,.ó<----:-~-T~:'·'·JI'''OC.Ç1.

Inclua-se' no texto do proje~~tuição. na Seç~o I.
CapItulo V _ DOS DIREITOS POLrT1COS~guln~e dispositivo:

Art. Fica assegurado aos Cabos e Soldados das Policias Mi
litares e do Corpo de acmbe í rc da ativa e inativa dos Estados, o

exercício da cidadania do direito de voto e de ser votado através

do processo eletivo universal.

fI ENl!RIO

EMENDA lP12070-S

I!J

LP~~'~~

fTW'~8U?J

L;~';~~

§'~071
,.....,.'.0.,..1.,."••••,..1.
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Com esta emenda dispõe-se que a União não deve con-
tinuar assumindo a responsabildiade pelo ativo e passivo de í ns t í tu! ;

çãc bancaria ou financeira privada insolvente e, menos ainda, pelos
danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros

Ademais, as instituições financeiras federais or.í c r a í s

são garantidas pelo Governo federal, não cabendo, portanto, sua parti
c í caçêc no referido fundo

" V - A criação de fundo mantido com recursos das

instituições financeiras privadas, com o objetivo de

proteger a economia popular e garantir depositas e apl.!.
cações até determinado valor"

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art:328 do
Projeto de Consti tuição '

"Art -285 ~ A União não se responsabilizara por

depositas e aplicações nas instituições financeiras,
saivo se realizados nas instituições controladas pela
crõpr í e União." ,-

JUSTIflCAÇAo

JUSTIfICAÇ1l0

Cons ti tui ção:

Dê-se a seçuínt e-receçãc ao art 285 do Projeto de

A centralização da arrecadação de tributos federais
nas instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor con

trole e administração dos recuros cutnIccs , propiciando, assim. o ot1
rnfzaçãn do fluxo de caixa da União.

PLENÂR·i'ô""0••'".1.'.U••••1I.10---------,

EMENDA lP12067-S
fl Constituinte LUIZ HENRIQUE

EMENDA lP12066-7
f" Consti tui nte LUIZ HENRIQUE

rr;;;DB~

\'Çj~~'WJPLENARIO

Deputado LUIZ HENRIQUE

o processo de votação e importante que fique expresso,
para que não se decida eater ia complementar a Consti tuição pelo pro

cesso SiMbolJco, COIl'O ocorre atualmente

O crõor i o Regimento Interno da as semb l e r a Nacional
Constituinte deixou claro que a mat er f a constitucional t er i e suas de

lJberações pelo processo nominal

D primeiro e a eeepe têncr e atribuída ao Congresso Na

c í cnet para a instituição do ccdí qc , por lei complementar

Nos termos em que esta sendo redigido ocoe-ee ate en
tender como uma coeoet ênc í e exc l us I ....a. o que é evidente não ser prop.2
si to da ccns t r tuinte

D segundo e que se exige lei ccnrneoenter quando ccof-.
gos ctví í , Penal, Processual, etc. são rcreaí r aaocs at r ave s de Ler

ordinaria

Assim, crcnoecs a supressão da alinea "d", do inciso IX,
do art. 17 e a modif!cação do er t 54, inciso XXIII, al!nea "s", para

que tenha a seguinte redação'

o projeto da Comissão de sf e t enets aacêc dispõe no art
17._ inCISO IX, alinea "d"

"O Congresso Nacional í ns t r tuí re , por lei comple

mentar, Codigo de Defesa do Consumidor"

No nosso entender, ha dois reparos a serem feitos a e1

s) normas gerais sobre produção, consumo e de defesa

do consumidor ."
Entendemos estar colaborando para a redução dos dispo

sitivos constitucionais, alem de sistematizar melhor a materia fazen

do constar como de ccnpe têncra da União a legislação sobre o assunto

EMENDA lP12062-4

f"
..,- , fo•••• o1.' o•• , ••••

Dê-se a seguinte redação ao ~ 211 do art. 118:

..... Nu...'oc.çl.------------,

JUSTIFICAÇAO IVO MAINARDI

pl ENARTQ

Inclua-se. no texto do Projeto de Cosntituição, na parte

sobre normas gerais relativamente ao funcionamento dos Poderes,
o seguinte dispositivo}M.-Q ul-h....t.o-lL.} p\.rÚ: u:v..~,'

Artigo •••• - O funcionamento de todos os 6rgãos dos POd.,ê.

res Legislativo, Executivo e Judiciário. institucionais ou aux L,
i ã aree , será contínuo e ininterrupto, vedado recessos ou parali
sações, sob pena de perda do mandato, cargo ou função~~ ressalva

dos os dias feriados oficiais ou religiosos. na forma da lei

Parágrafo I3nico As férias regulares são garantidas, de

forma escalonada, para assegurar o contínuo funcionamento dos se!.

viços dos Poderes.

EMENDA lP12071-3
I!J
I!J

rr=;~~~~

tç"/"~7ã7J
,~...... ,•••,..l.'"ulC.u,,,1o

PLENÁRIO

Deputado LUIZ ,HENRIQUE

A proposta visa compatibilizar a neva redação sugerida

para o inciso V, do art 328. que exclui a obrigatoriedade das insti
tuições financeiras federais oficiais participarem do fundo para pro
teção da economia popular e garantia de depôsi tos e aplicações ate de
terminado vakcr

EMENDA lP12068-3
l"

L;~~'~~

tY1"~o/ã!1

flexibUidade

284 do Projeto

JUSTIflCAÇAo

,•••••,.,.....0I.'"u••••'1.1.

PLENÁRIO

A nova redação visa crcccrc í cner maior

para a execução financeira do orçamento da União.

Suprima-se a palavra Itpagador" do art

de Consti tuição

EMENDA lP12063-2
[J Consti tuinte LUlZ HENRIQUE-

tncfua-se no Projeto de Constituição, onde couber, o

seguinte artigo) Ma -k"t" L''"'''-J do G<1'A'.fuw ~ <k 7;;t1,d"J][

"Art _ Lei municipal disciplinará as ccncn-,
ções para abertura e funcionamento de dependências de

instHuições financeiras no município. subordinando-as

aos Int eresses da comunidade. 11

EJ'/lENDA lP12064·1
t II Constl tuinte LUIZ HENRIQUE

,.I.....'•••.•o1.'.u....,••l.
PLENÁRIO

L;'~~'~~

fTiH'~ã7FJ

"A proposta será discutida e votada em sessão CO!!

junta do Congresso Na:l0nal, em dois turno) com intervalo mínimo de
90 (noventa) dias, considerando-se aprovada quando obti ver. em ambas

as votações, pe l u processo nominal, dois terços dos votos dos membros

de cada uma das Casas li

JUSTIF ICAÇÃO

A alteração que propomos visa a introduzir,expressame!!.

te, o processo nominal de votação para assegurar que outro processo

nâo sera utilizado

JUSTIFICATIVA

A proposta tem o seu fundtlmento inicial noc:: l?c::t'Jdoc:: rlP ?l~

to nível, elaborados pela Associação dos Juízes do Rio Grande do

Sul - AJURIS, que propugnava, originalmente, pela vedação dos re

cessos e férias coletivas forense, sob a <:lrgumentação de Que o
serviço judiciário li básico para a tranquilidade do povo. Entend.,ê.

mos, todavia, que a vedação diz respeito a todos os órgãos, sejam

institucionais ou serviços auxilaires, de todos os Poderes do Es
tado

O PaIs é pobre e, CO'110 tal. nac se pode dar ao luxo de as

sistir a parallsação dos serviços públlcos t de U10 alto custo pa

ra os cofres públicos
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Sala das Sessões, de

O ~delo vigente, o do requerimento, não atende ao melhor critério para

a ccrcessãc de autorlzaç1:ies de pesquisa e concessão de lavra IttpÕem-se adotar

o procedimento da licitação pública Por este processo o poder concedente exer
cerá, corro dever ser, total controle, e, dirá no devido te-oc quais dos blocos

destinados ê. pesquisa e ti: lavra, na conformidade do mais2ltoin resse nacio
nal srcecveees em emendaa cassação das atuais autorlzaçõ~ essões reretr
vos a direitos minerários que estejam i?épvos ou ~1Ítoduç o. ou cujos traba
lhos explorátorios ou extrativos não tenham sido coeorovaoerente iniciados nos

prazos legais, a juizo do poder concedente.

Ct.tI1lre nesse memento prorover a ~ reordenamento juridic,Çl constitucional
que leve à proteção das reservas naturais e minerais. Corroestá mio pode conti
nuar. Comoestá, a sociedade brasile1ra assiste à ação preoetõrfe no setor mi~

nerar, de ennreses IlUltlnacionais, CUjo único escopo é exercer total cortrote
a serviço dos grupos eccoênícos de QUe fazem parte.

·Higiene e segurança do trabalho" é expressão consagra
CÜil em textos constituc:ionais: na constituição de 1946, por exem":-

pIo, figurava como item VIII do art. 159, quando na atual está
prevista no item IX do art:. 165.

"A'rt. 13 ..

XX - higiene e seguranca do trabalho" ..

JUSTIFICAC~O

Plenário

,•••••IG'.UI,I1~' ......,"b _;

Isto posto, submetemos a presente emenda ao alto julga
menta dos ilustres constituintes. -

E !Jrperioso reservar o manancial desse minério para a indústria nacio

nal. E mais que sabido que a indústria de aços especiais tem esses minérios cc
100 Inseres básicos. Presentemente o mercado interno é carente e está à braços
com o esgotamento das reservas.

Ao leglsladorConstitulnteCl.Jl'Pre resolver essa questao preservando a ri

queza mineral cuja vida nâc seja lIrJito longa emnivel de reservas. como é o ca
so.

Não bastasse esse fato. a palavra "higiene· é mais ade

quada ao campo da legislação laboral. porquanto é seu própÕsit:o 

prevenir contra acidentes do trabalho ..

Dê-se ao item XX do art: .. 13 do Projeto de Const.itutr;io
da Comissão de 51steIDBtlzação a redação que se segue;

ConsUtutnte F'AAABU...lNI .:ÜUOO.

EI<Et-(lA ADITIVA

aENJA AOFROJETD DE CClNSlITUIcl!Õ

Acrescentar ao art. 306 o seguinte parágrafo:

§ - rtee proibida a exportaçao de minerais estratégicos a saber: w (tlSl

gstênio); N;) (ni6bio); 1+1 (manganês); na sua forma bruta ou beneficiados.

§ 30 - O critério de outorga das autorizações de concessões referidas no
§ enterrar será o da licitação públJ.ca, obedecidas, en cada caso, as condiç~s

estabelecidas pelo poder concedente

Acrescentar às disposiç~s transitr5rias~ tlf...o /;(4J..o7'; "'vl~
-~Art. ( ••• ) - Será convocado para aSSU'llir sua funç'llo, o funcIonário

que foi aprovado emconcurso público de titulos e provas. COOl priorida

de sobre novos concursados, na carreira

§ único - A convocação será por edital e fixará prazo illprorrogável.

E o caminho democI:ático que conduzirá o funcionalismo público

na direção do melhor modelo ad'ninistraUvo

Há, no Brasil. pequena quantidade, errbora, de concursados que

nllo foram convocados, e. no entanto, nessas carreiras, houve recrutados por cO!!

curso outros valores, nao se tendo dado guarida aos originários aprovados, que

pretendemos defender agora.
A regra se aplica tarrQém para o futuro. isto é, n!io sé deverá,

nJnca, abrir concurso para preencher vagas em carreira para a qu ja COl"lCUr-

sados aprovados. e que não tenham sido convocaclos. para pos

Consti tuinte F"ARJlBlLINI ~loo.

tJ PL,,<Aluo •

EtoEMJA AO 1"ROJElO tE COOSTITUIçlUJ

EMENDA lP12074-8
~tituinte F"ARABU...INI :6lIOO

Constituinte FARABU.ItU

EMENDA lP12076-4
('l Constituinte FARABUI.INI JONIOR

EMENDA lP12075·6 • --" r>r:;-'--'
rrc;;;!tuinte f'P.RABU..INI .Jl)vIM . c....-!:!.!:! _J
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"Total e permanente soberania do Estado sobre os seus recursos naturais
e todas as etrvroeoes econômicas. Para sakvaçuardar esses recursos. todo Estado
tem o direito de exercer controle efetivo sobre eles, bem comosua expjcraçãc

pelos meios ccrcetfvets CCW'1 as condições de que dispõe. inclusive o de naciona

lizá-los ou de transferir sua propriedade para os nacionais. direito este que

é expressão da total e permanente soberania do Estado NenhunEstado pode ser
submetido ti coerção política, econÔMica ou de qaalquer natureza destinada a im
pedir o livre e arrplo exercicio desse direito inalienável"

A Constl tutção vigente abriu para estrangeiros enquanto autoriza a que

sociedades organizadas no pais, pesquizem e lavrem Ai os estrangeiros comandam
o sistema em prejuizo dos interesses nac.ícnafs

Operam-se transações sem que o Governo brasileiro cem base na legislação
vigente possa mterrorcer,

O Grupo Anglo-American _ B2 maior do Brasil - no setor mineral adquiriu

no exterior o controle das emresas SUdamericanas ConsolidaPas S/A Co:n séoe no
Panamá que pertencia ao Grupo Rotschild - 152 maior no "Raking" da míneraçãof'!!
crcrer, Com essa transaçllo o Anglo-American passou da 81 para a lia pcs íção entre

os 50 maiores g~os ematuaçao no território brasileiro.

Para entereerncs melhor a irrçortância política e estrat Ice da nperaçân
realizada comodisse, sem análise prévia ou. intervencionu.mo' o Governo, con

vémlerbrar que co:n a coopra da "holdlng" j!anamenha~l ~rican esscaru o
controle da eürereçãc -ecrrc velho" dei Minas~. resrs áVl!l pela produçllo'
do ouro no Brasil. controlou tarrbém a Mineraç!lo Catalao que detêm li 21 maior ml

na de ni6bio; acresceu ainda a F"osfatos de Goiás S/A que produz 500.000 tonela
das anuais de fosfatos.

Alémdisso passou 8 deter 70%da produçao nacional de niquel coma coe
pra da Codemin, maior produtor de liga ferro_niquel entre nós. e assim, isso é
que é mais grave, o controle da Mineraçao sertaneja do Grupo Brasimet, primei
ra produtora nacional de tungstênio

Estudo realizado em 19B5pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien

tifico e Tecnológico demonstra que o capital forasteiro detêm a significativa '
participaç~o de 42llõ da produçllo mineral brasileira. ell;cluido o Petróleo 55" de
toda produçllo de minerais metálicas e cerca de 85" da indústria de não eetãrr
cos são controlados por grupos estrangeiros.

Toda a produçao industrial de ouro é oriunda da mineraç!lo morro velho.
controlada pela Anglo-AmerIcan, comojá disse.

Poderosa firma francesa. a 50ciété Min1ére e mais Hétalurgique de Penâr
roja controla ~8~ da produçllo de prata, m da produçllo dos nossos diamantes es
tão nas eãcs de Grupo BELGA UnHlo Mineral. 

O F'ERRO, o lll8is tradicional dos nossos minerais, não é s6 da Vale do Rio
Doce. comoeottae podempensar; 48X da produçao nacional estão divididos entre

8ethlehem Steel, a Utah corporetfon, a Engelhard e outros~.
O eprcveíterentc de 85%: da bauxita realiza-se por meio de escreercreentc

com participaçJ!Jo estrangeira, dos quais 25~ são integralmente controlados pelo

Grupo Americano ALCOA e pela Canadense AlCAN.

A B P. (British Petroleun) e ti arescen respondem por 2li" de estanho, en
quanto o G~ aeyer, alem1lo prnõuz 35" da florita brasile

A Anglo-American - seeere ela - ~ o Grupo Ar e Sorne con-
trolam 30X da prOduçllode~ç;!

Verlflcar..se-é que o capital externo detém o controle integra! de 370 ~
presas e una part1dpaç~o especial em212 outras.

E de estarreeern I'Únero de Autorizaç&l e Alvarás, destinados às eeoresas
estrangeiras'

Dê-se ao art. 308 do projeto de Constituição da CCtlliss!lo de 5is_

temati2aç~o a seguinte redação:
HArt JOO - A pl!sQUisae a lavra dos recursos mInerais. bemcomo o apro_

veitamento dos potenciais de energia hidráulica, dependemde autorizaçllo ou cO!!
cessa0 do Poder Público, outorgadas no interesse nacional e por prazo determi_
nado. e nllo pederao ser transferidas sem prévia anu~l'ICia do poder concedente.

§ 1~ - Na-o dependerá de autorlzaçDo ou concess~o o aproveltamento dos

potenciais de energia renovável de capacidade reduzida

§ 2~ - As autorizaçlles de peSQUisae as concessões de lavra s~nte pode

rao ser outorgadas a brasileiros ou • eqJtesas nacicnais, na forma~ lei.

Note-se QlJe a British Petroleun teftl {]99 pedIdos de-.Ilutarlzar;ão 11 1666alv,!
rás. A Brascan 625 pedidos de autorização e 1 086 alvarás. A gula das estran~

geiras é insaciável. Sabe-se que sua estratégica é de açllo bemdefinida ll:lje..

tiva controlar a produção de determinados bens minérais de rnodo a só permitiretll

o seu aproveitamento quando lhes fôr conveniente. sentam-se em cima da.J!!!!!!.
E doloroso constatar Que o peso do capital privado nacional na prOCluÇao

mineral do paIs é hoje apenas 27~ do total

Parece-me fundamental que se avance no tratamento do regime de utiliza..

Çao dos bens minerais, slbstituindo-se a t:oncessao aoo.inistrativa de hoje pelo
contrato CCWll pra~o determinado à semelhança do QUe fa~ a maioria dos paises eltl

desetlvolvimento, de sorte que através da negociação caso a so possam ser fi..

xadas as obrigaçõcs e definidos os deY8fes do minerado(-e est elecida de forma
clara a contra partida para a l.IlH'Io em rorma~ee4iêas. fi nceiras e sociais.

Emenda Modificativa

O avanço verificado nas nações do trundo nao desenvolvido, detentores de

substllnclas reservas de Petróleo. sobretUdo na década de "70" adveio justamente
da ellminaçllo das antigas coocessnes, que duravam às vezes 100 anos e sua subs~

Utuiçao pela modalidade contratual, elaborada tendo ccmo pano de flSldo a nova'

legislaçl:lo que se edi teu mas sertpre dotàda de flexibilidade suficiente para ac,E.

modar 05 1nteresses das partes contratantes.

E/oEt.DA AO PROJETO DE CCNSTITUIçAo

Constituinte F"ARABU..INI ~IOO
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Autorizaç~o Alvarás

Britlsh Petroleun 7" 16"
8rascan 625 1.086

Utah - G.E 449 566
Inco 245 336
Rayal D.? / Shell 6. 280
Aebed ", 63
Rio Tinto Zirc __6_- __'7__

2.3114 4098

tr;;~"'~
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DENJA AO PRQ.ETO DE CCJlHITUICAQ

pê-se ao art. 494 do Projeto de ConstJtuJçJ!Joda ConissJ!Jo
de 5istematizaç!l0 a seguinte recaçãc-

Os Poderes são Independentes e harmônicos entre si. Essa
fórmula deve ser preservada. Porém, a sua eficácia depende do
funcionamento constante dos Poderes. "susnensas as atividades de
um dos Poderes, sobrevem, necessariamente, o desequilíbrio de
forças. No caso do Legislativo, que, modernamente, além de suas
funções de expedir normas gerais e abstratas. exerce fiscali_
zaçlio sobre 'õ. funcionamento do demais Poderes, notadamente em

relação ao cumprimento da Lei Orçamentária e à orientação polí

tica dos neg6cios do Estado, não se pode admitir que durante un
certo lapso de tempo tais funções sejam interrompidas No regi
me democrático, para a sua própria defesa. a vigília cívica e

patriótica deve ser constante Ademais. vale lembrar Que o re _

cesso parlamentar teve 'sua origem na Inglaterra. quando. naque

les antigos e pioneiros tempos da história do legislativo, o seu
funcionamento era suspenso dur-ante Q inverno, pelas d!f!cu!da _

des de transporte dos parlamentares. •

"Art 494 - remes-se-ao sem efeito, na data da pr(llllJlgaçao desta Consti
tuiçao, as autorizaç~s de pesquisa. as ccocessões de lavra e os demais titulas

atributivos de direitos minerários que estejam inativos ou sem produçao, ou cu

jos trabalhos explorat6rio:> ou extrativos não hajam sido coo:provadamenteinieia

dos nos prazos legais, a juizo do poder concedente." -

d!L~!!.E.!f.~!!Y~

Enquanto se fala da reforma agrária, enquanto se cogita da estabilidade

do trabalhador, passando pela jornada de trabalho, ao tercc emque se defende a

liberdade sindical, na esteira da valorizaç!lo do trabalho frente ao capital,
oãc pode o Legislador Constituinte deixar passar o ponto alto da econ6m1anaeio
nal que é o seu potencial emminerais, tido 'COl1VJ filho rejeitado e de aluguei:

De fato. assistimos calados à exeuetêo caótica dos nossos mananciais, a paraliza
çRo brutal dos ensaios tecnol6gicos e a dependência cada vez maior da tecnolo:

gia externa que ajudalfOs a desenvolver e aprimorar sem qualquer perspectiva eco

nômica, senão a catastr6fIca ccrrcsãc das nossas reservas, Ircfvs morais. 13;
lo empobrecimento das nossas rI"",ezasJ -

Hoje. os minérios são pesqu!sados para ser uti ados em p essas tecno

l69icos desenvolvidos no exterior cano cons a. ~ se envolve Uh es:
forço de pesL1Jisa para o bem mineravAue s , mas~para le que é deman-
dado pelos países industrializados. Incrivel que un pais cano o nosso descere
tanto de .sua riqueza In.lneral sLbjacente, ":0 dê a ela o tratan:ento que axnpre
dar, -trensrcreeroc-a em. bem econômico capaz de assegurar-lhe a independência

econOmica.

( real o que se contêm no sub-solo brasileiro emriQUeza mineral. só QUe

~ se dá a ela a aterçlio e 0:10 se dá a ela o tratamento dl!;nO e patrJ6tlco. t1Vl
to ao contrário eml"I(lll'(! dela se atende a interesses eXMos alienigenas

Todos sabem que para cada 1 dólar de produçllo do bemmineral primário ob

tem.-se 6 dólares, na indústria de transformaçllo mineral. Esses valores silo sop~

sados pelo trabalho e pela terl"lOlogia. l: evidente o potencitil1 de criação de em
pregos, a partir da IIl1neraç~o e o dinamismo que essa atividade iaprime à econô
lIlia interna. O valor do produto mineral transformado, depois de agregados. prin
cipalmente o trabalho e a tecnológia, representa 25" do produto interno bruto;

poderá faler ccn que esse produto aUllente, aceleradamente. desde que medidas ~

jetivas comoas que se propõem. liberem as áreas que, hoje, esUlo estocaáas por
llUitas elJ'Presas e POSSalll vir a produzir seus efeitos na ecOl'lânia nacional. Ao
contrário disto tucla, o Governo brasileiro vemrun crescendo na direçllo de eSl!!!
gar o desenvolvimento no setor mineral

Já em 1 974 Decreto-lei 1.308, acentou q.Je 1DX dos irr.postos únicos pas
saram para "reserva especial", para em seguida criar o F"undo Nacional de Desen
volvimento (F".N D~), retirando de vês esses recursos da prorJuçllomineral,dilui!!

do-os no rol de una econ&nia desordenada (Lei n2 6 093n4), e por último em
1981 foi extinto o F"U"Ido Nacional de Desenvolvimento.

Este é Uh pais que n!io conta sequer can mapeamento geo16gf~ adequado E~

xiste no momento tão somente o mapeamen~o geológico b~iéci'~a re çllo 1: 1 ()(Xl

B nivel de recortJecimento da Regillo Pn\azlinica. /

A Carpanhia de Pes~isa e Recursos Hinetais (C.P.R H está com apenas
40" de sua potencialidade. Paralizou praticamente sua atividade.

Os reC\Jrsos dos irrpostos únicos sabe Ilbrif1cantes e corrbustiveis lIqui

dos e gasosos, energia elétrica e minerais do pais e destinados à pesquisa no

setor mineral desapareceram, dlluiram-se e asslm estava decretada a falência do
setor mineral

F"oram aplicados verdadeiros golpes contra a econômia nacional em nosso

pais cem o beneplacito dos nossos governantes.
Extinguiu-se a preferência do proprietário do solo, abrindo-se o leQUE!

para quantos pretendessem utilizar-se do protaeolo. Como já se disse secaram os
recursos da C.P.R M

.Já em 1~78 no Governo Geisel COll o advento de Delfio Mtto no Planejame!!.
to em 1979. os recursos foram centralizados na 5eplan e a partir dai o setor m.!.
neral caiu definitivBlllente no esquecimento.

A C P.R.H. co:rpanhia de Pesquisa e Recursos Minerais, suniu do organo

grama do setor mineral. Acresce que os 10% dos irrpostos únicas sobe conDusti
veis e lubrificantes lIquidas e gasosos, antes investidos em pesquisas foram
s~rimidos, além de terem s~rlmido taroém os dividendo da Uni~o na Vale do Rio

Doce antes aplicados nas pesquisas

O prejuizo foi de que cessaram os levantamentos geológicos básicos, per
mitindo-se, portanto que ettpresas lIlJltinacionais investissem no setor Nao bas

tasse isso hoyve reduçllo brutal de verbas orçamentárias para o setor mineral o

que fez cair toda un trabalho que vinha nuncrescendo, entre pesquisas, análi

ses e mapeamento geolágico e tudo o mais sob o ponto de vista .tecnolÓQico, re~

suitando isso tudo em benefIcio, fi claro das ~ltinacionais; há ~i( ou menos

35.0C(] enpresas sentadas sClbt'eajazida requerida para pes zeavra, reconh~

cidos c~ potencialmente viáveis. /)

Tanto é isso verdade que somen~' ,. BrUi etroleun 7 Brascan e seus as
saciados estrangeiros, jl.lltamente com a Anglo-American detêm 61" do total em KmJ

controlados pelos grupos estrangeiros. '

Infelizmente o Brasil ~o tem exercitado o que lhe caperia fazer COO'O i!!!
perativo constitucional O seu dorlI1niopleno sobe as jazidas ;dnerais.Parece des
conhecer o texto da Organizaçao das Naç~s U1idas: -

El'IIENDA lP12072·1
('l ConstltuInt. rARASLUNI iNloo
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Plenário

r.r-----------nno/'.''''...çh ----,

acreseenee-se ao art.. 4Da do Projeto de Constituição da

Comissão de SlsteMati:taçào o seguinte item:

"Art. 408 ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••

XII - estabelecer controle de uso, manuseio e apli
cação de agrotóxicos". -

JUSTIFICACAo

..A Organização Internacional do Trabalho (OIT) demons _

trou que 6,16\ da população economicamente ativa estimada em 1980
em 43,8 milhões ecaeenecu-se em 1980.

A rebção óbito por mil acidentes revelou que o Brasil

detinha e mais alt.o í.ndice entre quinze paises pesquisaBos: 3,3\.

r.evenac-se em consideração que toda esta estatistica ê

irreal, pois ainda existem os trabalhadores rurais, 06 domésticos,

autônomos e os sub-empregados que não constam dos registros do

INPS, temos #muito a fazer prevent4amente. Jld;"luções estão, sem
sombra de duvida na Segurança do Trabalho e não nos controles dos
seus efeitos.

Dai, a razão da emenda em apreço que, esperamos, con
tribua para reverter a trista situação em que nos encontramos.

CONSTI.TUI.NTE SADIE HAUACHE

nncIF"""'t.ti.c --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XII

O :1nciso xII do Artigo 13 do Projeto de constituição pa,!

sa ter a seguinte redação:

Art 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII - salário família, na forma que a lei regular;

Sala das sessões, de de 1987.

Creio ser da mais absoluta necessidade inserir no Capi

tulo VI lque trata do Meio Ambiente) do TItulo IX dispositivo que

atribua ao Estado estabelecer controle de uso, manuseio e aplica _
ção de agrotóxicos.

Só assim estaremos preservando o meio ambiente, eis que

o uso imoderado de agrotóxicos tem trazido prejuízos consideráveis
à nossa fauna e flora.

JUSTIFICAÇÃO

O direito não pode sofrer restrições const.itucionais C,!

be ã Constituição consagrar o direito, deiyando-o para que a lei o,;:

dinari? o regule segundo os interesses conjunturais, que podem evo

luir.
Descer B detalhes na constituiçao é condená-la a uma vi

da curta", é negar-lhe a plasticidade suficiente para que possa ser

perene, atendendo aos interesses da sociedade em permanente evolu 

çâc ,

Sala das Sessões, de I de 1987. EMENDA MODIFICATIVA

CONSTITUINl'E SADIE HAUACHE

EMENDA lP1207!H-..... -,
tJ Constituinte FARABULINI JOMIOB

m------- ..._..,./C...,.Il.,.......".....
Plenário

l(n."",.,,,••~10

Suprima_se do item VII do art:. 347 do projeto de Const!

tuição, !!!!!!!!, a seguinte expressão.

inclusive o do trabalho".

DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 212 do Art. 261

o Parágrafo 212 do Art. 281 passa a ter
a seguinte redação.

§ 212 - Os Hunicípios que não pos-

suirem 6rgão de imprensa orlcial farão a divulgação pela i~

prensa esc r i ta local ou, na sua falta, por edital:

JUSTIFICATIvA

EMENDA lP12084·5
[lJ

[!J

EMENDA SUPRESS!VA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XV

Suprima-se o inciso XV do Artigo 13 do projeto de cees-
tituição.

JUSTIFICAC1l.0

Diz textualmente o art. 347, item VII, o seguinte:

"Art. 347, compete ao Estado, mediante o Sistema .Q.
nico de Sãude:

VII - controlar a qualidade do meio ambiente, in
clusive o do trabaiho".

A expressão final "inclusive o do trabalho" deve ser

suprimida do campo da saüde, eis que, a toda evidência, eeaee-ee

de matéria própria do Direito d.o 'trabalho, mais especificamente de
Higiene e Segurança do Trabalho.

Sabemos que raramente os Municlpios pos

suem imprensa oficial, mas Que mui tos possuem jornais que te:!

mam em circular, enfrentando toda a sorte de dificuldades

Esta Eme~da visa valorizar estes peri6

dicos, como veículos de divulgaç,ão dos atos e contas governa

tais

Constituinte JÚlIO CAMPOS

;:rUSTIFICACKo

A jornada de trabalho não é materia Constit.ucional

tem melhor cabimento na lei ordinãria.

Estabelecer-se 40 horas de trabalho senanaã pode não

convir a um determinado momento da vida econõmica do País, por ser

demaeaado ou insuf1.ciente.

O emprego deve ser garant.ido ao trabalhador e as

çondições devem ser objeto de acordos que venham a at.ender, da me

lhor forma, o interesse das classes laboriosas.

O dispositivo transparece outro caráter que não se lim,!
ta na sin,ples proteção de trabalhador.

"Art. 13.

JUSTIFICACAo

prp~;:iAA"J

l-'Vi;~JVJ

rr;;~;:;:,.~

é\iV;;"i/W

CONSTI'I'UIN'I'E SADIE HAUACHE

CONS'I'I'I'UIN'I'E SADIE HAUACHE

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XVIII

JUST1;FICAC.xO

A remuneração em dobro seria o 149 salário.

As pequenas, médias e micro-empresas teriam seus encar
90S sociais ampliados, de tal forma, que, não podendo suportar o;

custos, aélotariam medidas que s5 preJudicariam os trabalhadores ,

tais como: - redução do saláriD real pela redivisao do ano em 14

meses; dispensa de funcionâr!os e ate mesmo paralizac;ao de suas

atividades por inadimplência ou impossibilidade de repassar

~.

Art 13 .
XVIII - férias anuais remuneradas:

O inciso XVIII do Artigo 13 do Projeto de Constituiçã...
passa ter a seguinte redação:

Art 13 .

XVII - Proibição de serviço extraordinário, salvo
nos casos de emergencia ou de força maior, na forma que a lei
regulamentar.

IDiENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, rNCISO XVII

~IUC'''''t1'''".~O, -,

JUS'l'IFICACÃO

As relações de trabalho não P':lC::~~1 ficar estreitadas por
dispositivos constitucionais limitadores.

Pagamento em dobro, por que? Porque não em triplo?

Somente a legislação ordinária pode acompanhar a dinãm,!
ca das relações de trabalho e estabelecer os casos em que tal dis
positivo não tem validade.

Imaginemos o Corpo de Bombeiros que na realidade só ê
chamado para serviços de emergencia, ganhando o mesmo para os dias
de incêndio e os de normalidade.

o inciso XVII do Artigo 13 do ProJeto de Constituição
passa ter a seguinte redação:

EMENDA lP12086-1
[lJ

EMENDA lP12085-3
1'-'.

JUSTIFICACJl.o

Tal emenda encontra-se dentro de nosso espíri to de

defesa da cultural ""nacional, incentivando as artes plásdcas, o

teatro amador e profissional, a música popular braslleira, al~m de

promover o surgimento de novos valores intelectuais e artí::.ticos e

preservar a cultura nacional da Invasão alienígena através dos me

ios de comunicação de massa.

Trata-se, tal iniciativa, da continuidade de sugeÉ.

Uo semelhante que oferecemos à douta apreciação da ccnrssãc de DO!:

dem Social desta Assembléfa Nacional Constituinte.

"Ar!! 112 - Não perde o mandat,o o Deputado ou Senador:

I _ investido na função de PrimeirO-Ministro, Minis·

tro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador de

Territ6rios, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territó

rios, de Munic!pios e Prefeitos de Capitais, ou eventualmente Prefei..

to, Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista fede

ra1.s;"

Cremos que somente displicência por parte dos redatores

auxil1ares do preclaro Constituinte Bernardo Cabral, ou - ainda 

8 ausência da participação de Qualquer Parlamentar Federal na com

poslçDo dos secretariados de Municipios pode justificar a omissllo

desl.a categoria no item 1 do arU 112 do respeitável projeto de

Constituiçl1o que nos foi oferecido. consideraçl1o.

JUSTIFICAC~O

Dê-se a seguinte redação ao .f:tem 11 do artS! 403

do Projeto de Constituição da üomf s sãc de Sistematização:

"11 - prioridade a finalidades educativas, artIsti

ces , culturais e informativas, reservando-se um minimo de 25" da
programação das emissoras de rádio e televisDo para tal fim, toda

ela genuinamente nacrcnet ,«

Dê-se ao artg 112 do Projeto de ConstituiçUo da Comis

silo de Sistema'tizaçUo a seguinte redaçãc , em seu item I:

r.r ll.n/~.n"IO~10'----------____,

EMENDA lP12082-9 ."" -, ~'"""--'
[!J c.onstituinte JÚLIO CAMPOS J cPfl ~

f!l f1~ I flPi-;;~j@

de 1987.Sala das Sessões, de

'.C..."'/COW01I1./IUIO••,•• lo ..,) r::w:~M

PlenáriQ

Em. 1972, esse percentual era quatro vezes maior, cerca

de 18', correspondente a 1.500.000 acidentes para uma população se

gurada de 8.500.000 de trabalhadores. -

Acrescentem-se ao art. 13 do ProJeto de Constituição os
seguintes parágrafos·

A cada duas horas, um trabalhador brasileiro morre viti

ma de um acidnete de trabalho. são doze por dia, quase cinco mil
por ano.

Estas mortes representam cerca de 0,5' dos quase um mi
lhão de acidentes ocorridos anualnente no Brasil.

De 1970 a 1975, os acidentes de trabalho cresceram de

1.200.000, com 2.232 mortes (Of18 õbitos por acidente) para cerca

de 1.900.000, com 3.942 mortes 10,21 óbitos por acidente) no ano.

A part.ir de 1976, começou a diminuir o número de aciden
tes, mas ainda oeorreranJ 1.700.000 acidentes com 3.900 mceeee lau:

menta de 0,21 para 0,22 mortes por acidente).

Em 1983, último dado o.(icial, houve 4.212 óbitos para
1.000.,000 de Acidentes, ou sejÇl, 0,42 mort.es por acidente.

Isto representa uma despesa extra para a Previdencia So
eaea , que ê ma~t1da por todos nõs, de CZ$4.600.000.0 ;'00 Iquatro-

bilhões e seiscentos milhões de cru'Zados} para ~.... nto de henef!

cios aos acidentados somente esteio~ _

Ocorrem diariamente 3 "aci es d trabalho no paIs,

ou seja, a cada 32 segundos um t a aI ao ê vit eeae ,

Nos últimos quatro anos, ., dos segurados pela Previdên

cia Social, equivalente a pouco mais de 25.000.000 em 1984, são a:
cidentaáos anualmente.

§ 19. Será estabelecida em lei a obrigatoriedade

do ensino, em todos os nIveis, nas redes oficial e pri

vada, da disciplina Segurança do Trabalho.

§ 29. Fica criado o Sistema Nacional de Segurança

do Trabalho com o obJetivo de instituir política nacio

nal de prevenção de acidentes, em caráter permanente".

~A lP12079·9 ......--------,J Ir:::'-'
r Cc?ruttituinte FARABULINI .1QNIOR _ C- ~~::: _I
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EMENDA lP12087·0
~

r;r TlIlTO'.....,"OCJ.Cb

ncrescerrte-se ao
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 13, INCISO VII
Acrescentar fi. SeçDo I, da Capitulo 11, do Titulo IX, da Ordem

Social, ° seguinte artigo:

TITULO IV,
CAPtTULO VI, o seguinte'

JUSTIFICATIVA

Artigo 13.

V;;;;;;:J
[illZ"7ii07]

349:Suprima-se o ~ 20 do art

J...u S T I r I c A T I V "

- As ~perar;lles de câmbio das empresas pertencentes Il Un!
ãc Federal, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Terri
tórios Federais, aos MunicIpios serão feitas exclusiva
mente pelas insituiç15es financeiras federais. -

Art

Como exemplo, a construçllo da denominada ferrovia Norte~Sul

dever ia ser precedida de:

a - desapropriação, para reforma agrária, de uma faixa, em

ambos os sentidos da estrada de ferro, num raio Ctn torno
de trinta quilômetros;

b - a criação de cidades, a cada cinquenta Quilômetros, pelo
menos;

C - a abertura de novas frentes agrícolas, urbanas e industr!
ais.

JUSTIFICATIBA

~ de mais evidente conveniência que as operações governa~

mentais, com moeda estrangeira sejalll monopol1o das instituições finan

ceiras federais. quer pelos montantes substanciais que envolvem, que;
pela segurança que devem ter, Quer pela transparêncja Que hão de exi

bir, tanto no que se refere às razões que as motivaram, 'Quanto à sua
correta execução.

Ob/ter-se~á um efetivo controle do Poder Público sobre as
operações de câmbio

- Fica criado o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano _
PNOU

- Lei complementar disporá sobre a distribuição espacIal da

população e das atividades agrícolas, industriais, econOm!
cas e sociais, assim como:

a _ integrará es referidas atividades com o desenvolvimento
do Plano Viário Nacional;

b ~ limitará ent.rcações de recursos públicos na constr-ução

de moradias habitacionais em cidades com população sup~

rior a duzentos mil habitantes e inclusive no Distrito
Federal,

c _ disciplinará a expansão dos atuais centros urbanos,
d ~ constitui monopólio da Uní âc Federal a criação de novos

centros urbanos. que serão organizados e insU tu idos COOl

estrutura básica, destinada a fixação do homem ao soloe

o desestimulo às migrações.

O desenvorvreewte dos centros urbanos em nosso país deve vaI
tar-se ~o exempLo de Paris, cujo crescimento está contido faz muito
tempo.

f'or outro lado. nãc poderemos concordar com a expansão astro

nOmica, desmensurada e desorganizada dos grandes centros urbanos eeee
São Paulo, Rio de JaneIro, Belo Horizonte e o próprio Distrito redera
entre outros.

De igual modo, é preciso reconhecer que constitui_se em lIIedi
da salutar 8 UnHlo Federal o monopólio da criaç§o e da iDsteleçao d;

novos centros urbanos, 8 fim de que se criem novas fronteiras agrico
las e o zoneamento Industrial do país. -

Como princípio geral, subcrdína-se o Plano Nacional de Desen
volvimento Urbano - PNDU ao Plano Viário Nacional, a fim de Que a;
ferrovias, tuercvras., sejam também utilizadas para a abertura de ere
tiva ocupaçl!o do solo e de seu aproveitamento em benefIcio da coleti
vidade.

nereecente-se ao TItulo VII, CapItulo li, seção I, o se
guinte artigo: -

JUSTIFICAÇltO

Es se :::IisPosit1vo pe~m1te a continuação dos convênios

que tante mal têm causado à prestação de serviços médicos e hospital!
res pela PrevIdência Social, Inclusive com graves e continuadas denú!!
c í es ...de fraudes, lamentavelmente dificeis de serem provadas para fins

de punição.

É preferível Que os recursos públicos sejam utilizados
apenas por orgãos oficiais de saúde

tJPLENARIO

EMENDA lP12094·2
prcõ"NSTlTUINTE PAULO MAC~RIHi-

r=;~~;:J

t11JJ~'ã!ã7J

Art. - Os gerentes, diretores e administradores das empresas públicas
federais, estaduais e municipais, serão rescceseve í s pelos a~

crescimos legajs ceccr rent.es de recolhimento de contribuição com at ra
se para o sf suena de Seguridade Social. -

Artigo __ Os investimentos financeiros fei

tos em favor da Educação, em qualquer de suas

formas, por pessoa Jurídica de Direito Priva
do,serllo descontados,lntegralmente. do Imposto

de Renda devido:

JUSTIFICATIVA.

parágrafo ünfcc - A Lei disciplinará o seu run-,

cionamento e atribuições.

JUSTIFICAçno

Art - O contribuinte em débito para com o sistema de Seguridade So
cial, não podera transacionar com os poderes públicos nem oe

les receber recursos de qualquer natureza

N§o se Pode falar em Saúde Rúbll

ce , neste PaIs,sem se cuidar bem do Saneamento Básico. Na ho

ra em que implantarmos sistemas de abastecimento d ' água e de

esgoto em todas as cidades brasileiras, servindo.i! grande ma!
orla das respectivas populações,teremos marcado uma grande v!
tória em favor da causa da saúde pública .4gua tratada e ser-,

viços de esgoto são pré_condições para t-odo o cesenvcfvteente
social Os indices de progresso de Qualquer Nação se mede atr!.
vés dos percentuais de serviços de água e esgoto incidentes
sobre a populaçl:lo a Que se destinam.

Espero, pois, a eprcveçãc desba

Emenda, como medida de grande interesse público.

Artigo __ Fica criado o Conselho Nacional do

Saneamento e'51co.

os seguintes artigos) (Yl;..r:i<. ~b..4..'

lUflllo111,",.. oçb:ar:: .DIl éD\JG/tGÃO E GuJ.TlJRIf

Acrescentar ao Capitulo Ir: do Título IX, d El!t:Iu Suhl, o

seguinte artigo! (TV.r1.t I;.(n...,~

Art. - O titular de firma individual e os gerentes, diretores, admi-
nistraodres e gestores das empresas e entidades de qualqt,ter na

tureza são solidariamente responsáveis pelo principal e acessarias d;

correntes da falta de recolhimento da contribuição prendenc.!arSa. de:
vida ao sistema de Seguridade Social

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

JUSTIFICAçno

E: sabido que a E~ucaçr:io ~ o investimen
to mais eficaz para que qualquer povo consiga o seu desenvol

vimento social e econômico. Temos. porisso mesmo, que invE!.,!
tir substancialmente na causa da nossa EducaçlloJAlém das vfn-,
culações dos recursos públicos necessários e indispensáveis,
hão de ser destinados para a Educaçlto recursos de origem pr!

veda, ou seja, de pessces Jur!dicas de Direito Privado. Tel
nllo acontecerá se nãc houver incentivos da parte do Governo •

Da! a presente Emenda Que pr'etende est.,!
belecer estImulas fiscnis para as Soluções das nossas cer ên-,
cias na área da Educaçl!io4 NDo vejo COIllO possa deixar de rece.,

ber a necessária acolhIda por parte dest!" Assembléia Nacional

Constituinte.

Acrescente-se ao

TITULO IX,

CAPITULO rr , Da Seguridade Social,

r,r----------lIlTO/.IIIT1'... çio
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EMENDA lP12092·6
I:CONSTITUINTE PAULO MACARINUt

rry~;;~LJ
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PLENÁRIO

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 424, do Projeto.
Dê-se ao Artigo 424, do Projeto de Constituição, a segUinte redação:

"ART. 424 - Os Inutca têm direito ao uso e a posse das terras
que ocupem, e à preservação de sua organização 50
c1a1, seus usos, costurres, linguas, crenças e trã
dições, compe t.endo à União a pr-c eecãc desses bens,
por meio de órgão próprio.
§ 19 _ Os atos que envolvam interesses das comuni
dades indigenas terão a participação obrieatori-;
de órgão federal J]róprio e do Ministério Pub Lacc ,
sob pena de nulidade
§ 20 - A exploraç~o das riquezas minerais em ter
ras indigenas obriga à destinação de per-cenbua.l
nos resultados da lavra em beneficio das comunida
des indigenas e do meio-ambiente, na forma da leI"

... Na organ12aç~o da Justiça dos Estados,ficou eata.,
bereeree Que onde houvesse Tr1bunal de Alçada, consUtulrja ele,
para efeito de acesso ao 11' ibunal de Justiça a mais aI ta entr-ân.,
ere da magist:ratura (§ 30 do art. 100 da Lei Orgânica da Magis_
tratura Nacional _ Lei Complementar nO 35/79)

A fim de evitar tratamento desigual e injusto, o

legisiador, já na mesma lei complementara em seu art. 142, estaun-
.. Art. 142. No Estado do Rio de Janeiro a apl1-
ceçêc do disposto no§ 30 do ar t 100 não poderá
afetar a antiguidade Que tiveram, na data da en

trada em vigor desta Lei, os juízes Que etuateen.,

te compõem a entrância especial, entre os quais
se incluem os juízes que integram os Tribunais de
Alçada"

JUSTIFICAÇ.RO

suprima-se do Projeto de Constituição o inciso VIJ: do

o inciso UI do art 188 do projeto de conet í tut ,
ç:lo trata do acesso aos Tribunais de Justiça, alternadamente, por

antiguidade e merecimento, apurados na úitima entrância ou, onde
houver, nos Tribunais de Alçada.

No atual Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a
última ent.rãncfa, denominada "entrância especial", é composta pe-

los juízes dos Tribunais de Alçada, dos juízes da Capital e dos

magistrados Que, na data da fusão dos antigos Estados do Rio de

Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos dois
Estados

JUSTIFICAÇÃO

o sallirio mínimo e o mI.nlmo que um trabalhador poderá rE

ccí-cr , seJL1 qual for a sua atividade e o seu patrão.

O dispositivo é redundante.

artigo.

o dispositivo entr!\. em choque com o inciso IV do

EMENDA ADITIVA

Inclua-se , onde couber, no T!tulo x - Disposições Transitórias

do Projeto de Constituiç:lo da Comissao de sfatemat Iaaçâc , o se
guinte artigo:

Art "O DISPOSTO NO INCISO UI DO ART. 188 N.RO
PREJUDICARA A ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS

AMI='ARADOS PELO ART. lLc2 OA LEI COMPLEMENTAR
NO 35 DE 14 03 1979"

Corno redigida esta emenda, garante-se ao indio de forma, ao me
mo tempo, clara e abrangente. como deve caracterizar a norma Constitu
cional a proteção aos seus interesses e direitos.

A redação do artigo emendado, além de não atender, os requisi
tos da melhor técnica redacional, quando se trata de texto consti tucio
nar , poderá propich,r imensos prejuIzos às populações indígenas po
ocasião da elaboração da legislação ordinária. Por encerrar, de forro
sintêUca a matéria contida no CapItulo VIII, do Titulo IX, doProjeto
recomendado é, suprimir os demais nrtJ.eos e paráp,rnfo,;,

r.-r-----------1C..D,. .. " ..~;lu .....,

EMENDA lP12089·6r:: Deputado FABIO AAUNHElTTI

EMENDA lP12088·8
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Dê-se a seguinte redaçlo ao inciso 11 do art. 344:

"11 - acesso universal, igualItárIo e gntuito às
açi5es e serviços de prolloç§o, proteç§o e recuperaçlo

A aprovação do projeto sem a emenda ora proposta
ensejará derrogação do citado ar t 142 da Lei Orgênica da Magis~

tratura, pois propiciará que juízes multo mais novos na carreira

e que foram antes removidos para o Tribunal de Alçada passem a

constar das listas de antiguidade na frente de juizes mais anti_
gos na entrância especial e na carreira, ferindo frontalmente di

reito adquirido e anulando o esforço do iegislador em evitar fla-

grante inju.stlça. t
Por isso, a presente emenda aditiva propondo a

Incfusão, nas Oisposiçr:les Transitórias , de ar~iga que evite a

ornrrência de injustiças para COIr. Uo abnegados servidores

Toda Nação sabe que o não cumprimento
das obrigações sociais e uma constante da socieda~e brasileira.

Ao fixar, na própria Constituição, as
disposições que dizem respeito a:o responsabt Hdeces inerentes à seçv
ridade Social, procuramos de modo enfático, viabiliza_la

Os gestores dos neçcctos privados
públicos, terão assim fixas suas responsabilidades const Itucfcnaf s ,

Esta proposta fedende os interesses d
Previdência Social contra a in3dimplência

EMENDA lP12096·9
(CONSTITUINTE PAlJlO HACARIN~'"

"ld""/~~,,"loJl_.""~

PLENARIO

['JJ~~;:J

fii7~o/8?l



AssembléiàNacional Constituinte e 1255

de saúde, de acordo com as necessidades de cada um, ve
dada a exiStência de serviços de saúde, mantidos co';

recursos públicos, inclusive das empresas estatais,com
clientelas prIvilegiadas,"

A manutenç.llo dos percentuais consigna
dos no Projeto seda o reconhedmento cons t Ltue í cne I do eterno ee ti ,

c í t PúbÚco pois a manutenção da máQuina burocrática, a reposIção e

conservação dos bens de consumo completariam os 35" restantes que o
projeto destina alem da despesa com o pessoal

- Suprima.se do artigo 209, inciso XI, parágrafo 22, o seguinte

"o recurso, que no caso couber, deverá ser interposto para a

Tribunal Regi:onal rederal competente"

- Suprima_se do artigo 209, inciso XI, parágrafo 3:9 o seguinte.
toe com r ecursc para o 'r r i buna L Regional Federal'!

JUSTIFICAÇAO E uma medida corajosa mas que orecr
sa ser adotada para recuperar o prestig.to da admInistração públlca

JUSTIFICATIVA.

§ - O mesmo ceft.ér í c ecct.er--se-ã no cálculo da aposentadoria

EfetJ.vamente, as razões dos que sustentam a cr í eçãc dos Trlbul1ais

Regionais Federais são políticas e de interesse pessoal, completo!!.

mente diSsociadas do interesse público ou do interesse de uma J'I~

tiç'l dernoct-atica. Visa. tão somente, a posição política e finan_

ce.tra ee thcrestmcrocenas , cargos de confiança, instalações,etc ••• )

sem observ<'Ir o interesse da democratização da Justiça, que s6

será alcan~ada dando-se garantias aos Juízes de Primeira rnsttincla

e com a ampliação desta. A criação de uma Terceira Instância não
favorece nem a classe média e, muito menos, as camadas mais Caren
tes • que eãc têm acesso à Justiça, face à onerosidade de suaa CU~

tas. hcnoi ãr í cs de advogados, etc ., favorecendo apenas as Clas

ses altas.e as empresas

A criação de naLs Trihunais significa. na prádca. a maior el1tiz.fi

çãc da Justiç;:--;endo seus custos bancados pelos já desravOtedido-;
que são Os contribuintes de fato.

A cada novo MinistrO corresponde o dobro de assessores, secretá_
rios e aSsim por dHlOte

JUSTIF'ICAçnO

Dê-se a seguinte redação ao inciso III, do art~go 187

Art. 187-

III - Juízes Federais

EMENDA lP12106-0
CONSTlT"INTE ,OAO PA"LO PIRES OE VASCONCELOS rr';';"':J
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üê-se a seguinte redação ao ~ 111 do art. 349'

o Estado tem que utilit.aT seus recursos na sua própria
prestação de serviços de saúde

E ingenuidade querer se ecreof tar que a empresa or.tva.,
da somará seus recursos ao do Estado para melhor atender ao povo. No
mádmo melhoraria a situação de um grupo de privilegiados

Em termos de saúde e edUcação não 'Pode haver pr1vJlé
gios custeados pelos cofres publicos.

JUSTIFICACllO

"E vedada a destinaç~o de recursos públicos para
instituições privadas de saúde sob qualquer forma, in_
ctueã.ve -isenções fiscais ~ abatimentos de despesas dos
rendimentos para ere í to de tributação"

er~';;B:J
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Não é admS-$s!...el em um Pais carente de atendimento mé_

dico hospitalar a existência, às custas de recursos públicos, de ee r.,

viços de saúde em cada repartição, em cada empresa do governo, etc

com atendJmentp restrlto
Como o próprio projeto afirma deve ser universal

Art sa: - O vencimento do servidor publico, civil e milHar, esta lu
tár10, celetista ou contratado, da União, dos Estados, de

Distrlto Federal, dos TerrHórioss e dos "funicípios, assim como da

administração direta ou indireta, de autarquias, de fundações ou eco

nomia mista, a titulo de salario base, adicional, quí equenf cs , carg-;;

~ em comissão ou qualquer outra vantagem ou ajuda, sob qualquer tIt\Jlo,
não cccere exceder ao vencimento do Presidente da República

§ • As vantagel'ls e os adicionais que estejam sendo percebidos em

desacordo c=orn es ta norma ficam congelados ate que o excesso seja
aOsorvlo"o l)OS reajustes posteriores.

, "-=_0 !lov>""'i.::';;"';;;;;'''T,'f IV, ay.. Vll/, J<f'''' I
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acesso.

EMENDA lP12097-7
rrcONSTITUINTE PAULO HACARl;;t

Esta proposta representa o restabl;>' ~

cimento da hierarquia administrativa e a tentativa tre se eliminar o;

abusos, tão ccemecí ccs da I::lopulação

EMENDA lP12098-5 ,",~, --,
(UêONSTllUINlE PA.ULO MACARINI

!'l'LENARIO

rr;:~;~

~

Art. 87

Dê-se a seguinte redação ao artigo 87. "caput."

- ~ vedada acumulação' remunerada de cargos, funções. em

pregos e provenUrS', oa administração pública direta eu
indireta. e sociedade controracn.pefc poder público, e.!
ceto

EMENDA lP12107-8
CONSTITUINTE JOAO PAULO PIRES OE VASCONCELOS

nê-se a sesutnte redação ao Arhgo 226

Art 225 - O Supremo Tribunal Mllitu é o orgão da Justiça lAUJ.tUi'.

.JUSTIFICATIVA

AC::rescente-se c § A{! ec art. 95. com a seguinte redar,;ão.

As disposições constantes neste arti_
go devem ficar no UlULO VIII, CAPIlULO I. conforme proposto pela e
menda IP0963A.~.

§ AO - É veda~a a cumulação remunerada de proventos de inativio-f,Je

com o exercício de cargos ou empregos na admfns.Lt r açãn públi
ca dirHa ou indireta e sociedade controlado peje poder bú:
tn tcc , salvo os casos previstos no artigo 67

Art. 396.

lJ.
Díl-se a sequínte redação ao inci5o...l-'r, artigo 187:
Art 187

ik-_Supremo 'r r Ibune I Militar

Como sugeridô pelo Supremo Tribunal Federal, deve-se permanece
apenas o svnreec Tribunal Militar, exll.ngull·do-se ca Trlbl!"flis de

Justiça MilItar dos Estados, que ex.i.stem somente nos es t ados ae
São Paulo, I.linas Gerais e Rio Grande do Sul.

Em grau de recursos esses Tribunais têm coane tênca a apenas pata o

Ju19amento ee crimes militares, definidos em lei. praticados ~or

integrantes das Policias MIlitares. portanto. esse pequeno núrllero
ce.reítes Pode per re í temente ser d~volvido à competência dos TUbu_

nais de JUStiça dos Estados t, pois, cesneceasârra a sua exi!ôt1!n_
eia, que gera pesados ônus para o erário público.

Justi rj.eeção

~~~p;~~?~:~IRE:·;;-v-Asr-ON-:y-ln-s--------,I~~;.T100:J
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rONSTITUINTE JDIlO PAULO PIRES DE VAS ONCElOS
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Justifica~ão

Nos termos em que se encontra redigido o texto do projeto
voltaremos à situação anterior às ú!t!mas Constituições em que a proi
biC;;ão de cumular nãq atingia as empreSas públicas. scctecaces da eco:
nomia mista. etc

prcpõe-ue a ut rLí xação do texto do Ô1rtigo 3 do Ar-t·eprojeto da

Comissão da Ordem Social.

---------_ " ..""....----------,

rl nCl ua_s e t;l seguirte ar t rqe n Capitulo rt , do T!:tulo VIII - DA
ORDE4 ECONOIUCA E F'INANCEIRA) 1nAck. fÃ!TfAfxh.
Art • - todo trabalhador rural ter-e dr re í tc assegurado à pro

priedade, na forma individual, cooperativa, condominal,

ccrm.mt âr La ou mista, pare o cesenvotvtaentc de SU<lS <1

t Ivrdades ,

er;:;;':=J
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SUJ)rIMB_se c

JU5TlrrCATIVIt.
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EMENDA lP12099-3 ,",~, --,
(JCONSTITUINTE flAULO MACARINI

JUSTIFICATIVA.

.JUS-r:.IFICATIVA

t:=;~"':J
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Just.1f.1cat;i}a

C0'10 sugerido peIo Supremo TribLnal Federa!, deve-se perman"l::er

apenas o S,-,premo Tribunal MUitar, extlngulnd9-~e os Tribunats de
Justlça Milltar dos Estados, que ex·.1stem somente nos estados de
são Paulo, 1~lnas Gerais e Rio Grande do Sul

Em grau de recursos, esses Tribunais têm competência apenas bata

o julgamento de cr Iees mUitares. definidos em lei, praticadlJS
por integrantes das Polícias Militares. Portanto, esse pequel"lo nú
mero de f~Hos pode perfeitamente ser devolvido à competêncla dO-;
Tnbunais de Justiça dos Estados. E, pois, desnecessaria a Sua

existench, que gera pesados ônus para o erário público

Incluir a palavra públ1co. como consta da Constittlir;ll:o em vlgor,
evitandO-se a possibilidade de interpretaçll:o em contrárIo e li. ado
Ça0 de critérios pol!ticos.

Justi ficaçgjo

Dê-se a seguInte redação ao inciso I, do artigo 188

1- ingresso, por concurso público, de provas e títulos, com a par
ticipação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministeno F1 úblico ,

obedecendo_se, nas nomeações, à ordem de classificaçgjo

EMENDA lP12109-4
CONSTITUINTE JOM PAULO PIRES DE VASCONCELOS

, Dê-se a SegUl~ re:;:-:-i~~·~/;:·,,~·:'·~o ar t iço 13; '1
1- garantia do rn r e r t c ao trabalho COIll Justa reour-ereçsc , o e-ipr eqc

é cons ícet-aoc bem Çundamentdl à VIda cio trabalhador e nlngoe'l\ o

perdera sem causa Justificada, reSSalvados

Justi flcação

Propõe-se a ublizaçd'J do texto do .InCISO 1, do artigo I, do Ante- I
projeto da Ordem SocIal

EMENDA lP12fo5-1
tI: CONSTITUINTE 'OAO PAULO",!""S Of: V4SCO"Cf:taS t cr=~T"'-~

~--_ ,.", ••" " ------.-, f'r-- --,L- 'p..?~A1.:,;"" ---1 c..11{ 081 87j

I
Altere-~.,na Se<,oIV, do C::·;·:::·:<~:==:~=~~=l
_ Dê-se a segulrttc redação a Seç~o 111 _ DOS J!J!ZES rEDERp.I5,

_ Dê-se a seguJ.nte redação ao ArUgo 2D6

Art. 1206 _ Compõe a Justiça Federal
1 _ Juizes Federais

_ Suprimam-se os artigos 207. com seus incisos e parágra fos e o

artigo 20a, com !oeus incisos e al!neas

rr';~~~~

1~21i'~~mJ

Art. - As desOesas com oessaa!, ativo e inativo, da União não Podera
exceder a 50" e a dos Estados, do Oistrito Federal e dos Muni

cípios 8 30:lí do valor das respectivas receitas correntes, respeitad~

o disposto no artigo 465

A presente emenda objetiva, a rigor,
que parte do dinheiro do povo retorne em investimento de infra-estru
tura. -

Os dispositivos relativos aos servidores militares pare
cem não establi!lecer quarccer restrição quanto à cumulação de proven_
tos com o exerc f c r c de cargos ou emprego, n", administração públit:a,
Incfus íve nas estatais

Ora, não se justifica tal privilegio
As prOibil;,ões ce acumular cargos ou funções, inclusive

Proventos de inatividade, em ue Pais como o nosso, cem um grande con
Ungente de deserr,pregados, não ponem deixar de ser previstas -

ArL 2~b:

tJ PLENARIO
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Altera o capot do
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I :~prÍl'l3-se a Seçãl') IH, do Car;ítulo IV - DO J!.JOrCr"RIO, que trata
da cr t eçãc do Supe r Iu r r r rbuna I de oust ica ,' cceposte doi nr t i qc 20,,1
ccn seus paragrafos e alíneas e do nr t r qo 205 CI)M seus ~nC~:;I)~, ali
neas e parágrafos

Jus t r fícação

EMENDA lP12113·2 oo~' --'I I'I"?",'" ~
tJcOf.lSnrtIIlHE" JO~O PAULO PIRES DE VASCONCELOS . C.- _1

suo ema-se a aj.Inea a, de Inc i so- lI, do artigo 188
a) é ob r tqa tor ra a prceoção do Juiz que f1gure por três vezes conae

cut rvesvcu cmcc alternadas, em Las t a de oerecmentcj

.Jus t r f'Lcaçã ~

I
dos Indfs t Lnt awente cerenoencs , cone preceito fundall'ental para a do! I
mocratizaç!lo de nossa Economia e da organização pol!tica do Estado

brasileiro.

EMENDA lP12117·5
t: CONSTITUINTE ASSIS CANUTO

tIPLENARIO

EMENDA MODIFJ;CATIVA
DISPOSITIVO ALTEMDO: Art. 54, item XII, alínea "c"

Art. 54, item XXIXX, alínea "q".

No art. 54 do Projeto de Constituição, dê-se à a11
nea "c· do inciso XI:I e à alínea "g. do inciso XX:I:I:I a seguinte reda
ção: -

Art. 54 ••••••••••••

~fI= ~~;~~~~~~.~~;~~, aeroespacial e a infra-estru
tura aeroportuária ê portuária: -

A emenda visa adequar o dispositivo que trata da COMpetê!l

cia do Senado Federal, com o inciso IX do artigo 162 do projeto

XX:III- ••••••••••••
g) navegação aquaviária, aérea e espacial. bem as

sim o r""gime dos portos e aeroportos.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda busca compatibilizar os textos eis que.
se deve contemplar, por igual, a navegação aquaviária, a aérea e
a aeroespacial.O item XII esqueceu-se da infraestrutura portuária,
sabidamente importante e vital para o nosso comércio interior e in
ternacional. Já o item XXIII não previu que a União pudesse legis
lar sobre aeroportos, o que evidente deve ter sido um lapso.

Quanto ao item XXIII, preferiu-se utilizar o termo
"navegação aquaviária", bem mais técnico. "

JUSÚFICAÇAO

e) dois membros para o Conselho da República

JUSTIFICAÇAO

~O---·U•.-,C...,.,i.',......"li.

_ acrescentar ao inciso IV do artigo 13 do projeto de ccns t Lte Ição

- Suprima-se do projeto de constituição o Art 475, renU'lleranC:o-se

_ 9s demais

JUSTIFrCATIVA:

A Lei n!il 6 681', de 28 de agosto de 1979, bem como a

Emenda Constitucional n!il 26, de 27 de novembro de 1985, conc:edera'll

uma das mais generosas anistias d~ história política do país.

Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutica,fora!'} p.!!
nIdos pelos atos de exceção 487 servidores, sendo 131 Dflciais,313
Sargentos, 02 TaLfeiros e 41 funcionarios civis. Oestes,apena~ qua
tI'O deixaram de ser anistiados po;que haviam sido condenados n;

Justiça Militar ou na Justiça Civil por crimes tais como homicídio,

selWestro, assalto, estelionato e falsificação de dinheiro Todos

os demais foram promovidos e recebem os proventos a que têm direi
to na situação de Inatividade, devendo-se ressaltar que 29 milita
res e civis foram efetivamente reintegrados ao serviço ativo e

.posterlormente, passaram a reserva ou fora. aposentados com todos
os direitos

Não cabe, agora, a anistia proposta no texto do~

~rojeto. principalmente no Que diz respeito à reintegração dos ni

litares ao serviço ativo, pelos intimeros incovenientes resultantes

- contraria toda a legIslação nilitar no que respeüa
aos Cursos e intertícios que a carreira exige;

- os anistiados não conseguiriam assimilar adequada _
mente o progresso tecnológico alcançado pejas Forças Armadas;

- haveria seria rejeição dos anistiados por parte oos
Militares da ativa, não se reconhecendo naqueles as qualidades ne

cessárias ao desempenho de suas funções i

PLENARtO
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EMENDA MODIFICATIVA "

_ inciuir no inciso lU do artigo 108 do projeto do Relator a segui~

te alínea

A utilização do salário-minimo cena tnoe eaccr de outros ere!

tos eccnôeuccs , e ee remuneração de categorias profissionais, t.en

se convertido no Ins t.rumento de seu achatamento desde sua criação
Isto porque, tornando-se o sefer rc-ujrunc como referência para es 
tes fatos econômicos, o seu reajuste ou enot í eção , desempenham am;

pIa repercussão na economia com o aprofundamento do processo infl,!
ctonãr íc

Visando permitir a recuperação do poder de compra do salá
rio-mínimo, sem recerr-usaãc maior no processo inflacionário, tor _

na-se mister oesvmcut ã-fc das demais remunerações e proibir o seu

uso como indexador da economia.

... , desvinculado da r-emuner aç ão de qualquer categoria profissi~

nai, vedada sua utilização como indexador de contratos, ajustes'
ou qualquer obrigação pecuniária"

EMENDA lP~-120·5
~ DEPUTADO ONOFRE CORREA

EMENDÁ lP12118-3
['J VIlSOll S~UZA 00- -- --- - -- --I f:J ~;;D" uJ
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EMENDA ADITIVA

GUILHERME PALMEIRA

GUI! HERME pAIMEIRA

Art. - O sistema de seguridade social garantirá aos ido-
sos sem outra renda, na forma que a lei determinar, pensão vitalí_

cia destinada a garantir sua sobrevivência de forma condigna, pro

piciando-lhes meios de prover sua própria subsistência e suprir s.!!
as necessidades de alimentação, noradia, saúde e lazer.

Muito embora o pluralismo sindical seja um es~ág10 ideal a ser
ating1do pela sociedade brasileira, temos que convir que, no está

gio atual de organização econômica, o Brasil ainda não possui

População ECOnO'lllcamente Ativa suficientemente expressiva, para que

possa adotar constitucionalMente este modelo, sob o risco de pulve
rizar os pequenos sindicatos fora do eixo Rio _ SlIo Paulo, enfraqu~

cendo Irremediavelmente a unidade e a rorça do sindicalismo brasi
leiro. Esta é a rezão por que ent.endenos ainda necessário f'lanter a
unidade da representação classista, assegurando-se, além do mais, o
desconto em folha das contribuições sindicais, medida indispensável

à sobrevivência de um sindicaliSMO forte, atuante e dinâmico,Que t,2.

e. 1,. 1.0 TI J.., (;'J,.to]i".
Inclua-se/onde çcnv i.er ] ,.......c- tfi t, )

JUSTIFICATIVA

PlEN.6:RIO

Aos idosos sem outra renda, a legislação já assegura a cha

mada "pensão dos idosos", equivalente a meio salário_mínimo, con~

quista que, mesmo representando um avanço em matéria de política
social, está longe de garantIr a sobrevivência condigna dos que não

dispõem de proteção previd~nciária adequada. Proteger a velhice,a.§.

segurando-lhe condições de existência condigna, é dever de todo Es
tado democrático: O dispositivo proposto visa a tornar essa prote:

çiJo indiscutível dever do poder público, nos casos em que, à falta

de outros meios, possam os idosos contar com pensão vitalícia e

proteção pecuniária condigna, na forma que a legislação ordinária
vIer a estabelecer.

Entendemos que a soeiedade não pode deixar de dar sua con

tribuição para evitar ° isolamento e a marginalização dos idosos
que, em todas as grandes democracias do mundo ocIdental, contam com
direitos, privilégios, garantias e sistema social de proteção que
n1:l0 é mais do que um devor de toda a coletividade e do Estado

PlENARIO

Dê-se a seguinte redação ao Inc i sc VI,do artigo 188:-

VI - o ato de remeção , d r spon rb Ll r dade e eoosentaoorrs cc magistra

do, por interesse ecotico, rcnoar--se.,a em oect ea c , por voto
fundamentado de dois terços do respect rvc Tribunal, a s s equz-an.,
do-se-lhe aep.La defesa e a proceder da mesma forma em relação

a seus proprios juízes O procedimento, com autorizou..êc da leI,

correrá em segredo de justlça, asseClurando-se ao Juíz a extra

çd:o de certidões e a opção pela mal1utençã .... ou n30 do sigill)

âus t rfIcação

E: ccntra-seosc a p r-omuçãn por mér r to obrigatório/automático
Isto cria um emtuent.c pr'Jpício à adulação, trazendo como ccnseauên

elas nefastas a cesaqreqação , a pollÚcagem sen pr iuc ípfcs , a barg,!

nha de carqoa para afilhados e parentes, ccnprceet.enoo a Lse-tção nas
cec.t sões

A inarnovilidade é uma das garantias da Justiça Isenta. Se o juíz
ficar sujeIto a um julgamento secreto, graves ccnseqcênc ras podem
Ocorrer

- receio õe desagradar ao Tribunal conoec rsões isentas, ficaniro,

as s Im, o juíz sujeito ao Tribunal,

- o julgamento secreto mceoe a ampla defesa, razão de ser do J,!!
dicidrilJ, o que e garantido nos países cIvilizados;

- impede que o juiz se defenda dos boatos que surgem em torno do

julgamento, comprometendo sua imagem e reputação, bem como a
explicitaçJo pública de suas razões, que podem ser de Interesse
público

CONSTITUINTE JOAO PAULO PIflES DE VASCONCELOS

EMENDA lP12114-1

r;r--------- u,."o"'''~''--=:::----==:r'''--'~-........,-'
Inclu/a;~eL..~~~J:.:,c~vier) ".tO ekl..r~.J.~ !lL.)elo rl.f-.d.o..lJ. ) 1l..0 ct.-.r
Art - ~ assegurada a uOldade da representação slndical, não

podendo organizar-se mais de um sindlcato por categoria

parágrafo único - A lei assegurará o desconto em folha das con.

tribuições sindicais, mediante manifestação escrita do filiado

A alínea d, deve ser suprimida do t~xto c:onstItuclonal pois inva

.!lE.! a garantia da prOMoção por antiguidade do ll'ag~strado de Cãr

reira. Se o magistradIJ puder ter sua antiguidade recusada pelo Tri

ti~nal, de nada valera a poss1bilidade da pronoção por anbguidade

E, mais irportante, a unica 'lIaneira de se resguardar a isenção nas

decisões e e independência do Juíz é a garantia da prOMoção por an_

tiguidade, evitando o receio deste de desagradar os Tribunais, COll

suas decisões e o tel1'or de não atender às injunçõer políbcas para
a solução de determinado caso, vendo-se, alern disso, na obrIgação

de realizar acordos políticos sobre cargos do Judiclário para fi

lhos, afilhados e parentes de nenbros dos Tribuna~!:;

Justl r rcaçãc

Como esclarece a propôsta do Supremo Tribunal Federal, a idéia de se

criar um Superior Tribunal federal de Justiça', abaixo do sucreuo care ,

ta ria sobremaneira a eutcocma das Justiças EstadU81S Alen dlssole~

sa COrte Judiciária haveria de alcançar proporções glg:jntescas para

dar conta de suas tarefas, com grandes inconvenientes.

Há que se considerar, também, Que o Brasll tem cecuirar roaces h as t d-,

ricas, geográficas, 501:1010911:85, étmcas , com una formação rc rcsc
r tce , po Lí t Ica , eccnõ-uca, moaa I e religiosa t ãc dtve car r rcaoa , que

é MUitO perigosa a adoção pura e simples de mt;Jdelos a1i~nígenas pa_
ra a solução de seus p r ob Lenaa judiciarios

Efetivamente, as razões dos que sustentam a criação do Superior t r r

bunal de Justiça são políticas e de interesse pessoal, completamen:

te dissociadas do interesse público ou do interesse de uma Justiça

democrática E, visa, tão sonente , a escensac dos atuais mrru s t rns

do Tribunal rederal de Recursos que não consequi r am chegar an 5upr~

mo, a pos t ção oot It rcae , orf nc ípateentc , r.rnence í rc , sem obsc rvar o
Iritures se da demoe r a t Laaçãu da Justiçn, que so sera alcanç'~n po r

meLn de gnrontias oara I'lS .rut eus de pr ImeLrn In ..tJnci} e a amph.Ir..1'In
dp~tQ I
A criação de uma Terceira Instdncia não favorece nem a classe méd1a

e, Muito nenoa , as camadas mais carentes, que não têm acesso a Jus
tiça, face à cneros rdade de suas custas, honorários de aovoqaocs ,

etc. " ravcrecendc apenas as empresas e as classes altas

A criação de m3is r r ...buna Ls significa, na prática, a maior e Lí t í za;
çãc da Justiça, com seus altos custos bancados pelos Ja ces revo ce-,
cIdos, que são os ccnt.r rbutrrtes de fato A cada novo Min~stro cor;
responde o dobro de assessores, secretários e aSS1m por d rarrt e ,

Comn esclarece a orccesta do Supremo Tnbunal recerat , a roc i a de
se cri ...r um Su~rifJr TrIbunal de .ius t i ce , aca i xc do Supremo, a re t a-,
ria scbrenane í re a autcnomra das Justiças Est'3duais AleM disso,

essa f(t!rte Judiciaria nave r i a de alcançar proporções glgantescas

para dar conta de suas tarefas, com grandes ínccnvementes
Há que se considerar, tambem, que o 'Brasil tem peculiaridades m s.,
tõr tcas , geográficas, sociológicas, étnicas, com uma rcreecãc filo_o

sõrtce , cc rr t.tce , econôntca , Moral e ref Iq icse tão drver s í rrcaoa ,

Que é mui to perigosa aadoção pura e slmples de modelos ahení~
para a solução de seus problemas juencrãe ros •

Efetivamente, as razões dos que sustentam a crxaçãc do Superior
Tribunal de Justiça são políticas e de interesse pessoal, compLe t a-,
mente dissociadas do interesse público ou do Interess e de ema Just..!.

ça dCfI'Iocratica. E, visa, tão somente, a ascensão dos atuais mlnis_

tros do Tribunal Federal de Recursos que não consegulram chegar ao

Súpremo. a posição política e, principalmente financeira, sem obser_
var o interesse da democratização da Justlça, que só serei alcançada,
por meio de garantias para os Juízes de Pnmeira Instância e a ampl..!.

ação desta
A crIdçd:o de uma Terceira Instãnc1a não favorece neM a cla~se media

e, muito menos, as camadas mais cilren~es, que n<io têm. acesso à Jus-
tiça, face a oneros.ldade de suas custas, honorár10S de advogados, '

etc • , favcrecendó'l apenas as empresas e as classes altas I
A criaçdo de~ Tribunais significa, na pratica, a maior elitiza

ção da Justiça, com seus altos custos bancados pelos já desfavore_ I
cidos, que são os cnntnbuintes de fato A cada novo Mln1stro cor_

responde o dobro de assessores, secretários c assim por d~ante.

Suprima-se a alínea d,do inciso 11, do artigo 188.
d) na apuração da antiguidad~, I) Tribunal sO'llente poderá recusar

o Juíz t.1ais antigo pelo voto de dOls terços de seus meMbros,

conforme procedimento proprio, repetindo-se a votação até fi

xar-se a ~ndicaçllo

5upr ..ea-ee o mc í so II do Artlgo 187, que cr ra o Superior Tribunal

de Justiça

Justificação

EMENDA lP12112-4
ê' CONSTHV!N'E J"AO PAVLO P~;~; OE VASCONCEtOS I rr=;~''':J
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SunrInan-ae do Projeto de Constituição

Att 212 - P. Just1.ça da irabalho é ell:ercida pelos segu1.ntes • 6:
gm>s:

Dê-se nova xetíação aos artigos 212 e 214 do projeto

de Const1tulçao da coeüsaãc de Sistematizaçao , que pass6" a ter a

seguinte redaçao: - •

- Tribcslal 5l1Jer!or do Trabalho j

II - Tribunais Regionais do Trabalhoj

III - JuIzes do Trabalho.

Seca0 VI

Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 2i2 e 214

~ PLENARIO

EMENDA lP12126-4
~ oeputado ST~LIO DIASp-;~'~;'~

rr~;"~;m)

Disaos1.b.vos~ Artigo 336. oaréara tc único do artigo 337,
artigos 487 e 488

Emenda com mais de um dispositivo, oe acordo com o art

23, § 2'2 do Reglroento Interno da Assembleia Nacional Constituinte.

a) o artigo 336,

b) o paragrafo único do artigo 337,

c) o artigo 487,

d) o artigo 488

JUSTIFICAÇAo

ElI'IENDA 1l>1~123.0_,",,, _
l: CONSTITUINTE RODRIGUES PALMA -----------,

- tal medida implicaria na re tornvraçãc oa legislação

mUltar, quebrando-se a hierarquia e a disciplina, uma vez que
lei não existe para' se adequar a casos particulares.

Por outro lado, senhores constituintes, a anistia não
pode ser considerada como um reconhecimento de atos ilegais ccee ,
tidos no passado hist6rica da Nação. mas sim como um ato magnânimo
de perdão. Nestes termos, àqueles que foram punidos a Nação já 05
compensou de forma generosa através de legislação anterior,não ca.,
bendo mais qualquer reparo, mormente em termos da nova Carta Magna.

Os postos da carreIra não são privlléglos,antes sig01

f1calll mérito pesscet e profissional que credenciam o mUltar ao d~

sempenho de determinadas funções t na razão direta dos cursos e dos

conhecimentos adquir{dos ao longo dos anos de dedicação exclusiva

ês armas. Não seria lícito permitir que as pessoas, que foram afa~

ta.d1l5 hd dececes , retornassem ao servtçc ativo em pcc tca para os
quais essas pessoas não retinem as mInimas qualificações Já vai

longe a época em que as patentes eram adquiridas pelo prestigio p~

l!tico ou pelo poder eccnôe íec , em detrimento ao mérito profissio_

nal. Assim, a anistia pretendida significa uma afronta às leis

às nomes e aos regulamentos militares, sendo quase que tecoeerver
SUB ebscrçãc pelas rcrçes Armadas.

JtJSTIF'lCAÇAo

r;r----------'u'.INn"'•.~;;.

rncãua-se no Capítulo das maces ações r rens í tcr Iaej .,,,,.tL

r;;,"'~

5/';;'-;87]

Justl ficatlva

S la - O fritxJ"La1 Sçer10r do Trabalho cceocr-se-ã de Min!s

trce t togados e vital1clos , emI'Úllero fixado emlei cCft9lementar, nomeados
pelo Presidente da RepúbUca dentre integrantes de lista tríplice elaborada ~

lo pr~rio rr.tblr'\al , sendO dois terços juIzes de carreira , orlll'ldos dos Tri

~is Regionais do Trabaiho I U1l sexto dentre advogados e La sexto dentre ~
bras do MInistério PúbUco do Trabalho, cce dez 8l'1OSdi! atividade prorIsSlorul
e de carreira t respecttvesente,

S 2Q... A lei fbarei o oceee dos Tribl.nl1s Regl13nals dQ TrGb!
lho e respectivas sedes e d1sporá sobre atuação dos JuIzes do Trabalho. po
dendo , nas camarcas onde nao forem lnstltuidos , atribJlr sua jurlsdiçno 1X6

.lJ!zes de Direito.

SJO - OS Tribunais Regionais do Trabalho serão corrpostos de

Juízes togados e vitalíciOS, rceeaocs pelo Presidente da Replbllca , obse!V!
da a proporcionalidade retro estatefecíoe,

S 40 - OS rneniJros dos Tribunais Regia13is do Trabalho serllo:

a) - OS magistrados , escolhidos dentre os .lJízes do Trab!

lho vltal1cios da respectiva RegUlo, JXIrprorroç110 , ooservado o critério al
ternativo de antig.JIdade e merec!mentoj

b) - OS advogados , eleitos pelo Conselho seccIonal da

Ordem dos Advogadosdo Brasll da respectiva regUlO t COlll dez 8'lOS de efetivo
exercIcio da profiss!o;

c) _ os mentiras do Ministério Pr,i)l1co do Trabalho cOllt dez

3f'WJS di! carreira , eleitas dentre os procuradores da respectãva regiao.

Para atender-se futura ~essidade de mocIit1caç;o no r'ÚnetO

de Integrantes d:J rr1bltlal Supedor d:J Trabalho , I de todo convenIente atrl
I:Iulr-se tal ccwrpetência à lei eeereeetar,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 letra E,.eLo ....,......, c.~ 111'

tJ PLENARID

r.r ,....... ,C..... .x<lI.UI .........

EMENDA lP12127·2
t: Deputaclo ST~LIO DIAS

A supressão sugerida tem por escopo a preservação das
entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI, entidades mantidas pelos em
presários do comércIo e da industria, com a finalidade de promover

o bem social dos t.rabemecores e suas famílias.

JUSTIFICAÇlio

Essas ent Idades representam a contribuição do emcresé-,
rio nacional na solução de graves problemas sociais brasile1.ros e
muito Têm feito de adrm r eve I nos seus 40 anos de ex r s t ênc ta

Com esses recursos, as entidades colocam a serviço
dos trabailladores e seus familiares. colônias de ferias, cen
tros culturais e oesccr t ívcs , cenrcs sociais, alimentação, I.!

zer , saúde, além de rcreacãc , acer re tçcementc e reabilitação

DrofissIonais

EMaiDA lP12124·8 ,.., ----,
tJ CONSTITUINTE RODRIGUES PALMA F;~~:'O~

~SliO DE SISTE:~';'Io~~~;~O"""'''''io------J [J 12;~:La]

Inclua-se no capí:'~'::":~:":"po"çõe' Tran'ltÓ""J'~·=1~.oJ,.\~

Art. Aos atuais Procuradores da Fazenda Pública,
Dertencentes aos quadros de pessoal dos Tribunais de Contas

dos Estados, é facultado optar pelo quadro de pessoal da Pro
curadoria Geral do seu Estado, ou oe í e carreira do Hinistério
Púb!J.co Estadual

Com a arrecadação calculada sobre a foll,s de paga
mento das emoreses , seus recursos são exclusivamente patro
nais, não incid1.ndo qualquer desconto sobre os earar rcs dos e!!!.
nreçadoe a esse t í tula

t'7;;;;~

fuj;"7RJ
()

parágrafo único Enquanto não se verificar a ex t In
çãc de que trata o "cacvt.'' deste artigo, os atuais orocuradores

dos Tribunais de Contas funcionarão como Orgãos do Ministerio
Públ1co, resoe í teccs os seus atua1.s õ1.re1.tos

Esta Emenda visa a preencl,er tal lacuna, dispondo de
modo expresso e definido a posição funcional dos Procuradores

da Fazenda Pública junto aos Tribunais dEt Contas dos Estados

Art Os atuaIs cargos de Procurador da Fazenda Pu
blica, pertencentes aos quadros de pessoal dos Tribunais de co;
tas dos Estados, formarão um quadro suplementar e serão ex t Ln-,

tos a medida em que forem vagando

o Projeto de Constituição não disciolinou a situação

funcional dos atuais orccur adores (Minlsterio Público Especial)
junto aos Tribunais de Contas dos Estados

EMENDA lP12122·1
t' MP .l?ndr15W" aL

EMENDA lPl~121-3 •
(l CONSTITUINTE RODRIGUES P';:~A ) tJ-;~~;·_~
~,.......:...o •••d.""rfty .. I~Io .. "y... lft__ ----]~~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 402
o Projeto de ConstituIção não disciplinou a situa

ção funcional dos atuais Orocuradores (Ministerio Púb l rcc E~

nect at} junto aos Tribunais de Contas dos Estados

Suprima-se do artigo 17 , Dos Direitos Coletivos a

letra E. , do projeto de Constituiçao.

Modifique-se a redação do Artigo 402 do ProJeto de Cons

tit.uição, que passará a ter o seguinte teor.

Art. 402 _ Compete ao Executivo outorgar e renovar con-,

ceesõee , permissões e autoriz.ações de serviços de radiodifusão sono

ra e de sons e imagens.

Esta emenda viSa a oreencher tai lacuna, dispondo

de modo expresso e definido a ooatcâc funcional dos Procurad2,

res da Fazenda Pública junto aos Tribunais de Contas dos I::st.!
dos.

CapItulo III

DOS DIREITOS COLETIVOS

Art. 17 -

'v
parâgrafõ Onico _ O Congresso Nacional poderá reexami_

nar e reconsiderar os processos de concessão, permissão e autorlza_

o -

Justificativa

EMENDA lP12125-G
[!J Oeputado ST~LIO DIAS

ção li. que se refere o "caput:." deste artigo, nos termos de lei

pllilmentar.

f'l PLENARIO

...U ..../CH..Il<>fl~..... -_---,

r=~';~'~

fiV'~ãillJ

Emdtica preliminar, deve destacar-se ""e a matéria tipicamente

8Ó1linistratlva • não deve ser, tecnicamente, tratada emdispositivo consti

tucIonal.

JUSTIFICATIVA

'oQ sistema jurídico brasileiro consagra o Executivo como

póder concedente eID todos 09 casos de serviços obJeto de concessão,
pprmi'ssão ou autorização. Essa sistemát.ica, tradicionalmente adot~

da no Brasil l embora correta sob o aspecto institucional, geral não

,obstante, algu!llas deformações, na medida em que o poder concedente

Pi'lssa a concentrar ou acumular, também, o papel de formulador de 1'2 _

l!ticas 'que institucionalmente não lhe compete e sim ao Congresso.

Assim, pa:ta a salvaguarda do I.egisl::,-tivo e a manutenção

de sua missão lnst.itucional de órgão formulador de políticas, a pr!::.

sente emenáa tem por escopo definir, no texto constitucional, a CO!!!

petência do Congresso para reexaminar ou reconsiderar as concessões,

permissões e autorizaçÕes, a seu juIzo, consoante o interesse puhl!,

co. A operacionalização em seu aspecto formal seria definida

lei complementar.

Mantém-se,assim, o poder concessivo oril;linãrlo do Execu_

tivo, mas se estabelece mecanismo de contrapeso nos casos de even_

tual conflito com a política forJl1ulada pelo COngresso.

EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se o inciso xxv do Art. 13 do CapItulo I1 do -A;;Qprojeto

de ConstituiçDo que diz.

Capitulo II

Dos Direitos Sociais

Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xxv _ proIbição das atividades de intermediação remu_

nerada da mDo-de-obra permanente , tempor<iria OJ

sazonal , aInda Que medIante locaçao,"

Justificativa

A instabilidade do mercado de trabalho , a sazonalldade de cer

tos setores da econcmJ:a t a IIl\graçllo de mlo-de-obra no país, a pouca quallfica
çllo de llIJltos , o g'rarde contlgente de mão-de_obra femInina n:Io qualHicada (q.e

precisar integrar a força prowUva para sobrevivência) nao permitem qualquer

-adoçl1o de Iledidas cpJe 1rrpeçam a cootrataç:lo eretIva, por terrpo determInado ,tsr\..

porárla QJ sazonal, sob pena ~ se contribuir em IlUltO com a miséria absoluta,

• lI'8rg!naUdade e o alN!r'ito da cr1lllnaUdade.
A proiblçao das atividades eecrrlnlcas eII q.Jestlo , redJzlrd

oferta de elIIJ)rego ft) paIs. detr.t.nto doi trabalhadores.

No cpe se refere ao conteúdo da norma t inexiste qual'l.ler t\.Jld~_

to de ordem lógica ou doUtrinária CfJepossa emerã-Ie,

Q prllOOiro porito a considerar reside no fato de qJt! as entidades Q.I'

atuailOOnte se deStIOMl à assistência social e à formaçao profissionai dos tra_
balhadores (SESI, SESC,&NAI e SENAC) sao organizadas e~ pelo em
presariado nacional , serrpre voltado para o desenpenho de fUlÇl:Ies sociais

ao laOO das de curtlo ecOf\Ô:llico.
O Governo rutodelxoo de estar presente , pois qJe todas foram

criadas por instrorentos legais específicos, can precisa demarcação das ati

vidades q.sE! lhes foram caretldas.
Mas o próprio Governo , após a instltuiçao por lei, manteve a

delegaçao de tais atividades ao errpresariado , reservando~se o poder de exa

minar as respectivas contas através do Trlmnal de Contas da U'liao ,em face

da dlrlgatorIedade das ceotribuiçêJes destitladas às referidas entidades.

Contudo , os erpreendimentos ert1lresarials sai) os únicos contr!

bulntes q.Je sustentam lJ'M tal obra r cujo caráter privado é ir'qJestiomivel e

qJe se destina a assistit' aos trabalhadores e suas fan!l!as.
turante de mais de 40 anos de existência tais entidades têm s!

do responsáveis por todo êxito na CDnsecuçlJo de suas flnal1dades , o QJe tem
sida reconhecida em nível nacional e internacional,

A participaçao do Governo na~ das cItadas entidades cons
tituiria • sem dúvida I IJIIQ forma interventIva do Estado na ordem econOmica e
social em sede absolutamente ill'C)roprla , pois qJe 11 intervençao só telll sitJo

ldalt1da ll*'Ido a iniciativa prlvad1 se IlOStraderlclmte (JJ dltspreparalâ PI
fi extrctt , atividade~o
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EMENDA lP12128-1
l'l üeputadc ST~LIO DIAS
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EMENDA lP12135·3 .._, ---,
(JCONSTITUItHE PAULO MACARINI
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fl2~~;'~

Wi~;mJtl'LEN..IO

EMENDA lP12131·1 ...M. _
tJCONSTlTUINTE PAULO MACARINIr=';';~~

rç;'~;;J
.~••""I<~."''''/''''~'.'''''''-------l'l PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 215 I 216, 217
AI tet-a a redação do

Art. 342,

AI tera a redação do

SuprIma-se do Projeto de Constltuiçl;o da Comissão

de Sistematização os seguintes dispositivos:

a) Artigo 215;

b) Artigo 216;

c) Artigo 217.

Justificativa

que passará a ter a seguinte redação.

Art 342 - A falta de recolhimento, à época propria, de contribuição

previdenciaria devida pelas empresas, eot i caces ou oualque
ccnt r Lhudn t e , importara em crime de sonegação fiscal, inafiançável,

contra o titular da firma indIvidual, os gerentes, os diretores. os a
ministradores e os gestores das empresas, ent f dades ou contribuintes,

JUSTIFICATI'iA.

Que passará a ter a seguinte redação:

Art. 465 - A União, os Estados, o Distrito federal e os Mu,üc!pios, 

cuja despesa de pessoal exceda ao limite previsto no arti

go 298, deverão até 31.12 1990, atingir o limite pre"lsto, reduzindo
o percentual excedente a base de um terço ao ano

Hoje n:to mais se justifica a cOll'PQSição paritária na Justiça do

Trabalho I resquício do corporativlsm fascista italiano, atribuindo a leigos

ccsoetêrcía judicante I especialmente em ações que versam, exclusIvamente
sobre matéria de direito, COlO ocorrem nos Trlbu1als Regionais e Tribunal Supe
rior do Trabalho (mandaoo de se~rança I aç:Jo reícísérte, habeas corpus).

A lntrodJç:Jo do vccaíatc em prirreira instância deu-se sob
ar~to de que informaria o JuIz togado sobre matéria de fato e seriam
fiscais diretamente interessados nos pleitos Ora • nas .llS\tas de Conci11açao

e Julganento sSO Instruídas açoes recreeatértas quase ro-ca pertinentes às ca

tegorias econOrnlcae prorlsslonal a11 representadas.

Por outro lado, ad:nlUr-se que os representantes classistas •

CO'f(I a próPrIa denornlnaçao Irdtca • são dtretereote interessados nos pleitos em
exalM ~ rertr-se o eaís elementar e básico princIpio que norteia a atlvidade j~

rIsdie1onal' a llllJarclalldade do julgador.

Toda Nação sabe que o não cumprimento
uas cb r ..gações sociais. é uma constante na sociedade brasileira

Ao fixar, na próprIa.-e-n<;tituição, as
crspcarções que dizem respeito as responsabilidades .merentes à Segur-I
ocoe Social. procuramos, de modo ee ra t Ico , vLabLl Lzá-c I a

Os gestores dos negócios privados e Pu

tn í.ccs te-ãc , assim. fixadas suas responsabilidades constitucionais

Esta pro~osta defende os in ..eres ses da
Previdência Social contra a inadimplêr,cia dos eenreqecores ,

§ _ O não cumprimento desta norma, implica, automàticamente, na sus

pensão de repasse e transferência de recursos da União federal, 
inclusive dos fundos de Participação

JUSTIFlCATIVA

O esforço nacional deve alcançar, ta,!!!

bém, o setor público. cuja norma combinada ao disposto no artigo 298

vet ao encontro da expectativa popular

rr.:~~~~
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AItera o caput do

Art••08:

tJPLENARIO

EMENDA lP12136-1
f:CONSTITUINTE PAULO MACARI~;----------""

Art. 408 - São deveres de todos os cidadãos e, priorItariamente, do

Poder publIco. a proteção ao melo ambiente e a melhoria de
qualidade de vida. inclusive com o plantio de cem árvores por habitan
te, a cada quatro anos. através de projeto conjugado entre a umãc, :
estaccs e Municípios. além do que incumbe ao poder pübllco:

JUSTIfICATIVA.

Florestamento, medIante ua plano de
plantio, a cada quatro anos. de cem arvores por habitante. Isto resul

tar ra , por exemplo, para Santa Catarina. mais quatrocentos milhões d;

ervcres , para o RIo Grande do Sul e Paranâ maIs oitocentos llIi!hões e
assim por diante, numa vercace í ra demonstraç;]lo de proteção ao meio am
biente, além da er-Iacãe de riqueza a médio e longo prazo -

p=y~~~~

Wi~~7;J

TITULO IX,

CAPITULO lII. Da Educação e Cultura.

Acrescente-se ao

o seguinte artigo

EMENDA lP12132-9
tJCONSTITUINTE PAULO MACIIRI~;-

Art. - ConsdtUlUo disciplina obrigatória, em todas as escolas e il"ls
tituições de ensino de todos os graus, ensinamentos básicos d;

segur idade social, direi tos il'ldividuais, cccperat.r vfaec , ecologia, in
formatica e biotecnologia. -

A emenda objetiva tornar obrIgat1rio
o ensino, em todos os graus. de ensinamentos básicos de seguridade se
elai, direitos lndividuais, cooperativismo, ecologia, iniformátlca ;
c tctecocrcçr a

JUSTIFICAI'iA.

r.r--- .L1...../c •• ,.ol.I.......'ule

DISPOSITIVO EljENDADO: Artigo "213

Justif'1cativa

Suprima_se do projeto de constituição da Comissão

de S1stematlzaçll~ o artigo 213.

Deve-se relegar à leI ordinárIa a criação de TrI

bunais Regionais , permitindo a instelaçll:o em reg1i~es de maior in

tensidade de feitos trabalhIstas.

F EMENOA SUPRESSlVA

r;r 'n'.,.un'."'.u;lo

EMENDA lP12129-9
['J Ileput,do STaIO OIAS

['J PLENARIO

EMENDA lP1213D-2
Deputado EDHE TAVARES

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇRO DA COrJIS

tG';~;~;

m;t;{~:

Precisamos preparar a nova qe r-açãc na
r~o oevenrr • r eae-fc-encs na medida em Que rec-ceree , esce o ensin;
primarIo, o conhecimento necessario a tais disciplinas

EMENDA lP12137·0
[JCONSTITUINTE PAUtO MACARI~;- E;~~~~

("J1Ji'~ã!ã!J

A emenda visa corrigir uma das maio _
res inju<>tiças existentes. faz parte do resgate da dívida social da
Previdência SocIal para com a sociedade brasileira

Art. - Os benefIcios de prestação continuada. já concedidos pela Pre

vidência SocIal à data da promulgação desta Constituição terão
seus valores revt atcs , a fim de Que seja restabelecido o poder aquisl
tivo que ostentavam a epcce de sua ccncessão -

Acrescente-se lO

TITtk.O IX,

CAP%TUlO lI. ne Seguridade Social, o seguinte artigo

JUSTIfICATIVA

rr~'~õ,;~

1f<]7~ãIã7J

Acrescente-se ao
TITULO IX,
CAPITULO II - Oa Previdência Social,
~~Jf,~~,

o seguInte artigo

Art - t: assegurada à dona de casa que trabalha. no campo e à dona de
casa Que trabalha na c Idetre a aposentadoria. nos termos da lei

tJ PLENARIO

EMENDA lP12133-7
l: CONSTITUINTE PAULO MACAR!NI

JUSTIFICAÇRO

"Art. 356 ••••• '" •••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. A aposentadoria por velhice do traba
lhador rural terá valor correspondente ao do saláJ:io míni"'O;
será~ devida ao homem e à mulher. respectivamente, aos 55 e aos

so anos ,,""." ~

êcrescente-se ao ar t 356 o seguinte dispositivo.

rural.
DIspõe sobre o valor da aposentadoria do trabalhador

JUSTIfICATIVA

üues t êc de Justiça a quem e re ervemee.,

Acrescente-se ao

• JUSTIFICATIVA

E'p"'ô"~

tI!H"óâJ?j"....."'.....,,"'...,,"------,t= PLENARIO

EMENDA lP12138-8
t: CONSTITUINTE PAULO MACARI"H';

.......u."."'~lo_--------_-,

Art. 496 o seguinte 5:

§.. - A importação de bebidas e de produtos alimentícios depende de

pr évLa e expressa autorização do Congresso Nacional.

E;~~~~

If%/'~;t;;]
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tJ PLENARIO

te trabalha.

EMENDA lP12134·5
l: CONSTITUINTE PAULO MACARI~;-

FAltera a redação do

Há anos. venho lutando. pela promoção aécto-econêeuca
do trabalhador rural Que, apesar de sua inestimável cOr'ftribuição a:
desenvolvimento do País. sempre foi injustiçado. Agora, quando se e
labora a nova ConstituiçãO Federal. não se poderá esquecer desse:
bravos concidadãos, máxime, das condições exigidas para sua epcsent ,
dorfa , Isto porque, atualmente, a lei discrimina o trabalhador ru:

ret , negando-lhe direito ~ aposentadoria per tempo de serviço, e oe ,
xando de estabelecer. em termos de Idade. a devida dt rerencaaçêc en-,
tre o homem e a mulher, nos casos de eccsentaoor ra por velhice

Com efeito, a Lei Complementar nll 11 dispõe Que a eco

sentaccr í a por velhice é devida ao homem do campo que tiver ccmcte.,
tado 65 anos de idade, não fazendo qualquer distinção entre o t race

lhador dos sexos masculino e feminino Trata-se de injustiça, vez

que, para o segurado da previdência urbana. a lei, atendendo à nat ,

reza específica da mulher, confere-lhe o direito de se aposentar -

~ cinco anos antes do homem.

De outra parte, nãc deveria a legislação do PRORUR:'_

considerar a idade de 65 anos como básica para a concessão do beoe
'ficio da aposentadoria por velhice, já Que nas atividades ruraa sv aa

contrário do que ocorre nas urbanas, começa a trabalhar muito ma:'s

cedo - aos sete ou oito anos de idade -. o que provoca desgaste fí
sico prematuro.

Por tais razões, é aconselhável a dirinuição do 11mi::2
de idade para obtenção da- aposentadoria por velhice no meio rural.

bee como o estabelecimento de uma di rerença de id1ade entre o bcae
e a mulher.

Art. 357:

Art 357 - Nenhum benefIcio, urbano ou rural. de prestaç~D continuada

terá valor mensal inferior ao Salário mínimo

JUSTIFICATIVA.

A emenda é lIais expUcita, não ense.,
jando que possa discriminar o trabalhador rural.

A red~ção proposta Quer ser mais abrangente, alcançando todos
os produtos industrializados ou in natura, inclusive bebidas, com re
flexos na agropecuária.

~ prudente que a matéria fique vinculada ao Parlamento, eis q..oe

ouso afirmar Que o dinheiro utilizado na importação de cerveja em lata

permitiria incentivar o cultivo da cevada, para a autosuficiêncla das
nossas necessidades.

Por outro lado. a Inocr tação , desncessária de carcaças de suí
, nos do leste Europeu. acabou desorganizando a suinocultura nacIonal 

• sem falar nas intempestivas aquisições de arroz e mllho
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EMENDA lP12139-6 ""'r CONSTITUINTE PAULO HACARINI ----------, CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

f:J PLENARIO
....._'•••,.OlOI...<O." .... ---,

E;~';à:J

t?JLoãmJ

,EMENDA lP12148-5
fJ

PLENARIO

ry:i.;-J
lITWu;iillJ

ncrescente-se ao

TITULO IX.

CAPITULO lI, Da Seguridade Social, o seguinte artl-
go'

Acrescente-se. no TITULO X ~ Disposições transitorias, o segui-;'te art.!.
to,

Art - A un í ão , os Estados e Municípios destinarão, obrigatoriamente,

um mínimo de IO~ de suas receitas orçamentárias, durante um pe
ríodo de dez anos, à execução de programas habitacionais. -

EMEl>tDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, INCISO I, AL!NI:.A~

A al!nea ~ do inciso I do Artigo 12 do ProJeto de Cons

tituição passa ter a ~eguinte redação:

Art - Os benefícios de prestação continuada, pagos pela Previdência
Social, serão reajustados sempre que ocorrer a depreciação da

moeda, a fIm de Que os seus valores conservem, permamentemente. a e~

pressão monetárJ,a da data de sua ccncesaão

JUSnF'ICATIVA

JUSTIFJCATIVA

Segundo estimativas oficiais, existe,
atualmente, um oertcr t habitacional da ordem de dez milhões de mora _

dias Este dado apenas ja jus ti rica a inclusão no texto constitucio ~

nal de garantia de habi t açãc digna e adequada aos cidadãos _

Art. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ••••••• , •••••••••••.••••••••.• : •.•.•...••.•.•.••

a) o ser humano ê sujeito de direi to desde o nascimen

to com vida, assegurada a proteção ao nascituro,

JUSTIFICACÃO

- O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no pr.!.
zo de í ao (cento e oitenta) dias, contados da promulgaç~o des
ta ccnst r tuíção, Projeto de Lei Complementar com a nova di vI
silo territorial para o País -

CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

O nascituro deve ser protegido como ser humano, ainda

que e'!l formação e não pode ser considerado de forma diferente.

o dispositivo a ser emendado retira do nascituro todos

os diroitos que as leis brasileiras semprr garant~ram e que feliz

mente Já fazem parte de nossa tradição, que neste particular não

pode ser Il,odificada.

O inciso XIV (título) do Artigo 12 do ProJeto de Cons

tituição passa ter a seguinte redação:

EHf:.NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 12, INCISO XIV lT!TULO)

rr!;:~;AM""]

flMj~8AtJ

CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

EttENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: iU~TIGO 13, INCISO IX

• No entanto dada a gravidade do probl!':.
ma e a urgência de sua solução, entendemos da maior importáncia inse

rir também a obrigatoriedade de dotações orçamentárias específicas pa
r-a projetos habitacionais Estamos propondo sua inserção nas disPOSi:

ções transitarias, por um período mínimo de dez anos. Acreditamos que
se t r e t aodc como prioridade política e financeira, a grave ques t ãc ~

que hoje afeta mllhêles de brasileiros, podera ser significativamente
amenizada, contribuindo para melhorar os níveis de bem estar social.

EMENDA lP12145-1
ê'

t=P~;~':J

fo/)jj~~fi!l

Art. 44D:

Altera a redação do

EMENDA lP12140·0
tJeoNSTITUINTE PAUtD MACARI~~"'·

!'JPLENARIO

Nossa proposta v...sa resgatar, por par
te da Previdência Social, sua divida social para com a soc í edeoe bra:
sileira. Sera corrigida uma das maiores injustiça existentes em rela

ção àqueles que t r aba Lahar ara, contlnuadamente, anos e anos, e ao obte
rem a aposentadoria viram dí Iu í r c se , rapídamente, o poder aquIsltIvo
dos seus proventos.

JUSTIFICATIVA

- A remuneraçAo do credito rural. para custeio e investimentos
destinado às cooperativas de crccucãc , aos pequenos e medias
produtores rurais, não será super ior à variação dos índices
dos produtos financiados

A realidade Nacional está a exigir a cr í eçãe de novos Estados

para administrar os amplos espaços vazios do territorio nacional, com
a consequente ocupação do solo, na abertura de novas tronteiras agríco
las, urbanas e industriais -

r-r:;~i;=J

fIJY~ê7W

A SUCESSÃO HEREDITJ\RIA, ASSEGURPr.DA E PROTEGI-

CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

Art 12

XIV 

DA PELO ESTADO

JUSTIFICACAo

Até mesmo para manter o equillbri~ e a similitude com
o inciso anterior (XlIII.

g preciso que a Constituição deixe de forma absoluta

mente clara que o Est..do assegura e protege o consagrndo direito
ã sucessão hereditária.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 12, INCISO VII, AL!NEA "f"

f'C ------..co·p~~NÃi~~""c ••'"1e-----------,

EMENDA lP1215Q-7
[If"

rr!;:;:iAM""]

fTILti;;W\J
CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

J'USTIFIC.\"lo

o inciso I ... ao Artigo 13 do ProJeto de Constituiçao pas
sa ter a seguinte redaç:o -

Art 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••

IX - grat:Lficação natalina com o valor rnlnirno da rem~

neração integral de dezeMbro de cada ano.

E: necesaz r í c r-ue o trabalhador a o c"'pregador poasan ter

a poss~billdade de <:""õ:Jliar a gratificação n<ltalina, que na forma a

tua1 fJ.ca restrita à xe-aonceeçâc integral de dezc-:bro de cada ano~

EMENDA lP12146-9
fJ

e"ô''''':J
f:!iiãêEJ

o seguinte S:
scresceete-ee ao Art. 496

~ENARI0

EMENDA 'lP12141-8 .._tJ CONSTITUINTE P~UlO MAC"RINl ----------,

JUSTIFICATIVA

o dinheiro passa a ser instrumento de promoçllo de riqueza, de

aumento do poder aquisitivo do pequeno e médio produtor e a sua fixa
ção ao solo.

Ninguém podera ficar isento da contr!
buiçllo destinada a manter a Seguridade Social

- Admite-se que o Poder Público, poderá
conceder outros reveres mas jamais isentar a contribuição destinada
viabilizar a Pr ev í cênc t a Social

fITY;i/~:J

rrw~9fliJ

CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

As alíneas ~, E e S do inciso VIII do lI,rtigo 12 do Pro
j e ec de Constituição passa ter a seguinte redecao

Art 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f) na esfera pOlicial e militar o Estado poderá opera

serviços de inforMações 'que se refiram exclusivamente ao cue a 1e

define COMO delinq8ência, às atividades que visem a sUbve;ter,

fundamentos cons t s t.,« ..ionais da Nação e às atividades e vtcc privild
e profissional de seus agentes.

JUSTIFICA CÃO

As orquna aaçocs pO.liciais e militares necess í ceu possuir

um esmer-ado sistcI a de ava1iaçao de seu pessoal para que o processo de

seleção e de accssc aen postos e graduações possa ser realizados den

tro de critérios rígiêos, mantendo-se elevados padrões de eficicnci:
e morais.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, INCISO VIII, AL!NEAS 2.' Ê. e ,g.

A alínea "f" do inciso VII do Artigo 12 do Projeto
Constituição passa ter a seguinte redaçâo:

A segurança da Nação e da sociedade precisa estar C"I .. 50S

...ese.Iute-cnee C:::l"l!J.t: CJ.s, à prova de quaisquer euepcã ees , p";"'!.ra o !:.c.'.
de teccs ,

J:.:IIENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP12151-5
fJ

F"";;:;:iM"]
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CONSTITUINTE SAOIE HAUACHE

EMENDA \IODIFICATIVA

DI~pOSITnO EHE'1DAOO ARTIGO 13, INCISO X

o inciso X do Artigo 13 do ProJeto de Constitu1ção pas
sa ter a seguinte redação:

JUS T I F I CA~

h Constituiçao consagrando o dl.reito, deixa para a lei

ordinária a regulaI"entaç50 necessária e abre UMa "Janela" para a

anpliação do direito por Meio dos accze.oa coãe t rvcs e da açiio sin
dical.

Ao nesmo tempo, a lei regulal"'cntará o caso de determina
das p ro fd s s oas , mais especificamente a dos ru.La t ar ea , que estão s u

Jeitos ã constantes Jornadas noturnas por força do dever que lhe;

é r-pos cc e do serviço a que estão SUJeitos, se. que isto represen '

te 031tc recco em seus salários, enboca possa getar outros benef!ci:
os que ccr-pens em o desgaste evidente da atividade cas ecense ,

Art 13 •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••

X - salário de trabalho noturno superior ao diurno, na
forT,a de lei e dos acordos coletivos

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO D1ENDADO ARTIGO 13, INCISO XI:.

EMENDA lP12147-7
f"

r,r----------Tl..O,.u.."co~lft----------___,

E;:~;:J
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JUSTIFICATIVA

.LI•••'.'C••"'1e'I~CO.'IIIo _____,

Art 36~.

supr íea-se o

[JPLENARIO

EMENDA lP12142-6
t:CONST ITUINTE PAUtO MACARI~~"·

EMENDA lP12143-4
f CONSTITUINTE PAULO MACARI~~o.

r,r----------- .....,."If">ell:i.

St, prima-se o

Art. 370

JUSTIFICATIVA

Ninguém poderá ficar isento da contr.!.
b,..içAo destinada a manter a Seguridade Social

Admite-se que o Poder Publ ico, poderá

conceder outros favores mas jamais isentar a contribuição destinada a

viabilizar a Previdência Social.

supri~a-se do ProJeto de Constituição o inciso XI do Ar-
tigo 13,

,JUSTIFICAÇÃO-

Mais urna .E.;:;'o ProJeto mostra-se redundante, Já que con

sagra a igualdade de todos perante a Constituiçao, a lei e o Esta _
do,

A prõpria ..d"lHs..,", no texto constitucional, de dl.fercn _

ças individuais por razõa= eiversas, já consigna urna discriminação
que tanto se quer evi t.c r-,

Todos são iguois perante a constituição, a lei e o Esta
do, sem quaisquer tipos de lllscriminaçÕes.

Art 12 ••••• ••••••••••••• •••• • ••••••••••••••••••••

VIII - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••

a) t assegurado a todos o acesso às referências e in

formações que a cada um digam respeito e o ccnhect-renec dos fins a

que se destinam, sejam essas registradas por entidades particula 

res ou públicas, inclusive as polIciais e militares, sendo exig!

ve r a correção e atualização de dados, acrevê- de. processo judici

alou administrativo sigiloso. O acesso às informações produzi

das pelos ~linistêrios Militares será regido r-or lc.qislação ordiná
ria especifica.

b) O dano provocado pelo lançamento_ou uso de regis

tros falsos gera responsabilidade civil, penal e administrativa.
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E'1ENDA SUPRESSIVA

Por lapso, certamente, o ProJeto atual não incorpo

ra no seu texto tal princípio. lacuna que ora nos propomos suprir.

Com.a inclusão c:'Ia lSilt:ra "f" ao inciso XII ee artigo 54. tal atividade in

tegrando .:li .colll;etêneia c:'IaUnião, cabe::rá a supressão do inci:llo V do ert1go 57 ~
AMeproJeto.

Com o notável surto c:'Ias pesquisas de gás natural e a instalação de gaso

dutos em ex~ensas" regiões, visando ao fornecimento do produto li usuários indus _

triais. comerciais. instituiclonais e dollÚci1ia:res, faz-se indispensável asse~

ror à Unieo a condiçeo de poder concedente dos serviços de dist:r1buiçio do g~;

colllbJstível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação têc

nica uniforoe e compatibili(lade COIlI os interesses gerais do País.

Nas atuais condições de c'lesenvolvhlento econômieo e populacional. a dis

tribuição do gás comb.lst!vel c.mali:zac:'lo perdeu sua primltiva característica c!.

:restrito interesse IlI1nicipal ou J:'egional, pa:ra situa:r-se na órbita de proble_

nacional

A supr~ssão proposta não prejudicará as atividades das elllpresas regio_

nais ou locais de distrib.d.ção de gás, que convideo. adequadanmte ece os organis

/

lIlIl S federais do setor e tivere1ll seus interesses rCl:lguardal3os pelo Ministério da-;

Minas e Energia ao fixa:r li política nacional do gás.

Dispositivo a ser suprimido: Art. 57, Inciso V.

t: da melhor tradição do Direito Constitucional legislado brasi

leiro o reconhecãnentc explicito desse princípl.o, ccrec se pode veri

ficar da leitura do texto das Constituições de 18240 (art. 179); de •

1891 (art. 82); de 1934 (art. 171). de 1937 (art. 158); de 1946

farto 194) e de 1967 farto 107).

Art. 57 _ cceeeee aos Estados

V .. explora:r, nas áreas metropolitanas, diretal:'ente ou median

te concessão, os serviços pÚblieos de gás coll'lbusÚveI. Coll~

11:l:ac:'lo.

JUSTIFICATIVA

r,r----------....elJu.."ocOCiO------- -,

explorar diretamente ou Inediante concessão os serviços pÚbl.!

eee locais de gás colllbusÚvel canali:zac:'lo.

Art. 66 - COlllpete privativamente aos Municípios:

§ IV - COlllpete ainda aos >Iunidpios:

EMENDI\ SUPRLSSIVA

por outro lado a aplicação vinculada dos recursos arrl!C'adadas assegura

a contrapartida da união, Estac:'los e Municípios na composição dos demais fun~

dos necessál:ioS ao d'esenvolvlDlento de projetos a co:rgo, ou de llltel:esse das

tres esferas administrativas, nos setores básicos da econocia eeec são os do

petróleo e da energia elétticll. A existência dos illlpostos únicOS Sobre petr,§

leo e energia elétrica explicam, em granc:'le parte, o s.cesso obtido. a parti:r da

constituição de 1946, pelos eeteeee de combustíveis e energia elétrica. cujo

planejamento a longo prazo. só pode ser concebido mediante a certeza do apor~

te de :reeursos firmes no futuro.

JUSTIFICATIVA

I . Vincular receita de natuzeee tributária a órgãos, fundo ou despesa

reseervaeca as il'lpostos menclal'iadas ~o item VI, aoartigO 270, e.a repartição

do praduto da arrecada~ão destes e dos c:'Iemais impostos mencionados no capítu.

lo do Sistema Tributádo Nacional.

Altere_se em consequência. itea I, do a:rtigo 292. que passará a ter a

seguinte redação

A cobrança de ~lfposto.s sobre comust!veis e lubrificantes e sobre -eec

gia elétriea na forma de tributa~ão única. pela União, com dstri!:luição de par

te do produto da arrecadação aos Estac:'los e Municípios, sig"lificou icpor~ante

conquista no campo do Direito 'I'n!:lutário. Sem pre,Ju!Z'o da participação das es

feras Estadual e Municipal na eeepeceava eeeerca tributária estabeleceu-se, em

relaç;;o a esses ig,postos, tendo em vista a nature::a da exploração dessas ativ.!

dades - servi!;os pÚb1J.cos ou produtos obtidos, elabondo9 eu distrlbufc:'los sob

dgido controle da união, sob regime ou coneessão ou de lllOnapÓlio estatal -Ulll8

técnica fiscal econômica e eficiente, simplificadora de at.ividolldes e ao mesmo

telllpO eqUânime e racional na distn!:luio;ão dos benefÍcios.

"Art. 292 ------------ _

r,r----------"'''''''"...".------------,PAUID ZARZtla

•• I •• a.:'~."Ui~'.",~u,,,lIo
Plenário

c) ~ permitido o acesso às refcrê.,cl-3s e informações

relativas a ausentes e a nortes a requerir-entc de qualquer lntere!.
s edc , de acordo com os casos previstos en lei.

.....",.. "... -l
.loreocente-se ao Art. 13 o Sl?guirte iteo XXXII:

o acesso ás referências e infol:::"macões que a cada um di

ga"! resf'cito deve ser assegurado. ccneccc , as Forças Armªdas que

exercem permanente avaliação do r-én.to e da conduta de seu pessoal.
com a finalidade preclpua de aprimorar a seleçao e o acesso aos di
versos postos e graduações da carreira, necessitam, nuitas vezes, de

preservar o !õigilo dessas informações pesecaí.e , sã assim o siste
ma se resguarda de posslveis influências estranhas que possam cau
sar danos ao elevado pâdrão de uniforI'Ü.dade e de justiça, indispen

sáveis ao sistema de avafdeçac profissional.

Sendo a Matéria deixada ã regulamE;.ntaçao posterior pela

legislaçao ordinária, estaremos mantendo o necessário processo de

avaliação das Forças Armadas imunes de outras inf.Luências, como co,!!

vem ã Naçao.

Quanto à alí.nea suprimida não há o que temer o registro

informático sobre convicçõ~s pessoais, atividades políticas ou vida

privada, num regime de ampla liberdade, inclusive de acesso a esses

registros informat1vos, coto possibilidade de imputar-se responsabi

lidade civi.L, pena! e administrativa pelo dano provocado ou uso de

registros falsos.

A não adoção de sistema único de numeração para os cida

dãos não serve senão para facilitar o acobertamento de falsários e

a manutenção de impunidades àque.Les que se aproveitando da desorga

nização burocrática praticam ilícitos penads ,

A adoção de numeração única racionaliza procedimentos, ia

cHita a tarefa de pOlícia, da Justiça e do cidadão honesto, sem r;

tirar-lhe a individualidade. Aliás, pelo contrário, garante a sua

individualidade pela lnexistencia de um mesmo número para duas pes

soas, cono é o caso de hcrsônjmcs ,

JUSTIFICAC$O

"XXXII - vale-tt'ar.s;orto obrigatÓrio;"

EMENDA lP12152;3
['J

['J

DISPOSITIVO A SER SUPEW1lDO Art. 66, § 1-, inciso VI.

Ca'lsUtuUlte amI~'-;OI;;IARAO="'IA;;;-------'

XII - explorar di:retamente ou mediante conc~ssão ou permlssão'

Dispositivo a ser incluído art. 54, inciso XlI, let:ra "fa

Art. 54 _ Call1pete à União

f - os servi!j'os de distribuição de gás combust.!vel canalizado de

qualque:r natureza.

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodJ.:!

tos Olll extensas regiões, visando 010 fornecimento do produto. usuários industrl _

ais. cOlllerciais, institucionais ;- doliuciUa:res, fa:z-se indispU\sávSill assegura:r

Unieo a condição de Pode:r concedente dos serviços de distrib..t.içio do gás combustf

vel canalizado de qualquer origem. cujo tratamento ll:xige o:rienta~ão técnica WJ.!
forme e cOll'patibilidade COln 0$ inte:resses gerais (lo PaIs.

CHRISTOVAH CHIARMlIA

Nas atuais condições de desenvo1viPento ec:onôc.ico e pop.l1acional, a d1s

tri1::uiçeo de gás comb.lst!ve1 canalizado perdeu suaprimitiv. :lI:racterIStica de rI!,!

trito interesse CllUnicipal ou regional, para situa:r·~e n.I órbita de problellla naeiE

nal.

EMENDA lP12159-1
['J

CHR1STOVAM CHIARADIA

ASSDlBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

EM-r>IDA f.CIDIF!CATlVA

caso Se]i'lIO8Fov<'ldas as eJlle1Jd.1ls de n's lP~0157-J e lP~O~73-5 o inciso XXIV

do art. 54 passa a ter a seguinte :redação

~

Com a inclusão da letra "f" ao inciso XII do artigo 54. tal atividade i,g

tegran(lo a cOlIlpetência da união, caberá a supressão do inciso VI do § 1; do aJ:''t!

90 65 do 1W;.Qprojeto.

Com o notável surto das pesquisas de gás natural li! a instalação de gaso

dutos em extensas :regiões, visando ao fornecimento do produto a usuá:rios indus 

triai..s, comerciais, institucionais li! do:nlcilia:res, faz-se indispensável assegu 

rar à união a condição de Poder concedente dos serviços de distril:ui!;ão c:'Io gás

colllbust!vel canalizado da qualliuer origem, eujo tJ:'atamento exige orientação téc

nica unifo=o e compatibilidade eom os interesses geJ:'ais do pa!a.

Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e pcpulacional, a 0:115

tribuição de gás call1!:lustível canalb:ado perdeu sua primitiva característica de

restrito interesse amicipal ou regional. paJ:'a situar-se na órbita de proble!llS

nacional.

A supressão pl."oposta não prejudicará as ativic:'lades das elllpreSlls regionais

ou locais de dl.st:ribui~ão de gás, que conVl.vem ac:'lequac:'lalllente Coai os \)l:ganislIlos fe

derais do setor e tiveram os seus intere:õses :resquardados pelo 'linistério das Mi:

nas e Energia ao fixar a pal!tica nacional do gás.

"XXIV - explorar os serviços e instala~ões nuclea:res c:'Ie qualquer natureza

sendo que, sob regime de concessão ou permissão, as atiVl.dades que

utill.:zalll radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais. agríco

las, industdais e fins análogos."

EMENDA lP12155-8
I'l
f'J

••••••~I~."'.,1~I."."" .....1Io
ASSEMBWA NACIONALCONSTI'IUINr!:

Altere-se. ell consequência, a redação c:'Io § 7'. do artigo 272. que pa5S~

rli a ter o $eguinte l"Oda!j'ão:

"Art. 270 --------------------------------------------------------------

VI - "produção. importação, circula~ão. d.istJ:'i!:lui~ão ou consumo de lubr.!

ficantes e combustíveis líquidos ou gasosos e de energl.a elétrica. im·

posto que incidirá WIIll só vez: sobre qualquer dessas operaçÕes excluída a

incidência de outro tri!:luto sobre elas"

"li 7; - Em.:relação ao ill!pOsto de que trata o l.tem III, reSOlução do Sen!,

do da República, oIlprovac:'la por dois terços c:'Ie seus Illembros, estabelecerá

as el!quotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercado

rias e a prestações "'de se:rviços, interestaduais e de exportação."

Suprima-se, em eonseqqência, do § ao. c:'Io mesmo artigo 272, a expressão

EMENDAMlI'UVA

AcJ:'~scente-se ao aJ:'tigo 270, Útulo VII. capítUlo I, do SistelNl Tributá

rio, seção lII. o item VI, COl:l a seguinte redação.

Int"elizmente, o Vale-'l'rnnsfOrle foi instJ.tuic.o

de torma facultativa, ou seja, tica a critério do em~regad;)r antecipar ou

não o oonedcio ao trabalhador, para utili~ção eletiva ea deepesa de deslo

CalIIento resic!.:noia trabalho o vaee-veeaa,

Pretendemos, att'avéa da Pt'OIlle.'1te Eh!onda, aaee

gurar cor.stitucicn3lmente o diroitc ao Vale-Tt'aneporte, tO::'ll8J1doobrisutória

a nua cClnceBm por ];arto de todos 08 emJ.'1'egadol;l.

EMENDA lP12153-1
!"
C
r;r----------,U,0/..........Ol;io------------,

final: PLENARIO

Acrescentem-Se ao art. 54 J.tem XXV e ao art. 252 item

PROJETO DE CONSTITUIÇXO,..(DA COMISSXO DE SISTEMATIZAÇXO)

EMENDA ADITIVA

VI, na forma se9uin:t.e;

"Art. 54. Compete à UnJ.ão:

r;r---------~.nno/Ju1t,.'Cat;,O

A emenda acima tem e1lI vista compatibilizar o restante do art. 54. se

e"'enc:'las acilDa ellWlleradas. :referentes ao lJIesmo foJ:e!Il.acolhidas.

JUSTIFICATIVA"não c::oll'lp:reendidall no item II do parligrafo ante:rior", substituindo-se a

vírgula, po:r ponto final. apÓs a palavra "internas.-

Altere-se. tambéla I!lll eonsequ~nc::i.:ll o ite. 1:1:, do S 11, do meslllO artigo

272, que Pl:Issará a te:r a se9\.l1nte :redação:

"11 _ Ni'o incidirá sobre operações que destinem ao exterior produtos

industrialiZ'ados. "

JUSTIFICATIVA

"' .tatO/.u.... ,~.. le

Trata-se do princIpio da responsabilidade obJetiva

do Estado. Quem causa dano a terceiro deve por ele responsabilizar-

'"Art. 252 •••••••••••••••••••••••••••••

XXV - organl.zar e manter a Pol5.cl.a Rod.Q.

viária Federal." -

Não pode deixar de constar do texto da nossa Consti

tU1.çào. a ser promulgada brevemente, a· eX1.stência da Pol:íc1a RodoviA

rl.a Federal, que tão relevantes serviços vem prestando ao Pa:ís.

Ressalte-se, por importante. as atr1buições da Poli

CUI RodoviárJ.a Federal: patl:ulhamento ostensivo das rodovias fede

ral.S, preven1.ndo e cOl.bl.ndo l.nfrações das leis e regulamento15, cola

borando co~ as autoridades administratl.vas e judiciárias no CODl~te
ao crime. ao tráfego de dro.98s1 ia sonegação, 80 contr.~nc2o e 00 de.!.

cominho.

VI - Polícia Rodov1ária Federal."

JUSTIFICAÇXO

&ACIONAr, CONSTITUINTe

"As peSSOas jurídicas de direito público responde
rão pelos danos que seus agentes, no exercício de
suas atribuiçõe:;, causarem a terceiros."

EMENDA ADITIVA

CAP1'I'U~~~- DA ADMINISTRAÇKo POBLICA) ol.c T,. ...-<....Lo ~1 ~
Acrescentar o seguinte artigo:

tJ ASSf:MfH erA

EMENDA lP12156-6 ""'---------,J r.r
p F

"
L
"''' ------'

~ S '1' O V A K C H I A R A D I A _ c...!. _J

"§4' - A ent:rega dos recursos de que trata o item III se:rá efetuada nos

tertllOB da lei ccmplementa:r. que poderá d.ispor sob:rd a forlll8 e os fins

da apl1ca!jio, e estabelecerá os critérios da distri,!:luição proporcionais

ia superfície, população, produçeo e ConSUIllO, adici~nando-se, quando co;!!

ber, no tocante ao 1t1lpOsto sobre e.1e:rgia elétrica. quota compensatória

da área inundada pelos :re~ervatórios."

Acrescente-se, em consequênoa, ao artigo 277, o item. 111, com.:ll se9'Ji!!

te redação:

Substitua-se, em conso;quência, no itelll V, c:'Io § 12. do mesmo artl.go 272,

a expressão final "cenciQnados na alínea "a" do item 11. do § 11 deste artigo,"

pela redação seguinte. "Illencionada no item II, do § 11. c:'Ieste artigo,"

"III - do produto da arrecadação dos impostos únicos sobre lubrit'ican

tes e coWrost!veis lÍquidos e gasosos e sobre energia elétrica, sesse,!!

ta por cento aos Estados, Distrito FedeJ:'al e Munic!plos.

Acrescente.-se, em consequ~ncia, ao meslllO artigo 277. o § 4v, I;OIll a se

guinte redação·
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,JIUS"IFICAÇ,qO

T!TULQ VIII _ Da Ordem Econômica e Financeira

CAPlTlt O II - Da Política Agrícola. fundiária e

da Reforma Agrária

rr=;;;~;:J

fl!ZiopM
... '0/'."",.. ;10 ----,

Os crrtér rcs de concessão da ams t i a constante da

Le r nc 6683/19 e da Emenda Eons t a t uc rcn a I nc 26/85 Já estão plename!!.
te def m rdos e regulamentados.

A fIxação dos Lmu t es de abrangêac ie levou em \.o,!!.

ta a fase da VIda nac rona I em que as pumcêes foram ap Lrcadas , ass ua
como a época de elaboração dos dlSpOSIt1VOS Lega i.s

A admln1stração pública deve exp res sa r sua aprova-
ção pela re mtegracâc , levando em conta a cportumdade e convenrêg
c ra ,

A d1.SClpl1na e a h ae ra'rquan serão terrivelmente
ccmprcne t rdas caso seja ccncedrda a amstna aos pumdcs por atos

ecmmscree ivcs , que além dISSO, var de enccru rc as nossas na rs c~

ras t radrcões Jurídlcas.

JUSTIFICATIVA

I - para assegurar o conbecmenee de luforlllaçõe!> e re

ferênc ias pesscaas , e dos ftns a que se des t man , sejam ela~

reg rst.raõas por ent i dades part.lculares ou públlcas~ na forma
da IC1.

Art. 34 •

JUSTlFICACilO

O !tem I do art. 34 do Projeto de Ccns t i cu rçiic passa a ter a
segumee redação.

EMENDA lP12167-1 .... --,
f Senador FRANCISCO ROLLEMBERG

er;:;,~;0:J

tF!;;qM]
.~I•••"".~~,'dO/'"'~'''''lo, ,

Apresentamos emenda subs t rtut rve , quando. na reat rdade , tr!

ta-se de pequena adlção ao texto proposto pelo Ilustre Relator,te!!

tundc dar mai.cr clareza ao artigo, sew , ccdev ce., at re r.ar em profu!!.

dadade sua natureza Esperamos dessa forma, es eur cont r ibu mdc p~

ra o eper re rccnnen tc da na têrra ,

JUSTIFICACÃO

o a r t , 254 dô Projeto de t.cns ertu rcâc pu s s a a ter a sogu rn te
redação.

.LI......fco.l1.la/........ '"lo

Art. 25': - As Forças Po Lrc i a i s e os Corpos de Bombe,!.

ros são rns t rtu i côes pe rmane nt cs e regulares, auullarcs e

reserva do Exêroto , de s t mudas ã prese rvacâc de ordem públ!.

ca, organlZ.:J.uas na forma da Ie r , com base na hierarquia, dl~

c r pLrna e rnve s t rdu ra m í i eur , exercendo o Pode r de PoHc ra
de Manuten\.30 da Ordem PúblIca, med i an t e ações prevent ivas

e repress rvas , mc Iu s i ve nas rodcv i as e rer eov ras f ede r-ars ,

sob a autOrIdade dos Governadores dos Estudos, Te r r i t dr ros e

DIstrito Federal. no âmbIto de suas ee spec t avas rur i surcões ,

t: PLENMIO

EMENDA lP12163·9
• Senador cons e i tu inte FRANCISCO ROLLEt-1BERG

EMENDA lP12164·7 ,..,,-----------,j W-P'."d"b"-----'l: Senador FRANCISCO ROLLEMBERG _ C---.! _1

f'IJ:~;0:J

rrw'~7NJ

-Art. _ O ôrg~o executor da Reforma Agrát1a
tem o prq..);1l t'lã.. lmo de 36 meses para implantar o p't!!.

jeto na área, a contar da data da imissão na posse,
sob pen" u., prevaricação da autorIdade responsável.

Nilo I! nada racIonal promover a despropr laÇa0 de
terras para a ReForma Agr4ria e conservá.las indefinidamente no dom.!
níc do Orgl1o Executor, sem cumprir a sua fInalidade.

Este eeenca visa dar a ce ler.ídade desejável aos
projetos de assentamento.

O prato determinado na proposta nllo é U10 curt.o,
qúe inviabilize 8 consecuçao do assentamento, nem rêc longo 8 pc!!.

to de ensejar prejuIzos aos interessados.

\
mcâua-ce no Capítulo II. seção da PolItics ~

gr!cola e da nercrea Agrárfa, c seglJlnt~ ArtigO) lJ}\.ek ~b.v,.

EMENDA lP12160·4
f!l Deputado VALTER PEREIRA

EMENDA lP12161-2 ...,,' --,
tJ CONSTITUINTE FRANtlSCO ROLLEMBeRG r=;~;;~:J

tR/;;0HJ
"

Uuo"..-.","c.ç'o

Inclua-se o sogu i nce parágrafo únICO ao art 91 do

Projeto de t.on!>t1tul...:i.13

§ únl\.o - O benefício da pensão por morte do servidor,

ant ertcr a esta Constituição, será revisto atendendo
o disposto no "c.rpur'' deste ar t rgo

JUSTlFICAÇAO

A expressão que a Emenda visa a SUbst1tUH é du

pIall\ente pleonâstit:a, redundante ou como tal nada acrescenta à norma,
além de alcançar os órgãos píib Laccs , em geral.

Por outro lado, ao Poder Leg r s Ia r Ivc dever-ra -com
pe t r r a indlcaçâo dos casos em que o acesse 11 tnformaçõo possa o\.or

rer, para que ele não seja entendldo como rt rart ado , rs eo ê. pode!!

do ocorrer até mesmo em de t r inentc do rnte r esaa públ.tco.

Se o CUidado é detalhar ou essuucar as abrangê!!
caas do p recea tc , que 1SS0 seja fe r tc por VIa da te r ,

?;,y
Inc tua-se o segu mte mcr-,o \1 no ar r • -1il-T-oJo Proj e tc

de vcnst rtu r..J.O

Estamos propondo, através da presente

uma re .... Isêo justa dos benef'LcLos da pensão por morte do

dor.

emenda,

serv..!.

CONS'l'l'rUIN'I'~ 5ADIE HAUACHE

"vI ~ a cob ranç a ..lo!> j u ro s , j un t aeun t e ..om multa, n!1!:,
rente d mora na ext mcâc das cb r rgnçôes , em moeda cc r run tc , sobre J

purve Ia vcnc ulc , t.ah.ulJdos p ropo r c rcna laent e .100:; d ms de cfet1\p
ae r.rsc que lhe ..leram mct rvo"

e escc rcbanrc a cobrança da mora, nas ccndrvõe s atua!
mente pre t rcada

A presente enremla v r su por ftn! a .i1IU!>O (1110 tlo'ln Irct.l~

do sobremanelra nossa população

O valor das multl:s e JUl"o.s pela ína•.hmplêm..1"I de um,

dOIS ou três dlas, tnClde, mUltas Veles. como se o atra ..o fo ..se de

um llIês lntegral, Já que nestes casos adota-se o Inju!>to pnncíplo

de cobrança de mesma lmportiinq.a pelo atraso de pagamento de um mês
ou pela respectiva fração.

Com isso, o devedor. em multos casos. para defenJer ..

se e resguardar..se. só salda o débito, em.atr.l!>o, '1lIllIdo C .. tl\Cl
prÓXlIlIO de complet.lr um mês do seu \c!nclmento, o 'tue OI..l!>lona Ilrc~

Juí:os de orJcm cconõmlca e mor:!! p:J.r.l todos

Além J1S!>O. tem ::.1..10 I,.omum, I.obr.lr~se :nult.ls e JUIO!>

!>abr,=: a valor total lia 0ilcra,..:ia. 3ilcsar lio l1e..cdl3r ter ~.llJ..l.J.Q P-'I

te do dJblto e l .unda, não POU\"'3!> "e::e!> , eXtge_se toJo o õI1"ut.lllte
da JrVIUJ. Je umu ~Ô 'oe::

Do ponto de V1St3 matena I, os d lSpOS 1t H os põe fim

d p{Jttl..l::' de cnnquc!clmcnto 111\".lto \lU !>em .... ausa JefInld.l em lC!l,
perprct.lJas untlater:llmente t.om abuso do poJer econômtco

Ninguém Ignora que, atualmente, o bene r.rc í ér Ic da

pensão encontra-se em s í tuaçãc difícil Se a famUia do apase!!.

taco passa dificuldades, devido à defasagem existente entre os

proventos e a remmeraçãc Que ele perceberia se estivesse na

ativa, pior será quando dependerá da pensão Além de seu valor

diminuir assustadoramente, ele é coercfoc gradativamente ao

longo dos anos devido a novas defasagens.

Visamos, pois, tão somente sanar uma grave injustiça

social, uma distorsao gritante que vem sacrificando de maneira
brutal a família do servidor falecido

Inclua_se o Sc!gulnte p.lrágrafo únl\.o ao Jrt 90 ..lo
Projeto Je ConstltulÇão'

§ únlCo - A revisão dos proventos de que trata o c!>te
artIgo, .:InterIor j vIgJnua desta ConstltuJção, será efetuada com base na

totalidade da remuneração, inclusive das gratificações e vantagens

permanentes, devida e percebida pelo serVidor, em atividade, de igual

categoria funclonal e posicionamento

J 'J 5 T I F I C A ç 1t O

o objetivo da emenda, que ora apresentamos, visa sanar
uma grave lnJustlça que vem sendo cometida contra o aposentado

A aposentadoria, que deveria ser um prêmio e um descan

50 para o servidor, passa a ser uma fonte de preocupações senão um pe

sadelo.

COl:l5"J:I'!UINTl?o 5M):IE BAUACHE

pLD.ARIO
.U•• "v.......çb- ----,

EMENDA l-IODI:,ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12. It<CISO xv, AL1!1EA .!

A alínea ~ do inciso XV do Artigo 12 do Projeto de Cons

tituiÇão passa ter a .seguinte eeeeçãc

Art 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5) nenhuma pena passarã da pessoa do responsável. a 2
brigaçâo de reparar o dano e o perditrento de bens poderá ser deers
teda e ,... cC\ltada contra os sucessoreS, 3té o lb:ite do valor, dev,!

damentr= iltuiS.li'Zado, do patrimônio t1:an&ferido e de seus frutos.

JUS T I F I C A C ÃJ!

o país não suporta mais escãndalos fl..nanceíros com pre

Juizos 4..0 erârlO e beneficios aos que o lesam propositalmente.

A devida atualizaçao monetária é Justa e indispensável

para o l<::squardo do erário e eonsc!qücntcl':lente pa=a o resguardo dos

contribuinteS honestos.

EMENDA lP12169·8
l:
t:

TtUOfl.lfI''''Ç.lo

EMENDA lP12166-3
I Senador Const1tulnte FRANCISCO ROLLEfolBERG

Isto porque o aposentado vê s'eus proventos sendo corroi

do pela inflação, e , o que é Pior, seu valor real sofre uma constan

te defasagem

.................: .
gar,"ntl..a do di~ito a emprego;

Art 13
;[ -

JUSTIFICA-CJ(O

A le:s~sl ..çã.o trL:,!:JalhJ..sta deve. t.er como ob1et.i.vo 'Pl:i- ",_

eial a. garantia do dire~to do e.'prego aos traball-adores brasilei
ros.

E; na lc.qislaç~o ordinária -que devem ser estabeleciC: ...s
as condições que favoreça., a0lõ trabalhadores a obtençao e a Sê:gJ
rança no EmpregO.

Tal d:!.!!:~,oS'.t.tJ.vo, <lntes de proteger os trilbalhadores.':i
rã a preJudicá-los, dificultanc:o a obtenção de el"'prego5 pela ob ..:
via retração dos t:....prcgadores, co>n~ inclusive ;Já -:a"ifcstara.-se

várias lJderanças sindicais, como o novo prl!sidente do sindicato
dos netalürg1cas de sEo P<!._lo, e."tre outros.

O contic:o nas alIncêls, clara~l!'1te miO se ccnstituc.. c..
-.t.é:-_.:l (.c~stituciC~<:ll, C('. c",Cc sor L:-atada na Ie:i~l ..ção traba ~

Et>1ENDA kODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO U, INCISO 1 E SUAS AtlNEAS

O inciso I do Artigo 13 do Projeto. de const~tuiÇ~~" pa!:!
sa ter a seguinte redação, sendo suprimidas suas alíneas .!.~. c
e 2.:

~;',;~O~:J

......III6/COM'U1e/......' ..io ---,1 fuJ~:&[1

o a~t. 4iS e seu § único do ProJeto ..le Constltu~
ção passa a t:r a seguinte rednção

Art. 4i5 - ~ concedida anistIa a todos que, no p!:.
riodo compreendIdo entre 02 de setembro de 19b1 a 15 de

agosto de 1919, foram punidos em decorrênCIa de lI\otl'oaçâo

polítIca, por atos lnstltuc10nalS ou atos complementares.

Parágrafo Onlco - A readmlssão ou a re\ersão ao
serVll;O atIVO dos servtdores CtVIS ou mIlt.tares, beneftCla

dos com a presente anlstla, ft.ca condlclOnada ã e"l.lUS1Va

InlC13tlva. competência e cntêno da Adllllnlstraçâo Pübl1ca.

a fim de que tal distorção seja corrigida, estamos prO

pondo a revisão acima consubstanc1ada no sentido que o aposentado re

ceba uma remuneração condigna de quem dedicou uma v ida ao serv iço pú

blico.

(!PLENÁRIO

"Art 416 - ••

§. 6° - A dIssolução do casamento ac<lrreta a lmeJla~

ta e deflnlt1va cessação do:. direitos e deveres de
cada cônJuge, adqUIrIdos OU dccorrclltcs da c't1!>têll~

Cla da socIedade con)ugal".

Inclua ..se o segulllte § {)O no artlgo .nó, 0.10 Projeto

de CO~!>t1tU1ÇjO, da Comlssão de Slstcmnttt.a..ão, rcnumerdndo-!>e o~

dem.l1$ parágrafos

A emenda ora proposta tem por Obj'tIvo tornar lnsu~

l,.etíve1 de dÚVIdas o efet.to da dIssolução tIo vínculo cOIIJug.II, 1StO

é, do própno Casamento. Com a dIssolução, cessam 09 d1reItos e não

mais são eX1gíveIs os deveres lnerentes ao casamentO.
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EMENDA lP12181·7
PJ CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO

Art 475 ~ concedida anistia a todos punidos ou processa

dos por atos de exceçac , institucionais ou comple'llentares, pratic!

dos no periodo cOMpreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 de

fevereiro de 1987.

ria:

seguinte.

Sub s tn eur r- o InCISO I do art. 372 pelo

Mas, a permanêncae do texto original do Art 475 provoca -

f1-;~'l' ~

fiTI'~~

EUE\IM. SUSSTl TUTI VA

TíTUlO IX

CA CR~E\I S~CIAl

'i:AP\l'Ulil I"

[!A mUCAçÃQ E i:ULTURA

FranCISco Dornelles

PlenáriO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Em:NDADO: ARTIGO 475

_ inJustiças a todos os militares que permaneceram em at.!

vidade com a ecnceeeâc de tratament.o privilegiado dos anistiados;

_ ruptura do ordenamento legal, com a inobservância de

condicionantes indispensáveis ao exerc!cio profissional "presumin

do-se satisfeitas as exigencias legats e estatutárias •• It

_ premio aos punidos por furto, roubo, pecula to, corrup 

çao , indisciplina ao se anistiarem os atingidos "por atos admini!,

trativos",- o que iria ferir rnortalnente o senso de justiça, hie 

rarquia e disciplina.
_ desestimulO e revolta dos que permaneceram em atividade

quando ocorrer a "reintegração com todos os direitOS e vantagens",

sen que haja a necessária habilitação, qualificação, experiência e

atualizaçãQ. s~~~ndo-s~ ~~~~~t"~e~~~e~~~~~f~od~c~iT;~~~açao indev!

Suprima-se do ProJeto de Constituição o Artigo 475.

.1USTrFICACJ\O

A present.e eltlenda visa retirar da nova Carta assunt.os ep!

sódicos, Já equacionados após prolongados e exaustivos debat.es ~

te Congresso Nacional, que xedundaz-am na Emenda Constitucional n9

26/85, ã atual constS-tuição.

"I - demcer-at I :tação do acesso e perma_

n;ncia em to<fos os nfvels QC eeer nc ",

EMENDA lP12184·1
f'J

Propol'los, com esta emenda, que não se corneta uma inJustiça

com os que permaneceram em atividade, a titulo de se corrigir pos

síveis danos Julgados ainda não reparados, pois a enâs ta.a já foi

concedJ.da através da Emenda Constitucional n9 26/85, o mesmo a.na 

trumento Jurídico que convocou esta Constituinte.

JUSTIFICAÇÃO

Permanecendo o texto original do ProJet.o de constituição ,

estar-se-ia ampliando o que Jã foi concedido e que Já gerou os e

feitos deseJados e necessários ã transição democrática.

r:HENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 475 -
O Artigo 475 do ProJeto de constituição passa ter a seguin

1
te redação;

Art. 475 e: concedida anistia a todos punidos ou processa

dos por atos de exceção, institucionais ou complementares, prat.ica

dos no período compreendido entre 02 de setembro de 1~6l e 01 de

fevereiro de 1987.

~ 19 Aos servidores civis e militares s~rão concedidas as

promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou gra

duação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, cbeee

-tecs os preecs de permanencia em atividade, previstos nas leis e
regulamentos vigentes.

§ 29 A Administração Pública, ã sua exclusiva iniciativa,

competência e criterlo, poderá readmitir ou reveccer ao serviço a

tivo o serv1.dor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração

de qualquer espêcie, em caráter retroativo.

§ 39 Excluem-se o-s servidores civis ou militares que Já

se encontravam aposentadas, na reserva ou reformados, quando atin

gidos pelas medidas do caput; deste artigo.

§ 49 Os dependentes dos servidores civis e militares a-

brancpdos pelas dispo~ições deste artigo já falecidos farão JUS 5.s

vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função,

cr-p roqo , posto ou graduaç3:o que toria s adc assegurado a cada bere
ficiário da anistia, até a data de sua morte, cumprida a legisla _

ção especifica.

§ 59 A AdminJ.stração Púb1J.ca aplicará as disposições des

te artigo, respeitadas as caracteristicas e peculiaridades pró

prias das carreiras dos servidores públicos civis e militares

observados os respectivos regimes JurIdicos.

JUSTIFICAC'ÃO

COM esta emenda tentamos traze:!: de volta ao novo text.o

constitucional o espirito que predominava quando da discussão, V!?

taçao e aprovação da Emenda ConstitucJ.onal n9 26/85. Com ela, a

lem de convocar esta Constituinte, concedeu a ems eãe , concedi>

da sim, em bases nunca dante ut.ilizadas nos episódios históricos

nacionais

Dar maior abrangência, com o pretexto de se conceder mai.2

res be'1r-fí.cios, será tambêm cometer in)ustiças CO!I1 os que perman,!;,(

ceram err atividades, por todos esses anos, gerando o progresso do

Brasil

A proposta de reintegração, anistia aos punidos por atos

administrativos. promoção com a presunc;ao de atendimento às exi 

gemcias lcgah e a percepção de r'enunet-açao por serviços não pre!,

tados, a t!tulo d.e se beneficiar POUCO$ agredirá aos muitos que

permaneceram em atividade.

Portanto, proponho a eenueeoção da anistia. concedida

que está 0"'\ vigor nesta data.

§ 19 Aos servidores civis e militares serão concedidas as

promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao ca::-go, posto ou gra

duação a que teriam direito se estivessem em ser\. :!.ço ativo, obede

cidos os prazos de per'llanãncia em atividade, pre aa ecn nas leis e

regulamentos vigentes.

§ 29 A Administração pública, ã sua exclusiva iniciativa,

cOMpetência e critério, poderâ readmitir ou reverter ao serviço a

tivo o servidor público anistiado, sendo-lhe vec vda a remunE'ração

de qua Iquer espécie, em caráter retroativo.

§ 39 Excluem-se 05 servidores civis ou "':l.litares que Já

se enconeraven aposentados, na reserva ou reformados, quando atin

gidos pelas raed í.das dq capue deste artigo.

§ 59 A Administração Pública aphcará as disposições de§.

te artigo, respe:l.tadas as características e peeujLam.dedea prõ:

prias das carreiras dos servidores püblJ.cos cav í.s e militares

observados os respectivos regimes JuridJ.cos.

§ 49 Os dependentes dos servidores civis e militares a

brangicos pclns disposições deste artigo Já re rectecs farão JUs às

vantagens pec ..niárias da pensão correspondente ao cargo, função,

emprego, posto ou graduação que t.eria aadc assegurado a cada ben.=,

ficiãr.i,o pa anistia, ,],tê a data de sua -ior ce , cu:::prida a legisla

ção específica.

rr~';~"-~

5V'~'07J

E;IENDA SOPRESSIVA

Ti.tulo IX

Da Ordem Social

Cap!tulo rIr
Da educação e Cultura

Franc ISca Oorne II es

'UU"Of.O~lS.1..fl~'.O~"'io ,

Plen~r,o

Fr-ene Isco Oorne I I es

.L,u."fCC.''''ofl~.C.'''''O

PlenáriO

da escola.

Sub-stltuo)-se o art. 333 pelo seguI.nte;

HArt.. 383 - As emp,.eso)s COmC,.CI<IJS, 'ndu,!

tr I a Js e agr rcO Ias são respons.ive I s pe Io ens I no fUfldamcnta I e

pr;-escolo)r gratuito de seus empregados e dos respectIvos d~pen

dentes, a partir dos três anos de Idade, mediante a manutenção

de escolas pr~prlas, concessão dc bolsas de estudo ou contribUI

ção com o sal~rlo educação, na forma da lei."

~ pree I50 não dup I Icar lOle i oS para c obto!!

çào dos mesmos fi ns, aprove I tandO-Sfl< a rcde Ff s Ico) ex Istente, p..!

JUSTifiCAÇÃO

EnE\~'\ SUSSTlTUTlVA
TiTUt~ IX

I'!A ~~.:'EU5':-;:l.\l

C,\piTUl~ III
[!A E~U~'\i;'\~ E CULTURA

Retirar do art. 373 (caputl a palavra "público", red.!,
gindo-o assim;

"Art. 373 - O dever do estado com o ensino efetivar_
ae-ã mediante a garantia de:"

JOSTIFIC1\(".Ao

~ pr-ee I so ga.rant I r o acesso e ~crm.:lnê!!

c I o/J do a Iuno em qua Iquer grau de ells I no A gestão ã de natu_

r-e ae técn Iee , com pr-ev Imenta regu I amentildo CIIl I egl ~ I ação pri

pr Ia, conforme a n.oture:::a Jur; dica de ent Ide de ",,'ntt'nedora

JU5T I F ICAÇÃO

O dever do estado é o de ministrar enSJ.no, de acoJ;do

com os meios 'disponíveis, mais- convenientes e passiveis, com o

menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não

se deve rest:t:ingir sua atuaçáo de modo a não tolher, efll. cada mo

mento e em cada local, a forma possIvel e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e náo rQS

tritiva e discriminatoriamente com o ensino público af,lenas.

EMENDA lP12186·8
l"
f'J

EMENDA lP12185·0
f'J

CONSTI1UINTE J:.NOt... VIEIRA

EMENDA lP12182·5
l:J

JUSTIFICAÇÃO

Ao Poder Legislativo, hOJe !.nvestido da relevante tarefa

de elaborar uma nova Carta, para a incumbencia de i"pedir que in

Justiças e desigualdades desabem sobre o povo brasileiro.

~ em none deste corolário que propomos que não se altere a

essência dos exaustivos debates e a demorada aprovaçao do instru -

Mento que Já concedeu anistia. E:.ste mesmo dispositJ.vo

esta constituinte, e o fez, para que se partisse com um problema

que estava pendente e afetava a paz social, Jã devJ.damente reSOlv!

do. Porque reav1vã-lo? Não cremos que algo tenha deixado de

ser concedido que :ão fosse incompatível com nossas tradições.

Corremos agora o risco de cometer inJust1.ça com todos

que per'llar~ceram em suas atividades profissionais, uma maioria es

magadora de nossa sociedade, podendo até se gene:alizar dizendo que

foi a sua totaHdaçe.

A reintegração, a 'prolCoçao indiscriminada, o ressarcimento

e a anistia a atos administrativos por certo ferirão a ordem, dis

ciplina, hierarquia profissional e o senso de Justiça que deve pr,.=.

dominar nas~lações de trabalho.

Portanto...... prOp011'OS que seja mantida a anistia, em seu esp!

rito c abrangência, co~stante da Emenda Constitucional n9 26/85.

Pretendemos manter o espirito inicial que norteou a dJ.scu~

são e a votação em plenário neste Congresso Nacional, de

1985.

Art 475 ~ concedida anistia a todos punidos ou processa

dos por atos de exceçac , institucionais ou complementares, pratic~

dos no period.o compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 01 de

fevereiro de 1987.

§ 19 Aos serva.dores civis e militares serão concedidas as

prcnccôes , na aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou gra

duaç'3o a que teriam direito se estivessem em se r-va.ço ativo, obede

cidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e

=(>g J!.a'llentos vigentes.

§ 29 A Administração PÜblica, ã sua exclusiva iniciativa,

competencia e critério, poderá readmitir ou reverter ao serviço a

eavc o servidor público anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração
de qualquer espêefe , em caráter retroativo.

§ 39 Excluem-se os servidores civis ou militares que Já

se encontravam apos entiadca , na reserva ou reformados, quando at.l.n

gJ.dos pelas medidas do caput. deste artigo.

§ 4Q Os dependentes dos servidores civis e militares a

brangidos pelas disposiçoes deste artigo Já falecidos farao jus às

vantagens pecuniárias da pehsão correspondente ao cargo, função,

e"lprego, posto ou graduação que teria sJ.do assegurado a cada bene

fJ.cJ.ário da anistia, até a data de sua morte, cUIl'prida a legis

lação especifica.
§ 59 A Administração PÜblica aplicará as disposições des

te artigo, respeitadas aS caracterist.icas e p~culiaridades pró

prJ.as das carreiras dos servidores públicos civ1.s e militares e

observados os respectivos reg1.mes jurídicos.

E:-1E~OA MODZFICATIVA

DISPOSITIVO E.."IENDADO: ARTIGO 475
O Artigo 475 do ProJeto de Constituição passa ter a segU:l.n

te redaçao:EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO ARTIí,o 475

JUSTIFICACJ\O

Art 475 e concedida anistia a todos punidOS ou processa

dos por atos de exceção, institucionais ou complementares, prat:l.c~

dos no per Iodo compreendido entre 02 de setel'lbro de 1961 e 01 de

fevereiro de 1987.

O Artigo 475 do ProJéto de Constituição passa ter a segUi!!

te redação

A permanência do texto original do Art 475, constante do

ProJeto de constituição, por certo criaria um grande número de eles

contentes e inJustiçados são aqueles que permaneceram e"'l il.t_ li:
dade oferecendo seus serviços valiosos ã Nação. Agora, esquecen

do-se de que a anistia Já foi, concedida, tenta-se ampliá-la, 02~

termos que fogem á nossa mais cara 'tradição histórica e ainda gE!ra

ria quebra da disciplina, da hierat:quia e o retorno à atividade d~

queles que estão desatualizados, despreparados e acrescido da per:

cepção de remuneração por serviços não prestados.

Pretendemos, pois, Manter a ideia inJ.cial que norteou a

discussão e votação da Emenda ConstitUciOnal n9 26/85 neste Congr,.=.

50 por acharmos que nada mais há a se acrescentar ao que já foi
proposto e está em vigor.

§ 19 Aos servidores civis e rnilJ.tares serão concedidas as

Prcmcçccs . r-c aposentadoria ou na zeaexva , ao cargo, posto ou gra

dt.ação·a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obede

cidos 05 prazos de pezmenênej.a em atividade, prevJ.stos nas leis e

regulamentos v!gentes.

§.l9 A Administração Pública, ã sua exclusiva iniciativa,

competencia e critério, poderá readmitir ou reverter ao serviço a

tivo o ser lidaI:' público anistiado, sendO-lhe vedada a remuneração

de qualquer especie, em caráter retroat.t.vo

~ 39 J::xcluel'l-se os servidores civis ou militares que )á

se encontravam aposentados, na reserva ou reformados, quando atin

gidos pelas medidas do caput deste artigo.

§ S9 li. lI.dJ"linistração Pública aplicará as dispos1.ções des

te artigo, respeitadas as características e peculiaridades Pl:Ó

prias das cart"eiras dos serv:l.dores públicos CJ.vis e 'llilJ.tares e

observados os respectivos regimes jurí.dicos.

§ 49 Os dependentes dos servidores civJ.s e militares a-

o brangidos pelas disposições deste artigo Já falecidos farão jus ãs

lantagens peccniárias da pensão,.e0rrespondente no cargo, função,

emprego, posto ou gra~ação que teria sido assegurado a cada bene

ficiário da anistia, ate a data de sua norte, cumprida a legisla

ção especIfica. -

EMENDA lP12180·9
f'l CONSTITUINTE cosa LUIZ MAIA

~----------".,,'"..'«,.,--
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Ministério Público exerce a correicão dessa inve'ltinacão criT'linal ,

aco.,panhando a correicão judicial. pdde l'enuisitar os atos nue lhe

bui incort'eta"lent:.e ao 'finisterio público, ê una sunerfluidade into

lerável num texto letyal cor.lUm, mais ainda a nIvel constitucional. O

JUC;TIFICATIVA: A sunervisão da investiqacão criminal, aue se atri--

III - un curnee, p.n partes i'luais, dentre advogados ti

Menbros do "'l:inistério Público Federal ou dos Estados e do Ois

trlto Federal e Territórios.

JUSTIFICI\.TIVA: A presente emenda objetiva ade<1uar a ccneosIcâc do Sg
nerlor Tribunal de Justiça, na Bua forma e na sua dl"1ensiio. ã nroO)Q~

cão dos cases levados a seu jul.,.anento, eeec verdadeira corte de ca.:!,

sacão. Pela at:lolitude da Matéria e nelo elevado nênerc de feitos a

seu carqo, a JUlStiça Estadual ê eue fornecerá o rtaior veâune de re-
cursos 'Dara esta nova corte.

E"fENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 447, incisos e §§

~ENDA: Dar nova redação ao Art. 447, que passa a ser a seguinte:

Art. 447 - O Superior Tribunal de Just1ca será instalado

sob a presidência do sueeeee Tribqnal Federal, aue fará

as indicações iniciais, ebseeveae no Mais o Art. 204 •

e seus.incisos.

JUSTIFICATIVA: Adequada a COMPosicÃo do Sqnerior Tribunal de Justica

i proporcionalidade dos casos levados a seu julqamento e modificada

sua competência para que seja Ul'la verdadeira Corte de cesscêc , nio

uma indesejada terceira instãncia, por outras ef'Iendas, mister se faz

a adactação das Disrosicões T~ansitórias a t.al realidade, não se iu!.

t:ificMdo a obriqatória pronoçio coletiva cara os inte'1rantes do Tr.!,

bunal Federal de Recursos. "Estes, pelo Projeto, oassarimll. a intearar

uma Corte ~ qual nio estarlal'. afeitos ii Maioria das quest.ões a ela

levadas. O correto seria o aoroveitarnento dos intenrantes da" Tribu
nal Federal de Recursos nos Tribunais nemcnet.e Federais, que passa

raão a deter a competência daquele.

PISPO<;ITIVO EMFNDlIDO: Art. 233, inciso v

r\lE'lDA st1''U;'>SIVA

2) do ponto de vista sócio-econômica e político, implica
em consagrar UI'I absurdo que beneficiará os Estados consumido-
res de energia em oe tr ínentc dos Estados produtores;

3) notadamente, no caso da energia elétrica produzida no
Centro-Sul, os Estados produtores es tar Iae , na verdade, sendo
forçados a abr r r mão da receita tributaria em favor dos Estados
eccncmí caeente mais poderosos. nos qua Ls a demanda de energia
elétrica supera as condições de produção própria. No Norte/Nor
deste, os Estados da Bahia e Para seriam ocmoos , porque des
pontam como produtores e exportadores de energia eletrica,

4) igualmente prejudicados, seriam os Estados do Rio de
Janeiro, Espírito Santo. Sergipe - com plataformas marítimas '
ricas em petroleo -, e o próprio Estado do noaacnas onde recen
temente descobriu-se enormes lençois petrolíferos.

Trata-se de um casuismo i~ust1f1cável que beneficiará no
tadamente o Estado de São Paulo, economicamente maIs forte da
r eoereçêo , que se locupletará a custo de outros Estados. prin
cipalmente o Paraná que não poderá tributar a energia exportada
para São Paulo, e este tributaria u'lla energia que não Produziu

~ nesse sentido, que propomos a presente supressão do
ítem U, § 4&j Art 272, para cnr r LqLr esta grave distorção tri
butária 4! - -

tJPLENARIO

'rt.. 204 - O 'iunerinr '!'ri"unal de JustiC"a cc-v-Se-se de 'Yhte

e cinco "'inistros, no "'tlni'"lo, indicados -se Lo nrõ~rio Tribu-

nal en lista trI"llce e no-re adcs -e te Presidente da Pe.,úbl1

ca , dentre brasileiros, natores de trinta e cinco anos, dt'

not.ável saber jurIdico e renutacão ilibada, sendo:

I - UM quinto. dentre juIzes da Justica Federal,

11 - tres quintos, dentre juI::es da Justicll. dos Esta-

dos e do Distrito Federal e Territórios:

E.'1ENDA: Sunri"lir do Art. 233, V a referência a toe exercer a sunerv!

são da investiqacão criMinaL

FEMENDA MODIFICATIVA
DIS"'OSITrvo<; El"I.:"lDAI)OS· Art. 204 e seuo; 1::1;

E"'E'.::A· Dê-se ao Art. 204 a se-tutnee redacão:

EMENDA lP1219S:7_'""., ---,
f: constituinte J011!'UL"f BEVItJ\C(ll'A

EMENDA IPl2194:9_ ..,,, -,
l: Const1'tuinte MANOEL MOREIlVo.

r''';;CJ
fÇ/'~;;J

rr=;:,;;;;~

tvi;;E!J

Deputado Ff::RES NADER

CONSTITUINTE HELIO COSTA

'L .toiOllKa Io

PLENÂRIO DA ASSEMBL2IA NACIONAL CONSTITUINTE

El<lENDA SUPRESSIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 336

ACRESCENTA AO AR!. 189 UM PARAGRAFO. QUE

SERIA O SCGU1mo. CO"! A SECU!hTE REO;'l"';:iQ'

Art. 189

EMENDA ADITIVA /lO PROJETO Oe: CONSTlTUIçnO

§ 20:1 _ Nos Estados onde houver r r Ibune I de A..!.

çada o quinto dos Iuqares do Tribunal

de Justiça sere provido, por prol'1oçi!c:.
dentre os jt,lízes daquele Tribunal, DÊ.

servada a respectiva classe de origen.

o ensino superior não está todo organizado em universi
dades, predominando o número_de instituições e faculdades isola:

das. Como redigido no aft.tõeproJeto, há d1.scriminação quanto às ins

tituições isoladas e divõrcio relativamente à realidarle edueacio:
nal brasileira.

JUSTlfICAÇJ:lO

Na promoçi:lo aos Tribunais de segundo grau deverão ser !.
dotados os mesmos criterios, apuráveis na última entrância (~

tlgll:dade e merecimento, alternadamente) ou, onde h'àuver, no Tr!

bunal de Alçada, quando se tratar de promoçi:lo para o Tribunal de

Justiça, por ser aquele Tribunal a mais elevada ent.ãncia est!!
dual para rins da aludida promoção e observada a classe de orI
gem do magistrado, haja vista que os magistrados que lngrpssam

nos Tr!bunals de Alçada, quer oriundos da classe dos advogados,

quer oriundos da classe do Ministério Público, devem concorrer,

somente, aos lugares reservados a estas cLasses, quando da pr.2,
mocão Daro o Tribunal ele 'Just,ça, evitando_se, assin, distorçllo
naquela Corte com o aumento dos lugares destinados aos magistrados
de carreira (4/5)

JUSTIFlCAcAo

·Art. 377 - As instituições de ensino su
perior çozam nos termos da lei, de eueene

mia didático-cientIf1.ca, adninl.strativa ~

econômica e financeira, obdecidos os
guintes princípios:-

Resta salientar que o acréscimo, ora proposto, objetiva,

tão somente, evitar eventual entendlnento de que o inciso :LIr,do

art.l88, do projeto de Constituição, poderia conflltar com o art.

189 no que concerne à clara promoção dos nagistrados integrantes

do quinto constitucional dos T!'iounais de Alcada para iéentIcos I,!;!,

gares dos Tribunais de Justiça.

Diz o Artigo acima supra citado, "que a folha de

salários e base exclusiva da Seguridade Social e sobre ela não pod~

rã incidir qualquer outro tributo ou contribuição".

A redação deste Dispositivo, se mantido, levaria

ã extinção Entidades de direito privado, cuja principal fonte de r~

cursos se faz à custa da contribuição compulsória do empresariado

do comércio e indústria, calculada com base na folha de salários,s

onerar em nada o trabalhador.

Essas Entidades; SESC - SENl'C - SENAI e SESI, são

serviços sociais eutêr-cracs que há mais de 40 anos tem demonstrado a

sua eficJ.encia e ccmpeeêncí.a na administração de seus recursos.

Não se pode permitir, ass1.m, a extinção sumária

de instituições reconhecidas por seus méritos na área da educação,

cultura, lazer, saúde e formação de mêc-ee-cbra especializada, impo!!

do-se, portanto, a supressão do referido artigo, que se complementa

com emendas supressivas apresentadas aos Artigos 337 - parágrafo ún

co e Artigo 487

Art. 336 - "A folha de salários ê base exclusiva

da Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro

tributo ou contribuição".
Suprima-se do projeto de constituição o Art.336.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP12191~4
[!J

PLENARIO

EMENDA lPl2l92·2
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DA EDU~.\Ç'\~ E ":UlTURA

,i.... I.USTI.'•••••

BSENDA ADITIVA

Tít~lo IX

Da OrdCIll Social

capítulo :II:r

Da Educação e eul tura

Fr-enc Isca Dorne II ee

••••.l• .,/e•• " •• o/lu•• o.,q1e

Plenário

Franc ISCa Oorne I I es

'~U'''.fU.'I''.f'U'•••'"'.co, -,
Plenário

A bo I SOl de. estudo const I tu I ajuda ao a I uno ca

rente e não ao estabeleclInento de eeeme , Vedar-se o sistema de

bol ••s discrimina o estudante pobre qUe só FICol com opção da e s

cal .. p~bllca ou seM .,lternat:lva onde esta não eXistir, -

O valor da bel ec deve c::orresprnde,. custo

equivalente nl' ensino público, polra evitar prIVilégio,

Acrescer ao art 381 os segu I ntes parágrafos 111

JUSTIFICAÇÃO

Al"t. 381 - As verbas públicas serão destl

nadas às escolas p~bl rees , ã concessão de bolsas de estudo, à a!!!,

pllação de atendimento e à qualificação das c ervr dede s de ensino

e pesquisa, em todos os nrvens.

JUSTlfIC,\ÇÃO

A bolsa de estudo, al~m de des<:,cntrall-

%.1", const 1 tu I ajuda ao ü I uno e não ao cstabe I e e IllIentO de cns 1

no. Vedar-se a 'bolsa de estudo Impl lei) Impedir a edueação de al~

no eeeeeee nos locais onde não hoU'Ver escola pública.

Os IncIsos I e 11 do ~rojcto crialll

dlscrllllinaç;es, r-eaeeva de mercado e proteção do Estado às e sco-,

1•• confeSSionais, quando este deve ser dissociado de InstitUI

ções re I igioSo1S. sem amp I Iar as condi çõc-s de acesso c- a me I hor I a

de qua Ildade. em todos os n r ve I 5 de modo genc-ra 1I :'oldo.

SubstItUir ° art. 381, e l IllIlnando os Inc..!..

50S, pela seguinte I"eda ção

Acrescer na artiqo 371 "caput:.,· a exoressãQ: "res!?cit~

do o dir~it:.o de opção da famIlia-.

r. racionalização dê 9,):lt05 e otlll\lZaç:io de resultados. A bolsa

de estudo ecne t r tu I medi da descentra I i aador-e , capaz de at I "91 r

esse obJetivo.

"§ 12 - O 5 I rlema de bo Isas de estudo não cer-e e

ter'%.a-!'-CP~de verbas públicas para cntada:

ães~ pr sve de s de ens I no lO

"'S 22 - O va IOI'" das bo I S<lS terá, corno p.'rãme~

ee-e , Q custo de ensino de Igual nivel

de qualidade e fcr-ec rdo em estabeleCimento esta

tal congênere."

DtE\~.\ ~UE~TITUTlY'\

TíTUl~ IX
~,\ ~J\~E\I S~'::I.\L

~"PÍTUl" 'J'
I!A ECU'::AÇÃ,i! E ':UlTURA

EMENDA lPl2189-2
I'l Frane oseo Dorne 11 ••

EMENDA lP12181·"6
PJ

~---_~ ~UT.,.~ ...,'Uç•• ......,

EMENDA lP12188-4
I"
I"

JUS"l'IFlCAÇ1t.O

o Estado demOcrático deve res~itar as crenças, convic
ções e filosofia educacionais da família, não l-he inoondo -

instrução em choque com seus princIpias. pois consti~ui ,Ureito

natural élos pais a escolha da educação cue pretende para seus f!
lhos.

.......... f XOf u ..

PlenárIO

Substituir o art. 377 lcaput) pelo seguinte:

[TIJ;:';""~

[Illj'.J!7J

pareçan a~enuados, pode, na verdade, determinar o oue entenda conv!!.

niente nessa ativida2e da polIcia judiciária. Nio teri"" portanto.

lcabimento, que ale", disso se lhe conf~risse taMbéM a rpferida supeE,

visão, sit.uação inerente a UMa hierarquia incooitãvel nessa hipóte

se. Visa, pois, 4 presente enenda supressiva evitar eSSa incoeren--

EMENDA SUPRFSSIVA

DISPOSITIVO EtIENDADO: Art. 205, III, allneas a e b

f:'1EM:lA: Supri'rlir as alIneas .! e !? do inc1.so 111 d~ Art. 205.

JU5T!FICATIVA: A se Manter os recursos esceciai" COM os funda.,entos

nue se busca suprit:tir, o Superior Tribunal de JustiC"a, sen o pxnedi

ente da arquicão de relevância, oue o Pro1eto nin nreve. em cou-=

cos neses estará eonQestlonado e condenado ã inonerância, o oue p_

ÇlPLENARIO

cia.

EMBIDA lP12197-3
t' Const.ituintc JO,a.')UIM BEV;;;~QUA

E ....;~õã]
fui~~PJ

EM CONCLUSRO: pela emenda, ora apresentada, ficará escl!,

recldo, sem som!:rra de dúvida, que o Ingresso, pelo quinto consti

tucional, somente se dara através dos Trlbunalsde Alçada nos Est~

dos, onde houver (~, Minas Gerais, Rio de JaneIrol Parana
e RIo Grande do Sul).

JUSTIFICATIVA
O dispositivo afronta o lnteresse das unldades federadas'

que exportam para outras, petróleo, derivados e energia e, en
tre os maiores prejudicados desponta o Estado do Parana que
produz quarenta milhões de quilowatts/hora e consome apenas oi
to mllhões

Entre outras I a não lncidência do ICMPS na exportação de
petróleo, energia e derivados para outros Estados, e inacelta
vel pelas seguintes ralões:

1) porque é tecnical'1ente lnjustificavel Consagra a inci
dência na ponta do consumo, principio repudiado na Comissão Te
mática ao remodelar o rCM,

Suprima_se o ítem lI, tlo parágrafo M"do Art 272, no projeto
de Constituição.

.Lc...../ea."•• Of'U•• C•• I...-- ---,

EMENDA lP12193·1
f:I CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

tJ -P~L"~

f:1T!ÕSJ?J

~"DA SunSTITUTIV1\.

Título IX

Da Ordem Social

capítulo III

Da Ed=caçáo e Cult.ura

.....--------,
FranCISco Dornelles

EMENDA lP12190·6
I'l
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a) A 1eJ. cb.sc:Lp1J.nará a aqw.s:Lçào, o uso e os lJ1'll..tes

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

JUSTIfICACÃO

• XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA

Deputado VIVALOO BARBOSA

EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 95.

_ Su;>rima-se a parte final do Artigo 95, a partir de " ••• PE!.

licias militares e corpos de bombeiros".

PEI.DESTAOO.

da propraedade,

Nãohá caro subtraJ,r do texto ccnstatucacnaj, o princípio

fundamental de que a aqw.s:Lçào. o uso e os 1J.mJ.tes da proprJ.edade _ aqw. entendida

em sua mais ampla ascepção - devem ser dl.scip1J.nados pela leJ.., ,Não se trata de es

tabelecer freios à racJ.Ona1 ut.l1.J.2aeão da propraedade , mas de fJXar remas para coi

ror abusos que possam, J.nclus:Lve, fer3.l' 'Os prépr:L':-'-~1.tos :md:LvJ.duais. O legiS~
lador, po:' certo, saberá operaCl.ona1:Lzar. atraI/é: da legislação ordinãrJ.a, necarríe

nos e mstrwentos que emprestem à ProPI'l~e um cunhoenanerrrererrte sceaea, sem
ferir ou lesar dJ.reJ..tos constituCl.Onalmente asseguredos O que não é admJ.sstVe1 é

que a posse, 0-dO"\Ímo e o uso da propruedade , desce que não atendam às suas f"inal.!.

nos que. ocup:mdo polos diame1::r'almenteopostos. repelem-se mutuamente a pobreza ex

e aUmentos que escaaseaam ã mesa da esmagadora J!EÍorJ..a, aglgantam-se dois fenême-

aa-frnas , e a concentração da terra em pccces nãos. nautas delas estreogeares, Ora,

plíCl.ta de pequenos propr:Letãr~os. meeiros. percerecrcs, assalarJ..ados ruraas e OO:L-

lei ordinár~ a forna pela qua1 ela será adqUJ.rJ.da. utlJ.J.:zada e 1.111u:tada

EMENDA lP12205-8
(l

(l

• sem fJXar parâmetros para CCI'lpe1J.r a prcpruedada a exercer a função socaal, que lhe

, cabe. o pt'lncípío constJ:t:ucíonal expressa apenas a preocup:l.ção vá1J.da de remeter ã

JUSTIFICAÇliO

CONSTITUINTE HtA.URY HlJLLER

II - o refino do petróleo nacional ou estrangeiro,

!lI - o transporte marítimo do petróleo brucc de ongem
nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, oem como

o transporte por meio de dutos, do petróleo bruto e seus -deriva--

dos, dos gases raros e do gás natural, de qualquer orIgemj -

IV - a pesquisa, a lavra, o enr í qcec ímento, a indus

triallzação e o comércio de minerais estratégicos e nucleares.

§ 1" - São considerados estratégicos, por razões de

segurança militar. o m~l!bdênio, o vanádio, o tungstênio, o nióbio,
O titânio, O tãntalo e o urânio.

§ 2g - São considerados estratégicos, Dor razões de

segurança nacional, o petróleo. o carvão metalúrgico, o potássio,

o enxôfre, o cobre. a prata, o cobalto. a platina. o ouro, o alumi

nrc , o IItio, o manganês, o quartzo, o oerilo, o estanho, o gáliO~

o silício, c ouro e as gemas.

§ 3" - São considerados minerais nucleares o urânio, o tório, o ptu

temi o e o deutério resultantes da fissão nuclear ou dessa1inizaçã~-
da água.

o avanço cientIfico-tecnológico eceferacc na área da dades sêccc-eecrêeceas, conduzam à excessava COncerrtnleão dessa prer.rogat:Lva O 50-

tecnologia de ponta. o surgimento de ligas e materiais novos nã,,-- _~___ .. _ #

encontrados na superfície terrestre, a relevância da pesquisa e do lo urOano e o anovej, nn:'a1 nao pedem, obvJ.alllen'te, ccnstatiun rro.--opolJ.o-de alguns ou

desenvolvimento em áreas da química fina, da microeletrônica, da :ms'trumento de especulação As cadeces estão inchadas nu sua fÍÍJl!JrJ..a vegeren, em

biotecnologia, dos circuitos integrados e dos isótopos nucleares pa cond:Lcêes J.nfra-hunanas. populaçÕes antearas , às quara o poder pÚb1J.co, invarJ..ave1-
ra ut í Lí z ação pacífica da fissão e da fusã~ nucleares, transcendem- ..

e sobrepujam o interesse meramente econômico Constituem, já hoje. mente à míngua de recursos ,não tem concb.çêes de proporcaoner- aervaços bás:LCOS CCJ'lP.'!

objeto do próprio interesse nacional e da sobrevivência do País c,Q. tíveis cem q pI'ÓprJ..a dJ.grudade humana Nos campos, de onde deveruem flUll" os grãos
mo Nação, livre e sooerana.

A integração de esforços da ordem econômica e a inter

dependência de ordem política cem as demais Nações poderão i;

plicar, mesmo Que parcialmente, do Brasil preservar como seus tais ro!!.

cursos potenciais que, em prazo previsível. -cone tf tutr-ee-êc em fuD.

damento de sua .própria soberania e fator de transcendental relevân

cia para sua sccrev.ívêncãa no concerto das nações.

Seja pela carênci~ de tais minerais, no país ou no muD.

do, pela importância econômica ou seu grau de dependência externa ,

há que exp l I citar em sua lei magna tais restrições que reservam p.!

ra o Brasil, a utilização pacífica desses recursos estratégicos que
lhe pertence.

ACRESCENTE-SE ao capitulo lI, do Titulo VIII (Da ordem

econâIu.ca e fl1laIlCeJra). do ProJeto do Relator da C'alU.ssãode SlStematizacão. o s~

gw.nte artJ.go. renumerando-se os subsequarrtea-

r.r ... TO'"..... ,•• ;;;O

EMENDA lP12203·1
(J

(J
fC;;~",

fÇj~~782J

~t1l"'~nclas do MOMento.

noc!er"liZAl"'ãn dns servira" 'Judiciários. su-te r í ores ou inferlorf"s

E.1.{t\Dh "'ODIF1CJ\':'IVA

DISPO';ITI\'O E!"'c:m1..DO xee , 193. § 29

EHn:DA: [lar a senui';t.e reeeeãc ao § 29 do Art. U·)·

ai30' de sua dotacáo orçanentãria, não se ju<;tiUca a"'lrls1onar os Tr!

bunals a UM 'Dercentual fixo, oue pode estar e"'l dissonância COI'\ as ~

para terem forca de tItulo execucí.vc ,

eeu-eeacêc , e a transac-ão, anue La dI' nat.ureza nrocessual e esta de

natureza civil, são tratadas na lerrislal"'ão come-r infraconstitucui2

nal. Alén disso, os aeordos extra1udiciais indenendem de bO'l\Oloaacão

curvate a aeeeeeeâc de JustiC"'a. " fel cão eue se nre tende dar a e sae

Tribu"'lal é outra, não de una inefie.ttlfl.!=-e e indeseiãvel terceira in.::,

eâ-rere , nas de U"1a verdadeira Corte de Cassacâo, unifornizando o d!

reito nacional.

E"lE"'!JJ\' Su..,rl"\ir ti inciso VIr do Art. 233, rcncnere-iec-se .J~ 1..z;.-"'-4)

JUf:':IPICATIVA: A de!inicão de tIt.ulo extrajudicial, 00., assin sua

EMENDA lP12199-0 ..... I !'r
p

'

TB

" " " ----.

fi Constituinte ,10At1UIM BI'"VILAC'iUA . U _,

r"'-·,:-p. eu ...ri"lr o .c; S9 de "rt. 196.

I JlC:':'I:-rr"""'IVA: 1\ rralidade de \1."'1 c!f'terninac'o -io-ie-rt;o 'li .. tôrleo OJOde

EMENDA lP12200-7 '"". ---,
fJ COnstituinte JOAflCI"'l ElEt'IlJ\cnUA

u--
I C'P1E'~DfI C:l'P'l.'<'<;e:!VA,

Modifica o artigo 310 e acrescenta os parágrafos 1",

função. Na verdade, eM co'\soniincia COM a realidade luricHca conten1"'l,2

rânea, os Juízes de pa:: de iuIzl!'i não tên nada, u.,a vez nue nada ju!

qa"l, restrinl"/indo-sc a ce;lcbra::- casal"len_tc~

",'I ,r

;; ,,'

"111'

tG;;'''-----:J
t:~;;~J9!l

~',,,, '

.'H," "111" I

1,I,J,r
JUSTIFICATIVA

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA MODInCATIVA

D15P'JS1Tl'JD Et-l;:NI)!\I)J~ Art 211

Não e pr6;.rio para a ativida:le policial e de

bombeiros o e"lquadram;:"lt..0 militar ríg,ido como o Artigo'

prevê.

Com::l são instituições estaduais o mais ade 

Quado é que o Estado discipline a organização do seu pe.!

soaI.

A Justiça Agraria deverá orga"l'lzar-se nos mold~s da Jus

tiça do) Trab31hoJ. que deu ce:rto ao longo de su:! edstência C01l0 ca

paz de bem com':lor os C~"lnitos entre ellpregados e ellp7ag3dores.

No cam:lO há de se procassar da mesma m3'leiri:l

A com:letência :13 JJ-stlça Agraria f1c~u muito limitada e

tímida Não ate"ld;: às exigências r.Jrals, ne/ll cobre os divêrs~s c~n

fli tos que ocorrem na callp::l

_ Acrescente.se ao Artigo 211 caput. após" Justiça Agrária",

a e)('pressão " •• que se organizará nos mold;:s da J..Jst iça I

do Trabalho.
_ Dê_se nova redaçã::l ã alínea.!! do inciso I do Artigo 211 e

acrescente-se alínea com a seg.J1nte tejll;ão -

" d) questões d;:correntes de conflitos na aplicação ::to e~

tatuto do trabalhadJr rural.
e) questões relatlvas a posse de imóvel rural e a cO"ltr.!

tos agrários"
_ Supnm'll-se a parte final d3 alInea E do inciso I do Artigo

211, a pa rtlr d~" • ficand.) excluídos.

I 'I :""1 ,1' ::, l'lI!' ,llil'a:I,II':IM ~'" ,~'Il, I t, '.

:IJd I: :il:,'lL'll :,," ['11' t' JUSTIFICATIVA

, ......'.,......1,,'••••0..'..1. ---,

t: PleoáTio

EMENDA lP12207-4
[!1

Art. 327 - O Drnite rnáxJ.Jro da propriedade rural, tanto

de pessoas fÍ51caS caro jtU'íchcas. será f;e.cado em lel.

OONSTrnJINt'E AMAURY MIJLLER

JUSTIFICACÃO

A desconc:etração da proprl.edade rum1 const:LtuJ. meciJ.da

lnadJ.ável. a fJlll de que. can a denocrat:l:zacão da posse elo uso da tena. o País C:l2

centre os verdadeJIOS CClJIlJJ1hos do desenvo1vJ1lIento econânico mtegr'al e PJssa. ao

mesm:> ternp.J, afastaI" qUaJ.squer r.lSCOS ou ameaças à prÕpr:Le 50berarua. naCl.Onal. M:L

naJ.. em uma nação que prcx:luz. no mixmo. apenas I'le'tade dos grãos e alimentos neces_

sárl.OS à satJ.Sfaçâo das necessl.dades V:Ltal.S de seu POVO. parece deplorável contra

senso JUs'tÚlcar que peSS035 físicas detenham enormes feudos ou q.ue empx'esas pnva

das. mw.tas delas estrangell"a5. seJam proprietárias de ~sas áreas, maiores até

que a superfície de w\l.dades da federação. e que representam, na verdade, perlgoSOS

enc1aves al:Lerúgenas no terr:LtórJ.O braSlleJ.rO A prop::tsta procura.. na Slngu1arJ..da

de de seu conteÚdo genêr:Loo, crlaI' frel.OS aos abusas que até hoJe prosperaram. ~

tamente por faltar mecam.S1tD cons't:Ltuel.On<Ü que os coarcte. /JDs p:':Lvat:LvlStas, c.!:!.

Ja ÚJUca preocupação é assegurar para S:L a mtocabJ.1J.dade do latÚúnciJ.o ;unprodUb

/\10 e para os grupos econânicos estrangeJ.rOS um e..etranho d1reJ.to que ê negado a mal.

de 12 nuJ.hÕes de bras:L1eJI'Os, a emerrla t:ransmite. p::tr certo. J.nques't:Lonáve1 tranq

hdade. a fJ.Xaeão do 1J.mJ.~ mãxi:ro do JJ!'Óve1r:mll passa a se:c. COlIpetencJ.ado Con

gresso Nacional, cuJos t:Ltulares - eleJ.tos por todos os segroontos socJ..aJ.S - procu-

eAP!n.n.o II

na. POL!TIC'A AGR!COLA E FUNDW!A. E DA REFOllMA~

rarão legJ.sIar à luz do bom-senso e da razão. refletindo. assm. o caráter plural

1:a da sociedade braslJ.eJra. me

Nãohá. PC:Ls. quaJ..Squer obJetl.vos subalternos ou1imbi-

~.....'~/ecM.. olo/llII.O~'..lo
P L E N,A R I O

dores da J.1UCJ..at:Lva pr:Lvada no prlncípl.O proposto Há, sm. a mtencão de respe.1

ter, nos 9bnu.tes da 1e1., o dlre:L'to que 1:o:10s - cem vocação e tradição agrícola

têm de ubhzar socJ..almente a terra. Negar esse prmc.íp:Lo correspor.derâ, na prá

bca. à perpetuação de ochosos pr:LvJ.1égJ.os e ã eternl.zaeão de um quadro que. hoje,

exJ.be trágl.CO perflJ. 1': em nc:me do hcmem bras:L1el..I'O, do futuro e da luS1:ÓI'l..a.nae

naJ.s, que a propr:Ledade l'\JI'I3.1 precisa ter un 1J.mite nâx:urP

r,r----------.lz'0/'U•.,.'•.oe1o'- - - - - - - - - - ---,

de

r;;''''',
f'SY~~7ã!J

•• Ui.'OI ....' ..10/.u.....,•• 10 ---,

EMENDA ADlll'JA

vinculacão nolitico-Dartidária não recomendável Dara esse tl.,o

Art. 193 - 9"

§ 19- •••

r.r- TU ••,.u.""••;;;O

§ 29- Os F'itados cri ...~ão a ."ustica dp t>az, rel"'u'l(!reda,

coa com,etêncla nara a celebracão de casaMento.

JUSTIFICATIVA: O aue é convD"liente ficar ressalvado é aue a ativida

de dos juIzes ~e "laz 'O<:.ra a ccl("bracao ce ca~a..,a'l.tos. devt'rá ser re

,,"unerada. não se justifica que esse'i se:-vidores .,roceCa'"l ã habilita

cão natr!:'1onia!, ativida('!c {Tue "lão nrescinde de una in:rae'itrlltura

adMinistrativa que a~~as os cartórios tlossue." ainC!a não se 1ustif!

ea que esse! jur.zes da "laz exerca., atribuicõcs co"'ci:iatórias, cuan

do dispositivo anterior do ':Iesno n!:"ojeto dcfe:'e essa !unf"'ão a lei-

qos nos juizados distritais. f.e"'! ten qualnuer razoável fU'lca.,.;!nto e

xiqir-sc cuc essas aqcntcs do nader oúlJlico seJar' eleitos, cor'

fE'I!:NDA ADI':IVll.I DI r;POSITIVO f.?lI:·:~hOO Art. 57, I

l: ....ErmA: No inciso I do artino 57 acrescentar, de'lois da 10cuC'âo "in

tcrassC''', "inclusive' nrocedinento'i noS nrocessos Judiciais".

3L<j'l'IFICJl.TIVA: O naior conpro"li"Go da COl"stituintc COM o novo brasi

leiro, na área da Justica, é CO" sua a.,.ilizacão, (l.través de ritos ou

procediMentos nais rá.,idos, o nUêmto DOssível orais. :sse aenCrO'iCl c

deseJávcl obJetivo r,ão será a!c:ancado seM a dcscr.mtralizal"'ão ce co"-1
rctência da União para os !:stados, nara leqi.. lar sobre "lroce~i"entos

judiciais. t'csse sentido a Drpsentc EMenda.

2" e 3"

Art. 310 _ Constituem monopólio da União:

I _ a pesquisa, a lavra, a industrialização e o comê!

cio de petr6leo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e

gás natuul, existentes no terrIt6rio nacional,

ACRESCENTE-SE ao ítem XIII. do art 12. do Projato da

C:::IIu.ssão de S:Lstetra.'t:L:zaoão. a segtW'lte alínea:

toS DIREITOS INDIVIDOOS

N:>t. 12 - u.

TUTOUt.U ....oe10, - _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Após o Artigo 310.
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l!J CONSTITUINrE WALDYR PUCLIESI

Dessa forma, acreditamos que a participação maj!!

ritária que propomos. tornará nosso sistema financeiro mais so
elal e conseqüentemente mais justo e equilibrado -

Art. 328 - O Sistema Financeiro Nacional, estr~

turado em 1e1, terá partlcJpação maJoritârla em seu capital

constituido , da União, dos Estados e Municipios

§ único - A Lei do Sistema Financeiro Nacional

A adoção do presente dispositivo eonstltucional,

é de relevante importância para nossa sociedade, principall'lente

no difícil momento econõmico que estamos at r aves s antm diari,!

mente, acompanhamos as altas taxas de juros que o mercado fina,!!
cer rc vem cobrando, o que ocãsiona, sistematicamente, um aumen

to da carga inflacionária, seja através da e teveçãc dos c:usto~
de produção, ou no preço final de venda no mercado Interno , o
que torna nossa eccnêeua incompatível com o poder aquisitivo de

nossa classe trabalhadora, e surcc especialmente as médias e

pequenas em esas nacionais. No intu:Lto de garantu que o sist~

ma Financeiro xac rcnaã seja voltado para o social, que estamos
propondo a participação acionária da União, dos Estadas e Mun..!.

cfpios,majoritáriamente, nessa!instituições, como forma de fr~

ar o apetite voraz dos banqueiros, Que em muitos casos alcançam
lucros liquidos na ordem de mais de 800~ (oitocentos por cento
ao ano). totalmente lncompatív com os demais segmentos de n0O!
sa econõeüa

Dê-se ao Art. 328. do Projeto de Constituição, a
seguinte redação.

JUSTIFICATIVA

disporá sobre:

I _ A autorização para o funcionamento das

instituições financeiras, estabelecimentos de seguros, previdén
eia e l3api'talização; -

n _ Condiçt:5es para a pa r t LcIpaçãu acion!

ria no êapital constituido, manbdo especialmente'

a) Os interesses Nacionais;

b) Os acordos de ccoceração r

!II _ A organização l o funcionamentos

at.ribulçlíes do Banco Central do 8rasil;

IV _ Definições para a designação de membro~

de diretoria do Banco Central do Brasil, e dos demais Bancos i,!!

tegrantes do Sistema Financeiro Nacional:

V _ A autorização a que se refere o item

I, será concedida à pessoas físicas ou jurídicas, cujos dirige,!!

tes tenham capacidade técnica e aoetnt strat rva , cceprcvancc ca

jiaeIüade econêmtce compatível com e empreendimento.

destinando-o exclusivamente à defesa da Pátria contra o inimigo exte!,
no, não Justifica-se que tenhamos este "gigantismo burdcr-atc" na es

trutura lbilitar de nosso Pais.
Em nosso entender, a unificação dos ministérios militares, é a "

forma mais democrática de gerenciar a gestão militar, e considere-se

Que a direção suprema das Forças Armadas, compete exclusivamente ao

Presidente da RepLibllca, que pode, ner rea taeente , nomear um ministro

civil para o Ministério que estamos propondo, em nossa emenda.
Acreditamos que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,

I!Ilbu!do no desejo de dar-mos à nação brasileira, uma democracia esta

vel e duradoura. acate a nossa sugestão.

CC';~;B~

fu/~'.;-;J

cc··;,';;o'C]

(fi2j'~B;ã7J

~u....' ..un"lC~.' _

"tlão aceito nem mais nem menos de quatro anos 50

conheço a democracia, com quatro anos -Uma tran~~o e ocas í-,

~õm quatro anos _ menos é impossível; mais, é autoiltarisno"
"Embora a duração do mandato presidencial deve ser

objeto ele cef Iberacãc da Assemhléia Nacional Constituinte, mani

festo desde logo, a minha posição no sentido de que esse mandato

deva ser de quatro anos"
Transcrevo palavra'> dos Presidentes Tancredn Ne-,

ves e José Sarney. um por ocasião do convenção do PMDB em

17.01 85, e outro por ocasião da css Incture à mensagem enviada

ao Congresso Nacional, convocnndo esta Assembléia Nacional ccns-,

Utuinte.
Estamos apenas apoiando o que nossos governantes,

de fato e de direi to f prcnuncfarem , avalizando a transição Res-,

salva-se a diminuição de 75 (setenta e cinco) dias, para coinci

dir com o início do enc fiscal.
As posições de Tancredo Neves e José Sarney,

tas decãaruções , por si só just í rrcam a nossa proposição

JUSTIfICATIVA

Nosso paIs, hoje é possuidor da maior divida dos chamados "pa!

ses em desenvolvimento" De nada adiante sermos a oitava economia do

mundo. se nossa pccuração vive em verdadeira miseria.

Precisamos, sim, revisar as condições em que a divida externa 
foi ccnt.raree , busçando uma ap Lfeaçâu de pagamento que não ccnmcfcne
o sacrificio de nosso povo e nosso proprio desenvolv t mlOnto eccnõwrco

e social.
Sabemos qoe esta não é uma ques tãc constitucional, mas uma cecj ;

são política. Propomos que no novo texto I fique escrito. tr-ans rtcr.ta

mente, enquanto processamos uma aud í to r i a em nossas contas externas,

buscando a crfeen desta brutal divida eterna

, Tu ...., ..u,~"oc:.~le

Acrescente-se nas disposições transitdrias o seguinte artlgoCc', .pe..e..~

e<o«- .....

Art.- O paga'llento da divida externa brasileira fica suspenso pelo

período de dez anos, a contar da data da promulgaçlto desta

Cons ti tuiçlto j

S único - A retomada dos caqanentcs , será iniciada após uma audd-,
. toria nos valores da dIvida ..c-urefce , e em ccncfções que

nlo sacrifiquem nossa populaçao.

JUSTIfICATIVA

EHENDA MODIfICATIVA
Dê-se ao Art. 458 do projeto de Constituição,

disposições t=ansitórins, a seguinte redação
Art. 4.58 _ O mandato do atual Presidente da Ro';!pú-

bUca, terminará no dia 1'1 de janeiro de 1969, com a posse de

seu sucessor, eleito 45 (quarenta e c.tncc) dias antes.

f'l pl EN'RIO

f'l PLENARIO

EMENDA lP12212-1
f'l CONSTITUINrE WALOYR PUGLIESI

EMENDA lP12213-9- ---
I: CDNSTITUINTE b'tlloya pum ;~:~',----------

PLENARIO

EMENDA lPl2211-2
I!J CDNSTITUINTE WALDYR P·UGL.IESI

tS~;""~

tJ!Zj;rfl?l

EMENDA AOIlIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 13,. V

Plenário

Deputado VIVALDO BARBDSA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Exclua-se do Titulo X "Disposições r eensf tcr Ies»,
os seguintes artigos e parágrnfos:

"Art. 438, §§ l!il, 2:!iI, 3!i1, 4Q , 5!i1, 6!i1, 7!i1, 81õl, 92;

Art. 439,item I, n , IlI, IV, §§ rs , 22, 31õl, 4!i1j

Art. 440, §§ j a, 2Q , 3!i1. lI12j

Art. 441. §§ lll, 2Q , 3'1.

f'l PLENARIO

A inclusão visa assegurar que os pensionistas e aposel!.
tados percebam os mesmos reajustes de. servidor da ativa, de mccc '

a at !ngiren sempre os mesens ve-rc.raenrcs

- ACreSCen~~~ 8gfillo~Artfgo 310, o sequmte Artigo, renum!
rendo-se os dem,ais:

31~ •
n Art~ _ Os municípios que sed!am re r.ír-er í es de petr§.

Ieo terão direito a indenização de 51 do vi!.
lor do produto,objeto do re rfnc .Ó»

JUSTIFICATIVA

As extrações de petróleo, gases naturais e os tra""lsPjrtes
destes prodJtos, imprescindrv~is para 3 ecc-rcní a nacrcnaj , trazem,
pcrée , para as Ioce.t ídaâes onde são extraídos, rerfnaccs e trens _
porta~..,--grave5 ca-ies ecologicos, paisagísticos, bem como na in _

Jr--a-::estrutura urbana e interurbana

Visamos dar aos munlc!plos que servem de sede para o re
fin':). condições de repar-ar esses dancs , torna-se pois, necessário'

estipular a devida indenização e Inserf-Ja na Nava Carta Constitu
cj.cnat , para 01:10 sugeitat essas 10c:alid3j~s às delongas da legisl;
ç1:l:J ordinária. -

Justificativa.

incluindo os inativàs,bem como os pensionistas I'

JUSTIfICATIVA

r.r ~ule'.u..'....~ie ___,

F14ENDA lP12209-1
[!' CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

EMENDA lP12208-2
(l

r.r ~I.n'.ul"'... ;l.

r.r------ n .......' •• w'lIia/ ....'u'.....

- ----~ACresCe!l..t~~se ao final do Artigo 13, inciso V a seguinte

expressão

Inclua-se nas Disposiç~es Transi t6rlcs, o seguinte art1go(r,~

~.

Art.: - Esta Constituição entra em vigor na data ele sua promulga

çlto, ressalvado o disposto nos artigos seguintes:

Ao propormos no Plenário na ANC a supressão dos
Artigos acima descritos, e que constituem a divisão tcrrltérial
do Brasil, 1;)>:Jsctlmn_nos na atual conjuntura sócIo-econômica, Que
não permite que façamos alterações físicas em nossa carta geogr!

fica. A criação de qualquer Estado, além de ser matéria de lei'

ordinária, deve ser trabalhada no âmbito das populações que resl

da~ em sua esfera geograflcn, jamais sendo materia constitucio 

nar , O ees t r-c Aurelio ecareue de Hnj.Landa , define o termo Const!
tuição da seguinte forma: Lei runoanentar e suprima de um Estadq

que contêm normas respeHantes à forlilação dos poderes púbHeos ,

forma de governo, distribuição de competência, direitos e deve 

res do cidadão ecr t antc , não podemos inserir no texto constitu
cional, mesmo que nas disposições transitóries, a criação de de

terminados Estados na federação.

CC';:~';]

ru;;~:7;J

CC;~~~---:J
rr0'~B/ã7J

CONSTITUINTE WALDyR PUGLIESI

t' PLENARIO

EMENDA lP12216-3
(:J CONSTITUHlTE WALOYR PU:'~~SI

PLENÁRIO

"'''''".......,-------------,

Art.: - Aos atuais ocupantes de cargos em Cartórios, é garantido

a preferência para preencher os cargos citados no § uni co

do Art. 198.

~ fll •• ' ..U.."lC.~l~,__r_,~--:;-,.---------,

~crescente_se nas disposiçl':les transitória~o seguinte artigo:

Dê-se ao Art. 322. do projeto de Constituição I

guinte redação:

JUSTlFlCATIVA

Estamos propondo a alteração no Art. 322, do Projeto
de Cosntitu"ição, de forma a assegurar a imediata imissão do !mé
veI desapropriado, permitindo o registro da propriedade -

O dispositivo que foi escrito no projeto de Const! _

tuição, nada define nesse sentfdo, senão uma vaga inalienabili
~ade pelo prazo de dez anos, quando então poderá ser feita

transferência. apenas no caso de sucessão hereditária.

Art. 322 - A declaração de Interesse social para Re

forma Agrária. opera automaticamente a imissão da União na pos

se do imóvel, permitindo o registro da propriedade.

EMENDA lP12217-1
[-:J

rr;;=~;"~

lITlV'~BmlPLENÁRIO

CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

Dessa formal e em vista da nossa emenda, é que
propomos a supressão destes Artigos

EMENDA SUPRESSIVA

Ao propormos a alteração no Art. J28 e seus inci

sos e ítens, transferindo para a unrãc, os Estados e Munic!
pios o controle acionário dos Bancos, estabelecimentos de s;

guro, previdência e capital1zação, não justifJ.ca-se ~ manute~

çãc dos dispositivos dos Art. 329 e 330 -

~ Acrescente-se nas disposições ~~~;~~;~~~6~'ias, o seguinte artJ.goCr/ en-.afG..

=u."""-
Art.:_ - F"icanextintosos Ministérios da Marinha, Exército, Aero

náutica e o Estado-Maior-das rorças Armadas, transfornados'
no Ministério da Defesa, cujo titular será, pI:ioritariame!!.
te1umcivil. •

parágrafo único _ A lei regulará à organlzaçi:!lo, competência e 

funcionamento do Ministério da Defesa.

Suprima-se do Projeto de constituição,na parte do
Sistema Financeiro Nacional, os Artigos de N!iI 329 e 330, ren.!:!.
merando os demais.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP12214-7
l:J
=------ "'....,..."...,.."'"..~-------r=;~~'~~

rç;;;Jã7JPLENtiRIO

CONSTITUINTE WALDVR PUGLIESI

EMENDA lP12210-4
('l
m----:--- ..........,......'.e'.uo....'"M' ,

JUSTIFICATIVA
JUSTInCATIVA

Propomos a inclus~o deste artigo, nas disposições ~ransitórlas

do projeto de constituição, como premissa básica d:as disposições _

contidas no titulo X

Propomos a tranSformação dos Hinistérios Militares, em Ministe

rio da Defesa, em virtude do novO reordenamento jurÍdico e socJ.al de

nossa nação, através da edição de uma nova Carta Magna ~ claro que

as Forças Armadas, também devem p~ssar por esta fase, e já que apre

sentamos emenda modificando a competência de nosso efetivo militar ,

JUSTIFICATIVA

A inclusão do dispositivo citado aelma. justifica-se pela alte_

ração proposta no § ún1Co do Art. 198. transferindo para o Po

der Público. 0$ serviços notariais e c:artoriais.
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'uro/'u.','..~io --.
Plenário

Nl'" IU.BERNAZ

Por outro lado, cuida-se genericamente de um

contrato, Que deve ter prazo de eficáci,a.

No § 22 exige-se a apuração da idoneidade moral

do candidato, não se contentando com a s6 caoac.í tação intele.!:.

tual demonstrada no concurso. 1
Dada a natureza dos serviços, o primeiro l',!

quisl to parece assumir a mesma .xefevêncta que tem o segundo.

Cogita-se de servrçce públicos, que particul.!

res poden executar mediante concessão. Não se trata. pois, de

simples delegação, que haveria de originar-se de una autorid.!

de, capacitando para a reearaaçac de um ato outro serva.der p!!

bfLcc ,

a) exercer, ainda que e.'lI disponibilidade, qualquer O!!.
tIO cargo ou emprego, salvo o magistério superior;

II - São Vedações:

Plenário

a) a vita1.1ciedade, não podendoperder o cargo senão por

sentença judiciária. com eficácia de coisa julgada,

nos casos e forma estabelecidos na lei complementar

prevista no~ do art. lSSj

b) Cl inamovibilidade, salvo 'os casos de remoção por meti '

vo de interesse publico;

c) a irredutibilidade substancial de vencimentos, SUJei

tos. entretanto. aos l.rrpostos gerais, inclusive Ci de

renda e os extraordinános.

1. - São gro:antias:

Art. 190 - Os Juízes de carreira gozam das garantias e,

como os tenporários. estão sujeitos às vedações segJi,!!

tes:

§ 2liOl _ O ingresso na atividade notarial e regi.!

traI dependerá, obrigatoriamente, de apuração
da idoneidade moral do candrdat;c e de sua aprQ..

vação em concurso público de provas e t!tul~s.

§ 3" •••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que'

ao Art .. 168, inciso IX, do Projeto se dê a seguinte redação:

o Deputac\o Constituinte que esta sooscreve propõe que ao

Art. 190 do Projeto seja dada a seguinte redação:

o Deputado Constituinte que esta. subscreve propõe que ao

Art. 188 do Projeto seja acrescido un paragráfo único, com a seguinte redação.

.J.JSTIFICATIVAS

Art. 188 •••••••••••
1 _

11-
IX _ Nos processos disciplinares, as decisões a!tnl

nistrativas dos Tribunais serão motivadas, id!!;!2

tificados os votantes e tflllladas pelo voto de,

pelO menos, dois terços de seus »eeres.

A norma do Projeto está muito abrangente. Não parece r.!
cipoal que oectsões concessórias de fénas ou llcenças, por exesctc, exijam.!l~

Ie~ especial, nem que reclamem os outros requisitos anotados no preceito.

Do mesm sede, lnÚ!leras outras decisões dtspesem ~s f0l.

Ilalidades preconizadas, que, entretanto, deverão ser observadas quando se tratar

de processo disciplinar, de que pode resultar, inclusive, a j~sição da pena

de demissão.

Plenário

.1ISTIF1CATIVAS

Art. 188

Parágrafo único - o~ qualificado exigido para a
apr9vação de qualquer matéria será determinado pelo~

~ de juizes do Tribunal emconcHções legais de votar

JUSTIFICATIVA

A emenela pretende encerrar as discussões e evitar as i~

meras questões surgidas acerca do universo a ser constoeracc para a definição do

~ especial reclamado para a aprovação de diversas matérias submetidas à dee.!.
são dos Tribunais

Qualquer regra inserida na legislaç~o local poderá ser
questionada em face da Constitu1ção, de sorte que parece melhor que esta própria

se defina a propósito.

r
ÉMENDA lP12234·1
f!l

EMENDA lP12236·8
['J

tJ

NION ALBERNAZ

o Deputado Const! tu.!nte que esta subscreve prE,
plle que se dê ao art 199 e seu § 2 Q , mantidos 0$ §§ 12 e 351 ,

B seguinte redação:

Plenário

necessária..
Atualmente. Sla niio houver viol<lciio da prsee:l'ênc!~ ~ Oi;!g~:lla2

to pode retardar-se 1ndefinid<llllente. sem que nada Clcorra. já que a intervençeode

União no Estado ou deste no município. para o fim referido, não tem sido prov!

dôncia acolhida.

Na~. alêm de correções rcreers , especifica a e'll2rn::1a Que

tambémos débitos das autarquias eêe execceecee pela maneira indicada na no:n!l"

superando uma questão largamente debatida rce rrãbuners.,

Quanto ao disposto no , 1a• estipulou_se I.:ma sensêc Para o

caso de descumprimento da obrigaçêo de incl<Jsêo do débito no crce-enea, roa h:!.oi

tese ceeercerede, transformando em p!>!rfeita e norma jurídica q1.~ srt epresent.e e~

IID inlJerfeita por carecer de previsão de eeenenentc ,

No que toca. ao § 2°. li emenda ecrescente a hipótese de não?~

gamento do debito até o final do ano seguinte comc ceso de seQuestro da qUàrrtie,'

Art. 193 - As justiças dos Estados ecbOistrito Federal e

dos Territórios promoverão a criação e instalação de

juizados especiais, providos por juizes togados com in

vestidura temporária e comparticipação de leigos, na f;
se de conciliação. para o julgamento de causas cívers -;

criminais de pequena relevância social e execução das

primeiras, conforme defimdo em lei

§ 12 - Os Estados e o Distrito Federal e Territórios i~

tituirão a Justiça"de Paz, re-oneraca, exercida por cida

dãos eleitos por voto direto e secreto, com mandado de

quatro anos e ccrcetêncaa para a habilitação e celebra

ção de casamento, atrtbuições conciliatárias e outra;

previstas em lei federal.

§ 22 - Os processos ~ais qUfrverssrem sobre direi

tos disponíveis terão obrigatoriamente uma fase prel~
nar de conciliação das partes. -

'tlToI.IIt.. ".~;;:O -- ---,

3JSTIFIC/\TIVA

A redação Pt"oposta para o BM altera o texto do Proje

to,que prevê 1J'Il 6rgão coletivo escabinado, menos ágil em sua movimentação que un
juizo singular precedido da atuação de leigos na fase conciliatória ExclUl. tem

bém a ccmetêrcía para a execução das sentenças criminais, que deve ser exerci;

de forma centralizada para evitar pluralidade de decisões e orientações. mcn-eote
quando se cogitar de penes privativas de liberdade. Procura ainda retocar aspe.!:.

tos formais. tal como se dá quanto ao § 12.

No que conceme ao § 22, altera-se a fórmula do P;oJeto,
considerada complexa e burocrahzante, além de inviável na amplitude creccrüaeee

Os benefícios da conciliação poderão ser obtidos indepe~

dentemente das formalidades prevfstas no Projeto que, aliás. retarceraea a tX&'lit,!

ção regular do processo nos casos, que serão mutos, emque não se chega a lEl'I e!!.

tendimentc

Por outro lado, só é possível transigir quando se cogita

de direitos dispon!vel. Q que não é ressalvado no texto original.

o DsputDdo ConStituinte que esta subscreve prl;ipôa qt.e se :Jé
80 er-t , 197 do Projeto., seguInte -redação .>

Art. 197 - Os pagBlTlElntos devidos pela União, Estados e Ml..n.!

cípios e suas eutarQuias. em virtude de sentença .:j'udiciilria.

fllr-se_ão na ordem de o!!pl"esent.,ç~~ dos pr~catõrios e à co!!,

ta dos créditos respectivos. proibido!! a designaç:,o da cescs

ou de pessoas nas dotações orça.-,gntárias e nos. =N!d~~oS _ li,!

tra~orçmmntãr1os eeeeece para esse fim.

§ 1a _ Sob pene de responsabilidade. ê o~:,,!.g~tór1a e i"l1:10,1

são. no cr-çenentc das entidades da direito público. da d~t!!.

ção necessária ao pagamento dos dêbitcs de ql..e treta esb:! '

artigo. ccnstenecs ee precatórios judicHirlos epreaenteece '

até P de julho. data em que eeeêe atualizados os seus vaI.!:!.

raso O pagamento far-se-â obrigatorienente atà o final do

exercício segu!flte.

f 2'1 _ As dotações orçillllentárias e os criÍd!tcs abertos 5!,

-rão eonsãgnedca ao Poder Judiciário, reecmencc-ee as :!.npo.!:

tânc:ias respectivas â repartição competente.caberâ ao Pres!

dente do Tribunal que proferira decisão exequende detertninér'

o pagananto. segundo as possibilidades do depósito. e auto!!

zer-, a requeril'lll3nto do credor não pago no pr-ezo estabeleci_

do no parágrafo anterior ou preterido no seu t:lireito da pr.!.

cedêncie. ouvido o chefe do Ministerio Público. o sequc at.r-c

da quantia neCessária ã satisfação do débito.
JUSllfolLA11VA

Art. 199 _ Os serviços notariais e reglstra~s

são exercidos em caráter privado, por conce.§.

são temporária do Poder Público.

§ 1'1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Deputa~o Constituinte que a presente subscreve propõe
que ao art. 193 do Projeto seja dada a aequmtê redação:

EMENDA lP12233·3
(l

I":~~:'---:J

er;;~;7;]

n'fOOut...'t& ••O ~

que!

NIDN ALBERNAZ

o Deputadoccnstttumte que esta subscreve propõe
ao Art. 188, inciso VI, do Projeto seja dada a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Plenário

Por outro lado, para isentar de custas atual

aente não se exige a 1.1llpossibil1dade do pagamento, bastando que

este comprometa o sustento pessoal ou familiar.

n.tO/....... ,••;Io, C---,

Com a emenda busca-se, portanto, resguardar PE.
-sições já conquistadas, e que seriam perdidas com a redação do

Projeto.

3JSTIFICAUVAS

A legislação vigorante é mais benevolente ao
prescrever que nos Juiz.ados de Pequenas Causas sô há custas nos
casos de interposição de recurso da sentença proferida, o que

não seria admitido em face da redação do texto or1g1na1.

Art. 188 ••••••

1 -

11 -
IV _ Os vencirl'entos dos ll'agistrados serão fixados

c~ diferença não excedente de dez por cento de una para

outra das categorias da carreira. atribuindo-se aos i!!.

tegrantes dos Tribunais Superiores e de Justiça não me

nos de noventa por cento do que percebem, a qualquer ti

tuIo, os Ministros do supremo Tnbunal Federal, não PE.

dendo ultrapassar os destes, aos quais é assegurada re.,,!!

naração não inferior à dos Mimstros de Estado. Nos E.§.

tados, os integrantes dos Tribunal.s de Justiça tE.ll'.bém

não poderão perceber venc~mentos menOres Que os de secr~

tário de Estado e os Juizes dos Tnbunals inferiores não

n:enos de 95%da remuneração dos oeserroargadores

Art. 188 ••••••••••••••

I, - •••••••••••••

11 - •••••••••••••

VI - A reecção, disponibilidade ou aposentadoria do

magistrado, por motivo de Interesse púbhco, I
furu:Jar-se_5 em decisão de processo admln~strat..=. I
vo, pelo voto de dois terços, pelo neros, dos,

menbros do respectivo Tribunal, assegurada am

pfa defesa

A emenda procure tornar explicito que as providências

aóllnistrativas arroladas são tomadas em processo da mesmanatureza e busca o

aprimoramento da redação da norma.

D Deputado Constituinte que esta subscreve prE.

pae que ao art. 195 do projeto seja dada a seguinte red,!

çlo:

JlSTIFICI\TIVA

Plenário

Coma emenda proposta, buscam-se dois objetivos: 1- A~

segurar LIlIB garantia remuneratória aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e

aos Juizes dos Tribunais inferiores; 2 - AprilJlOrar a redação da norma, que no te,!

to original vincula os vencimentos dos integrantes dós Tribunais Superiores Fed~ I
rais aos de Secretário de Estado, sem que se saiba q~al deles servina de paradis

ma.

~.I.owIJOJCO..JJmJI~.cO.'.,.O ,

A norma objeto da emenda dá aos Tribunais apenas

B iniciativa do diploma que aquele outro diepcs í.t Ivc entrega a
própria elaboração à sua responsabilidade

o Projeto representa uma lnvolução Quanto à s..!.

tuação hoje existente, por s6 admitir a gratuidade ante a I,!!!.

possibilidade absoluta de pagar as despesas

Art. 195 - A Justiça será gratuita quando assim

dispuser a lei e sempre que a parte não puder

custear as respectivas despesas sem prejuíz.Q. do

sustento próprio ou da famllla.

Ademais, o textQ fala genericamente em "respe.E.

tIvos regimentos internos". re rermdo-se também aos Juízes est,!
duais, o que não é compatível CQI'l a organização judiciánB de

nenhum Estado.

o DeputadoConstituinte que esta subscreve propõe que ao

Art. 188, Inciso IV, do projeto seja dada a segumte 1;edação:

EMENDA lP12229·5
f'l

m---------.....,,~''''''',.

EMENDA lP12230·9
(l
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b) exigir t solicitar ou receôer , a Qualquer título e sob

qualquer pretexto, ainda Que fora da Função ou antes
de esswü-Je, vantagem Indevida,

c) exercer atividade político-partidária

EMENDA lP12239-2
l:NION AlE:=Rt>.AZ

T"T~/I~n"J~.~h ---,

.:lJSTIFlCATIVA

A e-erca propõe-se a couigi't ccotcs qt.re se ccestceca
equivocados na redação do Projeto Nocaput, expficrte-se que as garantias anat.§.
das são atributos das Juízes de cerceara, enquanto qt.e as vedações estenoee-se a
todos, Incâusrve os temporános

No que ccnceme à vitaliciedade, a emenda acrescenta q,J8

os casos de perca do cargo e a ferma tlo respectivo processo serão esteceíecídcs
por lei complementar O Código Penal vigente aboliu a pena aces~ona- de perda ce
cargo, enquanto que o exercício ecercleoc de outro cargo ou de atividade polit.;.

co-partidárla não são crimes

Necessário, portanto, regular a matéria em outro dipl.2,

*.
Quanto à inamovibilidade, entendeu-se melhor suprarur a

referência ao art , 188, VI, que trata tercemda ojsporutnãmaoe e de apasentad.Q.

rb como pena, que nada têm ~ ver com a garantia.

Em regime" inflacionário, a uredutl-bJ.lidade nonunal dos

venc1mentos tem pouco sJ.gnifJ.cado concreto A perda da substância, da capacid,2.

de 00; compra dos vencimentos, pode ser expressava e neutralizar J.nteiramen~e

garantia formalmente dada.
No que toca às vedações, a emenda objetiva, prfncipalme,!!

te, 8lI'pliar os casos postos sob a letra E e alargar o conceito da proJ.bição da le

tra .!:..

D Deputado Constituinte que esta sucecreve propõe que ao Ti

ture V. Capítulo IV [Do JudiciârioJ. Seção r [Disposições Gerais] do Projeto se

acrescente. onde coube!:, um artigo cc-n a segumta redação.

Art. _ Não podem ter eesente no masma Tribunal p er-en-

tas consanguineos ou afins até terceiro grau

Parágrafo único _ Em caso de acesso. ;:101" antigl.oidade. de

Juiz que tenne, no Tr1bun<l1, parente e-n gre .... im::ls::litivo. s~

rii ele co10o;;000 em disponibilitla:ie até GU~ cesse o irr,pstli _

nanec ,

JUSTIFICATIVA

As maiores pos5ibi1ida::les de acesso. aos Tribunois. de Juí_

Zes que t'ã'1 per-errtea nesaee ôrgeos constitui fator que muitas vezes prejudica '

concorrentes com maior rrél"ito.

As votações para indicação da candidatos. nessas ci:-cunstã,!!

cias.é senpr-e penosa. seja por prnt endervse fugir a UM il'1de~ido ....evcrecroentc •

soja pelp constrangilTEnto. em faca do colega. por não sufragar o nome de seu Pi!.
rente.

o desell'{lenho -funcional. no lt\BsmQ órgão. de dois ou mais p~

rentes ainda motiva dúvidas sobre a isenção ceies na apreoiação de questêles.me.=.

mo administrativas. que podem refletir sobre interesses familiares

Inclua-se entre os direitos sociais asseE:tlrados pelo tu't.

13,.do Projeto de Constitui2ão aos trabalhadores ur~anos e rurais ,
aleD de out~os que visem a melhoria de eu a condí.qãc sccial,o se

'uinte;

"o aUX1Uo-doença e a aposentadoria por invaliãez conce

didos pela Previdência Social aos flue tenham COltplf't':.QO

cinco anos de duração, consecutivos ou alternados,só ces-.
serão com a va1.ta prévia ao trabalho".

JUSTIFICAÇÃO

A norma proposta lltdta-se a consagrar reiteradas decisõesl
do Tribuna.! Federal de Becurscs sobre a matéria e evitar que :l!
Previdência Social insista na abontim!vel prática que ven, de 10&&::' ,

data, adotando, qual a de dar alta médica a idosos, deficiente:; !
r!sicos e mentais, cardãopatias , epil~pticos, chll.gásicos, bubcrcu- I

losos o tantos outros portadores de graves moléstias, obrig.mio-os I

a ret~rnarem ao merc:do de t~ab~o, em prejtÚzo desses segurndcc
e, alelll disso, da proprfa saúde publica.

S O (uo a acenda objetiva elim1nJ.r, dot'initivdmonte.

Sala das Sessões,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 227, ALtNEAS A e B

Art. 227 - •••••••••••••• • •• •• • •••••• ,~ •••

§ 1l:1 _ ••• , • ••••• • • • • •• ••••• ••••••••

a) dois, em escolha paritária, dentre advogados de-noto!!

rio saber juridico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efeti

va atividade profissional e membros do Hinisterio Público da Justiça

Mllitar federal;

b) dois dentre Juízes federais Militares

Plenário

Dê-se ao Parágrafo ünãco do artigo 255 a seºu~nte

redação:

lei especial disporá sobre a carreira dos servl.c.2.

res que exerçam cargo de nível superior da Policia Civil, mediante

concurso Público de Provas e Titulas.

EMENDA. MODIFICATIVA

fiJ ------,

EMENDA lP12240·6
tJ Constituinte MARIA DE LOURDES ABADIANão se vê di rererçe ontológica entre receber uma pare.!

la da quantia cobrada judtciatmente e haver, como orcveatc Indevtco, por exemplo,

un :reprodutor bovano dê valor, para favorecer una das partes em processo pendente

ou a ser ajufzado
De resto, a referência à mllitâncJ.a pol!Uco-partidária

da idéia de. atuação clara e habitual, enquanto qos entende-se preferível Que a

vedação incida sobre qualquer atividade daquela natureza, ainda quando não conte

COlIl as qualificações referidas.

Parece irrelevante que a corrupção do magiStrado se rev,!

le cem o recebimento de valor a titulo de custas ou percentagem ou Clue seja r,!

presentada pela obtenção de qualquer outra vantagem indevida Em ambas as hipot!!,

ses estará evidenciada a falta de escrúpulo, fazendo-se conveniente a perda do

cargo.

o Deputado Constituinte que esta subscreve pr!!

pr:le que ao Art. 198 do Projeto, e1J.minado o seu parágrafo ún.!.

co, seja dada a seguinte redação:

Art. 198 _ As serventias da Justiça do fora... J~

dicial são Oficiais, remunerados os seus serv.=.

dores exclusivamente pelos cofres públicos

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, e tem sido uma luta de muitos anos, deve

se substituir o título de auditores por juízes federais militares.Os

ainda denominados auditores são juízes (magistrados) nomeados media!!.

te aprovação em concurso púb1J.co de tItulos e provas, iguais aos de

mais magistrados existentes nas demais Justiças, e possuem os mesmos

direitos, deveres e vencimentos que os Juízes federais e do Trabalho

Hoje, com o crescente número de auditores contábeis, em especial os

dos Tribunais de Contas da União, os auditores (magistrados) são

constantemente confundidos com os não menos dignos auditores contá

beis, mas com funções, atribuições, completamente distintas Por se
rem Juízes federais, como os demais da JustJ.ça Federal,comum e os da

Justiça do habalho, que também é federal, o titulo que melhoI se a
dequa é Juiz Militar federal .i

Quanto ao quinto cons t Ltuciuna I destinado à nobre classe

dos advogados, deve ser contado sobre os quatro c ívts e não sobre os

onze Ministros Isto porque os advogados não concorrem nas vagas dos
sete Ministros Militares e sim, na dos quatro civis

A inclusão dos representantes do Ministério Público Mi

litar, juntamente a dos advogados já é prevista nos ar t s 204, § 1;,
letra.!:. (composição dos T:ribunais Regionais federais), e, finalmente,

também na letra .!' do art. 212 (composição do Tribunal Superior do

Trabalho), todos do Projéto da Comissão de Sistematização Em todos

os Tribunais o número maior de vagas é destinado aos magistrados de

carreira, como se poderá verificar nos dispositivos supramencionados.

A permanecer, como na sugestão da Comissão de Sistemati
eação , seria o desestímulo total para a magistratura de carreira. Õ
ingresso na carreira se dá mediante concurso público dific!limo,cujo

objetivo é chegar ao Egrégio Superior lribunal Militar que, da for
ma como está, torna-se humanamente impossí,yel ante a vitaliciedade d
magistratura

Já na carreira do Ministério Público Militar,os procura

dores concorrem a várias vagas de subprocurador que oficiam em segu;;

da instância, junto ao Egrégio Superior Tubunal Milltar,e mais a d;
Procurador-Geral que tem vencimentos e status de Ministro.

JUSTIfICATIVA

c"'~':;"':":' I TI d.o7/4.Lo X '
Inclua-se, onde couber} ol....oS <tf' fy-U)~ Á- ...... J ~

JUSTIFICATIVA: Os vencimentos dos parlamentares e ti tulares dos ór

gãos do poder legislativo e executivo, resnect Ivanente , tem se cons

tituído em grande polêmica verdadeIres marajás tem usufruída da co.!!.

descendência da lei, que ao não fixar parâmetros, possibilitou a exi.?

tência dessas distorções. A nossa proposta é moralizadora, atendendo

a realidade em que vfve o país e tendo por base o menor salário exis

tente.

Parágrafo Onico: Os aumentos e reajustes desses vencimentos, só

ocOrrerão no momento em que Incidirem sobre o salario mínimo ,co,!l

siderada a mesma jrrcccrçêo ,

Art. us.vercnrentos ees parlamentares e titulares dos órgãos do Poder

Legislativo e do Poder Executivo, respectivamente, serão pro-

gressivos de um até o máx,imo .de vinte salários mínimos.

o Parágrafo unrcc do Artigo 255, regulanenta ap!:.

nas a carreira de Delegado de policia, discriminando, dessa rcr-tav cs

demais servidores que ocupam cargos de nível superior

JUSTIFICATIVA

-I

rr;:~~;':J

f'TW~~PJ

MION ALBERNAZ

A redação do caput, no Projeto, não parece
ser a melhor. Busca-se o seu aprimoramento, ao mesmo tempo em

que se elimina o parágrafo único, que encerra, no que conce,!

ne à remuneração, providência atentatória ao puncipio federa

t.ívo e se revela ut6pica ou ruinosa' para os servidores, no caso
de nivelamento por baixo, ou para diversos Estados, na hipót..!::.

se da fi,(ação ser feita tendo por paradigl'la os que atualmente

SGD melhop remunerados

No que tange à carreira, trata-se de inovação
de duvidosa conveniência administrativa, no minimo~.

EMENDA lP12237-6
I'l

o Deputado Constituinte que esta eobecreve propõe que no T..f

tu lo V. Cep!tulo IV. Seção IV (Oos Tribunais Regionais "Federeis e dós JUi:1:ES F~

derais) seja ino1uído. onde couber. um artigo cem a seguinte rEdaçeo. sU;lriln:!.n

do-'se o art. 211 (Seção V - Oa Justiça Ag..árie)
• Art. _ Onde houver conveniãncia. serão :!.n5~ituíC!a5 v.=

ras especializadas para o processo a 'j ~u16e:"lem;.o de ~.el.s.es

de natureza agl"áJ'ia. como d~spusel" a !i!i
Ef.IENDA AO ART. 110 - ITEM V --

EMENDA lP12245·7 '"""------~l fõr:po"s"""----'
(!lConstituinte AMARAL NEHO _ ~ _J

'U".'~/~~~lsoI~/I~I.g.",I~, --,

JUSTIFICAT:VA
Dê-se ao item V do art. 110 a seguinte redação:

E~'ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO _ SEÇAO VIII - ART 226

A Justi~a Agrári" está disciplinada na ..se;eo V. ~-t. 211.de

maneira inortodoxa Não estã definid" a sua estrut.sre. o que é Il'atél"ia ti;l~ca 

JIIlnte constitucional.

Mais grave. porem. é qus se pretende norter ul'"e dis;Jend:!.~sa

rniiqu:lnl3 burocrãUca. prestadora dos serviços de apoio. para o aterd!..nento di; toM

nÚl'nBro muito reduzido de causas Nesse esquena. mesmo os- JuIzes do 1!l. e do 2~

areu, de Jurisdição ficariaM ociosos.
f\ iôtmUla propt)st.e. ateMe aos interesses setot':!.ais ?o~s.ive.!.

mrmt. Gxl'Ctentes. em determinado per!odo,em alguma regiiio. sem sobrecarregar o

erádo com despesas inúteis ou, pelo menos. dispensáveis.

Pal. porque ti elnBndadetermina a 1mitituiciio 00 varea 1l!l;:lB_

cializadas onde .llls se fizerem necessiirias.

v - exercer, em caráter permanente, ()utro cargo eletivo

federal, estadual ou municipal, ressalvadas as exc!!,

ç;õe~ previstas 'na Consti tuição

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão da expressão, "em caráter permanente"

destina-se a ressalvar de maneira .expressa as hipóte

ses já admitidas na Constituição do parlamentar ser

convocado para, elll carÁter trSJleitório. assumir car

ao eletivo na condição de .uplente.

Dê-se ao art. 226 a seguinte redação'

Art.· 226 - São 6rgãos da Justiça Militar o Superior Tl'!
bunal Militar e os Juízos inferiores instituídos por lei

JUSTIfICATIVA

Os tribunais mllitares existentes no Brasil, além do
Superior lrl1:1unal Militar são os Tribunais Militares dos Estados de

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, referentes às Polícias

MilHares cuja orqanização e competênciél deverá figuur no capítulo

seguinte, onde cuida da Justiça dos Estados, mencionando, como se P.Q.

de ver, no art. 229 a Justiça Militar Estadual
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JUSTI='ICACÃO JU$TIF"ICATIVA:

JUSTIFICATIVA

'~I•.Io'~lCo".. ,b/lu.c~",..ia

PLENARIO

- Não é aconselhável ser estabelecido um praac quê 11mi
te a vigêncIa do valor ou de Imacr tãncIe de documentos que afetem d;

maneira negativa os interesse nac rcna.ts

- Os altos interesses nacionais se ecbrecõen a QuaI2.
'quer outros porventura alegádos ou em peeepectnva de o serem.

Quaisquer a t1vidades econõnicas em terras

ocupadas ocupadas pelos índios pendera de legJ.slação orcJ.nãria de

cc-npeeênea,a prlvativa da umêc , conforme dlspõe o Artigo 54, a.n 

ciso x>CIII, letras 2:.e 1. Além disso, reforça-se a aueomô ade
da união nessa matéria -'" aueorudede soberana - na ned1.da e-t qüe
passam ê sua pxcpxa.edade excj.us í.ve as terras J.ndígenas, os recursos
raí.nezea.s do subsolo e os pceencí er.e de ene.rça,a hidrául1.ca. Tal co

rno está, portanto, a redação do Artigo 427 e seus §§ não é só ocao

sa ccac redundante, só eervando para gerar ccnercvêrsaee na ancex

pretação do teXl:o consta. tucional eM preJuízo da própria UnJ.ão e

das comunidades lndígenas. Quanto ã propriedade da UnJ.ãd sobre

recursos mJ.nera~s, potenciais de energia h~drãulJ.ca e terras indí

genas. a dJ.scipllna está prevista no Art. 52, i.ncã scs VIII e X.

A emenda sucseaeueava ora apresentada arrirra
-se no Art. 23, § 29, do Regimento Intern6"da Constituj.nte.

ARI. ~. § 2'.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

;r:;~-M~nisJ;~~ ~~'~~~e;;~; T;i~~~~l'M;l~~~;' tem
vencimentos iguaIs aos dos IUnlstros dos Tribunais Superiores da

União. bem assim "como os Juízes Federais Hl1Jtares têm vencimentos

IguaIs aos dos demai5 JuIzes Federais.

PLEN~RIO

CONSTITUINTE BENITO GAMA

CONSTITUINTE BENITO GAMA

Art 34 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _ Para assegurar o conhecimento das tnform,!.

ções pessoais ao brasileiro que se sentir preJudlcado por ato de
autoridade piibl ica ou particular •• na forma da .1el.

EMENDA AO ART 34, 1.

ção:

o item I do Art 34 passa a ter a seguinte redação'

EMENDA AO ART 12. VII. f:

Emenda ao Art l~, item I, Letra i).

A letra i). do item I. do Art 12, passa a ter a seguInte reda-

JUSTIFICATIVA

.. Os crimes agravados mediante atos de tortura e terrorismo,

são inafiançáveis e insusceptíveis de amstIa e fiança. Respondem pe

los crimes, os mandantes. os executores, os que, podendo evitá-los se

ollutirem. e os Que. tomando ccnbecrmentc deles. não o comunicarem. na
forma da lei.

JUSnnCP.TIVl\

EMENDA AO AR! 12. VIII. ar d:

As letras "a" e "d". VIU. do Art. 12. passam a ter.

seguinte redação:
Art 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••-;•••••••

VIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) E assegurado. aos brasileiros, para defesa

de direitos e esclarecImentos de sItuações, requerer. medIante fUl'\da_

mentação e de conformidade com a lei. o conhecimento de referências e
infoI'mações que a cada umQdigam respeito, registradas por entidGdes

particulares ou públicas, podendo exigir a cor-reção e atuallzaçll:o dos

dados. a~ravés de processos -administrativo ou judicial, 5Ig11osos.

...... ~ ~ ~.~. ~~~~~~;:~o: .~~~. ~;~~~~;~r~;:· ~~;~ ~~;;;;

de direitos e esclarecimentos de situações, como parte legItima, .e
diante f-ondamentaça'o. requerer, de conformidade com a lei, o conheci_
mento de referências e informações relatIvas a ausentes e a mortos.

podendo- exigir a correç:io e atualização de dados. através de proces

sos administrativo ou judicial, sigilosos.

O texto alternat.1VO dá maior abrangência â questão. A

at.1.vidade de informações, no atual estágio de desenvolvJ.mento da sf!.

ciedade, e[l todos os países, é instrumento de excepcional importân_

cia para a complementação do processo decisório e funciona como pr!
lIlelra lInha de defesa da Nação.

A excessIva liberallzaçi10 para obtenção de dados. dI,!

pon!veIs em órgão do Estado, poderá levar ao perigo de tornar vulner!

veis as ativIdades sigilosas de interesse da Nação.

Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f) O Estado poderá operar serviços de inform.!

ções Que se refiram à seguranç<l e à proteção da sociedade e dos fUE!

damentos constitucionais da Nação.

1'. Emenda apresenta melhor forma jurídica. uma vez que tortura

não.é cr íne , mas carcunstâncfa agravante.

Ampliou-se a proteção à socueaeâe, pela inclusão dos al:os de
te:r;t:orismo, como. também. nova circunstância agravante.

daQão:
A letra f, VII do Art. 12 passa a ter a seguinte re-

JUSTIFICATIVA:

EMENDA lP12253-S
f!l CONSTITUIUTE BENITO GAMA

!!J

EMENDA lP12254-G
fl
['J

r=;:~~'''-'-J

1'5i!~~JEJ

Suprimir da letra 9. VI do Art 17 a expressão ti •• passados
vinte anos de sua produção"; e acrescentar a seguinte expressão "com

exceção daqueles que possam colocar em risco ou venham a prejudicar
os altos interesses nacionais"

Nesse caso, o -dispositivo passa a ter a seguInte redação:
"9) não haverá documentos s~gi1osos a 'respeito .de fatos econõmicos ,

políticos, sociaIs. h.istórIcos e científicos, com execeção daqueles
que possalll colocar em risco ou venham a prejUdicar os altos interes_
ses nacionais".

, -. _. I
EMENDA ADITIVA I

_ Inclua-se. onde ccuber-, uo Capitulo if: DOS nInEI
TOS~. este prece r te-

d __ Os s mdr cc tcs RUri11S serão -eccnhec rdos I
por ce ceçcr r e econênn ca e prc rrs s iona I e s pec f f t c as , de acordo cal'! os I
pr-mc Ip rcs adotados para os s md t c e to s urbanos. nas cond reêe s da l e t " I

;' JUSTlFICAT!VA 11

Sem düvlda que a suc i edada r-ec l aere .JfI tratanento

19ual aos setores urbano ~ rural. I
Para que a organização s rnd t ce l rural po s s a -cres t

cer e se fortalecer ê mpr-esc mdfve I e urgente que se modlflque sua e;l

trutura, ad~tando. para este f,m. os mesmos cr-r t.Er-ros vtJJlzados par; II
a oruam aacec s t nd i c e l urbana.

Não se aus t 1 fi ca man l:er una es trutur-a s 1 nd .ce 1
que Jã -deu provas de sua caduc i dade , I

I
Ao abordar essa questão. o llüst'"e prcfes so r ust I

RACY TORRES CUOCO. em seu 11 vro "ãnque dr-anen to S 1nd i ca 1 no Dl r-e1to fira

nlelro". pass , 29/'30. Ó1Z - 1
-li O atual enquadr-aeentc s r-td i ce I r1.ral ê falho, I

somente se justificando por se tratar de una sltuação ll1c1plente. e. I

sem diiv r de , t.rens t têr re , Brevemente carecerá de ll'Od·"if1cacâo, P01S: SUE. /:

gimento de s md tce tcs formados por ce teçc r ras espec'lr rcas , no plano ru

ral Várias dessas ce teqcr-res já ex t-s t.em e certamente lutarão. por 11:; I
l hor- c-iquadrencnuo , que.po-s~~xlstenc1a de slndlca;o voltarl-;; 1
para defesa dos legitimas m ter-es ses de seus tnreqr-entes , Na lavoura I
canavietra hã atualmente, os plantadores. os t:.ortadores. os traQs?ort3!.

dores e o-s rendcdores. que podeM Constltulr categonas espec'lficas.coM
1nteresses bem dennidos e. em alguns casos. divergentes."

Na zona urbana a negoc1ação eoletlVa e bastante
comum, Já na zona rural c uma exceção. E lSS0 deve-se· â grande d1flCU!

da de que os atuals slnd~en-co't)r~l'para celebrar convcnç~es colc

tnas onde deve esta~belecer }-s'"ê"'Q,nl:!lçoes de trabülho e de salünos pa
ra apanh<ldores de cafe, cortadores de cana. colhedores de cacau, colh,!

dores de rl1lmão e etc •••• Havemos de conVlr que C quüse lClpos s 1vel ate!'.l
der os lnteresses de todas eSSilS categonas. ror serem tota1l',ente d,!.

versos. Dlferente sena se houvesse um slndlcato di! cada Ullla dessas c~

telJonas.

Art. 17

VI

Atualmente os stnd1cJ.tos ruralS estão esvaZ1ados

porque não çons~suem dar -conta dos mais di'Je'"stls lnte.resses de Seus a~

.soclados. E lsío acontece porque, pela atual estrutura, UM slndicato r~

:ral pode reun1r produtores de café. cana. cac.au e tantas oJtras lav-ou- 11

raso além de pecuanstas. senngallSt'l.s. granJclros etc ••••

E eVldente que ~ss-cs produtores têm lnteresscs

dlferentes. aSS11l1 como seus empregados.

Prova d,sso ã a cnação da Associação dos Plant!
dores de Cana, dos Produtores de carg. dos Pecuarlstas e r~'.I1tas outras
assoc1acões que cUld\lnl dos lnterCSS(!S espcclf1COS da categoria Elas

crescem e se mul tlpllCam Justamente porque cada urJa defende os lntere~

ses prõprlos das dlvcl·sas categorlil.s e:ostcntes no meio rural,esvazHl.!!

do SObl em.ill'leJra a representat7vldade e a ação dos SlndJcatos rvralS

No momento atual. quando o Governo estã lnce,,;:,

vando a negoclacão coletlVa como ll'elO de SOluclonar os problemas sola

rl<llS e de condlcões de trabalbo entre empregado e enpregador e l'leces

sãno que se tenha no campo slndlcat05 reconhecldos por categonas es

pec1flcas.

~ PLEN~RIO

EMENDA lP12251-1
!:CONSTITUINTE BENITO GAMA.",.~~

r;r----------"'..'''''''''''~----------___,EP~~~':=J

c-ç-;;;/EJ

Q~~~"O------:

t52J~~~J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO El1ENoADO: Caput do ArtiClO 301

Dê-se ao caput. do ArtJ.qo 301 ia seguinte re -

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO DIENDAOO: ArtJ.gQ 427 e seus §§ 1C;', 29 e 3?

aubs ta.ruan-ue o Artigo 427 e seus §Ij 19, 2<:1 e

39 pelo Artigo de redação seguinte: ,
IIArt. 4~7 - A pesquxse, a lavra ou eXfüoração

de minérios e o aprovei tanento dos potenc1. 

ais de energ1.a hidrául:.ca em terras J.nc.ígenas I

some"l.te ncderão se!." de se-rvokvâ doe s8g'..lndc cri- I

térios d~fin~dos pela União, na fOr-la da leJ. ... 1

JUSTIFICACÃO I
o próprio ?roJeto de Consti tUJ.ção orar ante à

União não só a prooriedade das eerres eecceeae pelos Inda.os C0>10,

-também, dos recursos raí.ne eaas do subsolo e os pceenctas.s

ee energia hidrãu.l1.ca (Art.. 52. VIII e xi • Por igual. cabE.rá ã
união competência orivat1va para legislat" sobre populações ':'nd!

genas, inclusive garantia de seus direitos, lavras, jazicas,~t.ais

que outros recursos cinerais e metalurgia (Art. 54, llIII.. ! e ! ).
Hada há, pois... que possa Justificar as disciphnas ao Artigo 427

e seus parágrafos, a não ser que GC pretcI'ê:a es tiace Lecer- contro 

vérsias indeseJáveis nessa Matéria. -Corno, obviamente, não exã s ce
intenções desse tipo, urge conforr.1ar o Artigo çue s~ ç;úér emendado

aos prineínios de coerência e or9anicl.dade do texto constitucional.I
1'. proposta de enenda ora oierecJ.da respalda-se

no J\rt: 23., § 29, do- Reg1.t\\ento Inte::::no da Constit.uinte.

ãação

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSI'l'IVO E!'lENDADO : Artigo 427 e seus §§ 19 .. 29 e 39.

Substituam-se o ArtJ.go 427 e seus parágra -

fos 19, 29 e 39 por outro de redação seguinte:

"Art. 427 - A pes.qttisa, a lavra ou explora

ção de minérJ.os e lO a~rove1 ta:'l.ento dos po

tencJ.ais de energJ.a hJ.dráulica em terras

ocupadas pelos ín910s SO!'lente poderão ser
desenvolvidos conforme princípJ.os àefJ.ni

dos pela união. nos termos da lei".

"Art:.. 301 - Consldera-5e enpresa àe capl tal
na(;:1.onal a pessoa Jurid2.ca const.lt.uída e

COM sede no Pais, CUJOS controles de:::::.sórlo

e de capl.tal cor d1.~eito a Vote este:an, e;r:

caráter perrna"lente, e".::'lusivo e l1)CO;,CJ.C1C

nal, sob a titular1.dade dJ.re-:a ou uldireta

de oessoas físicas bra,nle..ras, o,) oe en

tidades de dl.re::.to püblJ.co l.nte~nc".

g-USTIFICAC;'O

Tocam a forma de pessoa Juríd1.ca de dz.rei to

prlvado inter"l.o - e, cano tal, sUJeitas ã leglslaçâo brasJ.l'ura -
as errpresas estrangeiras em operação no aras1.l. ?ara os: e-!~lt;os

da ordenação de dJ.sciplinas à sua atuação, são tão r,acionais c;:ua"l.

to as suas cgngêneres brasileiras Só será possíve-l distJ.oç..::-las

claranente das eMpresas Dra~alelras po:" I:Ieio de a,..alJ.a"ão so.ore a
briqem do capJ. tal na)orltilrio votante. E assJ.m tet"ernos as .::-::,resas

classifJcadas COMO naciona1.s de capltal estrangeiro e nac1.oI'ais de

cap1.tal brasJ.leiro. Alcançada essa dJ.stlnção - o obJetJ.vc ~re'l:enl

d1do p:::la presente em'::!nda - então será possível uma C:iiere"l.ci acão

nos termos perseguidos pelo precJ.tado Artlgo 301 _

Tais vencimentos já são 19uais. entretanto, no momento

que se ressalta, vincula o vencimento de IUnistro do Superior Tribu

nal 1-1111 t.ar ao dos demais ~bnlstros\ em razão da proporcionalidade j5

estabelecida no ar t 186, inciso IV. do Projeto, deve ficar expressa

a equiparação dos vencimentos de todos os Juizes r ecerara.focrotncc
se também,os do Trabalho.

(%LENARIO

EMENDA lP12247-3
fConstltuinte JOS~ OUTRA

~ """'O"""'''''"''''''''' -'

EME!'IDA lP12249-0.
tJ CDnsl:1tulnt~ JOSE DUTRtl

EMENDA lP12248-1
(=l Constl tuinte JOSt=: OUTRA
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Art. 349, § 29, suprima-se.

r.r----------m~''"'''''..,',----------_.

PLENARIO

~/.;;zMI·;i~

nã-ae aos e í quat ro I primeiros artigos do Projeto' de Consti

toição do Relator da Comissão de sfs tene t í aaçãc a seguinte

rGdaç~o:

~ .LCW"o/~U'''IQ',ul~.w,.,iQ

EMENDA lP12265-1
I'"'
f!J

pr;;:,~:'~

rr;;v";J;J
Deputado DftLTON CftI.JftBPAVft

Plenário

'LcwI~lo/CQW""Q/luICQw,.d~---__---,

EMENDA lP12260·1
f'J

JUSTIFICATIVA:

A limitação do instrumento. ao br-as i l en-e , restringe
o universo dos pcs s fve i s mte res s ados , preservando o r-eqt s t r-c 5191
1050 da interferêncH allen1gena. -

Por outro lado, buscou-se facilnar o uso do {ns t t tu
to somente âqueles que se s tn t am pr-ej udr cados , evt t ando-e e a uti1~

zação lndiscnmH'Iado do recurso por pessoas que, por s impt es satlsf;
ção pessoal, busquem conhecer dados 519110505 ã dlSPOS1Cão do Est;
do. -

Plenário

constituinte IRMA R. PASSONI

JUSTIFICATIVA

ART. 199 - Os serviços notariais e registrais
são exercidos diretamente pelo Estado

Dê-se cecut do Artigo 199 do Projeto de constituição do
Relator da Comissão de Sistematizaç~o a seguinte redação.

§ 32 _ O Governador do Estado do Tocantins será noeeacc oele

Presidente da República e terá um mandato de 90 dias, dentro ;
do qual será realizado eleições para Governador, Vice-Go':.er- .

nador e para a Assembléia LeglslaUva I
§ 412 _ Os eleitos tomarão posse 30 dias depois da data das e_I

leições e cumprirão um mandato tanoãc que se eX,tinguira junto;

com os mandatos dos atuais governadores. , . I
§ S'>l _ A.s eleições para Governador, Vice_Governador e ASS~ll- I
bléia Legislativa do proximo período coincidir~o com as elel-:

ções 9.erais marcadas para 1990 i
Elimine-se os § 6'2 do a:rtigo 438 do Projeto de Constituição \

do Relator da Comissão de Sistematização.

ART. H! _ reee poder emana do povo e em seu nome, provei to

e com sua participação deve ser exercido A organi

zação de poderes tem por fim assegurar, a todos, condições de
vida dIgna e feliz.

ART 212 - A soberania popular se exerce pelo sufrágiO políti-

co e a participação de povo nas funções publicas,

com a garantia dos direitos e liberdades tuncenenuaí.s ,
ART. 351 - O territ6rio e os bens nacionais são inalienáveis

art. 49 - O Estado brasileiro subnete-ee unicamente, à juris-
dição de seus pr6prios juizes e tribunais, e a ar

bitragem e jurisdição de autoridades in ..ernac i onaã s reconhe

cidas pelos direi tos da gente

Os objetivos dos artigos acima alinhados são avançar

no rumo de uma definição clara da democracia e numa ccnce í tua

çãO precisa da soberania nacional

~ .UW"'D'C.W"UO/'V'C~~''''D

EMENDA lP12266·0 ....·-------'1 r.r-=·PT"~,I
[Jconstituinte Irma Passoni . C- _

EMENDA 1P12267-8
r
('l

PASSONI

'L.wl"",/CQu".iD/'~I'QW""D

.uw.l.'D/~ow.. ,Io/llII'~WI"io

PLENARIO

Constituinte IRMA R PASSONI

Nossa legislação tenta "proteger" a mulher na sua fase repro

dutiva, entretanto, é sabido que existem várias lacunas que,

no final, tornam essa orcteçãc ineficaz.

O descanço remunerado da gestante, puro e simplesmente,

já está assegurado na Constltuiçao atual, no item Xl do art 165

Para que o Brasil avance no sentido de verda de i remen te cons í de

rar a maternidade com... função SOCIal, e necessário que seja in

cer í co na próxima Carta Magna a estabilidade no emprego, antes

e àepois do paI;tp. com um prazo mais dilatado oue a licença
gestante, conforme emenda ora apresentada

Acrescente-se ao Artigo 399 do Projeto de Constituição do

Relator da Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo'

ART 399
§ _ Fica definido que cs serviços de telecomunicação

e de comunicação postal é monopólio estatal, ten

do como princípio o atendimento igual a todos.

A maternidade, como função social, é 'lista na maioria dos paí

ses, tanto nos reqraes capita.listas como nos socialistas,

Muitos países se preocupam com a estabilidade no emprego à mu_

lher gestante, como por exemcfo , a França, que nro íbe sua demis

são quatro semanas após a licença, a União Soviética que garant
o emprego até que o filho completa um ano de idade; no Chile, a

garantia de emo1:ego se estende até um ano após o parto

tClfo/~~"l1>t...i<l------------,

JUSTIFICAçno

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 13

nEM XIX

JUSTIFICAÇÃO

o que é ccncedaee à âaber-dede do exercIcao pr-cf'a.as aone.L, -ic

~ do Ar-t a.go , é auprrinu.do nesse parágraf'o, que torna a mec1.cina
prc.vede em samptes ccncessacnâeae de saúde, da mesma foma que as

empresas de Ôn1.bU5 sã.,o ccncessacnârdes de" transporte pr1.vado

ART. 13 -
ITEM XIX _ Licença remunerada à gestante antes e depois

do parto, incluindo a mãe adotiva por perío

do não inferior a l20(cento e vinte}dias, bem COMO

estabilidade no emprego, desde o Iru c í o da gravidez 

até 30(hinta) dias eoõs o térmIno da licença gestan

te

~DS'I

1:lU~~ftiJ

salvo nos serviços

JUSTIFICATIVA

v - •••••••••••••
a) _ •• • ••• '..

b) _ é assegurado Q direito a greve,

atividades essenciais definidos em lei t1

De-se à ar!n"ea "b", inciso V do·artigo 17 do Projeto de Constitui

ção, a seguinte redação, svcr ímínoo-se as alíneas "c". "du, "e",
"f" e "g" do mesmo dispositivo:

"Art. 17 _ ~. '.. "

ft saúde deve -s er- um du'eJ.to do c~dadãõ-e-uma obr~Bação do Estado

mas nâc se 'pode J.MpedJ.r a opção pela-inl.t:J.atJ.va prJ.vada dos que cela

se podem valer. Não obstante o e ... elevado preço, ela é naas sofJ.st~c5.

da, maaa bem aparelhada e quase sempre rr'elhor, e pede ser U'll recurso

das classes pr~vilegJ.adas: ,

A ConstJ.tu1.çâo deve est\nular o MédJ.cO a all.mentar ccmpeeaçêc

caerrtIf'a ca que , através da cultura e do eonheoimerrto , ve a, gerar prestf
gac • Isto vea resultar em clínicas, hos pa reas , laboratórJ.os, ser'v açcs

radJ.olôg:lC:os, de f:ls1.oterapia, de neõãcana nuclear etc que t er-ãc alto

grau de aprJ.moramento técnJ.co e ~rão eorape ta.e em qual~dede e efJ.c::..ê'1cJ.

para o benefíc1.o da população, o que é rundenerrtat. para o desenvcãva>

Mnto da meda cane no País.
Empeda.de, a profissão liberal, vão 5ur8,J.r 05 profissionaJ.s rnédJ.

cos burocrátJ.cos, deaarrter-ess adcs , neg La.gerreee , com renda defJ.Tl).da,

atendendo melhor ou pa.or", garant1.dos por um contrato de da.r-ea-to públi

ec ,

Subst~tua-se o Art. 345, do ProJeto de ccnsta.tuaçêc , por

'llfts ações e serv~ços de saúde do Estado ~ntegram uma rede regional~z.~

da, hae r-ar'qud.z ada e cons t I-tua U"l axs-tema único, organ~zado de acor-do

com a segu1.nte d1.retr1.z "

EMENDA MODlfICATIVA

DISPOSITIVO~ Artigo 17. inciso V. alíneas "b". "C", "d".

"e". -r- e "9"

I

-I
As constantes paralisações de inúmeras cate I

gorias em et tví caoes essenciais, públicas ou privadas, ccmprcmeten.. mui I
tas vezes de roma irremediável, o desempenho e funcionamento ce serv~ I
çcs imprescindíveis à sociedade como um todo, de tal forma que se deve

manter a regra vigente, que limita o exerdcio do direito de greve, 1

consoante nm::matiz.ação legal edeccece , ~e ...e<;J~law.et\ta1:á também os. ti!. I
mais aspectos referentes ao exercfc ro desse direito, pelo que se pr~

põe também/alem da modificação da r ecacão dada à alínea "b'", a supre~ I
são das demais alíneas.

Plenário
",- 1InD/.u.'"lC.&çiD

P PLENARJO

EMENDA lP12256·2 '"". --,
l: CONSTITUINTE': G€lt.?o"'1,.. ?-r uA

t repetJ.tJ.vo e "ão se )ustJ.fica. .. sendo redundante e pro::'ixo

subst í tua-se os art. 306, 307, 308,309 e 310 do projeto de' ConsU

tuiç~o do Relator da Comissão de Sistematização pelos seguinte;

diSpositivos)~~,~ ec~ ",,-,,-t"'r' "--

",- ~UtQ/'"'.. " •• ;io __,

PLENARIO

ARí. 399

Dê-se ao Parágrafo üní co do ArtigO 399 do Projeto de ccns t i 

tuição do Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte

redação:

",-----------""'".."'"""

EMENDA lP12263·5 ..". , '
tJ Consti tuinte IRMA R. PASSONI ) rr=..~t1~U
['J I (Tí2/'''oiã?]

fC;:':~~

1:Sii';Jã7lPlenário

.LuI~'~/~O~...;o/~uILO"'II;D

JUSTIFICAÇÃO

Art. 3118, aupr-ar-ta-is e ,

EMENDA lP12257-1-tJ nep~:ado DPLTON CftN.... BRAV....

i
i

I
I
'I
I
I,
I

!

As jazidas. minas e demais recursos minerais co,,,,
tituem propriedade distinta da do solo para efel

tO ce exploraçao ou aproveitamento industrial -

Os recursos minerais de qualquer naturezs,existe,

te no País, pertenceer à Nação Brasileira de i'orn;;

inalienável e imprescritível e. como tal, serao

administrados pela União.

parágrafo - A lei definirá a participãçao
do proprietário do solo no resultado da lavra

A exploração e o aproveitamento industrial dos

bens minerais depedem, respectivamente de autor!

zaç~o federal e da assinatura de contrato de 1§

'Ira, na forma da lei. dada a brasileiro ou a 53

dedade organizada no País, autorizada a funci.Q.

nar como empreza de minezação, que primeiro reque
rer a 'área objetivada. -

Art.

Art.

Art.

PASSONI

.~~~"Q/.o~""<l/alll'Cwl,,""

PLENARIO

Elimine-se os parágrafos 112, 2 12 e 312 do Artigo 199 do pro

jeto de Constituiç:lo.

EMENDA lP12264·3 ..". - __----.J r;r-";~'='tJ Constituinte IRMA R _ c...... ~Art 349, § 39, acrescente-se li. desaproprJ.á-los, quando

• eles faltarem ao curnprJ.mento da Lei. I
'

JUSTIFICftÇ10

o par~gt'afol c.omo está red1.gJ.do, expõe a med1.cJ.na pr2vada ã
vontade e aos J.nteresses da autorJ.dade, que pode cercear os lerítJ.

MOS d1.reJ.tos de seUS possíveis adversários

Plenário

EMENDA lP12259·
L-.l-_-"Deputado np.LTON C....N....J3R1'Vft
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JUSTIFICATIVA

JUS1.'IFICl.'l'IVA

EHEllDf. HODIFlCATIV!I.

lI! - 11 or.gõ:nn':açik" o íUnC1o:lna",ento atrJ.b,liçcz.s

do nenco Central do BrasJ.l e demm.s anat I tu.r,

çêes r mencec.rea públJ.cOb e peaveeee ,

El.ffir!DA l!àDIFICATIVA

Hodii'ica o caput do art. .. 303 que pass" a ter a eegudnbe rcdaç[;o:
IIArt. 3D) - A ãnbec vençâc do Estado no õcmfmo econémco c o I::~n.9.

póJ.io faJ.'-se-5:o quando reJ.l:v.anta interessa coJ.eti"o c;:igu.

JUSTIFICATIVA

no lOOmento cc que ~a c):cJ.'cita o apr!l!.Qratnento aO!:'Jc:-á
tico no te.r.L-o constitue.1onaJ, com a supressão de terlOO ass<3'_"":!.lhn
do constante no e.rtJ.l!O 1..$', inc~so I, da Cotlstitm.çco V~f,CiJt~, G.uc
deu fundall!E1ntaç~o para a cXIJedlção do decre ...ü J..16IT/ 7.l , qt:~ c::p ....n
priou o patrim5nio i'undiário das Ur-idades FcderatJ.va:l' da h:n:::5nla,

por nova redaçEo de seu correspondente artl.(;o 5"2 j in,~"'c:;o I do prn
jeto de Const:l..tUJ.ç:âo, não tem cabilrento a peI'!l!:l.l"'ência de tal molL
vagão.'

EHE'mA HODIF!CATIVA

DISPOSITIVOS E1:.r..:ItDftDOS ART. 277, INCISO I, .h!.otllI:A "CU

Acrescenta a palavra .fl.Oancoiras á al1noa 11CU do 1nC."1.'so I do artlgo
277t que !)aSsa a. apresentar a seguinte redação:

Art. 277 •• 0.

a)

b)

c) 'deis por cento para aplicação nas :,ogiõe.. llorte ~ Uordeslt::,
atra...'Ós de suas instJ.tUJ.ções financeiras oficia.Ú•. de fonen
to regionnJ...

JUSTlrrCJ..TIVA

,Há nccoo!:sidacta dl3 fOJ."el'?Jlzar e]!1 )01. os lequisitos b1:'lioos f J
pt'.rD t\ desi(;n~~i1o (la dL.~etorla de todas instituições or!cJ.ais :P:>1~~1\

se ovita1.~ o preencl1.1 ~nto de$ses carsos par pessoas incapac.itnd"ts I •

para o descmp:::nl1o dessas funções.

DISPOSlTIVOS EHENDADOS : ART, 328, nIC!SO IV.

Aãita ao incJ.:;D IV a seguinte c:=pNssão: 11 E demais instituiçõe:l t"J.
nancoirns cficlais. If

llova redação ; Art~ 320
I -,.o

rI -'00
III ,,~.

IV Requisitos par;: desig'mo;ão de c::wbr03 da dir~~o_

ria do Eanco Centrai de Brasil, e dCI01'> i.n~(ti 
tuições flna:'H~ei.rns ofic~ai..., beo COlJlrI SC~ ilJ:l),a
dimentas após o E1xercLc;'o do cargo.

NOvh r.EDAÇ~\O: Art. 328 - ••••••• n.n ••

I ..•.........•••••

11 - ••••••••

~DA lP12274·1 ..". -----,
Qonstiluinte ELIEL rlOpRIGUES

EMENDA lP12272-4
I.:J Constl tuinte EUEL RODRIGUES

EMENDA lP12273·2
~stituJ.nte ELIEL RODRIGUES

m-----------'nl~/lusrIWo;.g

t'

A emenda proposta dá novo arder ureeutc ao t.ex t.c , corneudo-

o rnaa,a l.ntel~gí\'el, peancaparmenee quanto DOS depÓbJ.tos das dJ.spon~

b11ulades de caaxa dos órgãos e ent.a.dadea lJ..g<..õas ao Poder Pl'bl1.cO

reeeeez , mantendo o Cl:'l.tér10 de exctueavaeeee dos depéc a.eoe de recur-..,
50S públ1.cOS em l.nstJ.tuições ueneéxaae oâacaua.s ,

A falt.a de de-CJnJ.ção, en Le a., de. orgêlIl1.zação, func.1.on::">'!Ienlo

e atr1bu~çõeb das ~nst~tUl.ÇÕCS fJ.nance~J.·1Js, pos51.bJ.11tou que iJlé o

I
wonerrto o Nanual de Normas e znsmucêce do Banco Central man ..cnha ert

branco o esp~lço ceeecveec à def.1.n~ção acbzc o BASA e o BNB, o que

tem ecameeêcrc ta enacocnos à atuação dos mesa-os

fC!~~;.'~

r~;"~~3l

ELIEL RODRIGUES

Art

Art

Art

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

As empresas de mineração aplicarão) anualment'a ,

parte dos lucros gerados com o aprovei temente dcs

bens minerais no mumc ípao en cujo território e§
tiver situada a mina, em at Iv roaees eccnômí.c e scej;

manentes não relacionadas com a mineração, c::mf=:i.!.

:\::'~~~:~e~e~:~~ o, crccedmentcs relativos a I
prospecção, pesquisa e eprcve i tanento da aq.ra 11,

subterrânea, bem como as normas de fiscalJ.zaçâc

destas at1v~dades

A União, considerando o interesse nac rcnat , pcc~

rá instituir o r eq ime de monopólio estatal peca I
a pesquisa, acrcvertenento e ccne r c í eLí zaçãc de I
qualquer recurso mineral existente no subsolo do

país.

Tal política de monopólio é parte de una política :1 EMENDA IP12271-G Uf~~

de minerais estratégicos, de f Iru.da e'n lei , envo.!. m- ,-----------,
vendo eorovet tanentc , produção e comerc rat í aeçãc 1 ~tlJi.~nt"",-,E"Lc=',"EL:...-"-Ro~n~R-,,JG~U:::E=-S --,

fnt er-ta e externa de todos os bens eroere.ts do t:=P L E N A K I O n •.u-/u_,b"'~'o"uJnb

Brasil que sejam estratégicos para o seu crépr ro I
desenvolvimento e para a ccnentdace !nternac•.fl I I
na.l , I:lJEND'\ t10Dlr'ICATIVi\

A lei definirá o imposto e a indenização pelo DISPOSITIVOS C"ICNDADOS Art. 284, Parágrafo "'nico

direito da lavra a serem -paqoa pelos executores Altera o § "'n~co do Ar\:~go- 284, que passa a ter iJ segul.ntc 'ru-
dos monopõ1J.os, bem como as suas distribuições

I
daç50'

entre a União, os Estados , o Oistrito Federal e
os murtLc Ip Lcs-, Art;''l284 - •••••••••••

Parcela da cota-parte da União referente ao i~ I §- tlna.cc - As d~sponl.bl.ll.dades de caaxa da trmão, serão de-

posto definida no parágrafo anterior I será obr}. I pceaueeas no aenco Central do Bres1.l. 1\5 dos órgãos,

gatóriamente , des t i nada a realização dos Levae tp I ou eneaõeees do Poder públ1.co Fec..:!ral, dos, Estaços,

mentos geolõgicos básicos do pais, conforme for do na.s t r i.tc reclinal e '~os rJum..cf.pao s , bem CO'II:;' eas

estipulado em lei. empresas por eles cont.rol03ails serão dapo:JJ.t",àd$ em

Os executores dos monopólios estatais de bens ll'l1 I i 1nstl.tu~ções bancéxaea oâacaec.s cespect.avca às suas

nerais aplicarão, anuef-nente , parte dos lucros áreas geográf1.cas, xeasaãvacos os l.mpechnentas de

I I,gerados com os seus acrcvet tecentcs nos mmí c I natureza cperecacnaj, prevae tca em lei.

Pi os em cujos ter'rit6rlos foram r ea.I az adas -

I::suas lavras, em atividades econômicas permane!!

tes não relacionadas com O objeto dos reacect í.ccs I
monopólios

~r~. O petróleo existente no território nac ronat , aI ,

----... incluída a Riat.a[orma. cont rr-entaj e ccepreeomocs

t.~d;S-oSWdrocar;~netosnaturais, ccns t t tan p:r.E. I
priedade da nação, que exercer-é monopolio quanto I
a sua exploração I produção, reflno,industrial!z.§!. :
ção e comercialização. extensiva dos seus cer Ivado's I

O instrumento para o exercício deste monopólio

são Petróleo aras í Je i rc S/A - PETROBRASe , fIOS s!:o

teres pertinentes I as empresas que compõem o SJ.S

tema Petrobras.

eonsti t IlJ.nte

D:Lsposit1.VO Suprll::1.do Par5c::rafo 30 do art. 303.

Par:tsra:o ]n s.ul!.n,:udo: "/-s e=;tresas públicas, as socicri.:::.dcs de ec~

nOI:ll.a 1:ll.sta e sa fundações nio poderilo <;.o:::ar de bcnefíc:l.oas, pr1.":l.J..§.

[;1.0S ou suhvl:nções não extensí"e:l.s, IHlrx.tari:lIllente, :is do '>elol 1'r1;.

vado."

Art. Fica vedado à Petrobras firmar contratos ou accé
dos de qualquer natureza que representem alien:!
çãc , associação ou tornem ambiguo o poder de dec}..

são e gestão sobre o monopóllo bem como a parti

cipação em seus benefícios.

~~icam reservados os atuais monopólJ.os estatais da

U?ã'nra-e-olol-t-ros-mrnerais radioativos

t:r1EHOA MQDlrICi\TIvA
DISFOSITIVOS I:"ENDADOS. Art. 3;'8, Inc~so III

AdJ..ta a? Inc~so III a segu~nte ·e::..pre'3são: "e. demil~s 1n~titu~

çõ~s fJ.nancel.ras ptíbll.Cas e prl.vüdas".

JUSTIFICA~IV"

EMENDA lP12270-8
(l

r,r n""N...'.."",

A supressão do parágrafo 39 e recot:lend"lda f:lce seus ter-

nes1rec a necessãn.a ação reguladora do Estado no docínl.:t eco

nõmico/soc1.al, no exercíclo do papel constitucional de l.Rter"'Jediar

a roa11.:<:õlção dos dlre:l.tos e 1lherdõldes fund<1r.lenta1.S do C1.dõldiío, I'0r

se tratar de l2atérlOl de legislação ordul.irla 0:, prlRcJ.po11cente,por

confl1tar coa os ternos dos art1.&os 277, inc1.so I, a1ínc"I "C", ?54

e parâCrafo UIUCO, 466 parâgrnfo 19 e 330, ,\ue estabelece";! prerro&.2

tivas e privJ.let1.os ns 1.nstitlll.çõcs f1.nanCe1r1s ofiC1al.S, na 1.ntr-r"

l:Ied1.açno, ll'oV1.nent1ç:'o e apl1.cação de recursos pübl1.coo;, no exerci:

e1.O de "\trlbul.ções ja consatradas, indelet:;ive1S C! 1ndlSSOC1.nVc.1s ..!c.

o;o:uo; ObJct1voS 50C1.;11.o;.

De outro ~e&"In1,.ações..cs.(:"\tals dC5er"lnenh"\... rel~
V"Intl. {unç::'o soc1"11 na ?rcstaçã'o de scrv1ço essenciaIS ii l'opulaç1C1,

1I1"um1S coa ri.'õjlon511Itlld.1ao: .1crc'icld, no prOjLto da ConstltulÇ:ia-.

-"Irt1.to 12, lnC150 I. a1Inea "C",,\ue por seu llIcrlto, n10 poden ser

re,l1.~ad.'5 pelo S.. tor l'r1.v"lúo.

A'lsl/1l,eventua1.'l \1I_nr-Iíc1oS o;uhventõeo;. IH' eXlsttren,II=i(\

I
f'oder::t ser credltados ãs orcan1.:?:ações e 51.n a ~opulação a 'fUe Serve::!,

r::r,.=iQ ··HI1.0r do obJet1vo soe1.al dos nesnos. Adem;ll.s, a 1.ntcrvcllção

do r!lt~do 1\0 dor-in1.o cconi;~:t.l;o SI'!. f;l: "'penas '1u"Indo o 1.nteresse \'r1.

vatl'l n10 se l'.ltln1.festa.

I
I

I

I
I

I

I
I

A lei definirá o rateio da indenização entre

união, o Estado e o Município.

A compeUncia da União, estabelecida no artigo =!!

terior, poderá ser transferida eos Estados, e'n

cujoo territórios estejam situadas as jazidas ":

nerais, através da lei especifica para cada ES':2

do.

A lei estabelecerá a mceruaecêc pelos !n...est!ne!!

tos reat Iaeoos a ser p<l~a à emfl1;'es:a d'" -ueer ecão
que realizar à. pesquisa do qecõsct c mineral tr<:n~

formar do-o em jazide , e Que, ent.re tantoç oãc reaJo:

~ará B S/Ja lavra, em face de desacordo com a

União.

CO'llpete à União legislar. sobre a geologJ.a, as rl

Quezas do suosoloy.-.as atJ.vJ.oades 00 setor min&;!

ral -------

Tendo el'l vista o interesse nâcional, os contratos

de lavra com enpresas de mJ.neração que tenhan

participação de capitai estranQeJrg serão, prevJ.2

mente, submetidos ao Congresso Nacional.

independentemente de autorização, municípios

podem legislar, no Caso de haver leis federais e
estaduais sobre a rratéria para supnr-Ihes as ~~

flciências ou atender as peculiaridades loca~s, '
desde de que não dispensem ou dlmJ.nuam as
exigências I ou, em não havendo legislação federa.!
e/ou estadual e até Que estas a regule, sobre

geologia e as atindades minerais relativas

materiais de construção de uso imediato na coro~

trução civiL

As enpresas transformadora~ tle bens mJ.nerais prj.

mários de Qualquer tipo, anualmente aplicarão par

te dos lucros obtidos COI') ~sta atividade indu;
tria!. em empreendimento direta'llente relacio'3CC

com o setor mineral, conforme dispuser a leJ.

País e a geração de novas reservas l'linerais

O produto da arrecadação do imposto único sobre

minerais será dlstribuido entre a União I os Est.§l

dos, O Dlstrlto Federal e os municipios da seguI,!?
te forma~

a-) de~ por cento para a União

b-) setenta por cento para os Estados e Distrito

Federal
c-) vinte por cento para os municípios
As cotas da União e dos Estados serão obrlgatóri.a
mente apUcados diretamente no setor mineral

Compete à União insb tu ir um imposto sobre mJ.n~

raIs e seus respectivos produtos metalúrgicos

químicos.

O produto da arrecadação do im(:losto referido no
"caput" deste artigo será utilizado pela união I

visando aprofundar o conhecimento geologico do

Parágrafo _ a lei de f m í râ as condições para a

renovação do cont.ratc

A lei estabelecerá os mecanismos cont ra tua i s mio';
mos que assegurem ao País a defesa de seus Int~

resses, bem como da sociedade brasileira

A empresa de mineração pagará uma indenização à

União, pelo direito da lavra do bem mineral, def.!

nido caso a caso, sendo, contudo I levados em ccn

ta, entre outros, a rentabJ.lidade e o nível
exf's tênc í a de renda econômica pura.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art

Art

Art.

Art.

Art.

Art.

Art. Satisfeitas as condições estabelecidas em le~, en

....--::...:.-:---tre as quais a de possuirem os necessários servi

ços técnicos e administrativos I os estados pass.a

rão a exercer dentro dos respectivos terr~tórlos

a atribuição de fiscalização das atividades miné

rárias e complementar àquela realizada pela Umão.

Art. Compete a União instituir um imposto ÚnJ.CO sobre

minerais relativos a extração I beneficiamento,ci.!.

culação, d!strlbuiçl::ío e consumo dos bens minerais

de qualquer natureza.

Art. A lavra dos bens minerais será objeto de contrato,.
por tempo determinado, nunca superior a 25 anos,

assinado entre a União e as empresas de mineração
obedecidas as disposições da lei.

Art~uolão,-te-rícíc;';mvista o interesse do pais, e r-c

_-- exercício da soberania nacional sobre os recursos
minerais, poderá recusar-se a assinar contrato de

lavra com empresa que tenha a aar t tc rpaçãc de r.::!

pi tal estrangeiro, ocorrendo, então I neste casa I a

Inoeruaaçã,.. prevista no artigo anterior. l-
Art. A minuta do contrato a ser assinado entre a Lru ãc

e a empresa de mineração será publicada no DJ.á=J.O

Oficial da União e no Olário Oflc!al do Estado em
que se situa .a mina, com a AsseMbléia Leq í s Lat ava

respectiva tendo um prazo definido em Le r para ~

vocá-Io para exame e de1J.beração

• Parágrafo - somente será autorizada a funei.Q

nar como euoreaa de mineração a sociedade Que t,!'!

nha, no mínimo, 51% do seu capital pertencente a

brasileiros ou a pessoas Jurídicas de cern t aj i[1

telrarrente nacional, não podendo, os acionistas cu

contratos sociais, transferir poder decisório aos
eventuais sócios estrangeiros e/ou assegurar aos

nesses a sua direção administrativa e técnica
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Emenda AdiLiva

Acrescenta novo Artigo ao Título VIII c~pHulo III
Artigo .. I\s aplicações das Instituições Bancárias, em re!.>lões

com renda inferior à media Nacional, não poderão ser

inferiores aos depositos nelas captados

~.QillY!l

A definição d2.S insht\liçõcs financeiras oficiais de rcr-en
to reg::.onal co co repussadcr-as dos recursos ad'rcaonaac dcs taneccs às
regiões Iicr-te o Iicr-de s be é uma gr rantda de sua des tanaçâc ao apc.ío t

e sus íentaçâo ~n'i atJ.tddadcs eupresardaãs : a forlil~<;ão de i'lfr<::u

eaí.rubura econonuce , co.r Imo. continua rencvcçoc ata-avos do processo
dinâmico de an,ort.uação/reaplJ.caçd'o do crédl.t~.

cernen~es aos penS10nl.st,ss, eos eposen~edos e à Previdêncie So:::1el

A prevIsão cansbtuclo"al d~ Ull capítulo onde estejall

conseg.;edos direitos, garailtias e pci.,c!pios constituctone1s con ..

JUSTIFICATIVA

Esta emend? vem atender ao clamo.. dos eposentedos e pe.,!!

sionIsta do Estado d.} Pernembuco Ad?meis, foi apresentada em meu

nome, no entanto, toda a fornulação foi d;;o 'Associeção dos Apo'3eh':~

dos e l':Iensionista de Dernambuco, C,bInete d.} Asse:;:soria es Drga,iZ

ções populares e pela Associeção de H.:J:,edores do Jardim Jordão

II - ig,Ja1d~.de de cata da pensão a ser receb jde pe I e viún com

o último valor sa Le r LsL da raLec rdo , n20 podl~ndo ern -renhu
me hipótese, esta cota ser i"ferlor toa s;lérlo nfn lmo v!.~
gente i

lI! _n2~ Inc.rdê-rcre da nel1htliJI t rubut c ou e,»prés~lmo clmpu1só

rio sobre os ve Iores de pensêo e de ,poseõl:edorie

IV - recebfeento de oeosêo pelo cônjuge sobrevivo mesmo q.re
venha e ccnt.re í.r metr ímôní.c ou união e s t.éve L]

" - recebImento acfc s epc senae acs , por t e.npn de serviço, do
s ...'láruJ <"amíll.ai

'11- iguelde.:le de vat ices de pensões e epcsentedc c cs s , indepc~

dente de ser o seq.rreda tre~elho,l.)r rural ou u-beno ,
VII a pe rt íc rpaçêc , respeitado o critérIo de prop);c!.on?lid!

de com os t.raaatbeoores na at í.ve , ne administre;S:.:I de

ccoãcs e ent rd edes de Pr ev í dênc Ia 'SociaL

Art'.....( ) - cons tde ce-idu-se dependentes d a Pr evâdêncoa Social.

1 - a esposa, o narido inválido, e comp,n"'eira m;;>nLda há
mais de 5(cInco) encs , o filho de qualquer sexo menor de

21 anos ou Lnvé l i.do

P2'rê;;Jrafo ürucc ..Os filhos do seaurado pens t o-üs te ou do ap.2.

sentado, meio: de 21 anos, terão direito b assistência m!

dica, meatc que não tenham I!nclJl, cem a arev.tdêncí.e 50

cbl

Art. ( ) Os i 'icepe ae , r-e ebe eâc de Pr-eví.dênc te Social as pensões

que lhes rore-n devt fe s , "'ind; que en tremite:;ão estejam

os p:ocessos de tutela e custe to.

Art. ( ) Sará úntco o s t st.e-aa de Previdê,d." scetar , no 9rasll,b:lm

como o 01?11,) do; eeoertcrcs , n20 se "Ido admitida dJ,scrimin~

çãe de cue tquer nrde n

Art ) O descunpr ínento dos preceitos es t ebatecfdcs neste c,,"pIt.!!

lo sujet tarã e administraçã::l pública à O?çã:l prÓ;Jfl.e, e

impllctorá na reepcnseaí Lí.dade peneI e civil de ?.Jtorid",de
e q'Jem se pOSS::l imputar e omissãorr;:~~~OJ

G~~;7J

EMENDA AOITl\}A

DISPOSITIVO E~IENDAOO Artl.go 89

o princípio da isonomia, que deve regular as relações do Estado

com os cidadãos, obriga-nos a apresentar a presente emenda, como ror

ma de garantir ao servrdor aposentado uma exts tênc i e digna JLst!. ri:
ca-se, assim. o § ta.

I
Justifica-se o § 2!2, ante a necessidade de corrigir imperfei:;ão •

dos beneFícios orev.ídencí.ãr rcs , quando discnmina o cônjuge sub r-evr., ;
vente homem, que nada recebe quando da morte da segurada I

- -I
Ora, se entendermos a pensão como retrib_uição à contribuição do :

segurado da previdência social, como Forma de seguro. durante a sua:

vida profissional, o benefIcio deve ser concedido, independent~rente:
de quem sobreviva I

"parágrafo único - O servidor aposentado com proventos proooI

cionais, que venha a sorrer invalidez permanente por doença grõive,

contagiosa ou incurável, terá direito a proventos 2ntegrais,

Forma da lei ..

Acresça-se ao artigo 89, do projeto de constitUl.ção,o segul..!!

te parágrafo

o artigo 343, do Projeto de Constituição, dispõe que "a s aude é

direito de todos e dever do Estado", corroborando o que estatuído no

artigo 12, I, b , que considera a saúde um dos atributos da pessoa hu

mana quevccnsubs tanc ram o m.írumo necessãr rc ao pleno exercício do di
reito à existência digna" -

Ocorre, dí turnanente , Que aposentados são infortunados com rnva ,
invalIdez permanente, sendo certo que seus proventos, muitas das ve ;

aes , não bastam sequer para tratamento médí.co e remédios, nade re s
tendo para a sobrevavênc re Familiar.

JUSTIFICACAO

§ 22 - O banefIcLc de pensão por morte, atrl I
bufdc ao cônJt.ge sobrevivente ou aos

dependentes, cc rresccooer-é à total idade dos

salários, gratif2cações e vantagens do segu_
rede raf ec rco ,«

EMENDA lP12279-1
tJ DEPurADO JORGE LEITE

r;-r ••• rOI'Ult"o<:.·.l:o

~-;;;~;'-:J

~~~J

E1lENDA UDD!FIC'.THA

DISPDSI1'IVOS ElXlJLl.DDB: Ani'. 284-

A~tel'a o caput do arto 28lt que passa a ter a segui.. te rsd-ª

ção:
Al'\.o. 28!t-A execução rãncnccare, do oi çenento da Unito '3crd. cfetuac.e I

pe.Lc Tesouro rracao-ie'l., tenuc 001',0 pI;':'mcs pagadcz-es o Ban .. I
00 do Brasil e, nas ãreat, de sua r-espcc tãva juri::d.l.ç:=:o, os

Dancos Rc.siomas I'cder-aâa ,

.TUSTIJ?JM1..12!l

O BlW e o BASA foralll cr-í edoa pare. oerem os Age'ltes Fanan ~

ce1ros do Cevemo Federal no Nordcate e na 1u'a~ônin. respee tãveccnto.
de farsa a contribuirem paa a o processo de nc cenvoãvtrrcntc dac_u~l~s

regiões, não so jus ta.rãcando , portanto, o aliJall'ento dos cesc os do
processe dr- captaç::o e aplJ.caçâo dos r-ecur-sos público!> em suas r-eu-.
pocuí.vas regi.ões. Por outro lado, o avenço ne s áreas de CO[lputaç~ol

o cceuní.ceçêc dÜo condições I dcnta-c da mesma eficiência d.d!!d...'~stra
~ t;i.va, para diversif'ic:::.ção dos agentes paSE.dores.

~--"'"'"""""""""""""-----i
~ PLEN~RTQ_J

EMENDA lP12276-7
PJ Con,titu,nte ELIEL RODRIGUES

er;I:~'~ J
f:E!';y;;] EMENDA lP12280-5

tJ DEPurADO JORGE LEITE

tJ EMENDA DE PLENAR~c~u.,O/«" u.o/su,<o"..do

JUSTIr'IC[tTIVA

"Art 356-

o tratemen:'o dlscrimin?tó:1:J dispensado pela 113gislação

presente a tod<! esse categorIa de brasileiros têm os levados a um

Estado de misé ..ie abs")luta, lev'n-jo ao :,desprestigio soclel um org:=.

nisllo público com competêncl.e institu:::ional vol-:.adr~ ê s_"'Usfe:;ão

des necessidades essenciais d,>que1es que, embore i.,atlvos ou de!)e~

dentes. contribuíram, direta ou indiretamente, na constituição de

é uma edgên:::ie inafastá/el.

O tratamen':o dlscriminatóri:l ~il.spenSi?do pe:~ legJ.sleção

presente e tode essO? categorIa de brastlelros têm os levados a um

Estado de misé.ia abs31uta I lev·..,:lo ao ,.desprestigio social um org~

nisllo público com competência institucional vot ..ad .... à sé'tlsfa:;ão

das necessidades essenciais d'queles que. embora i1etlvos ou depe.,!!

dentes, contrIbuíram. direta ou Indiretamente, na cClnstitutção de

fundos 2 5erem utilizad,)s no Futuro

A adoção do sistema único de Pre"'idêncla Social, sem

tret2'me...to difere lciado de qualquel: 'la:u,eza, bem como"e unicidade

do ,plano de benefícIos é outra reivindicaçêo legltima:1a, dentre 0o!:!.

tras, pela linha evolJtiva na legislação com,?ar~jJ

Finalmente, e p2':-tlcipa;ão de ...posentados e tlenslonistas

na edministração d,~ órgãos e entid...d,~s da Prevldência Soc].e1 sig"1

fica o forte:lectmen~o do reg lme democrático,' onde a part te:tp~ são

dos segllentos interessados nas orglo' I~smos públicos é um" nota esse"

ções populares e pela Associação d.~ H.:J:-adores do Jerdim Jordêo.

A previsão canstituc!Q;"Ial d~ Ull capitulo onde estejall

con3ag.;ados direi tos, garantias e pd,c!pios con3t1 tuc tona is con

cernen~es aos penslonist,ss, aos apose,,:'edos e à Previdência So:::ié1

é uma c;.igên:::ia inafasté ,e1.

Finalme"lte , a pe:-tic1pe;ã:l de eposentados e tlenSIonisteJ

na administração d~ órgão5 e entidad'JS da Prevldê.,cie Social si9"!

fica o Fortalecimen:'o do regime dem9crético, 'onde a perttctpa;2o

dos segllentos Interessados nas org"ll~:;mos públicos é uma not.a esse'

A ado;eo do sistema único de Previdência Social,

tratame,to dI fere lcledo de qualquer iatu'rBza, bem CQmo a unicidede

do ,plano de benefícios é outra reivindiceção legitlm!!:ia, dentre o.!!

tras, pela linha evolJtiva na lsgtslação comjl"r~j~.

Neste mom~nto em que o congresso constituinte se reú,e,

ciêl.

fundos e 5erem utiliud,)s no futura

r=""~~TiRJJ

fui~'ãLã7J

~,

Inclu"'-se eiI Projeto de Constirllu;ão o ART.

com a-s".Jutnte redação) <.":JlAcL:.. ~ 6.eh

JUAREZ ANTUNES

O artigo 343, do Projeto de Constituição, dispõe que:.

"saúde é dIreito de todos e dever do Estado", corroborando o qL~ e~

tatuido no artigo 12, I, b, que corlsidera a saúde um dos atr.:.bu!:os

da pessoa humana que "consubstanciam o mInimo necessário ao pleno

exercIcio do direito a existência digna".

Ocorre,diuturnamente, que aposentados são inFortunados CO'll

invalidez permanente, sendo certo que seus proventos, muit8S oas

vezes, não bastam sequer para tratall'ento médico e remedios, nada

restando para a sobrevivência familiar
O principio de Isonomia, que deve regular as relações do E~

tado com os cidadi:los, obriga-nos a apresentar a presente emenda ,

como forma de garantir ao servidor aposentado uma existência o.:.g
n,

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDA0 O Artigo 91

Oê_se ao artigo 91, do projeto de Constituição, a seguinte redaçªo

JUSTIFICAÇ~O

"Art 91 _ O beneficio de pens~p por parte, atribuido ac

-cônjuge sobrevivente e aos dependentes,corre~

pondera à totalidade da remuneraç~o, gratl.ficações e
vantagens pessoais do servidor falecido."

A presente e."1enda visa a corrigir imperfeição das pensões cone$;.
didas em razão da morte do servidor público: a discriminação qlJandü

o cônjuge sobrevivente é o homem, que nada recebe.

Ora, se entendermos a pensão como retribuiçãO à contribuição'

feita pelo servidor, como forma de seguro. durante sua vida profl.s_
siona1, o 'beneFício deve ser concedido, independentemente de quem

sobreviva

JUSTIFICAC]tO

FMENDA AOITIVA__ OISPOSIÇOES TR~~SITl1RI.:\S _ 'l":<1f..tdc I

.c.""'o/e~"""o/sUs.Q"'.do, ~

PLEN~RIO

EJI'lENDA lP12281-3
[!J

r.r---------- TI'foJ."..",o.~.o

rr.::~;~

fu/~RiliJ

d....!:!...2...!....!.rrCIlTIVA

PlENARIO

Há necessldtlde de que haja lrstrumenta legal que
impeça a.s Instituições Bancán2s de continuarem (!yer{ enC:ü p~

pel concentrador de renda, com a transferência dr.. poupançil

das regiões CQrn renda inferior a média nac~onal para o~tras

de maior desenvolvimenlo, cano hOJe 2CO~ especialmente com
a redc~privada no processo de captaçdo de depós2to / ap1J.caçdo

de c-rédito

CMLlfD1\ HODIrICll':lVlI,

DISPOSITIVOS CIl.EtlDADOS Art. 32B, IncJ.so I

EMENDA lP12277·5
GnstitUintc ELIEL RODRI!fl$r"S

EMENDA lP12278-3
f: DEPUTADO JORGE LEITE

... EMENOA EDITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 356

Acrescentem-se ao artigo 356, do projeto de constituição, os s!t

guintes parágra Fos:

NOVA REDAÇÃO Art. 328 - •••

I - 11 autol.J.zação p<:ra o funcJ.onamcmto das J.nstJ.tUJ.

ções fJ.uanceJ.ras, bem corno dos cstabelecJ.lil!mtos

de seguro, p::avJ.dê-ncJ.a e cap'ttalJzação, assegu

gurado b.r. J.nstJ.tuJ.çõe's bilnciÍrJ.as ofJ.cJ.~J.!;
a todos J.nstru-ncntos de mercado íJ.nanceJ.Lo.

AdJ.ta ao lncJ.so I a seguJ.nte e>pres")~o: "<:lssc:!urado dS J.ns

tJ.tuJ.ções banc:árJ.as or:tCJ.aJ.S aceSSO a tocos J.llstrUmE.lltos de merca

do íinanceJ.ro".

r.T '~I"...'D/.O"....Q,J"S.O"'••.l:o

tJ EHENOA DE PLENARIO

rrr------ .C.,"~'o/eD~.. olDJ'~"D~'.';:O' _

Há nccessJ.dade de se assegurar aos brln~CoS oíJ.CJ.aJ.s o acesiO:O a
t:odos J..nstrumentos de mercado fJ.n(\nccJ.ro dl.sponíveJ.s pelos l:w.ucor.
prJ.'vados, para pcrmJ.tJ.r. especJ.almente e.os bancos r09J.ooaJ.5 COJr.o o

nr.slI e o BNB, o pleno desempenho de suas fU"lções. lILualmente cl:se ...

bancos têm dJ.fJ.culdarlcs de captaçüo da reCUl.bOS c atcnd~mento - do

crll~~csarJ.ado e pl.odutores dessas regJ.ões manos desenvOlvJ.das por n50I' ,r,po«m de aéesso a d,vorsos ,"sLrumentos do mercado hnon=ouo.

§ 1º _ D aposentado com proventos proporcio-

nais ao tell'po de serviço, que venha a

sofrer invalidez permanente por doença gra

ve, contagiosa ou incurável, terá direito a
proventos integrais, na rorma da lei.

Al't. - Sei'eO asseglJrad03 :!os pensionIstas e ap?s-:'1':adr)~, es

SiM constdera:ios :ll 1el, os seguint:lS dlreltos:

J - equlp:na ;1.'0 sel~n:>l e r ~2'jrJste das apos'~ntad')::~as e pe'1

sões segundo os índices 'aplica::ios :!os se1l?no;; dos tre';;
l,adores nê' a::'Iva. -

podendo o povo apresentar suas rea,is prof)ostas, os seu'3 represen-

tantes con~tltulntes têll o d.. ,er je levar adiente es S!HS mais le

gitimes reivindicações, sob pene .:Ie fugl1 d:~ funções que lhes fo-
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PLENJ\RIO.

Senador COIlSTlTUIflTE JUTAHY MAGAlHAES

Senador Constituinte JUTAHY HAGALHÃES

"§ 29 - A legislação do Imposto de Renda incidente sobre as

pessoas físicas adotarã os seguintes critérios:

I - sobre rendimentos oriundos do trabalho será aplicada a

liquota proporcional c01.ncidente com a prevista para a tri

butação das pessoas Jurídicas; e

Dê-se nova redação ao § ~ do artigo 49:

"Art~ 49••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA

DISPO$ITIVO Et-sENDADO: art. 270 do ProJeto de Constituição.

§ )lo!. fi. cr.íação de novos Estados, ben ccn o desmembramento, a

incorporação ou a fusão dos já existentes cepeoderãc da
aprovação da maiorIa absoluta dos'croaoaos reles dO!'!!.
cHiados, em referendo convocado por iniciativa do Co!!
gresso Nacional, medIante resolução eorovaca por ZI3

(dois terços) de seus membros".

11 - sobre rendimentos correspondentes a ganhos de capital,

como tais considerados aqueles provenientes de lucros obti

dos em transações imobiliárl.as e operações de investimentos

nos mercados de capitais e de valores mobiliários ou nas

bolsas de mercadorias serão aplicadas alíquotas progressi-

Emendaao Projeto de ConstituIção da Comiss~o de sIstemat.!,
zaçãe ,

Acrescente-se ao art. 270 (Título VII, Capitulo I. seção

III - Dos Impostos da união) o seguinte dis~ositl.vo. renurnerando-se

para §§ 3Q ~ 59 os atuais §§ 29 a 4l?:

.:usrIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Trata-se de fixar corro regra geral para criação, desme11br8l'le!!.
to, Incorporação ou fusão de Estados a necessidade da aprovação da população

diretamente envolvida, por meio de referendo, bc-r como a aprovação da conjunto

da sociedade bra:;ileira, por via do Congresso Nacional A presente Emenda con

siste na incorporação ao texto do Projeto de Constituição da cceassêc de Si;ti

matização de dispositivo consagrado no artigo 73 do ProJeto de Constituição do
Partido dos Trabalhadores

9:/-
Dê-se ao art. -±ra segulnte redação:

q1-
"Art. ~T - A Câmara Federal compõe-se de até quatrocentos e oitenta

e sete representantes do povo, eleitos. dentre cidadãos maiores

de dezoito anos e no~~exércício dos direitos políticos. pelo sistema

proporcional em cada Estàdo. Território e no Distrito federal, na

forma que a lei estabelecer" •

EMENDA lP12288·1t: VITOR BUAIZ E DEl'AIS CONSTITUINTE;; 00 PT (v,de vmo)

PJ EM::NJA DE PLENAAIO p.c"'A",'cou,nio/.uoçou,u.o

EMENDA ADIT VA ~ ]i:
Inclua-se f'l.<ã. seeec 11, do capítulo,..!'" , do TItulo IX.

Art.. - Fica asseeucaec ao trabalhadon inativo. urban.o e ru

ral, o mesmo nível de remuneração que usufruía quando em atividade.

Parágrafo primeiro - Os proventos de inatividade serão re

vistos, na raesma proport:ão e na mesma data. sempre que se modificar a

remuneração dos servidores da respectiva categoria em atividade.

Parágrafo segundo - Nenhuma contribuicão Drevidência incidi

rá sobre aposentados e pensionistas da preViqên~ia.·nem sobre eles ze

cairá quaisquer impostos quando comprovem não dispor de outra fonte 
de renda.

A emenda visa a manter o sistema proporcional que vem

sendo tradicionalmente empregado no Brasil com o melhor dos result.,!

dos Entendemos que a volta ao sistema Distrital constitui verdadei

ro retrocesso político com evidente aumento do clientelismo e d-;;

poder econômico, além de trans fOrmar O deputado em mero procurador

de grupos. Vale aduzir que o referido sistema já fol adotado durante

lon€~s anos em nosso País, e gerou tantos abusos que teve que ser
abandonado Reimplantá-lo na atual fase de nosso processo eleitoral
implicaria em InjustIfIcável volta aos anos do passado

Não é -iueec que trabalhadores que 'Cassam a vida dedicadas ã
trabalho ve-íen-se depois dã aposentadoria, su-reãecs ã degradação de

suas vidas. cuja qualidade ,á é comorornetida pelos baixos salários vi
gentes. -

A emenda assegura aos inativos o mesmo nível de remuneração

em atividade, cuidando de impedir a incidência do fisco e das contri

buições nzev·idenciárias aos inativos.

JUSTIFlCACÃO

EMENDA lP12290·2
(!Jsenador JUTAHY MAGALHAES

eMENDA lP12289·9-

,."... flIfO/,"...""'.ção --,_--,

r.r ...U ..<o/cou.. 'ão/.U.OO~'Ule ..,

r;r--- fuTO/..un' ....çlo
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EMENDA lP12291·1
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fABIO RAUNHEITTI

E."1ENDA MODIFICATIVA

DISPOSI'l'IVO E!1ENDADO: Art~go 424 do ProJeto de Const1.tu~cão.

Dê-se ao Artigo 424 a redaçac ã5ar-xo. -com

a su;.ressão dos artIgos 425,426 e 427, nos terI'lOS do Art. 23, §<

2Q de RegJ.IJento Interno.

"Art. ';24 - Os ínc~os têM d1.rel to ao tlSO E

à posse das terras c::ue oc.Joar.: e à -:.:-eser-

::~::::,s~~n:::::l.;;:::a:O:i:;a=::~:s:s~~ I
petindo à União a pro't.ecâe desses o;':s, po::- I
Meio de orgão própno. I
§ lQ - Os atos que envolvan interesses das

cOIi\unidade~~ndígenas terão a par-::icipacão

obrigatérl.a de órgão federal próp:=lo e: do

Min~sterio Pú!::ll1co, sob pena de ••uhdade

§ 29 - A exploração das r~,!uezas m1rlE:ra~S I

em terras 1.nãigenas obrIga ã dest1.r.ação de

percent.ual nos resultados da iavra er:. oane

freio das co,um.dades inõ::::genas e do õ"lelO 

amb~ente, na for.. a da lei".

A intervenção o::.rl.catõria do 'lln:.stérie p,j

bl~co eM toéos os atos CTue interessarem às ccnunldades ~nàí(':"'''as

resolve. da íorma IllõllS eíiclente e concreta oessível, a d1..::íCI1

questão da tutela dos d1.reitos dos índIose·da inev~tãvel l?>.plora

ção de rIquezas mInera~s nas t:erras que ocupam, conforne o l.ntere~

se nac1.onal.

Substltu1.u-se a expressão "dire~tos or~g~nãr~os" j
do caput do Art. 424 por outres cal.S cons1.stentes, no aue d1.:;:.

respeito ã proteção real dos dire~tos e inl:eresses das cQ;;lunl.dade
indígenas.

A supressão dos artigos 425, 426 e ~27 tornou-se
inpe=10sa, "OS temes de Ar~. 23, § 29, do Reginento Intern:=:. I

VI _ soperecâc das des~9ualdades e d~ :5cr1

mJ.I:iaçÕ2S re;icnais, socã ec s , r-aca aa.s e re

1J.910sas" .

A prIncipal ec-tceacoecêc soare ee-ues in 
sere a Idéia de Un grupo i.soaeôo no ccnjunec da sociedade, com o

cultivo de valores culturais próprios e SUJeito às si.as própr1.as

regras de ccexaseêncce eoca.af , Nen nesmo as comuna.dades ~ndíge 

nas poden incluir-se "esse ccneeaec , pOrque a le1. b::-as;l.le:'ra aem

pre lhes ões t anou o principio da igua:!.dace de ciCãc.s.nIa, cert~

mente en cO"lcições espec:!..als àef.U"J.àas em estatuto próprJ.o. Todos

são bras í te i r-cs e, era consequência, as d:!.scrininações só pcõerão

exã s t i r em função de preconcea tos outros, como. por exerap Lc , =a 

c1.al. Daí a necessidade da "Iiuãança proposta pela prc.s<=m:e it..e ....da

redação:

JUSTTFrCACÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ancãsc VI, do Artigo 372.
Dê-se ao anc í sc VI do Al:t~go 372 a segUl.nte

"Art.. 372 - -----------------------------

JUSTIFICACÃO

Das vlolênc~as com::rãrlês aos pr~ncípios

unavecsaí.s de da r-ea no , nennuna pode ser mais ~ntolerãvel 00 que

aquela que revoga o dareacc adquam do ou o ato Jurídico perfe~

to. O Artigo 426 não faz outra coisa,ao estabelecer sanções re

troativas nas relações prl.vadas, por sanar. sem nenhuna Justif~ca

çâc , pois só os adqu~re~tes de cea-eê podem a.nvccex o direi to'

adqu~r~do. Quem, por exemplo, se anves cí,u no dOI:ÚniO, posse, uso

o.u ocupação de terras indígenas através de fraude. eane í eçêc , es

telionato ou qualquer outro vãcac ansanâvaj pz-atra ccu ato !lUlo .E.!.!=:
n2-J~ E, portanto, não é t1.tular de nenhum da re i to adquar-a.do ,

o que demonstra, ainda vez, a OCIosidade do Artl.go 426 e seus

parágrafos.
A .emenda é apresentada cor- respaldo no Art.

23. § 29, do Reg1.mento Interno da Constitu~nte

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E.'1ENDlIDO: letra f ào ancaso 1'11, do Artigo 12.

supr1m;-se da let:J:a !. do anca.ec :tII,do Arti-

90,12 a palavra~.

A 1.nclusão da palavra~ no C.iSpOEitIvo

cue se nuex arrendado sugere a eXJ.s;:ênc~a de segmentos dCI'",ográf::.

ecs ain~a não easorvadcs no contexto geral da sociedade brasile~

ra. E, por ISSO, ao invés de instituir uma garantia, estaoelece

aaeeceoca eções peem.caoses , una vez que todas as etnias histor1.

eamence ~dentif1.caãas Já foran lncorporadas ao patr~nõn::.o nu-iene

e SOCIal do País. :e fundaMental, pois, eÀcluir a palavra~

do d1.sposit~vo obJeto da presente emenda,

nnO/"uSl"<e.&Ci.o

JUSTIFJ:CACJ\O

I? PLENÂRIO

EMENDA lP12286·4
fJ

EMENDA lP12287·2f= fABIO RAUNHEITTI

r;r--------""••."".,,'.----------,

P'l PLENÁRIO

EMENDA lP12285·6tJ fABIO RAUNHEITTI

fJ PIEM'UO

I _ acrescente-se o seguinte item ao art. 270:

"Art. 270 Compete à União instituir 1npos;os

DEPUTADO MARCOS LIt-tA

Plenário

l:a'UTAOO MARCOS LI~lA

bre:

II! - do produto da arrecadação do imposto sobre ml
nerais do País. setenta por cento para os Estados e vmte por
cento para os Municípios t nos qoais sejam produzid:J5 os mine
rais.".

As atlvldades mIneradoras ou empreendIMen

tos lIgados à produção de energIa hIdraúlica eM terras Indígenas,

desde que desenvolVIdos por empresas rlgorosamente brasl]elras ,

não podem cnar rISCO algUM ã segurança naCIonal Como se sabe, o

monopólIO ou IntervenClonlsmo estatal no domínlo económlco, con

forme estatuído no caput do ArtIgo 303 do P"ToJcto, só se JustIfI

ca para atender ImperatIVOs da segurança naclonal I\sslm, sem a

faculdade de delegar, quando Julgar convenIente, as operações de<;

se monopólIO, na- forma prcvlsta na presente emenda, a UnIão pra'ti

cará Um mtenenCIonlSmO condenado pelo próprIO proJeto, como qucs

tão de prIncípIO A emenda ora ap~esentada se JustIfIca. p01S, p;

ra reparar esse confll'to. cUJa pcrmanênc~a será causa de contro:

vers~as e dcsgastes preJudIc~ais ã es'tabIlldade das ~nst~'ttl1ções.

II - ecreecente-se o seguinte Lt en ao art. 277;

JUSTIFICAÇJiD

VI - extração. circulação ou consumo de minerais
do país, enuneradas em lei, imposto que incidirá uma só
vez sobre qualquer dessas operações I excluída a mcaoêncfe 5.2

bre elas de outros tributos. 11 ;

o texto do Projeto de Constituição, ora sob aprer-Ie-
çDo do Plenário da Assembléia Nacional ConStituinte, suprime co

Sistema Tributário Nacional o imposto único sobre minerais do P;.':s I
(lUM). de competência da União. absorvidos os fatos incluídos no se., ,

campo de incidência pelo imposto sobre operações relativas a Cl.rc_-

I
'

lação de mercadorias e sobre pres taçües de serviços (ICMS).

2. A atividade de mineração é regida por lei rede ra La- ;
plicada igualitariamente em todo o Territ6no Nacacnafvcepenoe-iec fr.

exploração mineral de concessão da União Assim sendo. a carga t:_

butária incidente sobre a atividade também deverá ser de ccmpe t ênc i s

federal, a fim de assegurar.complementaridade à POl!tiCã mineral ::=

País.

,. O ICMS é um imposto regulado por lei estadual, que •

se for aplicado à produção mineral com regras estaduais dí reeencca

das. provocará desigualdades flagrantes no tratamento fiscal p=.:=.:

produtos iguais Muitas vezes um mesnc corpo mineral se es tenae ece- :

da fronteira de um determinado Estado, si tuação na qual un nesr-o C;""

I • mineral, proveniente do mesmo jazimento, poderá ter carga trLauta- '11

ria di ferente quando de sua exploração.

4. D lU'" é. por definição. um imposto único e excLuac-

vo , ou seja. incide uma sé vez e exclui a cobrança de qua Lque z C_-!
tro tributo sobre as operações por ele alcançadas. Com a trens rcr-j, ;

çUo em ICM, o bem mineral ficará sujeito à carga adf c Lona I de cutrcs

Iepcs tos ou taxas, o que poderá inviabilizar certos empreendtmenucs ,

. e_ função do tratamento tarifário desigual ou atp "'--"'0 de carga t:.:.

buUria

EME/IlDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ArtIgo 427 (caput) do Projeto

Acrescente-se ao caput do ArtIgo 42" logo
a seguIr. o segUInte inCISo, que tOMará o número I.

"Art. 427 - •.••••••..•• " ••• ••• •

I - A Unlão poderá atrIbuu a empresa pn

"ada de capItal naclonal, medIante 11

cença, concessão ou autorIzação, a rea

ll.zaçâo das :;.tlvIdades enumeradas
caput: deste artIgo."

"Art. 277. A União entregará:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~9o 426 e ..seuj; parágrafos

Suprimam-se o Artigo 426 e seus parágra _

No projeto de Constituição, elaborado pela comissãc

de SisteMatização

fos.

,."... TUTO/JUIT'f'C~;:O

Essas, as razões que justl ficam a emenda aditiva ora

s. O IUH recolhido tem aplicação destinada ao fomento

da atividade de mineração, ao passo que os recursos oriundos do IC"!

Uill aplicação genética. isso implica, de forma in:::lireta, em cerca

de benefício para o setor, já carente de recursosvccns íderanda que,

entre outros, todas as empresas es tacuars de mineração em a t í v í daca

velem-se dos recursos oriundos da parcela es t ad.raã do IU~I (70%), dos

quais são dependentes para sua própria subsistência

OO'UTAOO MARCOS LIMA

JUSTIFICATI\'A

proposta.



Assembléia NacionalConstituinte e 1275-

comparti

arrecad.!!,

p:r;'~~~~

C;;;'~JJ9J

'~"""'O'~O~.. oJ./I"'C.~I".O

pLGl\JA'RIO

JUSTIFlCAÇll.O

~ justo que os munic!pios nras í.tet ros
lhem da aplicação dos recursos do FUD, cuja estimativa"da

ção situa-se, para 1987, em torno de Cz$ 120 bilhões.

As administrações municipais são os maiores res
ponsáveis pela prestação de serviços públicos, e devem· par:t1clpa;

do processo de investimentos e reapareihamento urbano indispensáveis
h eficácia dos planos sociais.

2C.TOIJ~..lt'c••• e' --,

4')
As modificações propostas aos Artigos 407, ..40-7 e 413

interligam-se e justificam-se pelas necessidades de :
- preservar a vida humana e de submeter
os recursos natueaa.s a um conceito de ex

ploração racional, resultado do uso de

tecnoloqias aproor.íedes ,

Da mesma forma, há que se defJ.nh:. 'quais os servi
ços que deverão ser financiados pelo FINSOCIAL na pauta de descentr;
l1zação. •• -

Art... - 00 produto da arsecacaçãc do emprl!!.
timo compulsório para o Fundo Nacional de Oese!!,

volvimento O valor correspondente adote por

cento será destinado ao Fundo de Particlpaçl(o
dos Municípios."

~

- potenciar a preservação ambiental - com

a unificação entre corpos de defesa civil

e de pkanej amentic r o conceito de defesa

da vida abre a possibilidade de criação

de organismos mais coraofexcs e _.atuantes

sobre a questão ambiental;

- de prover os recursos exigidos pela em

plitarde e intepsidade dos programap de d,!

fesa e recuperação ambiental. '

-Art... - 00 produto da arrecadação da contr!

buição do FINSbcIAL setenta e cinco por cento

será destinado ao Fundo de Descentraliz.ação, p.!
ra o custeio da eever.sãc aos Estados e MuOic!

pios de serviços de educação, saúde,al1mentaçlo,

preservação ambiental 1 defesa civil e refor••
agrária .. e. vinte e cinco por .cento será i~tegr.

_do ao Fundo de Participação dos Municíp.to;4 -

Art. 413 - Fica criada a contribuicão de Defesa da

Vida, de competência dos Estados e perte!!,
centre em partes iguais a Estados e Munic!

pios, e incidente sobre atividades ameaç!,

doras à cadeia de vida útil, conforme re

gulamentação em Lei Complementar.

No artigo 57 do ~projeto, substitua-se o item
IJ:I pelos seguintes, renumerando-se os demais:

JUSTIFICArÃO

Essas necessidades são devidamente atendidas pelos me

canismos introduzidos pela Emenda, o que a torna digna do acolh!

mento pelos nobres Constituintes.

Introduza-se o seguinte preceito nas Disposiçtles

Transitórias do Projeto de Constituição:

EMENDA lP12298-8
~ Senador Constituinte JUTAH'l l-lAGALIIÃES

Um dos mais graves problemas do Brasil contemporâ

neo é fora de dúvida, a excessiva concentração fundiária enquanto

qrande níimero -de brasileiros não dispõem de urna parcela mínima de te.;.

ra para trabalhar. Fato que se torna tão mais dramático quando se con

tata que a maioria dessas grandes propriedades rurais se mantêm ocio

sas ou sem e~ploração adequada. ccnsequêncí.a funesta desse \ desajuste
estrutural é o (êxodo rural, o deaem reao a violência a b

num conJunto de outras pragas abominaveis.

Consciente de que, neste momento histórico, a no
va Carta lAaqna não pode deixar de enfrentar, ecreaceeneaee tão sé

rio desafio, de cuj e solução depende mesmo os destinos de nossa de
mocracia, elaboramos a presente suj eseac ,

A nosso ver é impostergável uma neecrma Agrária d~

mocrática inspirada em principios de Justiça Social e que, por as sc

mesmo, deve ser, constitucionalmente, considerada objetivo inquestio
nável de toda a Nação. -

Il - Oferta de serviços e ações de núde. tod.

a população, de forma igualitária, segundo as suas necessidades;

III - destinação de pelo menos 12% das receitas

fiscais da União, Estados e Municípios e 25% da Contribuição de Pr~

vidência e Assistência social ou, no mínimo, o equivalente em recur

sos de outras fontes de financiamento, na forma da lei.

Art.. 318 - A Reform~ Agrária, instituida mediante
princIpios de Justiça social constitui objel:ivo nacional e para e

xecutá-la, de forma de~crática, a União, simultãneamente,promoverã:

.I - a desapropriação da propriedade terri toria! ru
ral improdutiva, pagando em dinheiro as benfeitorias úteis e necessá

rias e em tIt.ulos especiais da .dIvida pública, com cláusula de atual!
eaçâo, resgat5.vcis no prazo de vinte anos.... o va10r da terra nua;

rI - a discriminação das terras publicas federais,
objet.ivando desenvolver projetos .se C?lonb;ação, oficial ou particu

lar, e o assentamento de trabalhadores com vocação aarIcola •

Parágrafo Onico - Decretada a desapropriação, na
forma do Item I, poderá o eXpropriante requerer em juízo imissão i-me

diata na posse do imóvel, limitada a contestaçao a discutir o valor
depositado para sua indenização.

JUSTIFICAc-Jl:n

Substitua-se o artigo 316 de MMoproJeto e seus pa
rágrafos pelo segu'inte dispositivo: -

JUSTIFICAÇÃO

É indiscutível que todos têm direito à saõoe: e~

te é um direi to humano inalienável. Mas a saúde depende da ação do

Estado, daquela do próprio indivíduo, dos grupos SOCialS (famJ.liares

profissionais, culturais e outros), des condições do meio ambiente, l

do nlvel de educação e de vida, em geral, da população O que se pr~

tende é resguardar, no texto mandamental, a ação efetiva do Estado,

definindo o seu dever de proteger a saúde de cada um e de todos, ho

mens e mulheres indistintamente. E-não .significa originalidade alg!;!

ma, todas as Constituição estrangeiras que expÚcitaf'l o tema refe

rem-se ao direito à proteção da saúde t o que é concreto e factível.

O cesenvcfv ímentc dessa ação protetora é a med.!,

da da garantia do direito afinal resguardado. Três aspectos devem

ficar estabelecidos a nível da Lei Maior, os dois primei;os porque

traduzem a aspiração popular, e o último porque toda e qualquer ação

depende da existência de recursos próprio.

Já definiu a Organização Mundial da Saúde que

lia saúde é um estado de completo bem-estiar físico e mental". Ademais

os principais problemas de saúde contemporãneos podem ser resumidos

na defesa da vida, no resgurdo da integridade física e mental, na erradi

cação da fome e das endemias que assolam e degeneram as populações t na pr.Q.

fllaxia das doenças, reduzindo Seus fatores de risco. ~, portanto,

isto que o Estado deve garantir de forma eficiente e eficaz E ainda

Que tais benefícios Se estendam a todos e a cada um, indiscriminada

mente, de forma equânime. Finalmente, garantir-se o orçamento míni_

mo essenclal ao desempenho desta nobre missão. Povo híg~do, Pais

forte e poderoso. O Brasil precisa crescer, mas junto com seu povo!

rr;;;~;'~

crw~;JEJ

A supre~são dos art.1.gos suprac~tados obje
tivam a preservação de eenaeeeee de formação prof~ssl.onal e

de eeeaaeêncae aoca.aL, sem fl.ns aucee eavcs , cxaedas pela 1.n1.

cde t.ave peaveee do ccuércae e da l.ndústr1.a, e que são custea

das pelo empxeaaza.adc através de uma contr1.l;lu1.ção calculada

sobre a folha de saaéraee, sem onerar o ~;~alh~dor. A folha

de salár~os é apenas um xe reeenca.aj, para cálculo da ccns cxa>
bU1.ção.

O texto do projeto, entretanto, no art1.go
336, est1.pula que a folha de eeaéeacs é base excãueava da

lIIegur1.dade aocaeL, pro1.bl.ndo que sobre ela ancada qualquer
outra contr1.bu1.ção, prejudicando, dessa forma, as encadaâes

a) o artl.go 336

b) o parágrafo énaec do artl.go 337

c) o art~go 487

d) o art.1.go 488

supxamam-ae do proJeto de ConstJ..tuJ..ção:

EMENDA SUPRESSIVA

PISPOSITIVOS EHENDADOS: Artl.go 336, parágrafo ÚDJ..co do art~go

337, art~go~ 487 e -saa.

JUSTIFICATIVA

• vo e11m1.na SESC, SENAC, SESI e SENAI, que ficarl.am sem recur

sos para sua manutenção.
Estas entidades vêm, há ma:J.s de 40 anos,

prestando relevantes aervaçca de formação prof1.ssional e
•••istência social para trabalhadores em todo o Brasl.L.

sl'io elas que preenchem lamentável lacuna

exãeeenee , de1xada pelo Estado, nos campos' da' educação e as

.iatêl1c1.a social, -oferecendo ao trabalhador a sua fam!.l.1.a,

aprendi'zãgem para o trabalho, aperfeiçoamento de mão-de

obra, 'l.ntegração na lI1.da .sccaaã ,

Escolas, -gab1netes médicos dentárl.os,

reataurantes l ginás10s de esportes, colônia de férias, tea

tros, S80 colocados à disposição do cOll'lerc1.ár~o e do indus

triário e de suas famílias em todos os Estado:s da Federação~

.Preservar SESC/SENAC/SESI/SENAI, -é medl.da

de inteira justiça, eceavc pelo qual estamos propondo .a su

pressão do artl.go 336 qt..e, eoebanadc com os demais d1sposi

tivos emendados acarretará a fonte de ceeea.ee -destas instl.

tuições que são patrimôn10 do trabalhador.

Dê-se ã alínea "c" do inciso V 2 do artigo 17 do ProJeto

a seguinte redação.

"c) na hipótese de greve, caberá às orBanl.Z8çÕC5 de cla~

se resguardar os da.red'tca ccnseaeucdcnaas de rereeares , racdaerrte a a

doção de prcví.cêncaes que garantam a manutenção dos ae rvaços ccns i de

rados essencdec,e , conforme def1.n1.ção do Congresso Nacional."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICACAo

Constitui medida de maior Justiça distinguir-se a tributa

ção incidente sobre o produto do trabalho assalaria~ e aquela que

deve atingir os ganhos obtidos com a exclusiva aplicação de capital

Tal norma merece ser escrita na ccnstaeurcêo para evitar qu

perdure a situação atual, que confere tratamento fiscal Ldênbí.cc a

fatos tão distintos e contribuintes tão diferentes.

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHJ\.ES

tJ PLEN~RIO

~_-.,. TnTonU''''lc.r;.o

hlrágrafo Único - O Estado garante este direi-

Os artigos 407, 409 e 413 passam a· ter as seguintes r~

111 - estabelecer diretrizes gerais de ordenação
de seu território obJetivando coordenar o desenvolvimento urbano e
rural;

_ IV - disciplinar o aproveitarrento e a preservação

racional dos recursos naturais e do I'leio ambiente, bem como a produ

ção, comerci,alização e utilização de aaroto}.icos e Clemais insumos
químicos;

JUSTIFICAC'].O

Na elaboração da nova Carta t-faana, uma questão

que precisa ser revista é a da competencia leaislativa dos Estados
Membros extremamente esvaziada nos últimos vinte anos. EI'l certas á
reas especIficas como preservação ambiental, saúde pÚbltca, educação

etc. torna-se imperioso revitalizar-se essa com,getência - fundamento
mesmo do Estado FederaL

Ninguém desconhece que, em nosso país, os recursos

naturais, embora abundantes, esl:ão sendo progressivamente dizimados,

mercê das Mais variadas atividades predatórias. E isto. sem que os E,!

tados possam participar como agentes coadjuvadores da União na prote
ção jurídica do tIlais valioso patrimõnio nacional. -

De iqual sorte a utilização, produção e comercial!
zação de aarotóxicos e demais insumos qU!micos, pela sua complexida

de e pelos danos potenciais que representam para a saúde pública: ne

cessitam de um alargamento no campo de sua disciplina legislativa. -

Assim, respeitadas a especificidade dos diversos.
casos e as peculiaridades de cada região, só obteremso um refo;oço na
defesa permanente de interesses tão caros para a vida de nO;0808 con
cidadãos

pr;~;;~

f!7.?i':?JBJ

Art. 407 - A defesa da vida num ambiente sadio e ecol.2

gicamente equilibrado e com os recursos na

turais SUJeitos à raCl.onal exoloração, con

siderada patrimõnio público, é um dever do

Estado e das Empresas, e uma obrigação
cial da cidadania.

Art. 409 - As ações de análise, planeJamento, fiscali

zação, preservação, controle ambiental e de

fesa civil constituem um sistema único ;

integrado de intervenção do poder público
na defesa da vida útil centralizado na

União e integrado por órgãos ~ ... competentes

dos Estados e Municíoios, e incidente sobre

atividades ameaçadoras ã cadeia da vida

útil, conforme regulamentação em Lei Comple
mentar. -

dações:

EMENDA lP12296-1 '"U.- ,
I: Senador Constituinte Jutahy Magalhães

Modifica os textos dos arts.343 e 344 (T IX, C.

lI, seção I), respectivamente pelo. seguinte artigo e seu parágrafo

único ~~~ (n ~<
'J Art.343 _ A proteçã.o à saúde física e mental

do homem e da mulher é um direito de todos os indivíduos, um dever

do Estado e uma obrigação social das Empresas e profissionais atuan

tes na área

I - Políticas públicas que contribuam para a de
fesa da vida humana e integridade flsica e mental dos trabalhadores,

erradicaçrlo da fome e das endemias, e redução dos riscos de doenças,

to mediante:

f l.negável que ao trabalhdor deva ser ganarrta dc o Lavr-e

exer-cIca,c do direJ..to de greve Parece-nos, contudo" ser também eV1.de!l
te que esse dl.re1.to encontre seu linute no momento em que atl.nge d1.

l'e1.toc outros que a Carta Magna assegura ao c1.dadão

Por essa razão propomos a 1.nsersão. no tex~o const1.tu

ciona1 2 da exigênc1.a de que os próprl.os trabalhadores assegurem a
cont1.nUl.dade dos serVl.ços necessários ao go;o dos referl.dos d1.reitos.

Consideramos, da mesma forma. que deva caber ao Congre,!
so Nacl.onal a responsab1.ll.dade da defl.nl.ção desses serviços, conside

rados essenCl.a1.s.

EMENDA lP12294-S '"u.,-------,j f';:~;~
tJ Senadou JUTAHY MAGALHAES - - -
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VI _ Tribunal Superior de Justiça, Tr.ibunais e JuIz(ls

dos Estados, do Distrito Federal e dos 'terri't6Z

rios:
VII _ Tribunais e JuIzes Agrários.

~;w.·~
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PLENARIO

Consti tuinte MAURO BENEVIDES

Dada a modifJ,pação proposta na JUstiça Federal,
criação dO" Tribunal Superior t'ederal, fica pl:ejudicado o dispositi
vo _cuja supressão se sugere.

JUSTIFICACAo:

teso

No l'rojeto de Constituição da Comissão de Sistematização

suprima-se o art. 206, renumerando-se os demais.

Recursos.

JDSTIFlCAÇ1iO:

Altere-se a redação da letra s- inciso I. do artigo 220

do ProJeto de constituição da Comissão de Sistematização paze a se
guinte:

Aderp.ais, para poder funcionar a contento. a Corte Onica

haveria de alcançar proporções gigantescas. tomando ares de verda
deira Assemblêia, sendo desnecessária, por óbvia. a demonstração

dos inconvenientes desse gigantismo.
t importante observar-se que, de satda, Já seria insuf!

ciente a COI1pOsi..Ç~.?'1.l'1~tlfm~ d_e:. 36 membros, prop~sta para o 5upe~ior

Tribunal de JUstiça pela Comissão de Organizaçao dos poderes. So no
atual Tribunal Federal de Recursos, de que surgiria aquela Corte,

existem 27 Hinistros. de nada adiantando. na prática, acrescentaree

se apenas 9 membros, pois os recursos especiais oriundos dos Tribu

nais de Justiça de imediato congestionaram o Tribunal Onico.

De outro lado, para que não continue o Supremo Tribunal

Federal sobrecarregado de atribuições. seria de todo conveniente

que os mandados de segurança e habeas corpus iMpetrados contra atos
de Ministros de Eostado continuassem na competência originária do
Tribunal superior Federal, ecee incumbe, há quarenta anos. ao Trib,!!

nal Federal de Recursos, com resultados plenamente satisfatórios.

"Artigo 220.

I -

a]

bJ de dois juIzes. dentre os membros do Tribunal SUperi-
or Federal~

JUSTIFlCAç1i.O:

Propõe-se a divisão do Superior Tribunal de Justiça, su

gerido pela cceu.esêc de Organização dos Poderes e de s.í.s tene de 1,;,0

verno , em dois Tribunais, a saber, os Tribunais SUp'eriores Federal

e de Justiça. O primeiro, como conseqOência da descentralização da

segunda instância da Justiça "E'ederal, antiga aspiração da respecti

respectiva carreira. que se justifica em face da extensão continen

tal do pais e do ccaseeeãcneaenec existente no Tribunal f ederal de

Trata-se de adequação face à emenda proposta ao artis.J

Quanto ao Tribunal superior de Justiça, ê proposto

função da alteração da competência do supeene Tribunal Federal, que

passa a ser. basicamente, uma Corte Constitucional

Pela proposta que se oferece, as questões oriundas das

Justiças Federal e Estaduais passarão pelo crivo dos Tribunais sUp~

riores, J:'ederal e de Justiça, antes de chegar ao Supremo Tribunal

Federal, em hipóteses mais restritas.
Aoprimeira conveniência da criação desses dois Tribu_

naí,s , ao invés de um só, está em que, embora aej am as mesmea leis

• processuais. são diversas as questões Julgadas pelas Justiças Fede

ral e Lstaduais, em razão, principalmente, das pessoas. sendo,

pois. diversas as experiências hauridas pelos magistrados de carrel:.

ra. federal e estadual, que integram, maJoritariamente. essas Cor-

191.

PLENARIO

EMENDA lP12305-4
ê' Constituinte MAURO BENEVIDES
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t'A ECU~"~:"~ E CULTURA

SENADOR AUREO HELLO

blema da sIndrome da Def'iciência Imunológica Adquirida _ AIOS _qua~

do os órgãos públicos, liderados pelo IUnister!o da Saüde,utilizam,
de forma intensiva, os meios eletrônicos de comunicação para int"ormar, alertar e

orientar à população sobre as preCauções capazes de evitá-las.

OUtra situação diz respeito à prescrição do soro fisiológico

casos de desidratação

Quanto aos agrotóxicos, o supra mencionado parágrafo incide

mesmo excesso .CQmeça pela impropriedade semântica desde que o nome consagrado

nos meios técnicos-cientIficos é o de defensivo agrlcola, para defender os "ege-

la como a mais adequada.

A população genérica de sua propaganda, sem ressalvas, causaria

perdas irreparáveis ao produtor rura1 e ao abastecimento aUmentar da população

e de matérias primas para as indústrias.

"Art. 404 - •••••••••••••••••••••••••••••••• , •

I li - É, vedada a propaganda COMercial de medicamentos,. .
:formas de tratamento de aau ãe , tab"~ :bidas

alcoólicas e agrotóxicos

Fica desdobrado em parágrafos IR e 2R o parágrafo ünico

do Art. 404, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematiz!

ção.

Em algumas unidades federativas, cono agora ocorre en Uato Grosso,

Mato Grosso do Sul e Goiás. os órgãos do Jlinistério da Agricultura. sollladas às

Secretarias da Agric~ltura, instruem os agricultores, através de rádio e televi

são, sobre o uso de técnicas e de defensivos agrícolas no combate às nuvens de

gafanhotos que ameaçam destruir toda a produção deSSes Estados, podendo se este!!

der aos Estados vizinhos

POlas razões aqui apresentadas e por outras ';;ituações simUares,a

vedação do Artigo 404 causaria graves preju!zos à sociedade, jusUf"icando por

conseguinte a presente emenda.

tais de mazelas tais como pragas, doenças e ervas deninhas. A "A.B N t. _ Asso

ciação Brasileira de Normas Técnicas", considera a denoninação defensivo- agrIco-

PLENÁRIO

são procedentes 05 destaques do legislador constituinte

em relação à propaganda sobre os tópicos enunciados no parágrafo

único do Artigo 404. Entretanto, torna-se desaconselhável inserir'

no texto constitucional uma proibJ.ção de larga abrangência, sem de!

xar alternativas ao atendimento de situações complexas, em que

propaganda torna-se Ulll instruhento de defesa da éoclcdade

• A proibição das f"ormas do;! tratamento podo;! contr~rio.r i!!

teresse f'undament~1 da sociedade. Neste instante, temos o grave pr,2

f 2r - A lei de1""inirá quais c s produtos considerados

agrotóxicos dentre os. ee rens rvca agrlcolas

quaiç as formas de -tratamento de saúde que

enquadram na proibição do parágrafo anterior."

SUb'Stltuil-se o art. 353 pelo scgul"t.:l

"Art. 383 - As cmpr-c s.c s ccreer-er e r a , Indu:;:

tI" l/ll 5 e agI'"' i cc- I olS são r-eenceeéve I s pe I o cns I no fund"mt:nt'i I C I
pré-csco I .... gr<ltu 1 to de seus empregados e dos r-e spcc e Ivos- J~p{,..n-

dentes, il pnrt I" dos ;r:;s c ne s de Idade, llIed Icut;e a ~'Ü"Uto.H1C:.iCl I
de esco l es Pr-~pr-IOS, concessão de bcl ea s de estudo ou ccn t r-r bu r-.

ção com ..o sal~rlo educação, na forma da lei. H

JUSTIFIi:,\ÇÃO

É pr-ec I so não dup I Iecs- me Ios por-e il obte!!.1

ção dos lnesmos fins, a~OI··ovi::it"ndo-sc a rede fi'l>lca eXI'>tcntc, PB.

rol rilclonüll::ação de 9~stos e ot:m,::ação de rcsultildos." bel s a

de estudo COnst I til I mcd I da descentr<lll :oldo~..}, C<1p.l: de <It I nn i r I
esse obJct IVO.

EMENDA lP12303-8
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EMENDA SUPRESSIVA •
DispoS1.t1VO Emendado - a'l'tfgo 232 e seus ~-ai~

r o Estado democrático deve respeitar as crenças, convicções

e filosofia educacionais da familia, não lhe ampondc uma instrução em

choque CO" seus principios, pois constitui direi.t;o natural dos pais

a escolha: da educação que pretendem para seus filhos.

A Assemblêl.a Nacional constaeuante vem consagrando, a

través de suas daver sas fases, o prlncipio que defere ao t-l1n1sténo

Púbhco funçõ~s singulares, vedando-lhe a representação Judl,Clal e

a consultona Jurídica das pessoas JuridJ.cás de da re a t c públ1co Em
verdade, tal sc eueçâc , ele absoluta conformidade cal!' a dcut r-rna e a
jurasprudêncaa, Já ê encontrada nos Estados. Faltava ã umâo a ado

ção deste pr mcIpâc , fato que var sendo subs t antuvadc CO'll o advento

da Procurador'n Geral da umâc de que trata o a'r t r.go 186 do P'rc j e t c
de ücnst rtauçâo ,

Com ejeatc , do art1go 231 ao 234. a matéria neles ccn
tuda versa sobre o MINISr.enIO pOnLICD. Caracterizado e$tã. naqueles

daspcsatavcs , que ao M1n1stér10 Púbhco ancumb arji não o procuratôr.!

o da gepâbt rca , mas a promoção da Justiça, ace-rcada esta de todas '

as- garantias âns t r tucaonars que não silo devidas ao exercício da Ad

vcçac í.a , Vê-se. então, que a t'rccuradcr ra Geral de; Rcmíbhca tende a du

saJlareccv da 11.nguagem estrutural da máquina es-t a t a L, vangundc ,J OE.I
pressão MI~ISTSRIO POBLICO como a fórmula subs t.an t ava dcflnldora da

inst1.tu1ção que abriga os prcacecr-es de .Ius t rça , S aas am nos Esta

dos, há de ser aSS1m na umâc ,
Neste sentadc se drrecacna o Projeto e, em razão das 

to, ao cuadat- do l>1J.nl.stér10 Piib Laco , em nenhum mcncntc , nas dl,SPOS1

çêes permanentes (artigos 230 a 234), o Relator referiu-se ã Pz-ccut-adq

ha Geral da Repfib Laca , Sena l.mpróprio faze-lo. O t-hUlsténo Público

não recebe o prcciiretêrac da umâc e, aanda quando o vem exercendo, em

evidente con'tradição com a dou t r-ma e a jurispTudêncJ.a, o fato se rev!.
la insustentihel e esdtúxulo. E.. onde não há uma ProcuradoTl.3, nâc P2.

de haver procu·r~dores e nuaec menos um "Procurador-Geral da Repúbllca'!

Assl.m, o ':cawt'''' do ar t i go 232 contêm daspcs rçãc de~

provida de neccss rdade , posto que mcpcre salvo no scnt rdc de prcser

ar uma incongruênc1a
Por .1gual, os :l.nC1SOS que acompanham e J.ntegram o ar-o

Uso. - Cumpre"ã le1 (ordlnárl.a ou complementar) def1nJ.r a lnCUll1bênC1a '

e qUQm VaJ. Cheflsr o MJ.n1stêno Públ1.co. Além disto, o artigo 231. em

seb S l'l, separa e ind1vudJ.a1J.za cada Hin1stêr1.o Públ1co No § Z'l dis
tingue os Hinl.sterios Púb11.cos, 1ndJ.vuallzando-os mais aJ.nda. O artl.go

230, em seu § 1 9 def.1ne "a :z.ndependênC1a func10nal" como um dos pnnci

pios instJ. tUC1.ona1.S do Min1.stério públ1.co. E, depo1.s. vem o artlgo 232

eta seus l.ncl.SOS 1 e II para subordlnar e sujeitar os dema1s J.linJ.stên

o~ Públicos ao MinJ.stérlo Públl.cO Federal, como se' esl:e fosse suner10T

aos Min1stêrl.os Pübl1cos Ele1toral, M1lí tar, do D1stnto Federal e dos

err1tôr10S e dos Estados.
Esta .Emenda, pois, corrige 'tais J.lPperfeJ.ções do Pro]!.

to e retJ.ra do mesmo a expressão "Procurador~Geral da Repúblll:a", por

lmpróprla na citação em que se encontra dentro do art1g0 232 que deve

ser suprlm1do.

Suprima-se. por desnecessário e por cont.er natêr ra per
tinente ã ãegasfaçãc ordmârda , o art1go 232 e seus ~;ã'f-e-s -

"Art. 371 _ A e,ducação. direito de cada um, é dever do Esta

do', respeitada a opção da familJ.a."

Dê-se ao "caput" do art 371 do ProJeto de constituição, da

comissão de Sistematização, a !seguinte redação:

f' Plun.r,o

EMENDA lP12301-1
f' Áuruo 'lu 110

substitua-~e a redação do art. 187 do ProJeto de c..onsti

tuiçSo da Comissão de ::'istematização pela seguinte. JlIantido o

pectivo parãg-rafo único:

Art, 187 - são órgãos do Judiciário:
I _ Supremo Tribunal Federal;

II _ Tribunal ::.uperior Federal. Tribuna.is ~egi()nais J:~~

dera.is e Juizes Federais;

111 _ Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regio-

nais do Trabalho e JuIzes elo Trabalho,

ZV _ Tribunal Superior Ble!tora1, Tribunal.. kgl.onaiB

aleitor.h e JuIz.. Ebltot"ú.;

Y - aupe:d.or 'l'ribunal Milit.ar e Jube. ri111ta.t••,

Constituinte MAURO BENEVIDES

No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza

ção, Cap! tulo :r.v, que trata do Judiciário. modifique-se o ti tulo

correspondente ã Seção IX, e dê-se ao art. 229, que lhe pertine. a

seguinte redação, renumerando-se a Seção e 0$ dispos'ltivos subse

qUentes:

u~~;;:CE]

f?}ii'~ãmJ

Constituinte MAURO BENEVIDES

sECI<o ;á=
Co Tribunal Superior de Justiça••

Art. j%~- O TribUnal Superior de Justiça compõe-se de,

no mInimo. trinta e cinco Ministros vitalIcios, com mais de trinta

e cinco anos de idade, nomeados pelo Pres!del}te da República, sendo

dezenove dentre magistrados da Justiça EstadUal ou do Distrito Fed~

ral e Territórios, oitó dentre membros do gJ.bistério público estado!!

PLENARIO

EMENDA lP12307-1
l"

ty;~;~::cE"J

Ci2i~~Jã7J
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TiTUL~ IX
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CA ErU;:.\çX~ E CUlTU~.\

"I - democrilt i =aç~o' do acesso o pt.'rma

nênc I <l em todos os n j vc I $ de cns I no'"

JUSTI Fló:AÇÃO

É prcc, so 9<lrilnt I r o acesso c pcrrr..lnên

c la do ;11uno em qu l Jquer ~r.tlu de eos I no. A gestão é de lloltU=

reza técnlclJ. com pro~ Imento rcgul..lrncntado em le91:e.lo':ll;ão Pl"2
pria, conforme il nll.turc:a JurfdiciJ de entidilde rni:lntcnQdOro1

do!! C'scola.

Substituir o incls~ I do art. 372 pelo

segu Inte:
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julgados,

gencia;
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§ 29 _ At;é que se instale o Tribunal Superior de Justiça
o Supremo Tribunal Federal exercerá a competência a ele atribuída.

JUSTIFICAçAo:

Tomando-se por premissa a criaçâo dos Tribunais Superio

res Federal e de Justiça, p:rocura-se, nas dispos,ições transitórias,

efetivar de logo a idéia," a fim de que não fiquem os dois Tribunais

Superiores e os Tribunais Regionais Federais apenas programaticamen

te previstos "nc papel", o que não consulta aos elevados interesses

da Justiça e dos jurisdicionados.

No Projeto de Constituição da Comissão substitua-se, no

TItulo pertinente às Disposições Transitórias, a red:ção doa , arts.

447 e 449 pelo seguinte:
"Art. 447 - O Tribunal Federal de Recursos fica transfoE

mado no Tribunal Superior Federal, aproveitando-se nele os Mini~

tros daquele, inclusive quanto á respectiva direção, que completarã

o mandato para que foi eleita.
§ 19 _ Ficam criados 05 Tribunais Regionais Federais cera

sede em. BrasIlia, Rio de Janeiro, são Paulo, Porto Alegre e Recifer

devendo o Tribunal Superior Federal determinar-lhes as respectivas

juri!:idições, elaborar as listas trIplices dos candidatos à composi
ção inicial, e promover-lhes a instalação no peaeo de seis

contados da promulgação desta Constituição.
§ 29 _ Até que se instalem 05 Tribunais Regionais Fede

rais, o Tribunal Superior Federal exercerá a competencia a eles a_

tribulda em todo o Território Nacional.
Art. 449 - O Tribunal Superior de Justiça será instala

do, no prazo de seis mese; contados da promulgação desta Constitui

ção, pelo Presidente do Supremo Tribunal FederaL
li 19 - Incumbe ao Supremo Tribunal Federal elaborar as

lista0; tríplices dos candidatos ã composição ini'êial do Tribunal S!!
perior de Justiça, observando-se, no que couber, o disposto no art.

zer pequenas alterações de adequação na seara do Supramo Tribunal I
Federal e apenas uma modificação de substância, de modo a transfe-.
transferir-se para o Tribunal Superior Federal a competência origi

nária para processar e Julgar 05 mandados de segurança e habeas cor

~ impetrados contra Ministros de Estado, salvo quando s~a~a;
de atos do Primeiro Ministro, cujo controle ficará com a Corte Su
preMa.

Não seria lógico retirar-se do futuro Tribunal Superior

Federal uma competencia que, há quarenta anos, vem sendo exerci tada
a contento por seu antecessor.

233.
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l" Constituinte "ADRO BENEVIDES
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Constituinte HAURO BENEVIDtS

b) 05 mandados de segurança e ° habeas data contra ato
de Ministro de Estado, do próprio Tribunal ou de seu Presidente.

c) os~ corpus. quando o coato:J'ou o paciente for

qualqúer das pessoas mencionadas na letra "a" deste artigo, ou IU

nistro de Estado;
d) os conflitos 'tie jurisdição entre os Tribunais Regio

Regionais Federais, entre estes e Ju!zes subordinados a diferentes
Tribunais Regionais Federais, e entre JuIzes federais e juízes su

bordinados a outros Tribunais, ou ainda entre Tribunais Federais e

Estaduais do Distrito Federal e Territórios, ressalvado o d1.sposto
no art. 201, I, "e",

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus

b) julgar válido ato do governo federal,. contestado

face de lei federal,
c) der à lei federal interpretação divergente de que lhe

haja atribuído outro Tribunal, o próprio Tribunal Superior Federal

ou o Supremo Tribunal FederaL

§ 19 - O julgamento do recurso extraordinário, interpos

to juntamente com recurso especial. aguardará o Julgamento do Trib,!!
nal Superior Federal, sempre que a decisão puder preJudicar a do S:!a

premo Tribunal Federal.
§ 29 - Funcionará junto ao Tribunal Superior Federal o

Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer

a supervisão administrativa e orçamentãria da Justiça federal de
prilneiro e segundo graus.

JUSTIFICAt;lO.
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal,

para que funcione apenas na área da Juatiça Federal, como órgão su

perior dos '1'ribunais Regionais Federais e da Justiça Federal de Pr!

mei:t"a Instãncia. C

f) as causas suj ei tas ã sua jurisdição processadas pera!!

te quaisquer Juizes e Tribunais, cuja avccecâc deferir. a pedido
do Procurador Geral da República, quando decorrer imediato perigo
de grave lesão à ordem, à saúde. ã segurança ou ãs finanças públi
cas, para que se suspendam os eféitos da decisão proferida e para

que o conhecimento integral da lidelhe sej a devolvido.

g) reclamação, para preservação de sua comp~tência e ga

rantia da autoridade de suas decisões.

11 - julgar, em recurso ordinário.

a) 05 l-abeas corpus e 05 mandados de segurança decididos

em unica ou última instãncia pelos Tribunais Regionais Federais
quando a decisão for denegatória,

b) as causas em que forem partes Estados estrangeiros,

ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Munic!pio

pessoa residente ou domiciliada no PãIs,

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas,

em única ou última instância, pelos Tribunais Reqionais Federais,

quando a decisão recorrida.
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vi-

EMENDA lP12310-1
l"

b) julgar válida lei ou ato de governo local, contestado

em face de lei federal,
c) der à lei federal interpretação divergente de que lhe

haja atribuído outro Tribunal, ° próprio Tribunal Superior de Just,!,

la ou o Supremo Tribunal FederaL
Parágrafo único - O julgamento do recurso extraordiná

rio, interposto juntamente com recurso especial, aguardará o Julga

mento do Tribunal Superior de Justiça, sempre que a decisão puder

prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.

f) as causas SUJeitas à sua Jurisdição processadas peran

te quaisquer juIzes e Tribunais, cuja evceecãe deferir, a pedido do

Procurador Geral da República, quando decorrer imediato perigo de

grave lesão ã ordem, ã saúde, à segurança ou às finanças publicas,

para que suspendam os efeitos da decisão proferidil e para que o co

nhecimento int~gral da lide lhe seja devolvido.
g) reclamação, para preservação de sua competencia e ga

rantia da autoridade de suas decisões.
11 _ julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus e os

mandados de segurança decididos em úniciá
J
Jluttifna instãncia, pelos

Tribunais estaduais e do Distrito Federal e Territ6rlB"s, quando a

decisão for denegatória.
111 _ julgar, em recurso especí.at , as causas decididas,

em única ou última instãncia, pelos Tribunais estaduais, do Distri

to Federal e Territórios, quando a decisão:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou ne9ar-lhes '11-

JUSTIFICACliO:

aI e do Distrito Federal e Territórios e oito dentre advogados de

notário saber Jurldlco e idoneidade moral.
§ 19 _ A nomeação só se fará depois de aprovada a esco

lha pelo Senado Federal, salvo qu~nto a dos magistrado?, que serão

indicados ao Presidente da República em lista tríplice pelo [lró

prio Tribunal Superior de Justiça.
§ 29 _ Lei Complementar poderá elevar o nêmerc de Minis

tros do Tribunal superior de Justiça, mantida a proporcionalidade

de sua compOSiçào.2 0S
Art. ;HtJ - Compete ao Tribunal superfor de Justiça

I _ processar e julgar originariamente:

ai os membros dos Tribunais estaduais, do Distrito Fede

ral e Territórios, e dos Tribunais de Contas dos Estados e do 015
Distrito Federal, e os l1lembros do Ministério Público que ofi.ciem pg

rante esses Tribunais, ressalvada a competência da Justiça Elei to

ralJ
bl os mandados de segurança e o habeas da~a cort::a ato

do prõprio Tribunal ou de seu Presidente,
c) os~ corpus, quando coator ou paciente for qual

quer das pessoas mencionadas na letra "a" deste artigo.
d) os conflitos de Jurisdição entre Tribunais estaduais

ou do Distrito Federal e Territórios e entre estes e Juízes subordl:,

nados a Tribunais de Estados diversos, inclusive os do Distrito Fe

deral e Territórios,
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus

Segundo a proposta de divisão do Tribunal Superior único
em duas Cortes, esta emenda objetiva estruturar e fixar a competên

cia do Tribunal Superior de Justiça, em moldes basicamente semelha!!
t;es ao que se propõe para o Tribunal Superior Federal, com pequeras

diferenças devidas às respectivas áreas de atuação.

julgados,

JUSTIFlCAC1io.

.,,----- Tl ....I.UI"".Il;••' -----,

servi

•••••_/co..lId.I.~uo.'".1<.

,"u."III'''1C&o;1o

O Ministério Púb!I.CCl do Distnto Federal e dos Te.::
r1.tór1.os exercita ae eva çc a ce eer-vadce à umêe no âãíb1.to do Di.!!,

tr1.to federal e Terntórl.o, não obstante de âmbito terrl.torial

restrito.
Seus membros são, assim e de conseqU~nC1D..

dores rece raa s ,

Pur Leec , quando a Po:oJet.o, nu § 2
11

, 10 seu ao: t i90 I':
"~~I _.. Imite qU\:l os membras do "Pa r-que t" r"I:I-,~al poderão optar par
integrar a carreira da representação judic1.al da uru âc , de igual

.modo dever-se-á parrm tir que os membr-as do ruvo:t';r.lO Públ1.cO do

ür s t r.r to Federal e dos Terr~tórJnsJ medí enrc orr,iin possa.a, a seu

turno, exercitar esse mesmo lJirelto, p01S, ao ccnt.sér ro , ne te r-ese

-á labarando em ocacee dl.::It.t-iminl:lção entre membros de Inslitu.!,
çõ"es análogaol e de final1.dades legais idêntica~. além de vilipc!!.

diar-se o PnneIp1.o Const1.tucional ~~-E.9..~idtl~e.

TI.n"UI'''OC.çli.

EMENDA MODIfICATIVA AO TiTULO X - OISPOSICÕES TRAfJSITÓRIAS

JUSTIFICATIVA

Altere-se a redação do inciso I do art. 231 do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização para o seguinte:

·Art. 231. 0-

I _ O Ministério Público Federal, que oficiará perante o

Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Federal, o Tribunal

Superior de Justiça, "o Tribunal de Contas da União e 05 Tribunais

Regionais Federais e JuIzes Federais".

"§ 211 _ Aos atuais Procuradores do República

: ~~:b~~~r~~~~;~;:t~~~~ ~~:~~~~~ ~i~~~i;~Oe~~~;r:;
carreiras do M~nister~o Publ~co.re:::Jeral, nm í.s te r i.c
P.úblico do Distrito federal e dos Territónos e da
ifrocurador~a da União. 1I

Modifique-se o § 211, do arl:.1go 451, que pass~

rá a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAC1iO:

Trata-se de adequar o funcionamento do Ministério Públi

co Federal junto aos Tribunais Superiores Federal e de Justiça.

EMENDA lP12313-5
tJ CONSTITUINTE r1AURO BENEVIDES

(I PLENÁRIOc
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jl

II
ml
nl
01
pl

a) 05~ corpus decididos em única ou última instân
cia pelos Tribunais Superiores da União, se denegatõria a J:ecisão, I

b) os mandados de segurança e o habeas data decididos em
única instância pelos Tribunais Superiores da Uniã~e denegatória
a decisão:

III _

aI

bl
oI

01

JUSTU'ICAcJ\O :
Com a divisão do Superior Tribunal dJ" Justiça em Tribu

nal Superior Federal e '1'ribunal Superior de Justiç.a, há que se fa-

IV - julgar recurso extraordinãrio contra decisões defi

nitivas dos Tribunais Superiores da União, nos mesmos casos de cabl:,
mento do recurso especial, quando considerar relevante a questão f~

deral resolvida.

No art. 201 do Projeto de Constituição da Comissão de

Sistematização, imprimam-se as seguintes alterações:

Art. 201

:< -
aI
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, 05 men-bxca

dos Tribunais Superiores e os do '1'ribunal de Contas da União,

chefes de missão diplomãtica de caráter permanente,

oI
dI
e) 05 conflitos de Jurisdição entre 05 Tribunais Superi.Q.

res da União ou entre estes e qualquer outro Tribunal;
f)

91
hl
i) 05 mandados de segurança e o habeas data contra atos

do Presidente da República, do Primeiro lUnistro. das tresas da Cãm,!!
ra e do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal. do Tribunal de
contas da União, ou de seus Presidentes, do Procurador C,eral da Re

pública, bem como 05 impetrados pela União contra atos de governos

estaduais ou do Distrito Federal;

5~~;~crJ

I t3!'~ã[ã7J

,L..llUO/eo.. '"�l./IUlCII"" ..' _

PLENluu:o

Constituinte MAURO BENEVIDES

Constituinte HAURO BENEVIDES

DO TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Art. 204 - O Tribunal Superior Federal compõe-se de vin
te e sete ministros vitalIcios, com mais de trinta e cinco anos de
idade, nomeados pelo Presidente da República, sendo dezessete den

tre JuIzes dos Tribunais Regionais Federais; cinco dentre membros

do Ministério Público Federal e cinco dentre advogados. de notório
saber j urIdico e idoneidade moral.

Parágrafo único - A nomeação só se fará depois de aprov2;

da a escolha pelo Senado Federal, salvo quanta a dos magistrados,
que serão indicados ao Presidente da República em lista tríplice pe
10 próprio Tribunal supe'rior Federal. -

Art. 20S - Compete ao Tribunal Superior Federal:

I _ processar e julgar originarirmente:
a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tri

bunais Regionais Elei torais e dos Tribunais Regionais do Trabal_ho e
os do Ministério Público da União que oficiem perahte Tribunais;

Substitua-se, no ProJeto de Constituição da Comissão de
Sistematizaçâo, toda a Seçâo 111 do CapItulo IV. que trata do Judi
ciário, pelo seguinte:

No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização

substitua-se, no parágrafo 19 do art. 145, a referência feita aos

·Ministros do Superior Tribunal de JUstiça" por "lolinistros do Trib1!,
nal Superior Federal".

o Tribunal Federal de Recursos tem sido, tradicionalmen

ee, o paradigma dos Tribunais Superiores em matéria de vencimentos,

como se extrai do disposto no art. 62 da Lei Complementar no 3S/79.

1:: natural, pois, que o Tribunal Superior Federal. em que
se transformará o Tribunal Federal de Recursos, mantenha essa trad!
câo,

PLENARIO

EMENDA lP1230S-9
I'l
fJ

EMENDA lP12309-7
I'l
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COHSUTUWTE MARIO lIMA

JUSTIFICAÇÃO

A pr<lsente emenda vaea eoneedel:' o dircJ.to de ressarcl.IIIento nos an1stJ.ados pela
LeJ. n9 6683/79 Q. pela EmendaCelnstl.tuc:ional u9 26/85.

'::',-;:E:o='tõ' 9"1'> ,

A redação dada não pr-ebénde esaota~ a matê~J.<I. 't'elll.t1Võl_ã a~is:iõI, mas ê U1ll4 eo~
tr1bu1Ção no senmdc de zeccnhecer- d1re1tos aneeeeces a prOpr111 anl.s!:l.a dos c.!,
dadão$ que, por razões Já ccuhacadas , foram vínmas de atos de exeeçac ~u de o.!!,
troll atos ea'l.cadoa em tlIotJ.vação colit1ca. A presente emenda !:c::J. o prepes xtc de
ajudar a cJ.catrJ.zar as ferI.das que aI.nda entravam a concI.lI.açao nacI.onal.

1'or outro lado, esta eeenda obrI.ga a co:npensação dos valores já recebI.dos. pois
não scrI.a Justo que. o Poder 'Público real1.:asse duplo pagamento. nem tampouco S.!.
ria ClOralmellte cOllC:ebivel que o benefI.cI.ã't'I.o recebesse aci= dos valores que 't'.!.
eebers,e se, porventura, ewesse petll1l1nccido na no=al atI.vidade.

A expressão "concessões inlc.1a.1s" é lnadequ<lda.
vez que a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser confu!!.
di da com as revfsões e refixações de proventos que, quando alteram a

rundamentação legal do ato, devem ser apreciadas pelo órglIo de con

trole externo. Quanto à inclusão dos atos de transferência para

reserva remunerada, na apreciaçd:o pelo Tribunal de Contas, é nacess,!

rio esctarecec que a grande maioria das fixações de proventos dos
militares é feita nessa oportunidade. A reforma direta se dá em ca

sos de incapacidade físJ.ca e alguns outros que pouco representam no

cômputo geral das Inat.ívacaes militares.
Quando o ato de reforma é ccnscquêncaa da passagen an

terior para a reserva remunerada, não sofre alteração a fixaçiio de

Proventos já feita, sendo mero ato cecaaratõrrc , passível. em alguns

casos, de levar mais de dez anos para ocorrer. Ora, se uma fixação

de proventos na passageM para a reserva remunerada for efetuada eml

desacordo com a lei e não foi ecrecãece na ocasião pelo Tribunal ,
certamente permanecerá irregular até que venha a ser axand nada na r!'!,

forma. A inclusão proposta visa a impedir que isso ocorra.

Art. 138••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••

VIII- A enrccâecêc , para fins de registro I da legalidade da acueura
çãc de cargos e das concessões de aposentadoria, transferênclas para

a reserva remunerada. reformas e pensões. ressalvadas as melhorias

oosteriores I quando decorrentes de aumentos gerais que não alteram a

fundação legal.

;1~A -J.L.} rn ...áJ eot.:T~~ ~ 7,/4.to"E., e(~'l-4/h)}--ch·-
-r: rA~,..MtA."'J

Art. - E ccncedtdc.acs amstnadcs pela Lei n9 6683/79 e pela_En'enda Const!
tuclonal nQ 26/85.0 du-ertc ao r-essar-cuaento de vencimentos. salanos.vantagens
e proventos, em virtude da perda de cargos. funções ou empregos.

Parãgrafo Unico - O ressarcunentc de que trata este artigo abriga a compensação
dos valores jã r-ecebrdcs ,

o inciso VIII do artigo 138. do Projoto de ConstituiçJo, passa ter a

seguinte redação:

Por outro lado. a prevJ.dênc1.a iS praticada h& vofrioJ5 anos I
em virtude da eecenneeaea defl.ciêncl.a dos benef!cl.o.l3 da prevJ-dêncla
ofJ.cJ.al. Para atender a essa situação há ent1.dades abertas de preVi-I
dência prJ-vada e entidades fechadas de prevJ.dêncJ.a prl.vada. Estas
(fechadas) são neceesexaemenee, eneadades sem fl.ns Lceeaeavea, obede
cendo. na aplJ-cação de sua ceeeaee , a regras fl.xadas Eelo Min1.stiSr:.õ I

~~sif~~~ê~~~~o: ~~~~:~~c~: ~~~~:;;ã~a~: ~~e~:so~~e~~s, ~~J~~ I
nef!cJ.os complementares ou assemelhados aos da previdência socJ-al,ne
d1.ant.e contrJ.bu1.ção das empresas ansta.euaôcxas e dos respectJ-vos em=
pregados.
. Atualmente exa.scem no Brasil 180 enc.rdadea fechadas de pre
vidêncJ-a prJ-vada, mantra.da s por cerca de 700 empresas, l.ncorporandÕ
um contl.gente de 6 nu.lhÕes de trabalhadores e seus dependentes.

Para estruturar essas eneadedes fechadas de prevJ.dênCJ.a
privada, fo1. ed.J..tada a LeJ- 6435 de 15.7.1977. que as conceit.uou como
"Inst.Lt.w.çÕes de AssJ.stênc.La Soc.Lal".

Assl.m. as entl.dades fechadas complementam os programas da
Prevl.dêncl.a Social e garantem o elementar dazea.tio de Vl.da dl.gna do
tra.balhador ao fJ-nal de sua vida laboratJ-va. Faz-se nuster o seu re
conhec;unento na nova Carta Magna, vJ-abJ-lizanOO a extensão dos bene-
~;~:~a~\~=~d:n~:l~~l~~i~~~~ç~o:000 trabalhador brasJ-leJ-ro toE.
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Inc%a~Pt~~~k~~ onde couber~ Sc~,.~
:S vedado ~ Um.ão, aos Estados e aos Munic!pios:

InstJ-tul.r J.mpostos sobre:

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 379

O texto que pretendeMOS emendar, se anr o

vado, ImpossibIlitará a existência da "caixa escolar", Que

tem tanto beneficiado crianças pobres em todo o país.

~ inútil des:nvolvermos todo um esforço de democratuaçã

da escola fundamental, se não se assegurar alimentação adequada às cri

anças carentes. Professores sabem que esta é matéria pertinente quando

drscut Incs Educação.

As grandes taxas de repetência e evasão na escola ruoca.,

mental brasileira têm a sub-alimentação como uma de suas cr.íncfcais /

:Substitua-se o Art. 377 por

Art. 377- As universidades gozam, nos termos da

lei, de autonomia didática cientifica, administrativa, eccnôrtí ca

financeira.

Acrescente-se o seguinte item ao art. 373:

X) todas as crianças carentes na fase da pré-escola

escola, deverão recebr alimentação adequada

O § )I:! - E:: vedada a cobrança de taxas ou

contribuições nas escolas públicas, salvo se aprovadas pe

las associações de pais e mestres

O § 312 do art 379 passa a ter a seguinte

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

No Projeto original assegura-se autonomia à universidade,

mas logo ap6s seguem-se alíneas que restringem essa autonomia A emen

da visa a eliminação dessas restrições que podem justificar interven 

ções indevidas na universidade brasileira.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

re.daç::io:

JUSTIFICATIVA

['JPLENARIO

f: PLENARID
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Acrescente-se o seguinte item ao Art. 373;

X) Gratuidade na escola pública ou nas escolas priva 

das do ensino superior a todos que provarem ..... ocaçãcj ccemecênc í.a

impdssibilidade de cuateer a educação.

JUSTIFICATIVA

EMENOA ADITIVA

A emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, funda

mental pata a democratização de oportunidades.

O texto que pretendemos emendar. refere-se à pré- escola,

ses criar obrigações para o Estado, e sem assegurar a gratuidade.

criançàs carentes em todo o pais, além de subalimentadas,

raramente frequentam o pré-escolar. Ao ingressarem na escola, perdem

um ou dois anos no processo de alfabetização e, não raras vezes, in

terrompem seus estudos.

Os filhos da classe média ou de fam!liás r Icas frequentam

Q eeé-eeccra desde seus primeiros anos de vida, e chegam ã escola, aos

seis ou sete anos,perfeitamente alfabetizados. 1
caracteriZa-.~e <:ti uma profunda injustiça, tão dife 

rentes são as oportunidades que se oferecem às crIan~as ricas e po

bres. O pré-escolar é fundamental para que"se democratize a escola /

e se ofereçam a todos iguais oportunidades de desenvolvimento

EMENDA SUBSTITUTIVA

ol"'''I:P 1II
5ubstltua-se.a--a.l-!nea do art. 373 por:

111 - Atendimento gratuito, por intermédio aa pré-escola

pública ou particular, a partir dos quatros anos de idade.

creches.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo III do Título

JUSTIFICATIVA

A parl:lc1paçao decisiva da comunidade de pais de alunos/

e professores é fundamental na escola moderna, A escola públ!

ca brasileira é das poucas no mundo administrada à distâncial

pela burocracia das secretarias de educação.

A aprovação desta emenda representaria importante passo

para modernização da sala brasileira e seria um exemplo dos

avanços que pretendemos na futura constituiçilo.

Art. _ As escolas públicas de Primeirol

Grau serão administradas com a participação dos pais "de seus I

eruncs, nos termos que a lei definir.

IX:

EMENDA lP12316-0
!'J
fi
r.r Tl~~a/""lfl'la.;l:a' _

JUSTlFICATIVA

A emenda assegura a gratuidade àqueles que provarem

vocação, capacidade e carência.

A esc::ola de 111 grau deve ser garantida a todos, e o

ideal é que possamos estender a universalização da escola ao 22 grau.

o.3D grau é reservado àqueles que provem vocação es

pecifiea. Tentar estel"ldê_Ia a todos, ,é prática demagógica e ahenan

te. Apenas transmite a falsa impressão de que diplomas promovel'l

Dscenção social.

Por outro lado, os que proverfl vocção e competência /,.
nlo devem ser privados do acesso ao ensino superior por não dIsporem

de recursos para financiar seus estudos.

I A emenda que propomos é democrática e assegura a todos I
igualdade de oportunidades.

o patrJ.mÔnJ-o. a renda ou serviços das entJ-dades de
prevJ-dêncJ-a privada sem fJ-ns luc:rativos.

JUSTJ:FJ:CAç1CO:

o carnter BssJ-stencJ-al, J.ndJ-ssociável dos serviços e da.s
complementações de benef!cJ-os prevJ.dencl.árJ.os q'-le constJ-tuem as fina
~J-dades b~sJ-cas das entl.dades fechadas de prevl.dêncJ-a privaea, torn'i'

~~oi:~;U~~~~~t~~;5:sd~e~~~:~~~c~~J-~~~~~~~~~:~~~~ ~:~:b~~:~~~u*~
a;çi;J-go 19, incJ-so III. a;!nea "c" da ConstJ..ttUçâo Federal vJ.ge.TJ.te:

c} o patrJ.Jl"Snio, a renda ou os servJ-ços dos partJ-élos s:ol!
tJ-cos e de inst;l.tuJ-ções de educação ou de aSSl.stencJ.a
Bocial. observados os requl.sitos da leJ-.

O preceJ-to, a rigor auto-apll.cável, tem sido cont.rarl.ado
pela Legislação Ordl.nárJ-a, exernplJ.fJ.cadament.e:

"Artl.go 62 do'DL 2065/63 - as entJ-dades de prevl.dêncJ-il prJ
vada referJ-Clas nas letras a do J-te:n I e b do J.tem IJ: do ar
tigo 42 da LeJ- n2 6435, de-15 de julho de 1977, estão ~s~
tas do J.rnposto de renda de que trata o art1.go 24 do Decre
to-Lei n2 1967 de 23 de novembro de 1982, que, com propcSSl.
to arrecadador. confunde~ com J-senção'~ -
Carecem as entidades fechadas de prevl.dêncJ-a vrJ-vada, pois

de maior explicitação do mandamento constitucional. de forma a pre
servar o pa.trimõn~o que a ConstJ.cuição coloca a salvo da incJ.dêncJ.il
tr1.butárl.a.

=- luTal.u""'coçla --.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se no art. 273 do projeto de Constitu~ção, o incl.so IV, e o

parágrafo 62 com as seguintes redações.

Art. 273•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••

lV- Serviços de qualquer natureza não compreendidos. na corrpetência

Cla União dos Estados e do Ol.strito Federal;
§ 62 Cabe a lei complementar fixar aliquota máxima do imposto que

trata o item IV, definindo o local de pagaMento deste imposto.

.JUSTIFICAÇJl:O

Como justificativa para as alterações ao Projeto de

Constituição alinhamos os seguintes argumentos:

1- A meta do fortalecimento dos municípios s6 poderá ser alcançada
com ampliação da competência tributária dos mesmos.

• O projeto de ConstitulÇd'D retira da C'ompetência dos l!!U

nlc!plos O ISS, nansfer!ndo_o para os Estados.
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JUSTIFICACAO

a) As locuções "e dos serviços", "ou prestações de serviços", "ou

prestações", inseridas no § 6lO! do artigo 272.

Como justificativa para as alterações ao Projeto de
Constituição alinhamos os seguintes argumentos:

Essa medida, além de nua trazer vantagens significati_

vas para os Estados, enfraquecerá os llunicip~05 que perdem um t r.Ibu-,
-tc direto ~mportante, ficando na dependência de repasses a serem cf!:.
tuados pelos Estados.

Os grandes óbices pala ti efetiva cobrança do ISS não
serão corrigidos com a simples transferência da t LtuLar.rdede do

jeito ativo da obrig::ll;ão tributária. e sim por um novo ordenamc.nto
que contempla os rnUllic!pJ.os com maior competência lmpositlva, atra
vés da eliminação da atual lista_matriz de serviço, o Que propiciará
e cobrança de um gama imenso de servIço não alcançados pela União ou

netos Estados.

2.. Conforme se depreende pela disposJ.ção do artigo "267 do projeto de

Constituição, não haverá isenções para tributos municipais.
Logo, se o ISS for defer.ido aos Estados, estes entes

deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que-forem conside

radas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na co~

petência municipal terão que recolher o tributo I uma vez que não ha

verá isenções de ~mp.ostos municipais propiciadas por enr.idades da f.!

deração ou pela União.

gerado~ tenham uma diminuição considerável em suas receitas, podendo I
mcãuarve , inv~abilizar eccnoencanente Municípios que tenham a sua

economia baseada fortemente num tipo únl.co de serviços, tais como tu
rismo, reparos navaas , etc. 
S-A juntada dos serviços à base de cálculo do ICM irá duphcar o ns

de contribuintes do rmccsbo estadual, o que acarretará um maior cus

to na admin~stração tributária que será superior ao acréscimo da r~

peita, haja visto que as microempresas de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência estadual.

Deve-se considerar, também, que os MUFlicípios, princi
palmente os médios e grandes estão devidamente aparelhados para r.ts-,
calizar e arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.

6- Possibilidade de empresas que possuirem estabelecimentos em mais

de um município faturarem o ISS não no município onde ocorrerem

fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal fato não te

rá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Municíp.!.

os perderão receitas na medada que os repasse a.rêo para os municí

pios onde forem emitidas as faturas, em detrimento daqueles em que
forem gerados os serviços.

EMENDA lP12326-7 ••m. -,
l: CONSTITUINTE JOSE MAUR!CIO

'UIO,.u,!.tlC&çio

EMENDA sUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 6lO! do artigo 272

Suprima-se ao Projeto de Consdtuição:

p:r;'~";---'

[:J;;Z7:;u;J

Como justif~cahva para as alterações ao Projeto de

Constituição e.Lmhamcs os seguintes argumentos:

No momento de afirmação política através da Constitui!!.

te esperamos que, a sonhada autonomia municipal não fique como o

atual estado de dependênc.i.a aos outros poderes.

No Ilomento de afirmação políhca através da Constitui.!:!,

te esperamos que. a sonhada autonomia municipal não fioue como o

atual estado de depend~ncia aos outros poderes.

1- A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada

com ampliação da competência tributár~a dos mesmos

O projeto de Constituição retira da comp~tência dos mu

nicípios o ISS, erans rerc.ncc-c para os Estados.

Essa medida, além de não trazer vantagens significati_

vas para os Estados, enfraquecerá os Mun~cípios que perdem um tribu_

to direto importante, ricando na cependêncaa de repasses a serem ef~

tuedcs, pelos Estados.

Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não

se!"1!0 corrigidos com a simples transferência da t.l.tularidade do

jeito abvo da obrigàção tributária, c sim por um novo ordenamento
que contempla os municípios com maior competência impositiva, atra

vés da eliminação da atual lista-matriz de serviço, o que propiciará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou

pelos Estados.

3- Falta de previsão orçamentária dos municípios em relaç;j:o -à oaree-,
la de tributos que lhes devem ser repassadas, pois nunca saberão ao

certo o valor que lhes será de rer-ado pelos Estados Além disso, de-,

penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e fiscal~zação. dos tributos a serem oar ta ínedcs , o que poderá ocasi!!.

nar uma dependência política e econômica dos Municíp~os aos Estados.

1- A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada

com ampliação da competência tr.l.butária dos mesmos.

1J projeto de ConstituJ.ção retira da competência dos mu

nicípios o ISS, c.ransferindo_o para os Estados.

Essa medida, além de não trazer vantagens significati_

vas para os Estados, enfraquecerá os Mun.l.cípios que perdem um tr~bu_

to direto importante. ricando na dependência de repasses a serem cf!,.

tuados pelos Estados.

6- Possibilidade de empresas que possuirem estabelecimentos em mais

de um município fatu;;aren o ISS não no município onde ocorrerem os

fatos geradores e s~m naqueles de sua conveniência. Tal fato não te

rá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Municíp!

os perderão receitas na med.l.da que os repasse irão para os municí_

pios onde forem esu t Idas as faturas, em detrimento daqueles em que
forem gerados os serviços.

4- A possibilidade de os Escados concederem isençães fiscais a deb;!;!.

minados serviços, fará com que os Hun~cípJ.os onde os servrçcs fOl;em

gerado:> tenham uma dl.minu.l.ção considerável em suas recea tas, podendo

inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua

economia baseado fortemente num tipo único de serviços, t.aLs como t.!:!,
rismo, reparos navais, etc.

S-A juntada dos serviços à base de cálculo do ICM irá duplicar o ns:!

de ccntmburntes do imposto estadual, o que acarretará um maior cus

to na administração trIbutária que será superior ao acréscimo da re

ceita, haja visto que as microempresas de serviços não trarão recur:

sos se o ISS for de comcet.êncaa estadual

Deve-se considerar, também, que os Municípios, princS-
palmente os médios e grandes estão devidamente apa;elhadDs para fis

calizar e arrecadar com ef'acfêncaa esse tributo, o que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.

a) A Lebuçãn "serviços", mser ída no lncJ.so V, do p'ilrágrafo 12 do

artigo 272.

2- Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de

Constituição, não haverá asencões para t.r rbutos municipais.

Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes
deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que forem conefde

redes microempresas. Estás mesmas empresas se o ISS continuar na co.!!!,

petência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não ha-,

verá isenções de impostos municipais propiciadas por entidades da f~

derecãc ou pela União.

EMENDA SUPR~SSIVA

Dispositivo Emendado: Art. 272 a tiem V, parágrafo 12

Suprima-se ao Projeto de Constituição:

Como justif~cativa para as alterações ao Projeto de

Constituição al~nhamos os segu~ntes argumentos

JUSTIFICAÇAO

No momento de afirmação política através da Const.l.tuin

te esperamos que, a sonhada autonomia municipal não fique como -
atual estado de dependência aos outros poderes.

EMENDA lP12327-S ""ft. -,
tJ CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

rncasc

tJX'~"~~

CÇJ;';;;;;)

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICACAO

Dispositivo Emendado: Inciso lI! do Art 272

Suprima-se do Projeto de Constituição:

a) A locução "bem como prestações e serviços", Jnse r rda no

!II do arbgo 272.

S-A juntãda dos serviços à base de cálculo do ICM irá duplicar o na

de ccnt r-Ibuantes do imposto estadual, o que acarretará um maior cus

to na administração tributária que será superior ao acréscimo da r.!:,
ceita, haja visto que as eucrcempreses de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência estadual.

Deve-se considerar, também, que os MU'l.icípios, princi
palmente os médios e grandes estão devidamente aparelhados para fis
calizar e arrecadar com eficiência esse trl.buto, o que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.

3- Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas, pois nunca saberão ao

certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além disso, de

penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e fiscalização dos tributos a serem part~lhados, o que poderá ocasi~

nar uma dependência política e econômica dos Municípios aos Estados.

6- Possib~lidade de empresas que possuirem estabelecimentos em mais

de um município faturaz:em o ISS ndo no município onde ocorrerem os
fatos geradores e Sl.m naqueles dê sua con\{eniênc~a. Tal fato não te

rá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Munl.cíp.!.

os perderão rece~tas na med~da que os repasse 1rão para os munl.cí

pios onde forem emitidas as faturas, em detr~mento daqueles em que

forem gerados os serviços.

2- Conforme se cecreence pela disposição do artigo .267 do projeto de

constituição, não haverá asenções para tributos mumc ípa.ts

Logo, se o ISS for deferido aos Estados. estes entes
deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que forem conside

radas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na co!!!.

petência municipal terão que recolher o Lr-abu t n , uma vez que não ha

verá isenções de impostos municipais propiciadas por entidades da f!:.
deração ou pela União.

4- A possibilidade de os zscadcs concederem isenções fiscais a deteE,

minados serviços, fará com que os Municípios onde os serviços forem

gerado:> tenham uma diminuição considerável em ~uas receitas, podendo

inclusive, inviabilizar economicamente Municípl.os que tenham a sua

economia baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como t.!:!,

rismo, reparos navais, etc.

1- A meta do rcrtmeca.mentc dos mumcãmoe só poderá ser alcançada

com ampliação da ccnpebêncaa tributária dos mesmos.

O projeto de Constituição retira da competência dos mu

nicípios o ISS, cxans rerIndo-o para os Estados.

Essa medida, além 'ôe não trazer vantagens s~gnif1cati_

vas para os Estados, enfraquecerá os Hcníc.ípaos que perdem um tmbu

to direto importante, ricando na dependCncia de repasses a serem ef.!:.
tuados pelos Estados.

Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não

serão corrig~dos com a simples transferência da titularidade do su

jeito ativo da obrigação tributária, e S1m por um novo ordenamento

que contempla os municípios com mai.ur competência .rmocsãta.va , atra

vés da ef Ieuneçãc da atual lista-matriz de serviço, o que propiciará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou

pelos Estados.

tJ PLENARIO

EMENDA lP1232S-9
tJ .cONSTITUINTE JOSE MAURrc;~"o~

~_ Falta de previsão orçamentária dos muniC!p~os em relação à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas I poa s nunca saberão ao

certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além cnsso, de

penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e fiscalização dos t.rubutns a serem paz tuLhades , o que poderá ocasi~.

nar uma d~dênc~a polítH:a e econômica dos Municíp~os aos Estado~.

6- Pos s í.tu.Lrdade de empresas que possulrem estabelecimentos em mais

de um mun~cipJ.o faturarem o ISS não no município onde ocorrerem os
fatos geradores e s~m naqueles de sua ccnvenfêrrc i a , Tal fato não te

rá reoercussac para as finanças dos Estados. No entanto, os Municíp.!.

os perderão receitas na medaoa que os repasse a r ãc para os municí

pios onde forem emí t acas as faturas, em detrimento daqueles em que

forem gerados os serviços.

1...01'"'''.. ''';10,_-'- ---,

No momento de af'a rmaçãc política através da Constitui!!

"te esperamos que, a sonhada autonomia munLc.rpaI não raque como o

.atual estado de dependêncaa aos outros poderes.

Como justificativa para as alterações ao Projeto de

Constituição alinhamos os seguintes argumentos'

1- A meta do fortalecimento dos municíp~os só poderá ser alcançada

com amp.La.açãn da competência tributária dos mesmos.

-ü projeto de Constituição retira da competência dos mu

nicípios o ISS, transferindo-o para os Estados.

Essa medida, além de não trazer vantagens significab_

vas para os Estados, enfraquecerá os Municípl.os que perdem um tribu

to direto importante, ficando na nependêncaa de repasses a serem ef~

tuados pelos Estados

Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não
serão corrigidos com a simples t rans rurênc.ra da titularidade do su

jeito alivo da obrigaçdo tributária, e sim por um novo ordenamento
que contempla os municípios com maior ccnoetêncaa Inoosrt Iva , _ atra

vés da eliminação da atual lista-matriz de serviço, o que proPlc1ará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela umão ou
pelos Estados.

2- Conforme se depreende pela disposição do artigo "267 do projeto de

Constituição, não haver-é isenções para tributos municipais.
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes

deixarllo de tributar um elenco enorme de empresas que forem conside

radas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS ccnt rnuar na co.!!!.

petência municipal terão que recolher o trl.buto, uma vez que não ha

verá isenções de impostos municipais propic1adas por enr.1dades da f.!:.

deração ou pela Un~ão.

3- Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas, po~s nunca saberão ao

certo o valor. que lhes será deferido pelos Estados. Além dl.sso, de
penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e fiscalização dos tnbutos a serem partilha'dos, o que poderá ocasi~

nar uma dependência polítJ.ca e econômica dos MunicIpl.os aos Estados.

4- A possibil~dade de os Esr.ados concederem isenções r.rscars a dete!,

minados serviços, fará com que os Municípios onde os serviços forem

gerado~ tenham uma d~m~nuição considerável em suas receitas, podendo

Inctus íve , Lnva ab i Ldza r eccnoeucamente Municípios que tenham a sua

economia baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como tl:!

rismo, reparos navais, etc.
S-A juntada dos servi ços à base de cálculo do ICM irá dup Li ca r o ns

de ccntmbuant.es do imposto estadual, o que" ãcarretará uJ1!. maior cus

to na administração tr~butár.l.a que será superior ao a~crésc~lmo da r~

ceata , haja visto que as microempresas de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência estadual.
Deve-se ccneaoerar , também, que os M~nicípios, princi

palmente os médios e grandes estão devidamente apare j.nados para f'Ls-.

calizar e arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado

com a tr-ansrerêncaa do ISS para cs ast.ados ,

JUSTIFICACAO

D) A rccuçãc "de serviços e," l.nserida no inciso VI do § 12, do

artigo 272

EMENDA SUPREsSIVA

Dispositivo Emendado: Art. 272, item VI do parágrafo 12:

Suprima-se ao Projeto de Constituição

4- A possibilidade de os Esr.aoos concederem isenções fiscais a dete!.

minados serviços, fará com que os Municípios onde os serviços forem

EMENDA lP12324-1 ,·,,··--------,1 ror-P.. ·D..··T~l:J CONSTITUINTE JOSE MAURlcIO . c.......! ~J
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JUSTIFICAÇJtO

O mcrso IV do arbgo 280 do projeto de Constituição, passa ter a
seguinte redação:

Art. 280 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV- Regular a criação do Conselho de Representantes- dos Mun~cíp10S,

ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das per tãcmações
e das parcelas de seu mt.eresae , previstos neapec t a.vamerrt a nos ar t a-,
gos 277 e 276.

Por outro lado, a valor adicionado reprc~~nta um fato I
econômico 8", cone tal, constitui ainda o melhor crJ.tér1o em que se

f> f> ·]cn]ns relativos <l f>SSO partjlbü trjblltiirla

r
05 grandes ôb i cea para a e retnva cobrança do ISS n50 I

serão cc r r i q.l dc s COI'! a s naotes transferência da t r tu Iar Idaõc do su

jeito et.rvo da obrigação t.r rbutér í.a, c sim por um novo ordcnamcmto

que contempla os municípios com r-a í or coaoet.êncaa mooeãt.ava , atra

vés da e Lam.Lnaçãc da atual lista-matriz de secvaço , o que proPl.ciará

a cobrança de um gama anenso de servacc não alcançados pela uruão ou

pelos Estados

2- Conforme se decreenoe pela da apce i çâo do artigo "267 do projeto de

Constitul.ç50, nac haverá asencões para t rabu tos mun Lc.Lpa a.s ,

Logo, se o ISS for deferido aos Est.ados, estes entes

deixarão de t r Ibu aar um elenco enc rrte de empresas que fo;em conside

radas eucrcencreses , Estas mcsr-ea cnpresas se o ISS continuar na co!!!,

petência municipal terão que recolher o tributo, una vez que não ha

verá isenções de impostos mumc tnaa.s propiciadas por entaoeoes da f~

deração ou pela uru.ão ,

EMENDA lP12330-S
f!J CONSTITUINTE JOSE I~AURíC;~TOO

f:J PLENI'iR!O

EHENDA HOOIFICATIVA

p-;'~"~~

1::U';;v;;J

EMENDA lP12334-8 ..... --,
f=J CONSTITUINTE JOsE: MAURíCIO

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: item I do Art. 260.

Suprima-se do projeto de Constituição:

a) O a t em I do artigo 280

fC;"~'~

fuJ;'~mJ

fP"'~'''~'~

I [TIFieQ1J

EMENDA SUPRESSIVA

,272
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. ,1'2", item IV, parágrafo 12.

suprIma-se ao Projeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

~----------'U'.fl"'''''~.;.I.

f!J PLENI'iRID

EMENDA lP12337-2
ê' CONSl'ITUHlTE JOSE: MAUR1CI~"'·

(!JCONSTITUWTE JosE" MAUR!CI~ ,

EMENDA lP1233S-G

Dá nova redação a aliena "c" do item I, do artigo 13 do projeto de
ConstituJ.ção.

C- Prazos definidos em contratos de expcriência, não sunc r i.or a
venta daas , quando se tratar do p r Ime ar o contrato de trabalho.

t:1~ENDA ADITIVA

a) A locução ne das prestações de serviços", inserfpas no inciso
do § 12, do artJ.go 272.

JUSTIFICAÇAO

EM:NJAMOOIFICATIVA

A consolidação das Leis do trabalho estipula (Art, 443,
§ 2!!, letra C) o contrato de csoez-Iêncre por prazo determinado a que
rxca sUJe~lo o trabalhador que ingressa na empresa

D trrntanent;o genérico que dado à matéria pela d Lspns L,
ção celetista faz com que o empregador cons rder-e como em cur-cr ínencc
de contrate de exoerrêncaa um trabalhador qve às vezes, tem vinte e
e.mco ou até mesmo t r m ta anos de exercrcao cro raes i cnar , o Que não
de rxa de ser uma aberração jurid1ca e trabalhista.

Entendenos Que un trabalhador que já cumnr ru uma t.rajc
t.dr i.a profissional de ceaenes de anos não pode ser equiparado a ou
tro, que busca ~ngrcssar no mercado p eja vez primeira, não podendo ,
por isso, receber tratamento 19ualitárJ.o.

Somos da cniruuo que a ex Lqêne r a é descabida e Lr r ea L ,
razão por que deve ser aupr-anu da do nosso ordenamenlo le9n1, a fim
mesmo de Que faça Jusbça à longa excerIêncaa oe t i da pelos trabalhado
res que, com ela, provaram, já n50 apenas a sua habLl a t açãn profissJ.=
anal para o exercfcãc do seu mistér, mas prjnc~palmentc atestaram a
auac qua LaI'Lcaçãn moral para lazer parte dos quadros runcaona.ís da em-,
presa.

EMENDA lP1233G-4
f:J CONSTlTUWTE JOSE MAUR!Cl~UTO"

A supressão do item I do art 280 justi f'Lca-cs e no nos

so enlendimento, porque resgual'da os Municlpios no d l r ea t.n da recei

ta que lhes pertencem, haja visto Que, da forma colocada, prcjudica

-cs , pois é dentro dos seus territórios que acontece o fato gerador

do imposto das operações relativas à ea xeuLaçãn de nercadcr i as e nas

prestações de serviços. Não sendo portanto, de jusbça, que os eunã-,

e.Ip Lna fJ.quen com a menor quota. de participação, nas transferências
destas recextas , •

A propost.a de Emenda Que apresentamos faz parte de um

conjunto de outras, referente a ccmcecêncaa dos Huniclp:Los para ans-,

titu~r impostos e a partJ.cipação destes nas t.rans rerêncaas das recer
tas arrecadadas na fonte geradora dos mesmos. -

Inclua~al~~j.J:!=~lwe ~92;1~t'1J:!if.~ ~9~~~l.diSPOSibvo) ~

Art. Fica vedado a recondução e ou reeleiçd"o de todo c qualquer Di
retor de Elrpresas Estata~s, onde o setor público d~reta ou 1ndireta
mente mantenha a ma10ria do capital aCJ.onário.

§ IJn~co- Aplica-se, a proibição estabelecida no caput do artJ.go acima,
aos D.:t.retories dos demais Orgãos Colegiados da União.

JUSTIFICAÇAo

Neste momento que busca a tranS1ção del'Jocrática, é
necessário que haja uma abertura para novas 1déias, dentro da adllinis
tr.?~ão_públ1ca Por isso, entendemos que, para uma nova oxigenação nã

. - m-áquir18 burocrática estatal, é preciso que estabeleçamos leis efica_
zes, dJ.sciplinadoras, mas também, normas de 1ncentivos para quc haja
novos gestores da administração púb1J.ca 1ndueta.

Como defensores tias El'lpresas Estatais, n50 poderíamos
deixar de tecer comentár~os no que diz respeito aos adml.n1stradores
de outrora, que faZJ.a destas Empresas suas "propr~edades particulares'
transformando-as em guetos emperrados e contrárlos aos :a.nleresses mai
ores da nação e alguns até, comprometidos com J.ntcresses multinac10_
na1S. Sa11entamos a1nda, a lobby da privabzação fornado e defend.l.do
na ma10ria das vezes, por pessoas que exerceram cargos nas diretorias
das EstataJ.s com objetJ.vo no mInimo ~uspeito, pois, cono ex-gestores
da coisa públ~ca, o que poderíamos esperar deles era uma defesa em
prol das Empresas Estata~s.

A medida que proPomos, visa uma melhor forma de incenti
vo e ao mesmo tempo a participação de outros C1dadãos brasilClTos nos
quadros de d~retores das Empresas Públ1cas e Orgãos Colegiados, para
que não haja à acomodação e a perpetuação dos d~rJ.gentes Por outro
lado. teremos a oportunidade de ver novas idéias de gestão da coisa
pública que é tão salutar para a maJ.or dinamização dos serviços públi
cos prestados. Portanto, sugerimos que não seja admJ.t1do sobre Qual-
quer pretexto a recondução ou reeielç50, a qualsquer cor!]f)s de 01re_
toria nns Empresas Estatais e Orgãos Colegi3dos. Esperal'los contar com
~~ssos pores Const1tu~ntes para a nprovnção desta proposta moral1znd~

py-'~''';'~

f77j;:;;pj
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JUSTIFICACAO

EMENDA SUPRESSIVA.

Dispos1tivo Emendado: Artigo 276

Suprimam_se do proJeto de consbtuição:

a) Pará.grafos 12 e 22, do item 111, do art. 276; e

b) Os itens I e lI, do parágrafo 29:, do art. 276.

.JUSTIFICAÇÃO

A Emenda proposta tem o objetivo de assegurar a través
de norma constJ.tucional o transporte gratuito aos trabalhadores.

entendemos que os encargos com despesas dc transporte
dos empregados deva ser da obr~gação do empregador.

Várias empresas, Já" adotaram o sistema de transporte
dos seus empregados e este benefic10 indireto, no nosso entcnd~l'lento,

traz Muitas vantagens, tanto para o patrão que, com incent~vo vê uma
nalor e melhor produt1v1dade e o trabalhador por sua vez, garante uma
solução de se locomover para o trabalho. po~s na maioria das vezes
metade do seu salário f~ca no pagamento das despesas com transporte.

Esperamos, portanto, que os l.lustres Constitu1ntes des
sa presbgiosa Com1ssào decidam, pela inclusão no novo texto consbtu
clonal deste dJ.spositJ.Vo. -

7'J~~~i:-t9/J'fgJf;~~~0~~~iÇãO o eequante dJ.spositivoj ~

Art •• Constituem encargo do empregador as despesas de transporte cole
tivo do trabalhador. -

A proposta de mOd1fl.cações de dispositivos componen-
tes do art. 36 do Projeto de Constituição, visa explicitar de J.medi

ato ps critérios que deverão nortear a transferência. pelos Estados,

,;da parcela de arrecada~ão do imposlo sobre circulação de ll'ercadona;

conforme estabelecemos no 1tem lIr do c1tado art. 276

NdO há justificativa para que a Constituição fixe que
75% (setenta e cinco por cento) sejam calculados com base na propor

ção do valor adicionado nas ope:rações relativas à circulação de mer

cadorias e deixe que os. restantes 25% venham a ser transfer1dos com

base elll crité:rios definidos em lei estadual

Ora, tal medida somente prejudicaria os HunicípJ.os pc

lo retardamento na transferência de uma elevada parcela de recursos,

além de deixá-los totalmente aprisionados aos intere.sses dos gover

nos estaduais. A hora é dotar os Municípios de autonomia plena, capa

cidade de g~renciar os inúmeros problemas locais, e não de perpetua;
a dependência a outros poderes.

EMENDA ADITIVA

.1USTIFICAÇA:o

A proposta de modificações de da apos ã t.Lvc s componentes
do art. 276 do Projeto de Constituição, visa expliCJ.tar do imediato
-cs cz-Lt ér-a cs que deverão nortear a transferência, pelos Estados, da
parccla de arrecadação do amnost.o sobre circulação de mer-cadoma
conforme estabelecemos no Lt em 111 do citado art. 276.

Não há justificativa para que a Constitu~ção fixe que
7:5" (setenta e cinco por cento) sejam calculados com base na rn:opor
ção do valor adicionado nas operações xeâa t ivas à circulaçdo de
mercadorJ.as e deixe que os restantes 25% venham a ser t r-ans f'er adc s
com base em er.í té r rcs de t'ãru dos em lei estadual.

Ora, tal medida somente prejudicaria os Municípios pe
la retardamento na transferência de uma elevada parcela de recursos,
além de deixá-las totalmente aprisionadas aos interesses dos governos
estaduais. A hora é dotar os Municípios de aut.onoeua plena, capaci
dade de gerenciar os inúmeros problemas aoceas , e não de perpetuar a
dependência a outros poderes.

Por outro lado, o valor adicionado representa um fato
econômico e, como tal, constitui emda o melhor crut é rLc em que se
deve basear os cãlculos xeüatavcs a essa partilha tributârJ.a

A alteração do item IV, do art. 28D jushr~ca-se na
medida em que se torna J.ncompreensível que os Municípios estejam re

presentados para acompanhar o cálculo c a Lab er-açãu das pa r t.Lc.Ipa-,

ções na esfera da União e o mesmo não aconteça no âmbito dos Esta

dos, principalmente se levado em consideração que as transferências

efetuadas pelos Estados ccnsta tuee , na maioria dos casos, a maior

font..e de receita dos Mun1cípios.

PPlCNARIO

Dá nova -retíação ao item 111 do art. 276, e acrescenta-se o parágra
fo únicor ..,..,....~ 0-.0 o..iu.a.2.. ~~+ I" , ~L
Art. 276••••••••••••••••••• ~ •••••••• _•••••••••••••••••••••••.••.•.•

111- Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto so
bre operações relativas à circulação de mercacor í.as-, -

§' urucc-, As parcelas de receitas pertencentes aos MunicIpios, mencio
nados no inciso 111, deste arcigo, serão creditados na proporção dõ
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
realizadas em seu termtõrao , sendo o valor ac!l.cionado de Fxnfdo em
lei complementar.

P PlENARIO

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA

~-- 'L••'."/~o....slo/IU'.O""'Io
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EMENDA lP12331-3 ••" •• ~

ê'CONSITT"WIE 'os. ",,,ptrro I pr=":":=::J
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EMENDA lP12332-1
t'lCONSTlTUINTE JOSE MAURICí~u'n.
~-- 'U..."""~o.."uo/."••n..,.,.Io

EMENDA lP12333-0
f!J CONSTITUINTE JOSE HAURIC;~'··

r-r:"~"~~

QZi';;wJ

passa ter a se~u1nle reda-

EM~NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIvO EMENDADO: ART. 149
O artigo 149 do Projeto de Constituição,

ção:

JUS~IFICAÇAO

6- Possibilidade de empresas Que possui rem eatabefecteent.cs em mais

de um município faturarem o ISS não no municíp10 onde ocorrerem os

fatos geradores e sim naqueles de sua ccnvenfêncaa , Tal fato n50 te

rá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Municip.!.
os perderão recei tas na medida que os repasse a cão para os munic!_

pios onde forem emitidas as faturas, em detrimento daqueles em que

forem gerados os serví.ços ,

J- Falta de previsão orçenentarí.a dos municípios em relação à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas, pOJ.S nunca saberão ao

certo o valor que lhes sera deferido pelos Estados. Além disso, de

penderão sempre do ceseaoermc dos Estados na ar recaoaçao , controle

e fiscalízaçdD. dos tributos a serem partilhados, o que poderá ocasi~

nar uma dependência política e econômica dos Hunicíp~os aos Estados.

. .~u._te......I,.,.".....,...o
~RIO

ART 149~ Aplicam-se aos Tribunais de Contas dos Estados, dos r~unic.!.

pios, do Distrito Federal e aos Conselhos de Contas dos Municlpios ,

em suas respectivas Jur1sdições, as disposições referentes ao Tribu
nal de Concas da União, conferindo_se aos Conselheiros os mesmos di
rer'tos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, garantias e impedime!!,

tos dos Deliembargadores do Tribunal de Just1ça do Estado.

EMENDA ADITIVA

No momento de afirmação política através da Constitui!!,

te esperamos que, a sonhada autonomia mun Lc.i pa I não fiquc como o

atual estado de dependêncaa aos outros poderes.

A proposta em tela objetiva unifornizar, em todo o

Pais I a jurisdição, a competência e as atnbuições das Cortes de CO!}

tas dos Estados, dos Mun1cípios e do DJ.str1to Federal, impedindo que
cada unidade federaCJ.va trate a matéria de forma diversa na adapta

ção das l:artas Estaduais.

A equl.paração proposla no texto constituc1onal federal

guarda consonância com O Que ocorre, atualmente, entre os Ministros

do Tribunal de Contas da União e os Ministros do Tribunal Federal de

Recursos e, no anteproJeto da futUra Constituição, entr..e aqueles

·05 IUnistros do Superior Tribunal de Jusbça.

Inclua-se no Art. 356 do Projeto de Constituição, o seguinte parágra
fo único:

§ ümco - Nenhuma contribuição e tributo incidirão sobre os proventos
da aposentadoria.

o simples dispositivo de épocas, Indices, cargo, fun-
ção ou posto em que haja ocorrido a aposentadoria não concretiza a re
térêncin básica entre o inIcio da aposentadoria e a sua conbnU1dade7j
Dal o que ocorre atuaãnente , continuará ocorrendo, ccn o constanle '
achatamento do valor da eccsentaoorra e do seu poder aqu Ls a t Ivo quen
se aposentou, por exemplo: com 9.7 salários minJ.mos. em Junho de 1986
recebeu em março de oitenta e sete, apeua s 9 O salários mínimos, sem
que ninguém lhe tenha feito nenhuna ofensa leaL A lei, ela própr~a é
que subtrai ao aposentado da valor de seus proventos. Urge, P01S, já
que o espírito do texto proposto pelo legislador é de corrigir ta1s
dIstorções, que se acrescente à generalidade do texto algo que concre
tamente impeça o desvirtuamento da intenção do legJ.slador. Um Ins::'
petor de qual~dade, mesma qual~ficação em tocas as grandes indústr~as

do País tem, de fato, uma enorne variedade oe salários, que acompa_
nham lodas as varJ.áveis dos maJ.s diversos produtos em apreço. Onde
pois, amarrar o dispositivo legal a nJo ser na referência ao salario
Ilinimo regional, ao número de salários percebidos no momento da apo
sentadoria, salário Que se Quer Justo e capaz de manter humanamente
vivo e hígido todo cidadão desta Pátria?

Eis, as razões, as que de pronto saltam aos olhos para
justi ficar a nossa proposta de Emenda que, submetemos à cons~deraçdo
dos nossos pares constitu1ntes.

JUSTIFICAÇÃO

4- A possibilidade de os eseedcs concederem isenções rc scaa.s a date.!,

emadcs serv.rçcs , fará com que os Punicipios onde os serviços forem

gerado~ tenham uma d~minuição considerável em suas receitas, podendo

inclusive, l.nvl.abilizar eccncmtcancot;c HunicípJ.os que tenham a sua

economin baseada fortemente num tipo único de servaçcs , t af s como t!,!

rl!tmo, reparos navaãe , e tc ,

S-A juntada dos serviços à base ce cálculo do ICM irá duplicar o na
de contribuintes do imposto estadual, o que acarretará um mai cr cus

to na administração tributária que será superior ao acrésc rec da r!:,

ceita, haja visto que as eucrceeoresas de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência catccuat ,
Deve-se considerar, também, que os Municípios, princi

palmente os médios e grandes estão devidamente apa~relhadüs para fis

calizar e arrecadar com e rfcâêncre esse tributo, o Que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.

EMENDA lP12329-1
.tJ CONSTITUINTE JOS~ MAURíC;~'n.
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JUSTIFICAÇÃo

...., ...I"'~.;h ---,

EMENDA ADITIVA

In~a~ a.ErJ;~~* ~~f~~t~JuII~~ ~ ~~i~dfe~tlsitivo) v v<-c r;1J,.
Art •• Fica proibJ.do. por dez anos, a remessa de lucros pa-t'a o exte
rior e o repacrramencc de capitais, bem como o pagamento de royalties

~:~~~~~~~~~e~~oc~~~~0~6g~~~p~~a~:1s~écn~ca de real i-nteresse para o

pr;U~OO0

1:I!&7MJ)
.uH..'O/eOHII'.O/.....O"'.do .,

~=======:::==:::=====~~~==~
Acrescent~fU.g~/e~d~(Ã~~ty~ç~~d{s:~~;~ dispositivo}~

l\rt... A pequena propr~eda~ familiar não poderá ser penhorada nem su
jeita a qualquer gravame.

JUSTIFICACi'i:O

EMENDA lP12344·5 moo ,

CJCONSTITUINTE JOSE I~AURIcIO

Entendemos. que a familia como célu ....Il:er da socieda-
de. deve ter toda a garantia do Estado para sua nect.ecêc e sobrevivê!!
cia

l
PQ.r isso, é necessário que a nova constituição garanta a pequena

propnedade familiar, sem qualquer gravame e impenhorabilidade.
Não é necessário estendermos em nossa justificação t

po rs , é sabido de todos que as dificuldades que as pobres famílias ,
passam I estuc inteiramente ligadas as formas e meios de ~cargos que
sua pequena propriedade é atingida, ficando estas tamUias na maioria
das vezes, penhoradas e sem perspectiva. por consequinte levando-as a
um desagregamento.

as quais foram instituídas, passando, em verdade, a serem, apenas •
bãonbo atrás do qual se escondem interesses Que não exclusivamente de
ordem assistencial ou educacionaL

Iolu~tos são os dir~gentes de entidades com equefas ca-
racterísticas que fiearam ricos de uma hora para outra COm o crescr
menta de tais empreendimentos, partindo de nada e sendo, bo je , donos
de património tnvejéve i s , enquanto se agrava o panorama sócio-econômi
co da País. -

üre," as mantenedoras são entidade sem fins lucrativos e
que para receberem o 'reconhec iment;o como tal do poder público carecem
de declaração de utihdade públlca em ato do Pres rdent e da necõtnaca
e do reqrst.ro, no Hfnfs té r ac da Educação, no setor que, recentemente:
substitui o consernc Namonaf de servaço socaat , sendo, portanto, um
grande absurdo que venham a, disfarçadamente, apresentar lucros de
forma aumentar o pa t r aménd o dos seus ceeocnsévefs ,

, Trata-se, sem dúvida, de problema da maior grav~dade e
que está a exigir solução constitucional, por sua amncrtãncaa para
as questões sociais e eccnõsuces apresenladas pelo setor asaratencaaj,
e educacaonet do País. •

EMENDA ADITIVA

cr=;U~0T:J
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Inclu,t"J:; fiO l,r~?f,,-~"'Cde ;f.0Jns~;z,iç~ o~guinte dí epcsahVOJ (.....,p·l
Art ••• Os estados poderão ser errados por incorporação, subd iva.sãc ou
desmembramento de outros, desde que ha j a em qualquer dos casos, o re
ferendo dos eleitores dos muru.crmos afetados em consulta nremsca tã-,
ria, me~iante oet iberaçãc das resoect rves nsseaméaas Leqa s La t rva s el
ecrcvacec do Congresso Nacional na forma de lei complementar.

JUSTIFICAÇAO

A Emend'} que estamos apresentando para earecaeção , dos
nossos pa:es ccns t i.buãntes , va s a garantir a participação da população
dos murucrpfcs afetados I at raves de consul ta caetuscatária, com deli_
~~r~~~~r~~~oA~~~~~~:~as Leqa s La t l vas e posteriormente a aprovação pe-

A ~ecisão dos e Ie.í r or-ea dos munic'Ípios ating~dos por
processos de fusao, subdrvãsüo e ou cisão de estados como condição
"SINE QUA NON" é ~ forma m~~s oeaocrâtace , coas , estabelece um canal
de comunicação ate a decisao final do Congresso Nacional, entre o pc
vo o seus representantes nas Assembléias Legislativas e no ParlamentoI
Nacional.

'~I""""'••",,".o/l""''''''''' ,

EMENDA lP12339·9
fi CONSTITUINTE cose MAURICI~U10/l

EI~ENDA ADITIVA

EMENDA lP12340·2
t:CGSTITUINTE .JJSE: MAilllcIO

2- Conforme se depreende pela disposição do artigo ..267 do projeto de

Constituição, não haverá isenções para tributos municipais

logo, se o ISS fOr deferido aos Estados, estes entes

deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que forem conside

radas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na co!!!.

petência municipal terão que recolher o tributo. uma vez que não ha

verá isenções de impostos municipais propiciadas por entidades da f!:,

deração ou pela urunc,

3- Falta de previsão orçamentária dos municIpios em relação à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas, pois nunca saberão ao

certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além disso. de

penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e risca!lzaçlio dos tributos a serem pnrtilhados, o que poderá ocasi.!:!,

nar uma dependência política e econômica dos Municípios aos Estados.

JUSTIF1CAÇJl:0

1- A meta do fortalecimento dos municrp~os só poderá ser alcançada
com ampliação da coepe têncaa tributária dos mesmos.

O nrcje to de Constituição retira da competência dos mu
nicípios o ISS, crans renrnco.,o para os Estados.

Essa medida, além de não trazer vantagens aaqm rrcat.a-,
vas para os Estados, enfraquecerá os Municípios que perdem um t.r.rbu-,

to direto Imocr tante , ficando na deoenoênc ta de repasses a serem e re
tuados pelos Estados. -

Os grandes óbices para a efetivaC'cobrança do ISS não

serão cOr1~gidos com a simples transfer.ência da titularidade do su

jeito ativo da obr~gação tributária, e sim por um novo ordenamento

que contempla os mun~cipios com maror competência impositiva, atra

vés da eliminação da atual lista-matriz de serviço, o que propiciará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou

pelos Estados.

Como justificativa para as alterações ao Projeto de

ccnst.rtoacso alinhamos os seguJ.ntes argumentos:

JUSTIFICAÇÃO

No momento de afirmaçd:o política através da Constitui~

te esperamos que, a sonhada autonom~a mun~cipal não fique comI:!,

atual estado de dependência aos outros poderes.

6- poasImLí dade de empresas que possuirem estabelecimentos em mais

de um muru c Imc faturarem o ISS não no murucfmo onde ocorrerem os

fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal fato não te

rá repercussdo para as t'mancas dos Estados No entanto, os Municíp,!
os perderac recea t as na medida que os repasse a r-ão para os muní cf-,

pios onde forem emitidas as faturas, em detrimento daqueles em que

forem gerados os serv~ços.

EMeNDA flDITlVA

Acrescenla-se às d~sposiçi:íes t.rans1tór~as do Projeto de Constituição
o segU1nte d~spositivo}........o74.(I-z~Yi trucl.-< '""......~

ArL Fica estabelec~da e prorrogada, até a nomeação do último candida
to aprovado, a validade dos concursos públicos para admissão de pessõ
aI, realizados pela Administração Direta ou Ind~reta da un~ão, Esta::'
dos e HunJcjpios, e que tiveram sua v~gência interrompida pelos efei
tos da Emenda Conslitucional nº 8, de 14 de abril de 1977

Parágrafo Onico_ A Un~ão, os Estados e Munic.íp~os, não poderão extin-

~~f~gO~~~~S~~~~~~n~isp~~~e~r~~~~~~~~ ~~r~~o~ra~a~~~sf~~~õ~:spe~~~~~~1
ou assemelhadas, enquanto não t~verem sido nomeados todos os cand~da
tos aprovados nos concursos públ~cos mencionados no "caput" deste ar
tigo.
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~:~:e nova redação ao item III do artigo 270, do Projeto de Constitu,!

Art. 270 •.•••....•. ~ •.••••••••.••••.•.•.•.•••••••••••••••••••••••

111- Renda e Proventos de qualquer natureza, exceto sobre os ganhos
mensais do trabalhador assalariado de valor inferior ao de la (dez)
salários minimos.

tJ PLENItRID

EMEND ADITIVA

InClc.~S:lt:t-oõF;~ 1~T-4.~{..°on~t,u~J..o...~~%.~~nte dispositivo)

Art ••A Constituição as ...egura o transporte gratuito de escolares
proressores nas áreas rurais do País.

EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova redação ao item XV do artigo 13, do Projete de Constitução

Art 13.......................................... . .
XV- Duração de trabalho não super~or a trinta e cinço horas semanais
e não excedente a sete horas diárias. com intervalo para repouso e
alimentação

JUSTIFICACJ\O

JUSTIFICAÇi'i:o

A grande estensão cerr~torial do nosso País tem sido,
sem dúvida, um dos meta.vos que impedem o cumprimenlo de dr:::terminados
drsocs í tãvcs da vaqent;e ccnat i turçãc encontrando-se entre esses o re-
ferente ao ensino p r imá r f n obz-Lqa t.úr an nos estabelecimentos oficiais.
Quando se envereda pelo ãnteraor do País. principalmente quando se
trata de habitante nas crôedes , estranha-se, assistir-se ao cortejo
de pequenos seres mal-vestidos, calçando sandálias tortas ou até mes
mo descalços, cammtienco , às vezes. dezenas de quilómetros, ao sol e
à chuva (e também à pcear-a ) em direção a uma escola

1::. realmente, estranhável semelhante situação, pelo seu
inusitado e também constrangimento que acarreta aos que, mesmo even
tualmente, as.i s t em àquela cena. que caract.eriza uma grande injustiça
contra as populações opr~midas das reg~ões interioranas do Brasil.

Esse quadro se contrasta com outra s r tuação também mu
si tada e constrangedora, que é ver-se nos centros urbanos os parentes
de autoridades _ ou elas própr~as _ sendo transportadas em viaturas
ofic~a~s, portanto com gasolJ.na paga pelo povo, com motoU!ita pago
pelo povo, dirigindo_se a escolas super_mercados, cabelerelros, c~ne_

mas e centros, conforme denúncias sistemJticas r,la ~mprensa.

Trata-se, sem dúvida, de insólito quadro esse\ que
fronta os princípios democráticos do povo brasileiro.

Daí é que se propugna, com muito mais razão, al~ás, que
o Estado assuma o transporte de escolares nas regiões longínquas do
País, de alunos e professores. como forma de assegt!rar-se o cumpri
mento do d~spositivo constitucional sobre a obrigatoriedade do ensino
é como forma de democratizar mais ainda o sislema educacional bra
sileIro.

o brasileiro, segundo o número de horas que cumpre por
ano, é o assalariado que mais trabalha no mundo, equiparando-se aos
semi-escravizados sul-coreanos, segundo estudo dos sindicatos.

Deve ser cons~derado ainda o fato de que o trabalhador
bras~le~ro é _aquele que hOJe desfruta da menor renda, razão por que
não têm procedênc~a os argumentos de que aqui se paga o menor preço
por determinado produto. como ocorre com a gasolina, para citar ape-
nas um exemplo. ("

Não se pode esquecer de que as taxas de juros corres-
pondem a um terço dos custos, o que faz com que I por ma~s que "sue a
camisa". o assalariado di f~c~lmente cotlsegu~rá melhorar o 'seu padrão
de vida- para quem detém o capital, é preferível o seguro lnvest~men
to no mercado financeiro do que a incerta rentabIlidade dos investi_
mentos produtivos, que poderl:am reduzir os custos das mercadorias
parte consumida pelos trabalhadores.

Também não se pode esquecer de que nos países desenvol_
vidos se trabalha menor número de horas, cpm aproveitamento intensivo
de equipamentos e máquinas necessár~os à atH/idade econômica

São razões que levam à necessidade de dim~nu~ção do
número de horas de trabalho, por isso, resolvemos apresentar Emenda
neste sentido.

f'!PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
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(!J CONSTITUINTE JOSE MAURlcIO

EMENDA lP12347·0
t'lCONSTITUNTE JOSE MAUR!CIO 'Ul0'
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EMENDA lP12346·1
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JUSTIFICAC1i:O

e: sab~do de todos nós,que o vestibular dif~culla o aces
so de mu~tos estudantes, que embora, sendo bons alunos no 22 grau nãõ
podcln cont~nuar seus est.udos, po~s, para ~ngresso na un~versidade é
necessar~o passar por uma "bater~a" de provas, que na maioria das ve
zes não atesla nada

Entendemos que o vestibular não tem expl~cação, porque
selec~ona uma elite, em detrlmento da maior~a dos menos favorec..idos.

~~~:l~~U~~~~'d~e~~r~~~~ g~~o~ ;}~~~;~sj~u~~~~~o~~s~~t~~~~~~;~~g~~ar~~.1
po~s, se torna quase que necessár~o ao esludante que ao terminar o 2º I
grau, começa o tal "cursinho"

Esta Emenda, visa assegurar a todos estudantes o dire~_

to de poder conunuar seus estudos, e a real democrat~zação do ensino
de nível superior.

§ ürucc-c- Para a aplicação do pr~ncípio previsto no item I deste ar ti
üo , fica extinlo a partir da Promulgação desta ecns t i t.urçãc, o exame
vest~bular para ~ngresso nos cursos de ensino universitario

Inclua-se no arbgo 372 do Projeto de ecos ta tuição, o seguinte Pará
grafo ümco ,
Art ••••••••••••••••••••••••••••••.•••....•...

Inclua-se no capítulo lII, do título~ do Projeto de Constituição o
seguinte dispositivo; "",..rLC.. t:.e1-l.b-ut. •
Art. •• é atribuída ao Instituto Nacional do L~vro a obrigatoriedade
de efetuar, dentro do prazo de 3 (três) anos, a padron~zação do livro
didático para o ensino do primeiro e segundo graus. ~

leira , nem os ~r~~~~~:= ~':~~~;~~t~~n~~a~í~~a~a~;~:~~ad: ~~;ser~~:~;;s
de lucros feitos por euf t Inaca onafs ,

ticos, segundoA~o~~~~~~~sd~:m:~~~~d~~:~i~~~~~ie~;;~:i~~~o~í~~~~ra~~~-
leiros, desde o setembro de 1982, vtm sent~ndo no bolso as ccnseqcên-,
cias da ,?rise. Esta na hora de se exigir uma contribu.lçJo do capital
estrange~r~, que afJ.~al, poderá reinvestir seus lucros Tal ccntr.tbuf.,
çuc ev.í t arâ que o Paf s seja forçado, em pouco tempo, a nacionalizar
as empresas estrangeiras, para estancar a sangria de nossas divisas.

A proposta que apresentamos de-padronização do livro
didático para o ensino do primeiro e segundo graus.. está no que ente~

demos, na necessidade de uma solução para as famíl~as brasile~r<ls que
a cada ano são obr~gades a comprar um livro novo e diferent:e para os
flhos, v~sto que. o l~vro adotado no ano anterior, não é ma~s usado
no ano seguinte, po~s, na maioria das vezes foi colocado no mercado
pelos editores outro livro, porém. tratando do mesl'1O assunto

Por outro lado, suger~mos que exista um orgão centrali
zador, com atribu~çdo de efetuar a padronizaçJo desta política

Esta mediada que propomos aos nossos pares Const~tu!n~es

está numa solução de um dos problema... sociais que a família brasilcu
ra enfrenta para educação de seus hlhos.

Inúmeras são as mentenedoras de entidades assistenc~a~s

e educacionais que desvirtuaram. completamente, as finaJ.idades para I

EMENDA ADITIVA

Inclua-se ao Projet9, dI; Constituição o seguinte dispositivo) C1..r(.jw;...
U, dO Tf'-!õ-ÚO?l:J M-..rU. ~6..v.:

Art •• A lei d~sporá sobre as mantenedoras de entidades ass~stenciais

e edllcac~ona~s, adequando-as. às finalidades para as qualS são consti
tuídas. -

JUSTIFICAC:t'io

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP12341·1
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EMENDA lP12343-7
f CONSTITUINTE JOSE MAURICI~uTo.

PLCu.'OlCoW'....,'" •••"'.a•• ,

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP12342·9
(:J CONSTITUINTE JOSe: IolAURrCI~ulO.
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Durante dois decênios que se seguuam ao Hov~mento IHlJ
tar de 1964. poucos foram os Concursos Públ~cos promovidos pela UnidO
Estados e Hun~cipios •

O exame da composição atual dos -Quadros do funclonal~s_
1110 mostra que a esmagadora m:.noria não ingressou por Concurso Até
Illesmo CIO Carreiras bastante especializadas como as de Fiscali7açJo •
Tribular~a e as Procuradoria Juríd~C!lS, os novos governanles passaram
a praticar as chamadas "transformações" "desvios de Função" "Readap
taçõcs" e "Reclassi f~caç6es", converlemJo s~mples aux~l~ares'bUI ocra::'
ticos em Fisctus. Bacharéis em Dire~to em "Assessores Juríd~cos" e
até em Procuradores Prova disso é que o Governo da Nova Rcpubll ca e
fetivou 36 000 funciory:irios admit~dos indevidamente, o que na prátIca
contr~bu~u para deter~orar sensivelmente a qualidade do Serv~ço publi
~~~l~~~~ad~ú~f~~:rem o pr~nciDio de moralidade Públ~ca, d~go na I\dmi=

• Em consequência do _"Pacote de Abrll", algumas ccntenns
de cand~dntos aprovados pela Un~ao, Eslados e Mun~cípios, VJram-se
discr~cionar~nmenle despOjados de seus dire~tos, por uma dr>cislio au_
YõFlT.üTii(JoJ.l~CxecutJvo. Cur~osomcnLe a qU3se totall(J~
atingidos eram cidadãos cuja formação tinha acontecido na década 60 _
70 o, eram considerados "per~gososlt pelo sistema governante Entre as
razões levadas ao então Pres~dente Ernesto Ge~sel para a edição da
emenda n9 8, a mais invocada era a necess~daoe de "imped~r o ingresso
de uma geração subversiva no Serviço Público".

As vítimas da Emenda n9 8, na verdade sofreram uma du
pla cassação de dHe~ los. Além de não poderem ser npmeados paFa-DS
cargos que hav~am conqu~stado por Consurso Público, tambem não pode
riam se ~n::crever em novos concursos, e~s que ed~tadas Novas Normas
Em consequencJ.a da Emenda nº 8 e das Normas discr~cionárlas, os c~da_

dãos preteridos viram-se duplamente cassados nos d~reitos passados e
futuros, prat~cando_se ul'1a injusta e monstruosa discrim~nação, que o
presente projeto visa corr~gIr.

O Parágrafo ün~co proposto te~ como objetivo fechar
portas às tentahvas dos governantes de BURLAR o aproveitamenlo dos
Concursados mudando denom~nações de Cargos fi! Carreiras, "extingu.lndo ,
transformando e criando cargos assemelhados: ----

Impõem-se por JUS IIçA E COERENCIA que a Assembléia Nac~
onal Constituinte promova a ANISTIA dos Concursados PUNIDOS pela Emen
da Constitucional nº 8,~~o os seus~. -

0\_ /\ possibilidade de os zacedos concederem isenções fiscais a dete!,

minados serviços, fará com que os Hunic!,pios onde os serviços forem

gerado:. tenham uma diminuição considerável em suas receitas. podendo

Inclusive, inviab~lizar eccnceucaeentc Municípios que tenhaM a sua

economia baseada fortemcnte num tipo único de serviços, ta~s como t!!

rlslllo. reparos navais, etc.

S-A juntada dos serviços à base. de cálculo do 1E:M irá duplicar o ne

de contribuintes dq. imposto estieduaj , o que acarretará um maior cus

to na administração tributária que sexã superior ao acr és camo da r!:,

ceita, haja visto que as microempresas de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência estadual.

Deve-se considerar. também, que os Municip~os, princi

palmente os médios e grandes estão devidamente aparelhadas para fis

calizar e arrecadar com eficiência esse tr~buto. o que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados

f'lPLENARIO

EMENDA lP12338·1-
tJCONSTITUNTE JosE: MAURICIO au.e.
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EMENDi\ SUPRESSIVA
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JUSTIfICAÇA:Q

,

I
A enenda visa sup r j n l r do texto, contradições e ccor í í rcs '

com demais di spcs Lt.Lvo s do projeto. I
Os parlamentares são efe i tos per-e exercer (lJnções nos órgãos

de soberania, e não para ocupar funções distintas "la adtn.í o Lst r a _

ção pública

A chefia de M~ssão DiplomãtJ.ca não se cceca t Itu r t ea eco a
função parlamentar, ate Porque, submete o embaixador as oeteeru ,

nações do Presidente da República

De outro lado, o inciso V do art. 110 veda aos oecutaccs e

senadores o exercício de outro cargo e.l e t rvo federal, es t eocat O'J

MunJ.cipal, donde não se pode ser ao mesmo tempo, deputado ou sen.!

dor e prefeito de capital ou prefeito eventual.

Da mesma forma o tncrso II do artigo 110 veda aos deputados

e senadores o exercicio de cargo ou função nas entidades da eoeu,
n.tet.raçec indireta, dentre as quais as empresas públicas e de ec.,2

nomia mista. Consequcntemente o exercício da função de Presidente

de qualquer dessas empresas, e sb a r r a na vedação do dispositivo r.!

ferido.
Finalmente, os ccnet í tumres devem ter en mente que cs t ãc '

elaborando a lei fundamental de organização do Estado e do exer

cicio dos órgãos de sobe ram a e não a divisão dos despojos do

poder público
No regil'le parlamentar de governo, onde o parlônento partlcl

pa decisivamente da organizaç~o e r.í sca Lf z açãc da ft..nção eoetor s

t.rat Iva, deve-se evitar a criação de Ins t ruerentqs jcr íurccs qve '
propiciem a barganha cct í t í ca e o fisiologlSl'í'O, sob pena de se

corromper todo o s r s t ena ,

EMENDA SUPRESSlVA

- suprimir do inciso I do artigo 112 do projeto de coosta turçãc as

seguintes excrr-sseea- "Chefe de Missão niplonática Permanente" e

"Prefeitos das capitais, ou eventualnente erere i tc , Presidente,'
da Empresa Pública ou Empresa de Economia "lista Federais".

EMElmA ADITIVA

DISPOSITIVO E~lENDAOO : Artigo 407.

6- Possibilidade de empresas que possuirem escebereeaaentce em aars

de um município faturarem o ISS não no município onde ocorrerem os

fatos geradores e sam naqueles de sua converuêncaa, Tal fato não te
rá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto. os Municio,!

os perderão receitas na medida que os repasse 1rão para os municí

pios onde forem emitidas as faturas, en detrimento daqueles em que

forem gerados os serviços.

ce.tte , haja visto que as eucrcemcresas de serviços não trarão recue
sos se o ISS for de competência estadual.

Deve-se considerar, também. que os ucetcrcroe, prIncI_

palmente os médios e grandes estão devidamente aparelhados para fis

calizar e arrecadar com eficiênc..lB esse trJ.buto. o Que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.

§ ún1C:o _ Depende de prévia autoriz<lção da Assembléia
Legislativa eCsmaras Municipal.s respecti/as a execuçdo de obras da
União nos Estados, nos Territórios, D~strIto federal e Munlcipics

a - A União acatará o pronuncianento pcpular, atr'='Jés
de pleb1scito regional, para a execução, ou não, de ob!'as que aten
tem contra o me10-ambiente local, PreJudicando o s~steMa ecológ1CO";
biológico paisaglstlco

b - A Un~ão ~ndenlzará os Estados, Terr1tórios,D~stri

to Federal e Mun1cípios proporcionalnente aos preju!zos causados pe
la execução de obras programadas -

.- Exemplo tipJ.co, no caso, é o alaga'Ilento de cxtgnsas
áreas agriculturáveis e de reservas flo.estais natJ.vas Sobrevêll' o
êxodo de propnetários e trabalhadores rurals, a queda da produ;ão
agropecuárIa e a coTlsequente Queda da renda púb1J.ca estadual e ;nu".l
cipal, o surg1mento de grave problema social em face da favchzaç50
intensiva nas cidades e do aUMento alarmante aos índices de prcsti
tuiÇão, mendicânCJ.a e criminal~dade. -

O erasil e o mundo perderam, por sua vez, uma das
maiores maravIlhas naturais com O afogaMento do salto das Sete Que
das, no rio Parana, para a construção da USlna hidroelétrica de
Itaipu, o que teria s~do evüado se o governo autoritario dos mil!
tares houvesse considerado a opln1ào publica nacional, e houvesse
adotado outro proJeto, mais compatível, preservador dm:jUele lnsubs
tituívcl Tesouro Turístico. EfTl conscQuência, Guaíra e Municípios da
área, que al~cerçavam a sua economia na industria do turismo, pade_
ceram brutal recessao, pelo fechamento de hotéis e casas conercr.HS
e pelo inopinado dpsenpregr:\ em massa. O!Estado do Parana e os Nuni_
cípios envolvIdos no procep:so estdolar à:lndo con irrecuperáveis
prejuizos de ordem econõmi"ca, social e ecologica, sem que a União ha
ja cogitado, ate hOJe, de estudar e conceder as cO'llpensações mate"::"
riais devidas.

Contra abusos dessa natureza é Que pretende a ollrigato
riedade da autorização prévia do Poder Público responsável dos Est<l-=
dos. Territ6rios. Dlstrito Federal e Municip10S, nos casos de Maior
gravidade, a obugatoriedade do prévio pronunciaõ"lento popl..lar, atra
vés de pleb1scJ.to E u'Ila questão de luta pela sobrev.l.vênCia e de de
fesa dos padrões de alta qualidade de vJ.da.

o que se segue:nclua-se, como § Ún.1co e letras.!!. e .2 do artigo 407

No momento de <Ifirmação política através da Constitui!!,

te esperamos Que. a sonhada autonceua municipal não fique como

atual estado de dependência aos outros poderes ,

~ Plenário

EMENDA lP12352-6
(l VILSON SOUZA

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP12353-4 "'.. -,
tJ DEPUTADO ~IAURrCIO NASSER

No momento de afirmação política através da Cons.tJ.tuin
te esperamos que, a Sonhada autonomia mumcrpat não fique como -

atual estado de dependência aos outros poderes.

1- A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada
com ampllaçd"o da competénc~a tributária dos mesmos.

O projeto de Constituição retira da competência dos mu

nícíp10S a ISS. uansferindo_o para os Estados.

Essa medida, além de não tra~er vnntagens signifJ.cati_

vas para os Estados, enfraquecerá os Municípios que perdetn um tribu

to direto importante. ficando na dep;;;dénpia de repasses a serem cfe
tuados pelos Estados. -

Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não

serão corrigidos com a simples transferência da titularidade do su

jeito ativo da obrigação tributária. e sim oor um novo ordenamento
que contempla os municípios com maior competência impositlva, atra

vés da eliminação da atual l~sta-matriz de serviço. o que propiciará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou

pelos Estados.

a) A locução "bem como sobre serviço prestado no exterior. quando
dest.anacc a es tabeãecmentov , Lnaenada no inciso I, do § 11 do arti

go 272.

JUSTIFICAçno

Como jushficativa para as alterações ao Projeto de

Consb.luiçdo alinhamos os seguintes argumentos.

EMENDA SUPRESSIVA

EHENDA MODIFICATIVA

Dá-se ao § 32 do art. 318 do Projeto de Const1tução a seguinte reda
ção'

§ 32- Os imóveis rurais de área contínua ou descontínua superior a
50 módulos mexcaoraccs e os que se encontram em nroor reoece , cujo t!
tular exerce outra a t.Lvxdade econômica ecncomrtant;e, com a agrária !oI'
serão desapropriados, por interesses social para rans de Reforma Agra
rJ.3, através de sentença decaeratõma, -

JUSTIFICAÇÃO

Vários países têm elevado a condição de vada das popula,
ções rurais com substancJ.al aue-ent;c da produtividade agrícola, atra:"
vês de j.eas que definem claramente a proprl.edade da terra.

No g r-as aL, o problema rcndaar ro foi sempre deixado oe
lado por parte dos qcvernentes fazendo com que aumente a cada dia os
"bolsões de misérJ.a" no campo e nas ca dade s , com pessoas vxvenoo em
condiçõcs as ma i.s indIgnas

Como a Reforma AgrárJ.a são medidas que Len como objeti_
vo precípuo elevar o nível de v ada das populações rurais COftl reflexos
positivos para toda socaedaue aumentando a produtiv~dade agrícola e
acabando com o "EXODO RURAL" que hOJe enfrentamos, torna-se neneaaâ-,
ria uma tomada de decisão em torno da. mcda rrcação da estrutura agrá_
ria, caracternada no nosso país por latifúndios e imóveis ruraas sem
obrigação social e que. se encontram em mãos de pessoas que não tem
como atividade primeira e üru ca a produtividade de fins eqr ã r r cs , com
isso, não se a.nt e reaaancc pelo cui t ivc da terra. ut t Li zandc a mesma.
com o único r1m de exnroracsc r.manceã ru ,

Um País de vasta extensão t.e r r a t or LaL como é o nosso e
de terras produtivas sé conseguirá U/1l desenvolvimento eccnõeucc e so
cial, se resolver mnda f'Lca r sua estrutura agrária, PO.l.S, não é maas '
ncss rvet ccnvaver com a dãco tonu a de que sendo o Brasil a oitava eco-.
nomia do Hundo, esteja ao mesmo tempo, entre as úllimas nações subde-,
senvolvidas do p Lane í.a no aspecto sccaaí , E nrec i su portanto, garan_
tir no texto ccnstã tucacnat o dj re i tn a terra para quem nela trabalha

DISPOSITIVO EMENDADO' ArtJ.go 272. item I, parágrafo 11

supriea-se ao Projeto de Constituição:

6- Possibilidade de empresas que possuirem estabelecimentos em mais

de um municípIo faturarem o ISS n20 no município onde ocorrerem os

fatos geradores e sam naqueles de sua conveniência. Tal fato não te

rá renercussêo peru as finanças dos Estados. No entanto, os Hun.l.cípi

os perderão receitas na medida que os repasse irão para os munic!:

pios onde forem emitidas as faturas, em detrimento daqueles em que

forem gerados os serviços.

2- Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do proje~d de

ConstJ.tuJ.ção, não haverá isenções para tributos muniC.l.pais

logo. se o ISS for defendo aos Estados, estes entes

deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que foreM consJ.de

radas m1croempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na co!!!,
petência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não ha_
verá isenções de J.ml)ostos municioa!s propJ.ciadas por entidades da f.!:.

deração ou pela União.

3- FoI ta de previsão orçamentária dos municípios em relaç§o à parce

la de tributos que lhes devem ser repassadas, pois nunca saberão ao

certo o valor que lhes será deferido pelas Estados. Além disso, de

penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle

e fiscalJ.zação dos trJ.butos a serem partilhados. o que poderá OC8S10

nar uma dependênc~a po1ítica e econômica dos Municípios aos Estados-:

r.r-- /CC~ iQ/.".<O.. ,'*;:~ ,

EMENDA lP12351-8 '.,.., --,
[:J CONSTITUINTE JOSE HAURtCIO

EMENDA lP12350-0
fJ co:5TlTUJmE JOsEW\tJUCIO

r.r t<l/C.w lo/.~ ,I1 ••

tS"~";=]

E;7;~70J

'~UI'",/co~ ...i."O"'U''';:Q _'

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICACÃO

O objetJ..vo da presente Emenda ao Projeto de Constitui
ção , visa, dá aos assalariados c autônomos que nos últJ.mos anos vem
sofrendo um "arrocho salrial", à concessão de arus t í a aos déb i t.cs que
porventura houverem com a Previdênc~a scc raz Sahentacros que por vá
lias vezcs , o governo tem concedido asencãc rc scar , e até eru.s t Iadc
debitas de comerciantes e enoresér rcs , portanto, nada mar s justo, que.
os assalariados e autônomos venham ser ccntcnojeccs com essa medida ,
resgatando por ccnsequmt;e , o uso e gozo .dos seus da reLt.os previdenc!.
ãr ros

Esperamos, pois, que os nobres colegas consbtuintes a
catem favoravelmente a presente proposta de Emenda.

ncrescenta-sc no titulo- X (disposição transitórias) do Pr-c j at n de
constituJ.ção o seguinte dispositivo:

Art. E concedida anistia aos débitos dos assalariados e autônomos com
a Previdência Social

Dispositivo Emendado: § 92 do artigo 272.

Suprima~se do Projeto de Constituição:

tUTOII" ..",~ •• h --,

a) As locuções "c nas prestações de serviços", "operações e creata.,

ções ..., "c scxvãços", inseridas no § 9º do artigo 272.

JUSTIFICAÇAO

1- A seta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada

com ampliação da competência•.tributária dos mesmos.
O projeto de constJ.tuiçJo retira da conpetência dos mu

nIcipIos o ISS, r:ransferindo_o para os Estados.

Essa medida, além de não trazer vantagens signifl.call._

vas para os Estados, enfraquecerá os Municípios que perdem um tmbu.,

to direto lmportante. ficando na dependência de repasses a serem e re
tuadcs pelos Estados. -

Os grandes õbJ,ces para a efetiva' cobrança do ISS não

serão corrigidos eom- a simples transferência da titularidade da Su
jeito ativo da obrigaçdo tributária. e sim por um novo ordenamento

que contempla os municípios com maior competência lmpos~tiva, atra

vés da el1minação da atual lista-matriz de serviço. o que propiciará

a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou

pelos Estados.

4- A possibilidade de os ESl:ados concederem isenções fiscais 3. dete!,
minados serviços, fará com que os Hunicípios onde os serviços forem

ge~ado::. tenham uma diminu1ção considerável erl suas receitas, podendo

inclusive. inviabilJ.zar econolucamente Hunicípios que tenham a sua

cconomia baseada fortemente num tioo único dc serviços. ta.l.s como t~

rlsmo, reparos navais, etc.

No principio da campanha correspondente. a Receita Fede
ral tentou passar ao contribuil"te a noção de que o leão era manso •
por Melo de daspendtosos 5POtS publicitárIos, hoje, ninguém duvida
de que o leão da Receita F""iii'êSnD uma fera insaciavel e age como se
fosse um animal irracional.

Só mesmo a anractcnaí adede poderaa explicar a voracida
de dos tecnocratas que formulam, nas últimas décadas. a política t r L,
butária brasl.leira, na qual os principais pagadores são os assataraa
dos, quando se sabe qu~. no c~so do Imposto de Renda, renda não .pode
ser confund~da com salaria, su com ~mDosto mesmo que, no caso, e uma
bl-trlbutação, porque o trabalhador já paga inúmeros outr~s tribulos.

Aproveitando não apenas o embalo da Assem~leia NacJ.~nal

~~~~~~~~i~t~~fT~~ç~~m~~~s~J.~~~~~~a~a~~o~~~ ~~~ ém~e~~~it~; ~~~~~~a~~:,
posto sobre a renda de trabalhador assalariado, a menos, e claro ,
quando ele, sendo àssalariado tem, também, renda que justifique a sua
trIbutaçiio.

• Acreditamos, por isso, em que, por seu r-eâ evarrte esncc-
to scctar , deve a- norma proposta através desta Emenda, ser rnscrr ta .
no eaní tuí.o sobre os ca reLtns fundamcnLais dos trabalhadores brasilc=.
ros, que não podem continuar e ser duplamente penalizados.

3- falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcc

la de tributos que lhes devem ser repassadas. pois nunca saberão ao
certo o valor" Que lhes será deferido pelos Estados. Além disso~ de
penderão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação. controle

e fiscalização dos tributos a serem partilhados, o que poderá ocasi!:!,

nar uma dependência política e cconÔmJ.ca dos Municípios aos Estados.

Como justificativa cara as alterações ao Projeto de

Constituição alinhamos os seguintes argumentos:

JUSTIFICAÇÃO

2- Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do proJeto de

Constituição. não haverá J.sençoes para tributos municipais.

Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes
deixarão de tributar um elenco enorme de empresas que forem conside

radas microempresas. Estas mesmas empresàs se o ISS continuar na co!!!.

pelência municipal terão que recolher o tributo. uma vez Que não ha
verá isenções de impostos municipais propiciadas por entidades da fe

de~ação ou pela União. -

fJpLENARIO

f!J PlENARto

EMENDA lP12349-6 "'.. --,
ê' CONSTITUiNTE JOc;lô I~AURrCIO

EMENDA lP12348-8
tJ COt~STnUINTC aose MAUR1CI~uTD~

r.r ••U."'O/CO.. 'SS;:D/S~.< ...,"io _,

EHENDA SUBSTITUTIVA

seguinte redação.

DEPUTADO "1f\URICIO NASSER p=-'~'~~~~

fIP/;~fiJ)

Dispositlvo el'lendada: Artigo 273

O Inciso lI! do artigo :!73 passa a ter a

EMENDA lP12354-2
I:J

4- A possibilidade de os ESl:ados concederem isenções fiscais a deter

minados serviços, fará com que os Hunicípios onde os serviços fore;;;

gerado~ tenham uma dim!nuição considerável em suas receitas. podendo

inclusive, J.nviab.l.liznr eCOnomicamente Municípios que tenham a sua

economJ.a baseada fortemente num tlpo únicO de serviços, tais como t.5:!.
rIsmo, rcparOS navais, etc.

r
5-A juntada dos serviços à base de cálculo do ICM irá duplicar o n5!:I
de contribuintes do imposto estadual. o que acarretará um maior cus

to na administração tributâria que será superior ao acréscJ.mo da r~

S-A juntada dos serviços à base de cálculo do ICH irá duplicar o n2

de contribul.ntes do imposto ~stadual. o que aC,arretará um maJ.or cus

to na administração tribu~áua que será superior ao acréstimo da r.!:.

ceita. haJa vJ.sto que as microempresas de serviços não trarão recur

sos se o ISS for de competência estadual.

Deve-se considerar. também. que os Hunicíp~os. princi

palmente os médios e grandes estdo devidamente aparelhados para fis

calizar e arrecadar com eficiência esse tributo; o que será anulado

com a transferência do ISS para os Estados.
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qualquer natureza

Art. 273
III - lmposto 50bJ;.e Serviços,

JUSTIFICAÇAO

de
detalhes da organização e funcionamento ricarão per- conta de Lea rau
nielpa!. Has, é Imprescindlvel que essa faculdade figure na Consti

tuição Federal, para que não sejam levantadas dúvidas quanto á cons

titucionalidade da crIação da F P.M.
I

é como se o Poder Público estivesse no papel de pai ou tutor a ma I
tricular aluno, e a pagar as despesas deste no ano letivo. Não have
rá limitação de vagas para boisas de estudo, e não haverá qualquer
tipo de discriminação na matricula de alunos ~

Dispositivo emendado Artigo 304

Inclua-se, como incisos 1,11,111 e para
grafos do artigo 304 do projeto de ccns t i turçãe , o que se segue -

rr;;;;~.;'~

PU;'~ã[ã7J

EMENDA, ADITIVA

ncreecente-ee , como § 52 do artigo 386 do projetc de
Constituição, o que se segue.

fi 5Q _ Gozãrá de isenção de direitas ncuenej ros e ou
tros tr.íbutcs a importação de livros cientificas, obras de arte e ou
tiros bens culturais não destinados à comercialização, e estes terãõ
a proteção do Estado

~!!§.!IElf~~E.Q.

A ãsençãc tributána na importação, de bens culturais,
não destinados ao coeercfc , contribuirá para o crescimento subê tan
eial do nosso patrimônio cultural e ar t Ia t a.co Paises, como a Itá!~a-;"
a França, a Espanha, a Alenanha e a Holanda, concentram ricos acervos
ar t Ls t Icos Vivem, contudo, a síndrome da guerra, r az ão pela Qual n,!;!.
merosos particulares transferiram seus bens para os Estados Unidos.
Se oferecermos facilidades a brasileIros e estrangeiros, acrescidas
de real orcteçao do Estado, poderemos ensejar o afluxo para ca de
eorecaâveã parte do pat r môruo cultural da Humanidade. Neste conte=.
to, precasancs cogJ.tar de facUltar ainda a inportação de llvros e
documentos para indiv!duos e entidades sem fins lucrativos, que oeãe
jam e necessitam atualizar-se com os progressos no mundo das cLên-,
cães , das loetras e das artes, Se o eear íc p.úbl1co se desfalca de par
te infima das rendas em face das isenções tributárias, ganha o pais
com o crescimento do' seu patrimônio cultural e artístico

EMENDA lP12360·7
t'bEPUTAOD ~lAUR!CID NASSER

fIC;:~:~

fIT!Z!;'VPJ
DEPUTADO MAURICIO NASSER

I - A atividade pesqueira no país obede
cerá ao Código de Pesca e ao Plano Nac i ona.I de pesca, sob a cr.í entef
çãn e controle da Superitendência do Desenvolvimentcf da Pesca

0..) ~- Dar-se-á a exteneao pesqueira com a
introdução de TecnologIa moderna, aquisição de equipamentos e msu 
mos adequados,fJ.xação de preços mínimos ccnoe t jver s , Instalação de
câmer-as fr!goríficas, facilidade de credite, Incremento a comerciali
zação direta do produto -

hl~ Organização de cooperativas de pea
ceoores e ll'lplantação de Ct>lônia::. da Pescadores, com os requisi tos
mlnimos de higiene, conforto, salubridade, saúde, segurança e lazer.

c)~_ A atividade pesqueIra se rã
d."..tr - MaritJ.ma
;:,13'- Fluvial
3,..R!' - lacustre
y g- - Art.esanal

datoria e 11 destruição do~)e~;i~i;~~;~za~ã~a~_~~~~a~~s~s~~~~~aP~:~
rüca para: 

d ...r- a criação de peixes,
.t ...M" - a cr Leçãc do camarão de agua doce e

salgada;

PI ENSRIO

EMENDA AOlíIVA

EMEl'IDA lP12357-7
ê'

A redação o1:1ginal do inciso lI! do
artigo 273 se refere a "vendas a varejo de mer cado.r aa s" Optamos, na
entanto, pela recondução ao tlunicípJ.o do rmpcs.to Sobre Serviços, em
razão do que, em outra emenda, estamos pedindo a supressão da parte
final do ânc i so 11! do arUgo 272, por ha ver estabelecido ser tal
-tributo da competência dos Estados e Distrito Federa!

O ISS se constituiu, t r ad LcLona Lmen
te, em apreciável fonte de renda municipal, e grava todo o gênero de
atividade concernente a prestação de serviços, sem maior crccteoe na
arrecadação, pcfque pago no ato da expedr ção do conpetente a Ivar-é

Se, para os Estados, o ISS em nada
alivia a s í tuaçãc-, para os MunicípJ.os ele e de grande valia, ao co 
brir parte apreciável das despesas pub Lac as

Ao nosso ver, é um engodo a substi
t.u Lçãn do ISS pelo imposto sobre a's vendas a varejo de mercadorias
Serão atingidos, por este último, o pequeno come rc r ant e , o vendedor
ambulante, o camelô O pequeno comerciante já adquire a mercadoria
com o ônus do IPI e do ICM, e não deveria receber nova carga tribut!
ria, o que viria a acontecer fatalmente se instJ.tuido o Incoeto so
bre vendas a vace jc

A falta de estrutura das Prefeitura
difIculta a r.tscat Iaeçãc e o controle do ampos t o sobre as vendas a v:2..
rejo, com evidente prejulzo para a receIta ,

TemOS a ccns í.cerar , ademais, o des
gaste que a aoeuot s t raçac municipal estare contJ.nuamente sofrendo ao
fiscalizar camelôs e vendedores aebujantes , sem que esse desgaste sg

~:n~~~~e~~~~~ ~~r t~~~ã~r~~~~~a~:oó~~~~~ "\~~~~í;~l~e: on~~~~;~~~~eqU~~~
o ISS supera tudo Isso.

Em nome, pois, dos Munic!pios, apet eaos

para que esta emenda seja aprovada e Inser roa na futura Constltul.

ção da República, e olvidado, de vez, o imposto sobre as vendas a

varejo

PtENARIO

PLENARIO

rr;;::~;'~

fIKi~W§tJ

rr;;;~~

l5Zi~~

DEPUTAOl) MAURICIO NASSER

DEPUTADO ~'AURICIO NASSER

PLENARID
'.'~'.'./eow .. d.l.o•• ow.. '.tO

E~IENDA ADITIVA

EMENDA lP12361·5
f'l

r.r---- TUTO/..WS1"'".~..

Disp~os!tivo emenddo Artigo 277

Inclua-se, na parte final da letra "ali do
Inciso I do artigo 277, depoIs da expressão "rundo de Participação"
dos Estados e do Distrito Federal': o que se segue:

Art. 277 - •••
I - .••
a - ••• e do Distrito Federal,

discriminação, em tempo algum, a qualquer deles;

JUSTIFICAÇAQ

O ccntrcre oelo Senado da aLí enaç ãn de

terras devolutas da União tem ee mira o impedimento dd especulação imo

biUárln e da formação de latifúndios, bem como contribuir par,l o au:

mento da produção agro~pecuária 1'10 pais, através 0'1 exeCloção ele proie_

tos especificos. de interesse nacil,nil1, A seleção dos contemplados evi

tijrá, por outro lodo, a. el(ploraçiio clandestina dl riquezas naturais n;
gl<"oa, e o contrabando par'1 o exterIor de minérios e esolcimes veootai';
raIl"iS O Senaol) terá em conta o for lado movlmento dos sem-terra espe.
ialistas roa indústrIa d~ invas~o c<o propriedade rurais C'lm o fit(l 1(0
r~~~'f1~~n'i~g;taç~~,'pel~a agl.t~..'tão Ao ir}'lés da entreg,! de extensas J~ea

Di<>posltivo emendado IIrtigo 1CB

Inclua-se, C01l0 inciso X do artigo 108

do nro fetc da Constituição, o que se segue.

Artigo 108 - •••
I _ ••

II _ .

I!! _..

IV - ••

V - •••

\/1 - ••

VI1 - ••
VIII - •••

IX - •••

x - aprovar alienação O" ter res
•de\!olutas da uniã(l, em área igualou sucer í.or a tres ml! hectares

EMENDA ADITIVA

.u.~"./eow.. s1o/Sv••• wIS'~' "

EMENDA lP12362-3
f:J

EMENDA ADITIVA

PLENARID

Dispositivo emendado: Artigo 386

Acrescente-se, como § 4" do artigo .356
do projeto de ConstituIção, o que se segue

§ 4Q - Fica proibida a salda do país ,
salvo exceções previstas em lei comple'llentar, obras de arte p!ssti
ca, livros e documentos raros, fósseis, moveis e outros objetos de
interesse hJ.storico nacional.

DEPIlTADO

:J,H1' - a criação de ostras e outros ncruscos;
~" W ~ a criação de carangueijoj
S .).('- a 01:iação de rãs,
t.Jrr - o cultivo de algas, planctons e ou

tros veqe tars utilizados como alimentos na piscicultura
11 - O ensino pesqueiro deve apr!.morar-se

nas escolas de 12 e 2Q graus, mantidos por empresas e conpe'ra t Lvas ç e s
timulados por incentivo fiscal r' 

~_Escolas de grau supe r i or poder-ão
realizar Curso de Engenharia de Pesca, equIparadO aos da Agronomla e
Veterinária.

III- Maior Irigor na fiscalização e repr-es
são aos barcos de pesca estrangeiros em nossas águas. -

~-~ proibida a pesca da baleia

JUSTIFICAÇAO

A pesca enriquece, em proteínas, a aIimen
tuçuc do brasileiro, além de constituir-se em.a t.rv í.dade econênrce de
monta

Temos condições naturais propícias na r a o
desenvolvimento da indústria de pesca O extenso litoral abrange c Lx-,
mas que vão do tropical e subtropical ao temperada e frio, em o.ir e t a
influência sobre a fauna e a flora Dispomos do want ana I de Mato Gros
so, Lagoa dos patos, açudes do Nordeste e reservatórIos das usinas hT
droeletlrcas Contamos com as pri'JJ.legiadas bec ras hidrog1:aficas do
~:;~~~~~~e~~~g~:~:~~~c~n~~~: i~~~~~~apa;:~u~~a~c~~~~~a~in§~~ ~;~: ~~:!
rios permanentes e !limitados, desde que de f'end i dc s contra a poluição
por agrotóxicos e protegidos contra a ação p r eda t c r-aa do fogo e do ma
chado , Existem tambén amplas perspectivas para ~
incremento da piscicultura nos sítios e fazendas, através da ccns t ru
ção de açudes e tanques l para o consumo dcmes t rcc e para a comerciali
aeçêc do peixe e do camarão no interior do país -

A organização social e ecooüní.ca do pesca
dor é essenclal, como essenclal é a prod.lgalhação a eLe e a fanUiã
de todas as condições para mais alto padrão de va da e para o seu ecer
feiçoamento tecrucc-pror.í ss rcnet , A reformulação do ans anc pesqueiro-;"
o funcionamento de escoLas de 12 e 2V graus nas Colônias de Pescado 
res, a inovação do Curso de Engenharia de Pesca. em grau ecper í cr , re
presentam avanço considerávei As cooperativas de produção ajud3.:io ã
independer o pescador dos intermediános e atravessadores, sobretudo
se foref'l instaladas câmaras frJ.gorlflcas, e o produtor puder ccncrCHI
lizar o seu produto diretamente nos centros de consumo A repressão a
pesca pn!datoria e à ação de barcos pesqueiros estrangeiros garantira
a perenidade da atividade econômJ.ca dos pescadores bras!leiros A proi
bição da pesca da baleia,- espécJ.e em extinção, vaI ao encontro do clã
mor dos ecologistas naclonais e de outros paises, como ja existe movT
mento em de fesa da fóca e do' urso polar, nas regiões que formam o seu
habitat

JUSTIFICACAO

r.r- .u.;.."'/.o~IUl0/*V••• wl'" •• _--_

m-----------."'''~''''''','O----------__,

DepUTADO ~IAurucIO NASSER

eMENDA ADITIVA

Art. 27 -.
V - Ação popular, ante a oeu s s ãc dj

Poder competente, poderá acarretar perda de mandato- eletivo
§H!- A ação popular se de r a na cir

cuns c e íção eleitoral onde se originou o mandato.
§2Q- A ação popular ser-a proposta a

Tribunal Regional Eleitoral, e a perda do mandato se verificara po
senterca do Supr emn Tribunal Federül

§32_ 'rcrnar-ee-ã de fini b vamente in
legivel quem haja perdido o mandato eletivo nos seguintes casos

a _ Falta de decoro cer í eneouar ,
b _ Não comparecinento, sem causa

justificada, em cada sessão legislativa anual, a um terço, no mínimo,
das sessões da Câmara a que pertencer,

c _ Corrupção ativa e passiva,
d - Enriqueclrento ilícito,
e - Filiação a partido pol1t!co ou

organização que recebam orientação ideológica e financiamento do ex;
ter tcr ,

f _ Favorecimento de interesses es
trangeiros, contra o interesse nacional,

g _ Participação em organização pa
ra-militar, (IIJ de incitamento ir \I).olência urbana e LULal,

h _ Ação desestabilJ.zadora das ins~

tItuições e desintegradora da unidade territorial e política do Bra 
s11,

JUSTIFICAcnD

Por neqUgência e indiferenlismo ,
temor ou rraqueza, o Pojer LPgislElti/O, em qualquer nivel, n~o CUl:!!
rã de punIr, com cassação rll" ll1and3~o. aauele Que haja incor. ide em

~~s~o~ ~~ 1~;~ia~r'~;e~~cÂ~'lJ:~oa~~\~~~s~ ü'~iç~~'" ~'~~~id~o §;:n~~d;~;
<;e veriflcar<1 mediaf'lte aeão poo"!la .. a nascer na circul"''icriç':!o el<"J.
toml onrle originou o 'Ilandato A sentença cc!s!:atória vi""a do suprcm~
Tribu,al Federal. e aquele qlle oerde (l mandato, nor falta insana"eJ,
cai"'á, inapl'lav~lfl)1:l,'tl', no inoex da Justiça Eleitl)ral, t(l,;n..mn-se 1
neJegive1 para sel'lprE: l:. o preço de Querr trciÍ o Povo e a Pátria -

A aprovaçãO de;ta'emenda servirá de com

plemento, mais ampl!ado, ao que estatui o inciso II.. do artigo 29 co

projeto da Comissdo de Sistematização

DEPUTADO MAURICIO NASSER

Disposi ti vo emendado Artigo 27

Incluam-se, como Incaec v, paragrafos 1~,
2~ e 3Q e alíneas do artigo 27 do projeto de Constituição. o que s
segue

EMENDA lP12356-9
f:J

f:J

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICACno

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

Const:LtUJ.nte I1ARIO DE OLIVEIRA

Ocor:reu tentativa, na então SubcomIssão
de TrIbutos, Participação e Oistr ibuição das Recei tas, ce fazer-se
discriminação, na Carta Magna, entre os Estados Federados, ceIo ali
jarnento de numerosos destes quanto ao 1:ecebimento de alIquotas dO'
Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. Houve, em con
sequência, forte reação dos que se pretendia preJudJ.car, o conspí ::'
cuo Relator da Comissão de SIstef'latização aceitou as sensatas ponde
rações dos mesmos, e retirou a determinação discrirn.J.natoria do pro::'
jeto consbtuclonal. Como, no letra "a" do incisa Ir-do-§l g do <õrti
go 461, fala-se que serão"mantidos os atuais critérios de rateiõ
até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art 280
item 11, teme_se a recaída na intenção malévola e excludente E que
dito artigo 280, e inciso lI,. declara que "cabe à lei COMplementar
estabelecer normas eM relação à entrega dos recursos pe que trata
o art. 277, especialPlente, sobre os critérios de rate'io dos Fundos
prevIstos no seu item I, que serão dIstribuidos com o Objetivo de
promover o equilibrio sócio-econômico entre Estados e entre Municí_
pios" Por espa razão, quer~se a definição de que, com ou sem leI
complementar, não haverá. em.tempo algun, discriminação a qualquer
Estado rederado quanto à distribuição de percentuais do Fundo de
Participação Estaremos apresentando, a propósito, e como complenen
to, emendas modIficativas do inciso II do artigo 280, e da letra "ã"
do inciso 11 do artigo 461. r'

O favoritismo de uns em detrimento de
outros Estados estabelece a desarmonia e a desunião no selO da fa_
mllia brasileira, alvo dos que sonham com a desestabllização e com
a anarquia

PLENÁRIO

JUSTIfICAÇAO

5~~;O~

rr;z;~~iI§1J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 374.

Inclua_se, como §§ 151, 2V e 3V do artigo 374 do projeto
de Consti tuição, o que se segue.

Art ••• _ Artigo 374.

§ lº - As entidades particulares de ensino gozem de au
tonomia administra tIva e financeira, sendo pro~bida qualquer !ntervên
ção ou ajuda financeira pelo poder público -

§ 22 _ Não se considera repasse de verbas p'úblicas a
concessrio de bolsas de estudo, de valor J.gual ao custo-aluno, no ano
letivo, em estabelec~mento ofielal congênero

§ 351 - Não há limite, senão o do espaço físico, na esco
la particular, para o número de bolsas de estUdo, e nenhuma poderií
recusar matrícula de alunos por dIscriminação de raça, cor, credo po
lítico e religioso, ou deficiência f!sica.

Os países mais civl1l.zados se precaveef'l

no proibirem a saída para fora de seu territorio, de obras de 6rte,

fósseIs, documentos históricos de valor e obJetos obtidos de pesqd_

sns arqueologlcas. E Q cuidado na prese.... qaçào do seu patr irnônio ou1

tur~l e artístJ.co. Devemos seguir as suas pegadas, se queremos que

aqui permaneçam os tesouros artIsticos, sacros, históricos e arqueo_

lógicos que po.s.:.uimos

EMENDA lP12359-3
[hEPUTADD MAURICIO NASSER

r.r_.,-- .u..ol. ' eu 1ld . , ' O. COwl' slo

o assustador aumento da viol1!ncia
e da criminalidade na cidade e no campo requer a utilização de todos
os recursos em pessoal e em material, da Policia Civil e da Policia
MUitar. Tem acontecido que nem sempre as dericIências são supridas
com vantagem para a delin'luência

Art. 254 - •
§39 ~ Os MunIcípios poderdo cr iar

força Públ!ca Municipal, destinada à prevenção e reQressão ao crime ,
ações de defesa civil, combate a incêndios, defesa do patrimônio pú -
blico, controle do serviço de trânsito e outros. --

- a _ O efetivo, mJ.sto, será fixado
em lei municipal

b _ O comando geral pertencerei
oficial da Polícia Militar ou do Exército.

c _ AutorIzada pelo Prefelto l~uni

cipol, a F .p.M. poderá prestar servicos a conunas vizinhas
d _ Os componentes da F P M serão

processados e julgados pela Justiça Milltar Estadual nos crimes mili
tares previstos em lei

e _ C(lmo força auxiliar, a F P l~

poderá ser convocada pelo comando do Exército nos casos de perturba
ção da ordem pública, subversão e luta armada.

Outros setores se 1lI0stram igualmente
clesguarnecidos ~ o cado do serviço de trânsito, dJ.fícll e congestiona
do, B causar crescente número de vítimas A risca1ização e a repres ::'
são aos abusos se tornam possíveis se houver maior número de po1J.ciais
na rua.

Incêndios, l'nundações, epidemIas,
etc. exigem o concurso de gente treinada e corajosa, em condições de
debelor o fogo, resgatar pessoas, salvar bens materiais segundo as dI.§.
ponibllidades.

DisposJ.bvo emendado Artigo 254

Modirique-se, nos seguintes termos, a r.!!.
dação do parágrafo 32 do arbgo 254, e incluam_se mais as alíneas que
se seguem

r
Ao facultar-se á criação fla Força Públ.!.

ca MunicIpal, estar-se-à preenchendo importa~te lacuna, porque em se

constituindo de homens e mulheres devJ.dament~ treinados, estara apta

a executar múltiplas tarefas, seja na prevenção e repressão ao crime,

no controle do trânsito, seja na execução de ~tos de defesa civil Os

';!'~~ll.E.!f.A~E..Q.

O Poder Público não deve interferir na esfera adminis
tratIva e econômico-financeira da escola particular, assegurando dpe::'
nas a observâncla da legislação e do programa de ensino As bolsas
de estudo não são repasse de verbas públicas, porque, por isonomia

EMENDA MODIFICATIVA

A a1Inea~, J..tem l, art. 12 passa a ter a ie-
gUJ..nte redação
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r.r----------1.n.I."...rl••~1. --,

EMENDA lP12371-2
[J

[J

tota1 bruto das contas de energJ.a etêcoca e de água

e esgoto para o trabalhador desenpreg'ado ~r prazo

igual ou superior a 90 (noventa) dias, bem caro l.Se.!!
cãode qualquer nulta nos pagauentos realizados cem

atraso de até 90 dias e prolbição de mterrup;ão do

respectivo forneclnento,

I - •.••••.

a) A vada é protegl.da de s de o mo-ierrtc

da concepção

"Art 12 ••••••••

Justl.f.lcação

o dar-eate fundamental do homem é o da vade

e esta exaste desde o momento da eencepcâc , O Estado é par

tl.cularmente responsável da.arrt e da vada que, por uma ou outra
razão, está sendo er-eacada , ou é z.ncapaa de se ãefendc:r- 50::1.

nha Neste caso sua res"ponsabJ.l:ldade é muitas vezes maior

EMENDA lP12364-0 ••,..--------.) r<R>M....D...'D'PJ Const;ituJ.nle NARro DE DLIVEIRA _~. ::2 1

1f Acrescente-Se ao capítulo IV - DA SEGURANÇA pllBLICA, do

t!~ulo .:PJ'"- DA .DI:r'ESA DO ESTADO E DAS~STITUIÇÕES DENOCRi'i.TICAS

O segu:Lnte artl.go·

"Art. ~ vedado às pessoas que n'ã'\, tenham o prJ.mcl.ro

grau completo exercer função poll.cial",-Ou similar que

eXl.ja porte de arma. lO

JUSTIFICACAo

Nãoobstante o segw:o-desenprego, as dificuldades que o tra

balhador enfrenta quando se vê sem enprego são inúrieras, levando-o. rruitas

vezes, a não ter condições de paqar suas contas em dia.

Ent:enderros, entretanto, que os serviços de fornecJrento de

energia elétrica e de água e esgotos, FOZ'serea consi.deraCos essenciais e
prestados p:Ir empresas ccrccssãcnâcícs de .serviços pjbll~s, deven afere

c:cr trat<:urento diferenciado para os desempregados.

Este o obJetivo da presente eeeoãa, que, aprovada, terâ gran

de repeeccssêo social.

AGASSIZ ALMEIDA

PLENIl.RIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 301

Acrescente-se, no Ar't. ju1 do ProJeto uq. CcnstJ.?11.çono:

"Art. 301 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ l' 

§ 2' -

JUSTIFICA CÃO

, A IIlJ.croc.ri"resl2 represente, no eeceexeo se. cceec-caa de
J?n1Sr unmo:ento utavc estu;:ado em 75 por cento, res~c~t:e:làc

pOr p2rceln s1.!:"l1.fl.c!:'tivn nu gernçiio de e.":lF!'eSCs. Ao :: "::Hi")
cabe pre$t:u- c i."1dis~e~$áve:!. apoio no dl'senvol'n.ncnto :Jc:::lr'Z::õ
ezpres38, gez-epium1;e e.tingidaa ;:;01/18 crises CGl1j"ntõl..r~::.s.

TI.nOg...' ...; ... -,

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO

r.r ...d ... /CO~IIt.e/."..O..,..... ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

êceeeccnee-eo parégref'o ao Art. 304

...n/........ ' .... Ç::. -,

EMENDA lP12372-1
fi
fi

11 DIS:-CSICC"~ T:iA'·SITC::>BS

UArt. - Dentro de cectc e o::t.tent~ dil:l"J ee :?:,Oi:lU1.:;a.ÇdO
desta carta, ° Poder zxecueavc erctt:llJ.."l.~rá nc Cct"~esso .recãc-,
nal,prcjeto de lel. contenão e.!:lpla ref'o:::':1:l ad::u.l1.J.stra:t::!.·.r:\,·,TJ.sa."l.
do a. racJ.onn1.id.lde, efJ.cl.êncl.8. e eecncaacãdeôe do eccvaoc 'Cú =
b1ico e à valorJ.zação do traba.li'.ador." •

Acrescente-se, no capítulo ôae D].S)05].ÇÕ~s Treno:!.1;ó
r~~rCJeto de ConDt1.~UJ.ção, o seo,.i.'1te p:::'eceJ.to) ~d..<- -

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: DisZlosl.çÕeg Tr.:ms].tó:rJ.a~

J'USTIFICAÇÃO

As l.nforlllaçê;es eeccuaeaa na escola. ampll.am e ordenam
as vãvêncaee anrormaa.s de cada :t.nd:t.víduo.

A função poll.cl.al eXl.ge eeeenaeeee, e só podemos atl.n
gl.r uma ceae exve matul::t.dade. quando desenvolvemos aptidões que
nos fac111.tam a convavêncae .sccaeã ,

o m!nimo de :t.nformação fac1.11.tará o exercíc1.o ~a funçi'io

~ no pr:Lmei:r:o grau que se erem.ve a formação da popul,ª

ção para a part1.c1.paçã'o plena do cl.dadão na vida politl.ca e culty

ral do Pais.

50 da autoridade polJ.cial.

r.r----------fU..,.~I."...~::. ----,

Acrescente-se, ao Art. 372 do ho;)eto õ.e Consti'tuiçno:

tJ-'~~~~~

q;:Js2}tPLENARlO

AGASSIZ AUIEIDA

..(u...'..~I..I.I.......,•••• ..,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 372

lIa cuapo ecenêcãcc é ta.::bétl eei.e........r..'1;e que o :C3~tl::!0

e~timule o ôesenvcãvãnentc ãa indústri3. far:n:::u::cutJ.ca uccaccec.,
conduzindd-a. ,; euee-ecraeaêocae, o que scrá alt""...üe"!te ba.'léfJ.co
em. favo::.- do ãrrtereenc oa.:.or ~"l po~lação._

Presentc=l.ente o ?aJ.s ecse nas caos de í;:t'u';üs o ...lt1::~
ciomus que ocupum cc~ce de c1t~ltn fiO:::' cento de , e::,co.c'l ~-:t:U3

'trial de ~ediea.,~ntos, eoo sérias dJ.s"tor"ões 0:1. preJt.:!:;o ::0 b::l

:q~~n~~d~~:O~~{~~ss:~~: ~~=~~"~"1~~~k~~;·~~~~~ :~~ss~=.;;~~~u
o pÚblJ.co te:n.

9

ô. ou:::.>. d:uJposJ.çE:o c~cs. de du;:o:er:.tcs :rodutos, rc
Bras1.!. au pratole1.re.s d:::ts ftu'ttÍcJ.as estão entu~b'ldas C:':::l. -'_2S

de trinta oJ.l produtcz, nu::::. flncr;:mtc cebul ° 11 boa-::é do ~l:I.er.
te e po.rn o qual j';I' •.lJ.to eontrJ.bu1. e prr p t;..lnda Den't:ircra. :"cro:
ór@ios de conn....'"l].caçio :IocJ.!l.1 coco o r:úUc e a telev:H::io.

-Art. 304- - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 
§ 2.l! -
§ 32 - C estado est:!.tlUln...á o êeee-rvo1vi~ rrtc da.

wdÚst1').'3. farraceutJ.ca nacional, ~opiclando sua nuto-':;L.c;:,cl,én
eia." -

EMENDA lP12373-9
t'

"A:::,t. 257 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICACÃC

- a lei obrlg",rá a ded'.lçEio de toe'l a de! :-0_
sa efetuada pelo contr::.buJ.nte do I::lpo:lto de Renda, t!ande c....e
co:r.proVada cr: doclX::I.ento idôneo e não Clcr:::'eS)cncc t!. bUstC;] - Lt..

pérfluos a uClrec def:!.nl.êos C::l legJ.slação cO::1!Jl.e=.en~o.r.ti -

Acrescente-toe, ao Art. 257 do ?roJcto de Cor.stitu:lc:lc:

JUS~IFIC'\CÃC

AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Ar"t. 257

sea uza ampla e rl.gc>rose. :.re='o.r:.o:a. en seus c '!.aà:.ocs, e.
adnin1.E:tração púbhca contlnuar~ aenêc um ceecôc fere:l ct.e
"tod<t a J:ação tem de Suportar e cuseeae, Bli deve ceevce -f'::~:to
eee de efic1êncJ.lJ., rnc:!.cne:~:ld-:lde e eeencaacaô-râe ;. ~:::' d:t ·in
10rJ.znção do trab::lL"'o bwaenc , ;:: deverá se:::'VJ.r :;E;: 11 ext:lr..:;'..::::;
ebucce e dcoperd!cJ.os .que or-erua 02 cofres pÚblico::!, canven
ee-ce en pC':.'t::.'ltle:lte dofl.cit.

r.r- .... l ..../ •• ~I.. l./I~Uo., .. io ,

PLENIl.RIO

r.r---------- ... ,.I.~n"II:t!;... --,

A prl.são por :mcomun:tcabJ.l1.dade 6 uma das aberrânc:I.üs

que Bl.nda ocorre na esfera do dJ.re:t.to penal, quando. o CJ.dadão é
llrb1.trarl.amente prl.vado de ass1stência Juríd:t.ca de seu advogado
e Bubmet1'do a toda $orte de vexames, :t.nclus:tve torturas, por aby

•

pol1.c1.al.

Inclua-se no art:t.go 33 do Projeto 1ncis~ 111 com a sg

gU1.nte redação.

PROJ'ETO DE CONSTITUIÇÃO

E~lENDA MnTIVA

"111 - sempre que uma pessoa for mant1.
da em pr1sâo sem comun1.cação à autor1.dnde
jud1.c1.al e a seu advogado· e. se não o t:t.

ver. à OAB. no prazo máx1.mo de 24 horas. é
vedada a prJ.são por J.ncomunl.cabJ.1J.dade

sob nenhum pretexto."

JUS T ~ ~.I t:.A ç A O

........./C.~I•• i.I."........lo_~ ---,

r.r----------"""'...,,",,',-----------,

Constl.tu:I.ntc N1\rtI~~'~E OLIVEIRA

"At't. 12 - •••••• \,.

PLENARIO

AGASSIZ ALMEIDA

"Azot. 372 - ••••••••••••••••• ~ ••••• "••••••••••••••••••

JUS~IFIOA~AC l
Educ::or es r.OV'::lS gereções não deve ser a!,e~as obri

gação do 'E<"t:.;.t:o, :.;e.s t"l.o.béo devc:r dos ~is ou res!l0'-ô"-.,c:ts !,cr
menores de 16 a,os de id~~dc. A eQnj~Ga;ão de e:-i"orços c rc'i:::c..
sabl.hd::tC:es poderá conduzu· ~ er1:'adJ.cllção do alto n!"J'ol de .:i;2
fabatJ.atlo que e'1.vezoconha a lIação.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AJ.'t. 376

- obr1cnç3:o das I:aJ.S ou res::ons~veis r.a 7.2:t:ri
cula. do fJ.l"'1o ou dependente, COl:.até ~6 anos de J.dadc, e::J. es
cola de :priI:icJ.Z'o GZ'au."

r.r .. lU ... I ....".;:OI."••• ~II.l.

EMENDA lP12374-7
[J

[J

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO

lP12370-4

Salvo l;Q.stOlJ sl..pérf'1uos, a le:!. deve recorhecor to
do c qu:;1'1uC'r docUT"..ento 1'J.Eoul idôl"eo (?:L.c( '3.testo õJ.:::l. ên6J.o
obric;ltorJ.o ilo ccntrJ.bu:"'1te.

Além de eleViU' ~requente~nto as el!lp.•ot::lS do I::t 
posto de Ra 'da, o pooer público íJ.scal. reduz ao clnl.:'lo o '"l{
mero ile dOCU!1entos suscetíveis ile prodt<=<u aD,,:tJ."":ontaa SOD:'e

a renda bruto.. Tal crl.té:rJ.o deter.l:l.]...'"la 'oue a decl'lr C'ão de
rcnà.J.ll1c.ntO!i não re!l:'Oduz::l fielmente à ;J.tuação reo.l· do co:: _
tr1.buinte, ce!l::lUper".dll po:::' todc. sorte de ;:::lstos inrlispe~sg. _
veJ.9 a. sue. sobrevJ.vê'1cJ.a, Ii::aS r.ão admJ.tJ.dos pc.:::'a efei te de
dcduções.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO gMENDADD: .A2't. 12

osta reéo.ç~~rt. 12, em. seu 1.tem vn:::, letra. J! • p!lrsa e. ter

EMENDA

t necessár1.o que se ret1.re da tutela jurl.sdl.c1.onal do
Estado o dJ.re:Lto à liberdade de culto rel:Lgi050. desde que não caras:.
terl.zem atos crJ.ml.nosos ou contravenção penal, prevl.stos em le:I.

Inclua-se no artlgo 17. :I.ncl.SO 111. a alínea S.

seguJ.nte redação.

JUSTIFICAÇÃO

"c) é plena a l:I.berdade de culto Cada

um tem ll.berdade para real1.zar os c~ltos da sua 't"el:I.
9l.50, exp't"essando l:I.vremente 'sua fé e d:Lvulg6nõo suas

doutr1nas A 't'elação entre os pret1.cantes o:le determl.

nada rC'I1.91.ão. l.nclus:I.ve padres, pastores e Sl.M:I.lares

c li dJ.rec;ão da rresma foge à tutela jur1.sdJ.cl.onal do

Estado, desde que não sejam atos cr:I.minosos. assim

consl.derados em lel.."

r.r nuOl.vn.. '•• ç.o _

ProJeto de Const:I.tul.çao

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP12366-6
[J

a) -
b) - o uso da Inform.ít1.ca terá f:un cJ.c-.. tfi':.co

cultural, proib1.do seu eClJ.I:'efiO p;:!.::'<i. l.nvadir a p:t"J.'111cid:l.de do
oidadão ou atent::u- ~s cou-ficções po1í:tJ.C.,iSr J.deológ:Lce.s, ::1.
lóficas ou de crod~ rel:I.6J.oso."

EMENDA lP12367-4
t: F constituinte Mário de Oliveira

r.r .L •••""'/~...,.si./IU••• ~II.io

=- T...OI."••' ....~i.

Dê-se ao item IX, do art. 13, a seguinte redação :

VIII - ••_AC~SO A R::F'iR!:~'CHS E :l;FCR":,'.CC::!. S03?E
A PRC?RI \. Pr:SSOA· •

Acreacente-~e 181:'ágr.:'!.fo ao A~t. 376

"Art. 376 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II _ seguro-d~, em caso de desenprego.,l1lvo 

luntário, e redução de 50% (cinqflenta por cento) do

JUSTIFICAC'Ã!'

A le1 deve nre:::crever Os lJ.:''utes da-ação dO"1 :::'0
cursos da i"'lfor:::ó.tica. q<le devcn se vol.tar a obJct;;.·J'Os C::'':!:1-

:~i~:e~t~~=~~~ ;r.:~~i::s~r::;:~tr;:~~~~:~s~ r.c-e

JUStr!?ICActo

A fixação do homem no c~?o, preacu?1-:i::o cacU d l.1:l

I:Iaia acentua.da ante o 1.Dci"aço oOs !ç'''-~des cc ...'t:ros urb':!."cs, c,e;.
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eece de mcôaôus ccnceetaa p...lxc. não pcercriecen nper-cn COl"'O dJ.E.
curso retórico.

Demtre eâaa st.ee:::,).tlOs o ecemc obrigatórJ.o ':l:t'a
forlUl:r mão-da-obra es-tm.t.amontte n..rE\.l.

AGASSIZ AUIEIDA

EMENDA lP1237S-S
[TI
r.T" •••• .l.,.I.o~...l.l.uO<.UI ••• O

PLENItRIO

r.r 'COfO/.uSll',•• ;io

rr";~'~~-=J

[TI;T;'~I&1t

Parágrafo Único _ As universidades públicas terão

consignadas, no crçenent;c geral da un.tão , dos Estados. do Distr.!

to Federal ou dos Municípios, conforme o caso, sob a forma de dE

tações globais. 05 recursos que lhes forem destinados, e presta

rão contas anualmente do.exercício financeiro encerrado ao Triby

nal de. Contas competente.

JUSTIFICAC1tD

IIArt. 12 •.•••.•.••••••••••••••••••••••• o ••• o ••••

v - A í.rllia é c ~!<~t2 tu:rd:t pc] o c-cec-eneo e

tr-rá di;:O:Lto à protege0 eco Todar,:::; --{':Jlic(o.

; Ún2co- C' c- ..':..":.en'to =,cd~r~ o'r di"3s01v:ido c z oa

caeoa ex-xceeca e-; "eã , oo:;.do 21J.-.:Lt.uo sou ::,edJ.tlo f\:-~s l'O..t.',

ao os de ceâebraçjio;"

EMENDA HODIFICAT:j;VA

Dá-se ao art. 51:1 a seguinte redação. suprimando os incisos: (l)i

(11); e (III)I~~~~;u. ~~YY't;I..(,~

(h,Estado brasileiro está submetido ao seu povo.

construção de una 20ciedade livre. justa e solidárIa. na qual os valo

res fundamentais da vIda humana sejam 19!Jsl para todos.

~ da essência e natureza da universidade ser ela

dotada de autonomia. prerrogativa sabiamente consagrada pelos â~

gulos de,stacados da autonomia oece t rco-cãent r rfca , administrati

va, econômica e financeira
Ora. não é preciso demonstrar que. esta aut.oncnu a

ficará melhor assegurado se os seus recursos vierem a ser consi9

nados na forma proposta a de dotações globais consignadas nos

orçamentos gerais.

C d,_vórcio é \1!""cO. CO:='lltl'!.ot~ J".r{dic1, 'l.;e os p.':li:'!l

a-cu õ.:: ~~c'o -...'1.)."; -;.v~çc.::l'1.., do zrr..nec , 'J .. t:et:.-:.....o, e v" r- 

ra- lJinde>.r o.;oÓ5 8~U eôverrco, fo tec :rssõE'El ..: ....e i :'I"tjr'"

s·,o. cfetiV':l "';l.plic·'Sâ:o ::n.rll os o-r-ce "a :t!l'~,"::,'" r ra."o' -êc ,

Ct1-,rer ~ois, co "e.:r,r o ,'ireito ~lar-o .. t ....... ,..

G2r"loLt:'";).. "} _ 0.....,3 ce.:;'U> neee...· ..r"ili.. "':.0 r"~.:.li...oec "f-; ·.5:
ChIo Ç,U9 niíc -na.r aneeee-ec. ser ":fl.tH10 ~ol -:; ::":;!. "t":3 e e-e...... -

t .nncc ,

Art 54_

Acrescente-se ao art. 54 parágrafo único com esta re-

:rI3:'<':JI1'""'VC' ~~-::: .......1)(": .íncfeo :rU, do Art. 12

AQ\SSIZ ...r:~nA

Dê-se, no ã-icãec rII, do Art. 12 do Projeto..de Gonsti-tou

ção, e' 1:..' redaç'eo.

Tnro"~"'''.l<;lo

[*iõã":'"PiJ

(-ÇJ~'~7ã7J
r.~I''''''I<'K.ulo/'U'~O.'"10 -;

daçlio:

Parágrafo Único _ As diretrizes e bases da educação

nacional serão fixadas por lei complementar à Cons1:1tuição.

fl PLENARIO

EMENDA lP12379-8
tJ DEPUTADO CONSTITUINTE PAULO SILVA

JUSTInCATIVA

A emenda suprimiu a palavra desígnios. a fim de tornar r-at s ex

presso de que o Estado está submetido ao povo. não só nos seus :!esl:l

ntcs , que e uma projeção futura. mas ao seu povo na sua h í s t ô r c a lu

tas. e mais ainda. na sua ação sob qualquer forma e condição

O Inciso II incorpora-se ao eacut , suprimindo-se a paLav r a ~

~. que amplia a ccns tj-ução da sociedade livrã' para uma forma cntver

sal de conquista.

C' t'lX'tO cec s,' ~ericlo êJ'Beja, ti,e"'tro de eu-v ~ !l~j,t I~e,

a OC~'lT.·.r a e".!, i.D:~~'1ão dos dir~itcs 110 ue-e- e Ih rul··"''x J

rc-ceãc il ... cccáeü üe llr .cilc5.~ C'7:n c=,:!orQ.no"!.. AcP' tu"'r exce-.

':ÕCfl ('~P -c.•ci:;l.-'"or:t'l i ..=o ...t ....n :''}l~s leis ~.", u- t· ·e"'le. I"'r, •

o .r-''Z o ·''\"I.. «....i"';·,·o que ....c "!..ar rt t) t'lX', .: :!'l~r:!.r:: .. r ,""11

;'n'O..'O"i"':.'''O, l..:"::"C:!. ,••:'~ O ri·.md"'.nta.

III - 3=0 io.'lns oll ,"U"eitoG ,"o bc-era c rl=- :.1.4' er- ",.

'tc'10'? 0'1 ee-tcr-cn e.::\. • i":\ eeonê ãee , pol{ti~.,., eeea-n , c.:'t _

rrJ. e ";J>.:J.1:H~r ",

"drt. 12 •••• , ••••
JUSTIFICAC~O

A norma proposta permite corrigir a situação vigente.

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. sendo norma e.s

trutural do Estado, não deve permanecer na categoria de simples

lei ordinária
Como lei complementar ficará resguardada das mudanças

ocasionais no Congresso, o que pode ocorrer sem o demorado e me;

ticuloso estudo que a matéria necessariamente exige
O grau maior de estabilidade, assim assegurado, será

alta·mente valioso para o processo educativo. bastando lembrar

neste sentido. a possibilidade de garantia de uma certa continu..!
da de das opções sobre política educacional' e o planejamento da

educação nacional.

AGASSIZ A'L:::IIlA

E18h"DA ,ADITIVA

DISlcSnIVO ~::E~'DADO: Art. 13

Acroscente-se~ ~~13 do Projoto de Co"'!.st:Lttução

"Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_ iropcnhorabilJ.d~de do s:ü.EÍrJ.o, a ':\talq. :r dt·-

EMENDA lP12376-3
[D

l:

lo "o

Aoragcente-se r ao Art. 377 :

r.r TClTOhu.r<"e•• lo ---,

.. , ......... - ~._., . ~ ~ . --"

E~"J"'~A A~I'l'-I.-\.

'j~"'C'S:::,:....tC ~'-:~""DO: \~to 13

""",;"o

!\cr3~ccnt~-cc;r:-Art.13 e.o Pr:O;;:lto (1; .0"\ a ~it;.ii:ro:

fC!~~';;~

(lW'OWJJPLENARIO

AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 377

r.T" .uw•• './e~K.. '.o/*u.e•• "'....

EMENDA lP12380-1
[D

JUSTIFICAÇÃO

o Dnl:írio l '9.tri<'lâm.o c:l.6!";.do do tro."':ü:"adcr e ~~

teio ôe sobrevivência de sue ~c;"'í:i:l, dave tar est:lCC:L'li :.':"0

teção d"l leio Aléc (h sun. i::-redutibil:!.dJ.ue, ~:5. cc:::st.....te 110

projoto de Co!'st1tu:!.çílo, ,::-cctnn ser colocado a ::laIvo de

Illt:üQ. ...cr ti!lo cc co pro....etr..cnto. Sobro o ;:,ec:.o :'3.="0 }od,'" "'e
I

cair ne:mu.-::=l np-.ture::a. do 0.::50 jtdicinl r eM dccorci"c2' ce

d!-:1df'l., dc"üe qvo cC'1sncr"do o "r:Lr.c!p::'o da S:.t3 i-Ilon\.oor:obi

lid~do, 01\ ae ot,trao ::::odclid:tdos de 1l":!~"".OZ"'••

"Art. 13 •••••••••••••••••.••..•••• o ••••••••••••••••••

Acre.scent.e-se, ao T[t,ulo X (Ol.st!nsl.cóes Transl.t.órl.as).

:"r.lrv"'1'S'1. ,J.iscri--i~n:5:o ..oi' ....,- ~H Mc~ o!:".o irJ.c:::"~

01\ do ·e1"- il:"'d~ ::"\:::~ o ~oe"'l'30 ~o 1;r·b".l C r ':ls::'::ci"l.~ e ~.q ")

serviço :r':;'l11co. C:J crité't':!"'!:l i.-:'lo ..tor. ,s.=io :.rr~ n-.t<:> c S '.!r:-

!,--"l.r1. o nceS80 no tr"lb-·r'o, q'.!! ~-: cc, ':cio.".1.~ M\·C"_'l .. t~ c'

erJ.térios de a:.'t1'6no e C:."l.llCl~:Lt":fio f.!::.ic"l.': --c:"tnl.

EMENDA ADITIVA

i.!CO~j o 't,;:!!l;.~ c :;('l<;it",o.-;Õ9,; :-!"Gf'o·cr>~:;:.·lf'l";·..'~r .~ ;'!'"ro ~o "J} '~:t

tcr _'1"\ retor. :Je~tro n~ tr'. ~"~t"l '1. :: ,:,,"!ao ..... _"Q 1.:"::-
t' '1" li: ::..r"\ ,ti't j":.~:i·J'it1 't'j.!l, ...:'--0 ...·l • '". "t :1"': r o r'7<rcr> "!

tI"' f'rJ 1;'00;-"1~' ':' ~e :t'.:'· .11.1:?o)!"·:l f'r ' ~l'! ,',o G ( • 'Oro" • ""-: .. ' ..

c, "'C'-=,inJ. ~-...''''' ofe cor o C'o..c"~" 'r ·,11. (\o.~~ ..... 5" ci'" Ti

JUSTIFICACJtD

Acrescenta-se ao Projeto de Constituição, nas disposições transitó-
.. rias, o seguinte dispositivo:

Art. Os empréslimos compulsórios que não tenham sido resgatados intei
ramente, na data da promulgação desta Constituição, serão devolvidos
com juros e correçao monetária na aposentadoria, mor'te ou incapac!ta
ção para o trabalho.

EMENDA lP12384-4
tJ COUTiTUINTE JosE MAUR!CID ItrlO.

«;$col~s supc~j.o~c::~i~~~~~n:~~~~:i;~:~1~~~'_:~~::~~~~~~:~t~e
e SJ.nonl.:l'O de n12be.!,'da ê.e cc!: responso.b21J.ê!l.õo". I

< Preci::;lC!oD dcposJ.tn.r Co~fuUlça :la eap:lc:!.õnde do 00

tud"lntc bra~ilc:iro e n'~ rOllsl.b:!.l:Ld"1.õe ce se fcrr..:l:::' bons ";le:;;q.u.:la-

ã:res atreveR d~16~~:~~~Ç;~icvaaccnt':.-e.-t" que a7..~1.'e ;:t: a ed~ca
çao - sob~etudo a dc adt-ltos - e ,r-re6n C:lc]!l ve,:: ~J.s 0$ ='B:'CS de
cOrnwt:LCaçao de massa p-arll alea....~e.r seus f2r..O pedaGÓe; eoo.

"Art. 377 - •••• o .

JUSTI~ICAÇÃO

Deve-se asseG1ll"2.:t' 2.S unJ.vorsiàades o direito co se
J.11stituirem en tu1J.ve:::lJ:Ld.?-dcs abertas. o que- cnsoJl"..rá a e.r:llll
são de su'J.s llti'Vl.dedes culturaJ.!!.

lia Brasil tenos El."lti(l,.:l.dep un,ivcrsJ.tlÚ'J.as CO!íl c:::é
50 ml alunos e Jonl.Í.mcros~, cl:l.S erfrcntwa sérl0s p~oble
nas de toda natureza..

Iniciativa ~itô.n1ca - a ooc."),univc%''l~"t<r , ;:"01 sclu
ção oncontrl1da pa::'-IJ, as pcrsJ.stantes sol:Lc1taçõcs de c~:Lc.:-B:o ou
m:ipliação de unbre:t'sJ.dndes. C~ns:..ste de oruso:J por co:'r::.-e~l'cn

dencJ.a mtc(p'ados por progrnM!1s de rádio o tclev::.sãc O: e ccl:lo
dE:: verão. vs alunos sio, om GOT"3.1, ~_orcs de 21 20.05 , :::,...0
têm e::lpregos e':l reG:LI:tc de tco.o inl"ei7'al........• ..lén de ::lU".!. sece cor
tral, e!:i. ·,Vo.lton BuC":Ln/lhO=;llhire, a Lr en Unlvcr~ty ô':Ltl'ÕO de
12 dedeD %'clP-cnais que nd!:u..."lJ.stram. cel·Co. de 200 contras de
estudon 1"(, naís.

EMEHOiCADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

I 
II -

III - de se institturcm etl. Unhrers:..dades Abortas,
pua asaegurar D. cx?-!tsão das auas atiVidades ou:.turais."

DIS1'O!>ICOJ:S TRANSItORIAS

EtlENDA ADITIVA

D1SPostTIVO UIPIDADO

Ã entruturnçao d:m For~a.o Ar:1=.ã~s c'. ta l.stér~;

do. noíeoa rO"rJonde n 'Ui'A eX:L~ncia t!Ícnica j-2 l'eclru-"da

nté r,.es o por P..1tuD po.tontec :Q..l.l:;.tn r í!o. Co""! 1"~1Or 01.- J

cid:de o lo;:r.Coti. a, M tris tu't".ao 1 erEo onr:mjo de c""cr 

!loll'ar w:.."l e·:Fo coe:::'Bn"e C: hc.rr-ô.~c"l., r.cl or C'1:.:n.'ilvlo .-t·n

r'i-:;r-5.o cono'titt c;f.l"'nal.

Os p:lÚ ....1 ~'\i"l (~c·,oitvolv:1.tloJ (10 ;-t....{l) J.:-'1.1':.-:;"

"t'~•• '0'\ ~·J.'·i!J".;'lio r1'" D~i'c-:l, :)'\1:" reJi o\' p 11\t:i ,":.1:' t "\;=\0
n{1.~ ·~otr"'·i'l.~(' c "''!.l..tt-.r " ~ 'l' 'C ~r'".".::I.

onde couber

"Art. Dentro de 180 (conto c oJ.tenta) dias da dnt.t da

promuleação dcsta Consbtw.çâo r o E.T..ceubvo encnmin.'lJ.ará.

:pro~oto de leJ. dJ.opondo de. criação 13.0 r:iniotério da TIei'cca,

f'ornmdo por ExércJ.tO r t·:lI'J.nh~ e Acroniutiea e e~bnção do

atual ~ot<l.!io J"3.J.Dr das Forças 1.rz::otias -r atr:lvéo da I cn ...".J.

cem 0.0 Con,;rcmlo UacJ.onal.. "

JUSTIFICA CÃO

EMENDA lP12377-1
tJ __ At,ilSSI/ ALHr lPA

redacao:
Art. 377 -

Acrescent.e-se ao art. 377 parágrafo único com esta

A medida aqui proposta, é da mais absoluta jusb.ça. de
vendo figurar no capítulo das disposições constitucionais transitóri_
as da Carta om elaboração caso venha a ser acolhida pelos nossos ilus
tres Parlamentares na Assembléia Nacional Constituinte. -

Em verdade, o Brasil tem ap~sentado um dos mais eleva
dos indices de 1ntervenção do Estado na vida econômica do cidadao •
seja através de impostos, taxas, emolumetos, seja por meio da instltu
1ção de empréstimos compulsórios, numa cobrança em cascata, recaindo
sempre sobre o já exaurido bolso dos brasileiros.

Oessa fora, de acordo com o texto sugerido de norma
constituc10nal, os empréstimos compulsórios que não tenham sido resgo.
tados, J.otegralmente, na data de promulgação da Carta de 1987, serJo
devolvJ.dos com juros e correção monetária por ocasião da aposenladori
a, da morte ou da incapacítação para o trabalho dos contribuintes. -

Trata-se, sem dúvida, de medido absolutamente necessária.
já que o poder do Estado de fazer e desfazer, de por c dispor, não

AGÁSSIZ Al'"BIDA

Dê-DOI ao ~r..ciso V, do Ar". 12, e~t~ r2daç'ão:

'S:'B~'J,\ 1 CDIPICATIVA

DIs''eSnrTC ::::::'-:::lA:x' : Art. 12, V

rrr r.c ....o/C. w... lo'"u.CC w,.....

r.r .uTo/."n.....~lo

pr;;M~'~"':Y!l

(Çj~~Jã7l
,.cu...o/eow.. ,lo/lul<,w'Jl1o

tJ PLENARIO

EMENDA lP12378-0
[D DEPUTADO CONSTITUINTE PAULO SILVA
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EMENDA ADITIVA

TE".'.U'''''~'~;:'''------------'

JUSTIFICATIVA

supcãna-se o Parágrafo 32 do Art. 9'8, e redija-se

assim o parágrafo 12, do ~efendo artigo.

§ 12 _ Cada Estado e üfs t r i.t.o Federal elegerão 03

(três) Senadores e 03 (três) suplentes de Senador, com mandato de '

08 (oito) anos.

PJ DEP!lTADQ JºtlGE HAGE

A nossa história revela a impressionante incidência

de problemas e crises políticas geradas a partir de situações em Que

se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Presidente

Por asao masmo , o Projeto de Constituição já elimino.u a figura do "

Vice-Presidente" Devemos fazê-lo agora, no tocante à figura do Vi

'ce_Prefeito, que apresenta as mesmas características Se ben exami

narmos. todas as crises institucionais vividas, pelo menos nas últ.!

mas três décadas, têm na sua origem essa questão, sob diferentes·

formas.
As Alianças que se compõe ..usualmente, quando a ele.!.

çãc do Vice é decorrente da eleição do Titular (Presidente ou .E.'re:.

feito) ou, por outro lado, situações que resultam de eleições de T.!

tulares e Vices que representam, posições políticas contrastantes,

se as eleições são independentes (como já ocorreu em nossa história)

_ enfim, por um caminho ou por outro, o que se tem visto são situa

ções conflitantes, a desembocar s rst.euat xcee-ente em crises, devido

às contradições políticas que se acabam arMando;.
Huito mais simples e menos custoso, po1!tica e so-

cialmente, será a et Isunaçãc da figura dos "Vices", procedendo-se

I
a substituição eventual dos Titulares (Presidentes, Governadores e
Prefeitos) pelos respectivos Presidentes da câmar a ou da naseebLé Ia

respectiva, e promovendo-se nova eleição, quando for o caso

EMENDA lP12394·1

rr;:'~"~O~

~;~JilJ

rr";;';;;~;;=J

DV~~Pl

A impunidade e a brandura das penas cominadas aos au
tores de estupro tem es t amuLado o aumento do número desse cr-ime nas
grandes metrópoles do País.

A sociedade tem exigido uma exacerbação das penas para
tal crime, chegando alguns a sugerir a pena de morte. tal a revolta
que provoca

A pena de morte não está de acordo CO'll as trad1ções '
brasffea.ras , nem é recomendada pelas modernas correntes da- Penologia

Urge. de qualquer forma. estabelecer no texto cons t rt;u
cional os critérios de punição deste delito, que hoje começa a fazer
parte do cotidiano dos cidadãos, e que no nosso entendmento deve
ser purudo cone tal, para defesa da sociedade e de sua segurança

Acrescenta-se ao Projeto de Constituição, no inciso xv do art 12 a
seguinte alInea

"O estupro constitui crime inafiançável, sujeito o réu a pena de r-e-,
ctusac não inferior a 10 anos e a med i da de seguran.,Ça~·

JUSTIFICAÇÃO _

E~lENDA ADITIVA

tJ PLEN~RIO

A cemoc rac ra nos países mais adiantados pressupõe par-

~~~~~eP~l;B~~ãn~~~t~~r ~i~á~~~l;~ ~~~~~-~~g~h~o~o~u~~~ti~~~ ,me~~~~~~-
mos permissíveis ao seu crescimento E. inconcebível acea turmcs amda
e~ nosso País a existência de Par t adns regionahzados, servindo tão
so aos vorazes apetites nrõpr.ics de aventureirismo oofItacc e a con
solidação de que t.os , E. hora, de transparência de cz-Ls t aLan fdade ,
Emerge-nos ecnsca.êncãa do revigoramenta da Democracia e da Ins t i tuc.í
on~lização part!ddna. D:preco o apoio do festejado Relator e dos
enunentes ccns t í turntes J.ntegrantes desta Comissão, e da Asseab Iéaa

Nacional Constituinte.

f'J PlenárIo

EMENDA lP12389·5
f a:NSTITUINTE JOSl:: I.w.RICIO

EMENDA lP12390·9
PJ Deputado Jorge Hage

pr;;"~"~~

W1:~y;;]

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que quando a met ér ra envolve, de forma ine
quívoca, a segurança das pessoas em ârnbi t;o nac i cnaI não poderemos dei
xar de nornatLzur constitucionalmente, para termos soluções estáveis
e eficientos. p ru ncdpa Imerrt e porque, nesse caso. está implícJ.ta a
noção de. mteresse cúb t rcc em geral, não podendo pms , facar na orbL,
ta e no cr i t.ér i.c dos Estados e Municíp~os.

Tendo em vista, que o aspecto da segurança nos prédJ.os
urbanos, tem deixado de ser observado pelas autoridades causando r-as-,
co de vida para todos que transitam em seu rntemcr , apresentamos a
proposta de que seja ob r aqa t.dr aa a construção de escada externa nos
prédios urbanos, para que, havendo qualquer acident.e em seu intarior,
as pessoas tenham como sair com segurança

11 medrda proposta trata-se sem dúvida, de preservar a
segurança das pessoas e como o Projeto de cons t í tutç.tc não '
cogit.ou desse assunto, torna-se ocr tent,o , nermnentc a referida raen-
da. "

AC~;;.'ll;e;srl acZ.tH~g ~~~~t~~~ oseguinte disposihvo)~

"E obrIgatón.a, nos prédios urbanos, em construção ou a contrulr, que
ccnt.ea COM erevaccres , a edificação de escadas externas ,

EMENDA ADITIVA

~ 'U'''N,J,......;Io --.

tJPLEN1\RIO

t' Pl~NARIO

EMENDA lP12386·1
t' CONSTITUINTE JOSC NAURlcIO

EMENDA lP12385·2
PJCDNSTIlUINlE JOSE HAUR!CIO ~UTe~

I
pode sobrcncc-se ao interesse Lndava duaL do cidadão, que. no casoI
especIfico do BrasIl, vê-se obrigado, presentemente, a dar entre qua
tro c cmcc recolhimento do impOsto de renda. o que não pode ser
admissí veâ ,

AC~f/:kseJ:.~~rlftr~e.zE";~~t~~o&se~~~ d~~ol~i~o, ~
Art. I! vedado aos ürqâoe da AdM~nistração direta e indireta da União
Estados, Distrito r eoeraã , Territórios e Municípios execut.ar qual-'
~~;~am~~;~s~ee~Uj~t~~r ur rqem , sem antes ser assegurado ao cidaddo

JUS T)II F I C A ç Ã O

E sabido de todos nós. que as formas de imputação de
multas aplicadas por diversos ürqãoe da AdminJ.stração Pública, sem
dar ao cidadão saquer o dJ.reito, mais elementar de defesa, leva a
um dfsc r Icãcna.Lasno por parte das autoridades que. se ,Julgam co-soe
tentes paa a aplicá-las e ao mesmo tempo julgá-las

Entendemos que o assunto por seu relevante int.eresse
público, merece da Assembléia Nacional cons t Ltu.i nt;e uma tomada de
decisão

Seria inaceitável se a Nova Constituição, ao restaurar
a democracia em nosso país, não contivesse em seus oaspcs i tavos cre
cef tc do mais elementar dos direitos que é: o principio do contradi
tório

• E por demais conhecido de todos. para darmos só um
exemplo. de "famosas multas", arbitrados pelos üet.r ans em todo pais.
onde se tornou uma prática cnrr-Lquea.r-a na época do oer rouc autcrr t.é-,
rio. quando soldados da PH e Agent.es da Polícia Rodoviar~â Federal •
que sem a menor urbanidade e de forma eutomcãr.te , transformaram em
Agentes e Juízes, criando constantemente constrangimentos aos cida
dãos se arvorando em decretar até mesmo. a prisão de pessoas sobre
pretexto de desacato à autnradaoe

E preciso que, na elaboração da Lei Maior do Nosso •
País, os ilustres representantes do povo na Assembléia Nacional
Constituinte. venham resgatar para os brasileiros. o mret tc a defe
sa contra atos praticados pelos gestores da Administração Pública

r.r T ••••,.u....,.o.t;...

.lnr::lua-se nas DisposiçCies Transitórias (parte r.=.

ferente a Educação) o Seg~inte artigo) &-7A.h Cc-zt6e.....'

Art. - As instituiçi5es ccnreearcnars , filantróp.!

cas ou comunitárias. sem fins lucrativos, voltadas para o atendimento

pré-escolar e para o ensino fundamental poderão receôer auxíUo do P.Q.

der Público. em caráter excepcional e temporário. desde que estejam

~ocalizadas em munic!pios com oferta insuficiente de vagas na rede p~

blica •
Parágrafo único - Para r-ecebIe-ent.o do auxLl.Lo r.=.

ferido neste artigo. a Instituição celebrará ccnvênsc com o Poder P.Q

blico no qual ficará estabelecido. o prazo limite. nunca superior a 8

( oito ) anos, a partir da promulgação desta Constituição, para eue se

torne independente dos recursos públicos ou seja incorporada à rede

ofidal.
.:JUSTIFICATIVA

A ..adoção da exclusividade não deve privar sublt~

mente essas instltuiç6es dos recursos decorrentes de uma s Ltiuaçãu que

já vem se prolongando durante muito tempo torna-se necessário estab!:,

ãecer um prazo para que essas insltuições possam se adaptar a nova s1.

tuação ou serem incorporadas a rede oficial.

.JUSTIFICATIVA

Quem é "eleito em virtude da eleição" de outro can

droat;o , a rigor não é ele~ to no s ent i.do mais puro do termo Não é

"escolhido". Não tem o Lnda spenaâve I respaldo da vontade popular.

Não possui legitimidade.

EMENDA lP12395·0
tJDfPIITAOQ JORGE HAGf

ri ENÁRIO

.....,.~••'.IC.;...

Redija-se' assim o Inciso l, do Art. 112
"Art 112 - I _ Inveshdo na função de Primeiro-Mi

nistro, Ministro de Estado, Chefe de Missão D1Plomãtica permanente, Governador

de rermtiõr Io , Secretáno de Estado, do Distrito Federal ou de Ter
ritório, Prefeito ou vtce-preret to de Capital, e Pr ee í derrte de enpr!:,

sa pública ou de econcnua mista federal ou estadual.

,JUSTIFICATIVA

A alínea -c- do item XI do artigo 12, do projeto de Constituição pas
sa ter a seguinte redação:

g;;-;;~~OA-~

fuj';;ãLã7JPLENÁRIO

Consequência direta da em~nda que propõe uma nova r!:,

dação para o Art. 440, modi ficando a estrutura da Conissão de Rediv.!

são Territorial do País. mas sobretudo para preservação do princípio

do Federal!sno, que esta Constituinte tende a adotar, que tem como '

Esta .nova redação proposta, vlsa impedir mterprete

ções duvidosas a expressão ti. ou eventue reente Prefeito" na medi da

em que poderá ser entendida como es t eos t va a qualquer Vice-Prefeito,
e não apenas aos das Capitais Também é inte'nção, desta Emenda, ga

rantir o mandato do Deputado reoerer, que, porventura, assuna a direção

de uma empresa pública ou de economia nu s t a do estado pelo qual foi

eleito, isto porque, ess ín como nos casos Já previstos, ele estará

prestando serviços a população, e neste particular, diretamente, à

que o elegeu •

,JUSTIFICATIVA

Suprima-se o ArL 439, seus incisos e parágra fos.

De pouco vale a previsão constitucional, se não

assegura, ao mesmo tempo, a possibilidade de cobrança Social das m~

didas previstas A realidade brasile1ra constitul disso a evidência

mais completa.

142:

Acrescente-se o seguinte Parágrafo único ao ArtIgo

JUSTIFICATIVA

Pârágrafo Único - Qualquer cidadão, partido político, Ass.Q.

cfaçãc cu Sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades

ou abusos perante o Tribunal de Contas da União, exigir-lhe C'onpl~

ta apuração, bem cone a devida aplicação- das sanções j equ í s aos res

ponsáveis, ficando a autoridade que receber a denuncia ou o requer.!.

mento de prov~dências solidariamente responsável em caso de omissão

EMENDA lP12396·8
[JDEPUTADO JORGE HAGE

EMENDA lP12397·6
t'fOEPUTADQ JORGE: HAGE

tS:~::;;]
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I rç7~'õL87J

~ .....,.u..,',~.;i. --.

"Art. 303 § 52 - A União poderá instituir contri
buições destinadas ao custeio dos encargos e serviç"os decorrentes

da intervenção, prevista neste artigo".

ao Art 303.

Inclua-se no Art. 263 a expressão" ... ou por lei

ordinária" logo após a expressão" . por esta Constituição".

EMENDA lP12393·3
tJOEPUTADO JORGE HAGE

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

,JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

A proposta contida n,esta Emenda permite à União

insti tuir contribuições indispensáveis pa'ra que a intervençao no

domínio econômico se opere efJ.cazmente. A Constituição em vigor'

contém dispositivo equivalente, da mesma forma que o Anteprojeto

,jia CbMissão de Estudos ConstitucionaIs, presidida pelo Eminente S.=.

nador Afonso Arinos.

Não cabe restringir as constribuições apenas àque
las cuja criação já é autorizada nesta Constituição, até porque,
praticamente, inexistem no atual texto do projeto previsões, por

exemplo. de contnbuições pela Lrrt e rvençân do domínio econômico O

correto é prever sua criação também em Lei Ordinária

Inclua-se, com a seguinte redação. o parágra fo 55:1

Suprima-se o Parágrafo Unico do artigo 64. e exclua

se em decorrência, qualquer referência a Vice_Prefeito nos demais aE..

tigos do texto.

EMENDA lP12392·5
f 0EpllTAnn JORGE :AGE

PI ENÁRTO

EMENDA lP12391·7
fJ DEPUTADO JORGE HAGE
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EMENDA lP12388·7
(!J CONSTITUINTE JOSe HAURrc;~'··

JUSTIFICAÇÃO

E preciso que a Constituição ponha um fum à exploração
dos artistas, cantores, atores. dos clubes esccr t ivcs e dos atletas
por emissoras de rádio e televisão, os quais nada recebem na transmis
SdO ou retranseu.s sãc de eventos dos quais participam e que são, er.;
verdade, as únicas atraçães, tendo em vista que essa programação nada
mais é do que simples reprodução audiovisual do espetáculo

Entendemos que a adoção da medIda aqua proposta repre
sentará substancial acrescãmc de receita pr íncmajnente para os clu
bes desnoctavcs , que, como é sabido e ressatucc , lutam, hoje, com ~n_

gentes dificuldades, encontrando_se mesmo. a imensa maioria deles em
situação pré-fa1~m~ntar, já que suportam onerosas folhas de pagamento
mensal, além de arcar com gratJ.ficações. "luvas" e várias despesas ,
em runçuc de assitência eérnca , hospitalar, enburatomat , social, ad
ministrativa e alimentar que são obrigados a prestar aos atletas que
mantém sob contrato.

• D mesmo ocorre com o que se convencionou chamar de "pu-
bicidadc pirata", que consisle na exploração de espaços dos estádios
e ginásios ou locais onde realizam os espetáculos para colocação de
mensagens publicitárias, que. Por sua vez, são transmit~das pela ~ma
gem das emJ.ssoras de televisão.

Trata-se. sem dÚvJ.da, de gritante InJustl.ça que precisa
ser urgent.ement.e reparada, para o que contamos com o exclõlrcc~do apo_
io dos nossos pares na Assembléia Nacional Constituinte.

'to-~HENDA I-IODIFICATIVA ~

o parágrafo 59, do artigo 29 do Projeto de Constituição, passa ter a
seguinte redação.
§ 52_. Os pürtidos políticos legalmente constituídos terão acesso gra
tuitamente aos meios de comunicação ~ocial, em horário nobre e em cã
deia nacional, quando se tratar do sistema de rádJ.o-televisão. caben
110 a leJ. definir as demais providências -

Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••..
XI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••• _- •••••
"C" _ "E assegurada a proteção, conforme a lei, as entidades esporti
vas. de lazer e culturais. bem como seus respectivos integrantes. ~
participação na renda decorrente de transmissão ou retransmissão aud!,
ovisusl de eventos dos quais participem.

JUSTIFICACAO

Hticos consol~~~d~~~erá democracia sem a existência de Parhdos P~

Sabido e ressabj.do de que buscall'os Insti tuiçães perma
nentes e para alcançá-las mister se faz buscar-se o fortalecimento
dos Partidos Políticos.

A prática do voto tem que ser um ato de consciência
cab~ndo pbr conseguinte ao Poder Público criar mecanismos capazes de
apel rp.içoar o exercício do voto.

EMENDA MODIFICATIVA

[-'JPLENARIO

EMEND"A lP12387·9
lTICONSTITUIIHE aosa I-IAUR!CI~u",



Assembléia Nacional Constituinte e 1287

JUSrIFICAr'ÃQ

JUSTIFIC6,rÃO

t:=~;;~;~

5i~;7EJ

tJ-'~;;~~~
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JUSTIFICAÇÃO

fr ..ollUI1"IO.çIo

EMENDA SUPRESSIVA

TíTULO IV - CAPíTULO II - ART 54 - INCISO XVII

SU8ERE-SE A SUPltESSÃO DO REFERIDO INCISO XVII

Senador- Cons t r tumce Arrnm::;n rN' ....qr,n

E'tENDA MODIFICATIVA

cenador- ccns t i tumte ArrnNSO CA'IAP..nn

CONSIDFRANDO-SE QUE O DIREITO DE CIDADANIA IMpLICA NA LIBERDA

DE DE ESCOLHA, CABE AO ESTADO ()EMOCR~TICO GARANTIR O PLENO EXERGí

CIO DESSE DIREITO; ASSIM TAMB~M A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DE CRIA

çÃO. PRODUÇÃO. CIRCULAÇÃO E DE DIFUSÃO DOS BENS CULTURAIS.

SENDO A FREQUtNCIA AOS ESPETAcULOS DE DIVERSÕES E MESMO A AU

DItNCIA AOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RADIO. OPCION'AIS, CABERA AO;

PRODUTORES A INFORMAÇÃO AO PtlBLICO SOBRE O CONTEÚDO E A CORRESI:q!

DEfitE FAIXA ETJ\RIA RELATIVAMENTE AOS ESPETAcULOS DE DIVE§?)ES, BEM

COMO },S EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES A RESPO~SABILIDADE DA ADEQUA

çÃO DE HORARIO E FAIXA ETÁRIA A SUA PROGRAMAÇÃO. CONSIDERANDO A

AUDI~NCIA AO PÚBLICO INFANTIL E ADOLESCENTE.

RESPONDFNDO CADA UM, DE ACORDO COM A LEI, PELO" ABUSOS QUF

COMETER, CONFORME O DISPOSTO NA ALíNEA A DO INCISO XI 00 AnTIGO 12 "DO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

Hoda Eacue-cse o caput do Art1.f.o 114 do vroj ero de Const,!

a ação censôeae , em qualquer nível, d,!it
ve ser allJada das eeavaeeôes artístlco-culturals,

cabendo aos produtores eecje recer ao p.y.

biaee sobre o conteúdo e a correspondente fa1xa etárla quanto

espetáculos de diversões e, às empresas de ee reccmcmeecêee a re~

pcnaebaLadade da adequação quanto a horárlp e falxa etár1a à
pr09ramação ccnsaeerenee a a-ud1ênCla lnfantll e adolescente. ReJ!
pondendo cada um, de acordo com a Lea , pelos abusos que cometer.

EMENDA lP12405·1

EMENDA lP12406·9

r=;::,;~'~

fÇJ';;Jã!lPLENÁRIO

Senador Cons t atu i rrte ArrON<;o CA\IARGO

Art.49- ••••••••••••••••••••••••••

Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1- ••••••••••••••••••••••••••••••••••

h) a af mcrrtar-âc , a saúde, a scauranca , o trabalho e sua j us t n

remuneração, o reoouso , o lazer, a mcr ada a , o saneamento b!

SlCO, a segu'r rdade scciut , o transporte cote t ivc e a educ!.

çâo consubs tancaan o nfmnc neceasâr ro ao nleno exe rcIc rc

do d-rre i tc ã cxa s tênc ra danna , e am-ant f-fcs é o pr rme aro

dever do Estado.

E"IENDA tlODHICATIVA

A presente Bnenda v;sa cor-r i qi r uma OllllSSÕO no d rsncs r t1VO

do prcj e to , anc Iu mdo como dever do Estado assegurar "lazer",

"repouso", "justa remuneracão" e "seguranca" como uns dos r.!

QU1SltOS bâs rccs "ara uma cx i s tênc ru dÍ!,nn e a mnnut encfio da

an t eg r r dade físlca e mental do IndavIduc

O texto consanredo no nresente Projeto de cons ta rurção

cerceaa a autonoma dos Estados e c-r i a da Er cu l dades na red ivj

são rerr i tcr int , ccnden-mdo os MUn1Cípl.os ã es t.agnacâc l.nsti

tuc rcnat

Pretende-se COA a emenda ora apresentada, o res tabe tg
c rmento conseqüente do reacrat i smo e a autoncena dos Estados

para Jcg i sfar , ndm m.s t r-rr e pcvernar , descentra t i aando , de~

sa forma, os poderes at r rbu Idcs n lln ifio ,

HodrC1que-se a redação da alínea "b" do item I do arr i ao 12 do
Projeto de Cons t r tu i çâc

EMENDA lP12402·6

§ 4 9 ~ O "lumcíp1o ser-â criado nor Le1 Estadual, obedecj,

dos os reqm s t tcs mIn rnos e a forma pr-ev r s t a em

Le1 Comnl.ementar Estadual.

a) dependerão de consulta nrêvre , através de uí eb rsc i to

às pomnacêe s d r r etanen te interessadas, os casos de

cr racão , mccrncracêo , fusão e desncnbranento dos M!!,

ru.cfmcs

r.r----------""."."..,"',.,-------------,

.U.'.Fo/Cou,U'O"UOC''''''''O
PLENÁRIO

Redija-se assim o Art. 440, substituindo os seus pa
rágrafos pelo desta Emenda'

'Art. 440 - Fica criada,junto ao Congresso Nacional, a C2,

missão de Redlvlsão Territorial do País, composta por um membro, ele1

to. de cada bancada Congressusl de Estado da Federação, e umreprese!}
tante de cada Assembléia Legislativa indicado por seus pares

§ 19 - A Comissão será instalada dentro de 60 (sesseq
ta) dias da promulgação desta Constituição e terá um ano, a parUr '

de sua mstaração , para apresentar estudos ou anteprojetos de rediv1:,
são territorial do Pais que observarão o disposto no § '3º do Art 49

§ 22 _ O regimento Interno desta Comissão será elab~

rado pela Mesa do Congresso Nac i onaf até o dia de sua instalação

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

A cr-cnoebe orienta de forma mais adequada a torment,!2.
sa questão da criação dos Estados Haverá uma Comissão que promovera

os estudos necessar i o sobre a viabilidade dos novos estados que aDr!:.

sentará ao Congresso suas conclusões
Com essa meorda e o respeito ao princípio consbtuciE.

nal do federalismo, ja embubdo no § 32 do Art. 49 , o problema da '

criação dos novos estados ficará eotucacnaco , pois{.ao mesmo tempo que
permitlrá a rcmaçac dos novos estados, evitará que a Consbtuição '
trate de matéria tipicamente de Lei Complementar.

supr ína-se o Paragrafo Único do Artigo 60, e exclua-se
em ceccr rêncra , qualquer referência a Vice-Governador nos demais ar
tigos do texto

regra imanente e inseparável, a obrigação dos Estados serem ouvidos
sobre o fracionanento dos seus territórios Ademais, o atual Projeto

de Constituição é bastante contraditou o quando, nas ür soosações Tra!!

sitónas, Cr1.8 04 (quatro) novos estados, sem ouva r suas respectivas
Assembléias Legislativas, contrariando o que, ele mesmo, dispõe
§ 39 do artigo 49

RE!dija-se assim o Art. 381:

Art 381 - As verbas públlcas serão destinadas as e~

colas públicas, podendo, nas condições da lei e em casos excepcio_
nais, ser dirigidas a escolas confessionais e às que se destinam ao

ensino de pessoas portadoras de deficiências, desde que:

Inciso I - Provem finalidades não lucrativas ou rea
llliquem os excedentes financelros em educaç~, --

Inciso !I- prevejam a destinação de seu património a
outra escola da l1'esna natureza ou ao poder públlCO , no caso de ence!,

ramento de suas atividades.

A nossa história revela a impressionante incidência
de problemas e crises políticas geradas a partir de situações em que

se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Presidente

Por isso mesmo, o Projeto de Constituição já eliminou a figura do
"Vice-Presidente" Devemos fazê-lo agora, no tocante à figura do '11

ce-ccvernaocr , que apresenta as mesmas características. Se bem exa

minarmos, todas as crises institucionais vividas, pelo menos nas úl
timas três decadas, têm na sua origem essa questão, sob diferenles
formas

As Alianças que se corooêm usualmente, quando a elei
ção do Vice é decorrente da eleição do Titular (Presidente ou Gover
nador) ou, por outro lado, situações que resultam de eleições de Ti
tulares e vrces que representam posições políticas contrastantes, '
se as eleições são independentes (como ja ocorreu em nossa tu s tcraa)

- enfim, por um caminho ou por outro, o que se tem visto são situa
ções 'Conflitantes ,a desembocar sistematicamente em crises, devido
às contradições políticas que se acabam armando r

Huito mais simples e menos custoso, política e s.Ç!.
cialmcnte, será a eliminação da figura dos "vtcesv, crcccdenoc-ne

a substituição eventual 'dos 'r atu l ar es (Presidentes, Governadores e

Prefeitos) pelos respectivos Presidentes da Câmara ou da Assembléia
respectiva, e promovendo-se nova eleição, quando for o caso

Senador ConstJ.tulnte ArrOlllSO CNtARr;n

~;~;~o;~

fIU!';';m]
PLENÁ'tI~U.ONU11 ..t~.~.O=====:::::~===~

Senador Cons t r tumue AFFONc;O CAMARGO

Art 114 - O Conpresso Nacional reunir-se-á, anualmente,

na CaJHtal da Repúbl1ca, de 15 de reverc i rc a 30 de tunbc e de

1 9 de egcs tc a 15 de dezembro

.TUSTI'FICAf'·ÃO

tuícão

A aqms rcâc da ccnd i.çãc de suj e ato de d1relto pelo nas

clmento com v1da, descrito na alínea "a" do artlgo eJl1. apreco,

equlvale a dlZer que o indl.víduo e canaz~de ducltos e obnR!.

ções, ou ainda que tem pcrsona11dnde Ora, o nrónrlo nrt1p.o 12,

item I, estabelece como d1relto lnvlolãvel. a v1da.

A supressão do al\1dldo d1SpOSltlVO tem Dor f1nahdade
um texto Const1tuclonal slntético, alêlll do que o tc'Cto atual

poderia ser 1nterpretndo como a nerIll1ss1vld~de-lndlscr1m1nada

do aborto.

São amplas as at r ibuaçêes do conaressc Nacrcnat defin,!

das no nroj e tc de Cons t a tu rcâo o qual cxtende sua conne têncra a
matên.as de SUAR lI'1portâncla, e porque não d aae r urnêncaa , n,!!,

c rcnar
A modaârcacão proposta nesta emenda VIsa ampl1ar o ne

ríodo de trabalho do Congresso. ne rnn t mdo menos nos tereaeâc
e narcr efrc aêncaa na leg1slação de assuntos de sua ccmoetêncm,

JUc;TIFIC ....ri\O

Supr-ama-se a alínea "a" do atem I do arcano 12 do ProJ!
to de cons tã tuacâo ,

EMENDA lP12407·7

rr~'·~~~~

fI1i!';07J

PLENÁRIO
'lr•••'o/Co~""I.'.UI...... l. __,

'~rKb,g,~gW"1'0/IU.'OK'U'O

- PLEN){RIO -

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇ1\O A f-1CNCIONADA AL:!NEA O

EMENDA SUPRESSIVA

T:!TULO II - CAP:!TULO I

ART 12 - INCISO IV - AL:!NEA O

Senador Corfst1 tui n te ~;;'-n-N')-O-C'-'IA-"-G-,O-------,

EMENDA SUPRESSIVA

T:!TULO II - CAP:!TULO I

D) - t ASSEGURADA A LIVRE l-fANIFESTAÇ1i.O INDIVIDUAL~DE PENSMfENTO, DE

PRINCípiOS tTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDÉIAS FILOSQ
FICAS. pOLíTICAS E- DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONUlATO.

JUSTIF!CAC)'\O

JUSTIFICA~SE a presentc emenda, ccns rce reneo-ne que " DE TODAS AS

LIBERDADES, A MAIS INDIVIS:!VJ:L É A DE EXPRESS1i.O".

A manutenção da ressalva a qual propõe-se suprmu r , oportunlzará

ações e eeneatdraee à essa mesma La be'rdede a qual objet i ve-ee gara!!.
tlr.

Com a permenêncae da res cr rçêc em tela. certamente, ebea r-ee-é prã

cedentes à censura prcaba t ava , uma vez que INCITA!IENTO e DISCRUIINA
cxc são expressões alt?mente subjctJ.vas

A llberdade de expressão, c e aecâc , produção, caecoiecêc, dlfusâo e

de acesso aos bens cu Lt ure as , deve ser assegurada pelo Estado demQ

crát1co, sendo que cada um responderá, de acordo com a Le a , pelos

abusos que cometer. conforme o dlSpostO na alínea A do lnC1SO XI,
do artlgo em questão.

EMENDA lP12403·4

f'J

EMENDA lP12404·2

er;:~·~;;J

pr;;j~~EJPLENÁRIO

EMENDA lP12400.0
tJ DEPUTADO JORGE HAGE

.JUSTIFICATIVA

ModifJ.que-se a redação do § 4 9 do art. 49 do ProJeto de- Consti

tU1ção'

A exclusividade das verbas públicas para o enSlno pQ
blico deve adm! tir, como únicas exceções, a sua destinação para esc.Q.
las confessionais e para as que se dedicam ao cuidado de excepcionais

tJ-p;iíiii~

fITll!';'8?JPLEN,"iRIO

Senador Const1tUlntc AFroNSO Ct'\HARGO

Art. 27 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .••. .. ... .. ... •.. . • ..•••••••••..•••••

b) são obngntórios o al1stalllento e o voto dos ma10res

de dezessels anos, salvo para os ,:malfabetos, os

malores de setenta anos e oc; dehc1cntcs fíSICOS.

Hodlfique-se a redação da alínea "b" do ltem I do art.!.
fiO 27 do Projeto de Constltulcão

ART. 12 - INCISO IV - ALíNEA E - Nll 2

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇJ\O AO REFERIDO N2 2 :

2 - AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES SERÃO RESPONS~VEIS PELA AO!;.

QUAÇÃO DE SUA PROGRA"mçM NO QUE SE.REFERE A FAIXA ETJ\RIA E

HOR.(RIO, ASSIM TA~IB~M OS PRODUTORES PELA INFORMAÇli.O AO p!!

BLICO SOBRE O CONTEllDO E A CORRESPONDENTE FAIXA ETÁRIA QUAH

TO AOS E5PEtJ\CULOS DE DIVERSÕES.

JUSTIFICAÇ]l.O

Conslderando-se que o d1relto de c1dadanla lInp11Ca na 11berdade de

escolha, essa expressamente garantlda na supramenc10nada alínea E;

que a frequênc1a aos espetáculos de dIversões e mesmo a audlênc1a

aos programas de televlsão e rádlo são opçaonalS, que cabe ao Esti!

do democrátlco assegurar a l1berdade de expressão, criação. prod.!:!

ção. cl.rculação e difusão dos bens culturais.

tJ-;~;~~~

ov';ãmJPLENÁRIO

EMENDA MODIfICATIVA

Senador Const1.tUlnte AFrONC;O CA~fARGO

EMENDA lP12401.8

r.r ....
o/

•u . ",IC. çi o
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JUSTIFICArÃO

A presente cnenda nar-t;e do pr mcfnrc que, em nossa s2

cicdade, Indivíduos ao nt Lng r t-ern 16 anos possuem mat ur rdade e

ccnsc í ênc ra Dal ftica e anse ran Dor uma nar tnc meção at rva na

escolha daqueles que os rent-e sentam,

Como quer que se tn , tanto ouantc não se deva d1.scri

mmar os maas velhos. também não se deve d i scr mmnr os mai s

novos, obedecendo o Lami t;c de 16 anos, dando-lhes a ODortuu.!.
da de de tntcnrur--ee no processo de escolha de seus renrcse,!!

tantes

cadas , o enr-í.gec imentc das art rcutucõcs • o enveIhecmento e a

catcs rdadc das cordas vocn rs , entre lnúmcros outros sêr rcs pr~

blemas acentuados pelo avanço dos anos, d r Eacu l t am e até imp.!:.

dem a atuação em espetáculos, conscquentemerrtc , comprometendo a

atuvIdadc prorass ronat ,
Aes rm , neccasâr-ro se faz garnnm r a apos cn tcdor-i.n a e.!

ses trabalhadores, quando em VInte (20) anos de carr c ara , anês

grandes sacrlfícloS pes.s oa i s pela sua arte eI'l p-rol do desenvo.!

vnnentc cultural de nosso povo, Jã não se cncont ran cond1:,

ções de p'rc s s egu t r no exer-cIc i.c de sua profissão.

EMENDA lP12413-1
[1 CO"lstltuil1te TEUIO KIRST&u.ao--.---------) tJ-;~·~~;s-'J

"'...."",...... ,,."'......------~ 1;1\;/..~.-/8;l
~ PLENÁRIO . _J C _
~---_------ ..n.'.~."'IC.ti.._---------

EMENDA ADITIVA AO ITEIl XII DO ART. 54

Acrescente-se ao iteM XII 00 artigo S<l a alinea =-, e01"\ a scü.. lE.
te l edaçâc
E) Os ser-v i ços de transportes co j e t rvos r-occví âr-r oe r.n te r-es r a 

duais e Lnte r-nacfone.i s ce passageiros

llUO/nJITlflcoçlo-------------,

EMENDA lP12409-3
Senador Cons t atum te Arr[lNSn Co\.\IARGO

r.r~------'U"""'O/'CN11I1o/'U'~"""-----
llLEN/'i.RTn

EMENDA SUPRESSIVA E SUBSTITUTIVA

TtTULO 11 - CAPíTULO I

ART. 12 - INCISO IV - ALíNEA E - N2s 1 e 3

SUGERE-SE A SUPRESS1iO DO CITADO N!! 3 E A SEGUINTE

REFERIDO NlI 1 1

r='~;;D~~

rrw'~8illJ

REDAÇM AO

EMENDA lP12411-S
pJ Consti tuinte TELMO KIRST

,~•••• ,OI<O.'."C/.u."Q.,.. ,O

PlENARIO

Emenda modificativa ao art. 305

Dê-se a seguinte redação ao art. 305

r=;~;":J

[=Çj'~8!ã!J

A sugestão visa oefioi!', e-a lermos ce norma consti t ... 
cãonet , o que já vem sendo or-a t rcac.c no g r-aaa L üeaxemos per-a
os municipios a competênc...a ce enu t í r- normas !:, se ass í n cnt a-c
der, explorar os aer-v i ços de tir-ar-spo r-tie cof e t i vc 0<:: p:'<;;S<1~"'"~CS

pois que constitui ma tér-i a oe seu peculiar' l'1:e"es"'~ !eor-!eo.
é a pos1ção dos Estados no tocante a e soa ...ccat í ca.íe Co'" ....r'..l e 
porte, quando Ln r e r-munae í.pa.I ou cs~a::t.al

nas , os transportes r.n tor-es ceouat s 0..1 1nt.l. ..-rac Jo-r •.~G
de peasure í r-os , por sua m-aor-câ-ic i a c a-r- c ::';'.5, ;c,

visto corno fator ce segur-ance nac r cr at • a-ve-r r.rca- r"~"!;'" I":~

mente, na compc tênc i e Coa uni êc cuc , os pel':!' cxof or-o -'. cc pr' r'-I
rência através de ã nt c í at i va p r-avada , pO" 5C .... "C'10S o.ic r-csn... ,
r-e os cofres pub I accs e ser nat s e r i c í.ont.c z ~egCI'v:tnQO-SC ,.
tarefa de fiscall.zar, controlar e enu c í.r- nes-s-as dl~ciplinador<.ls.

TIO;

JUSTIfICAr'ÃQ
t:=P~~;'~

t:Ei"~;ã!J

tr;~~~~~-:J

tJ-;-;;~~7EJ

p;;õ~';;~~

1:E!'~ãIã7JPLENÁRIO

PLENÂRIO DA ASSEMBLt:IA NACIONAL CONSTITUINTE

EMEr,zoA SUBSTITUTIVA AO ITE~" XVII DO ART. 13

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo Onico do Artigo 337.

r.r .~U."'.,OO..l1d.,$lII~O'''.s1'' ,

Emenda l'lodificatlva ao art. 305, parágrafo único, item I

A redação deste Disposl.tivo constitui em reca
nismo destruidor dos serviços Sociais Autônomos - SESC - SENAC-SESI

e 5ENAI, que há mais de 40 anos têm deronstrado sua ef1.c1.ência,im

portância e grandeza para o bem-estar social do trabalhador.
Essas Entidades são mantidas através da arreca

dação compulsória do empresariado do cO"'êrcio e da indústria que se

utilizam da folha de salários COtrO base de cálculo, seM onerar em

nada o trabalhador.
Não seria ]us-to desativar essas Bnt1.dades que

prestam relevantes serviços nas áreas de educação, lazer, cultura,

saúde e formação de mão-de-obra especializada.

Para tanto, impõe-se a supressão do referido

artigo, c:>mplementando-s€l com as emendas supressivas apresentadas

aos Art1.gos 336 e 487.

Artigo 337 , ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo Onico: "Toda contribuição social ins

tituída pela união, destina-se exclusiva e obrigatorianente ao Fun

do a que se refere este artigo".
suprima-se do ProJeto de constituição o Art.337

JUSTIFICAÇÃO

"I - O regime das empresas concessionárias de serviços
públicos, o caráter especial dg seu contrato, e fixará as condi
ções de caducidade e rescisão da concessão. -

EMENDA lP12416-6
t: CONSTITUINTE HéLIO COSTA

JUSTIFICAT!VA

Dê-se ao i tem I do parágrafo único do art. 30S a Sl:CUln
te redação

r.r----------Tn"',.~.n"..çU

o texto que se pr-e z.ence substituir p r'c í be o trabalhe
em horas suplementares, salvo casos de ener-gênc í e ou de força
maior.

Força mai or- é o acontecimento que a pessoa, por seus
esforços, não pode evt cer-,

Não se tem aãnca COMO certo o conceito jurídico de
casos de en-e r-gênc La

Não se pode proz.!::Ii - c trabalho exes-eor-crr-sr-ro que •
muitas vezes. terr-a-se Lr-p r-ec Lnrí í v e L ao bom dese-te a-i-te das
ativ1dades enoresar18:!.S

Deve-se, na reaIH:a~e, proibir o abuso da util.lzação
dessa forMa de trabalho, o aue poce ser conseguido através de
f!:i.ação de percentua1s e2eva:los ao respecti ...o adiClonal, me 
diante L.õ:i Ordinár..a ou oc nggociação coletiva de trabalho.

JUSTI=':Ct-':.'IVA

A emenda visa exclu~r a palavra reversão
E isto porque concessão não se reverte. Pode-se extin

guir ou ser rescul01da
A figura da reversô.o, na forma pretendida, pooe ensejar

enr1.quec.llllento :tlicito por fJat t.e do Poder Público, o que não se
eoaouna com o sistema jurldJ.co brasileiro_

Dê-se ao i tem XVII do ar-tn go 1,3 a seguinte r-ecaçjic

"Remuneração das hor-as suplementares em valores supe
r-fer-es à hora normal", -

f:Jr------."..."........"...o.,...,--------,

EMENDA lP12414·0
f: const í tut-rt e TELMO KIRST

EMENDA lP12415-B
[J CO'1stl tUll1te T[lHO KIRST

13:;;-;;;~'~

[Çj~~7iil

....._-_.-------,
TEU-lO KIRST

XXi
Ef.ffiNDA MODIFICATIVA AO ITEH~ DO ART. 13

"Art. • Incumbe ao Estado, diretamente ou

sob o regime de co~essão ou permissão, a pre.!

taçãc de serviço públlco".

o -mH;.eprojeto da Comissão não é realista ao proib~:' o
trabalho ell atividade insalubre ou perigosa ou condiciona-Io
à autorização via de cO'1venções cO..Letiv2S. O d1.reil:o que ter'!
de ser assegurado é o do ad1.cional e o do fornecimento. pelo
empregador, de equipamentos de proteção O ad1c10nal oeve ser
calculado sobre o salário mi "limo, conforme têm confir"lado nos
sos tribunais.

§ 12 O regime jurídico da delegação dos servi-'

ços reoer aa s , estaduais e muruc ípe rs obedecerá

os seguintes pr Lnc Ip ac s
a) ob~igação de manter serviço adequado;

b) tarifas que permtan a Justa renuneraçêc do

capa tal, nelhoramentos e expansão dos serv iços,

e assegurem o equ Lj Ib r ae eCOnâl'11CO e r ínence i ro

do operador,
c) fiscalizaçi:l.o permanente e rev rs âo peri6dica'

das tarifas

§ 22 Os serviços de transportes coletivo urbano

e metropolitano de passageiros poderão ter sua

r-emtmer-açân desv Lncu l ada óo ..,reço pago pelo usu

ário, a fim de permitir a Ins t i tuí çãc de tari-'

fas sociais, observadas. quanto ao mais, as me~

mas regras do parágrafo anterior.

Dê-se a seguine redação ao item mencionado:

adl.~onal sobre o salário minimo pela prestação
de trabalho em atlvidade insalubre, penosa ou
perigosa, alé'l" de proteção atrav.:!s de controles
e equipa'llentos oue visem a reduzir o grau de
riscô da atividade".

§ 32 As isenções t ar í f'ár Ias ou reduções para a

tendínentc de categorias especif1cas de usuárlo;;

Serão cobertas COM reciJrsos provenientes da

receita tributária da pessoa jurídica de d1-'

reito públlco lnterno que 1nstituir o benefi

cio.

JUSTIFICACÃC

JUSTIFICACAO

o disposto no caput e no parágrafo primeiro -

constitui matéria integrada no nosso dlreito co-nstituc10nal

Pretende-se apenas cornglr imperfeições

Os §§ 2Sl e 32 contêm inovaçOes importantes.

O § 2!i! permite a instituição de tanfas SOC1

ais, seguindo, neste part1cular, tendência que vell se registra!l

do no sistema de transportes,

O § 39 visa disclpl1.nar melhor as concessões'

de isenções, coibino a forma 1ndiscriminada, sem planejallento e

sem prévia a:puraçi;o das consequências, como vem ocorrendo em 

certas cldades brasileiras, acarretando ou o aumento das passa'

gens para os outros usuários ou uma situação econOlll1Camente i!l

sustentável para as empresas de transportes.
O desciplinamento consiste em atribu1t à pes

soa jurídica de direlto público que vier a insl"!tu1t o benefIc1D

o ônus de pagamento às empresas de transportes de valores cor-'

respondentes às isençOes conced1das.
E meio de forçar ao melhor exame de situação

antes de conceder as isenções, ao mesmo tempo que se exclui a -

possibilidade de as empresas de transportes sofrerem acentuados

prejuízos em decorrência de atos praticados, m..Ji tas vezes, com

mero efeito politico, por autoridades adm1.nistrativas locais

EMENDA lP12412-3

t' CO'lstitui'lte

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

er;',;~;~

fÇ/';0?J

com tempo infeT1.or no das modal1dades aCl.ma, nelo
exercíc10 de trabalho noturno, de revezamento, u-=.
noso, de excepc10nal desgaste fís1.CO e emOCIonal,

l.nsalubre ou perIogoso,

Art. 356 - ...

a) ,. , •••• , "

b)

c)

Senador ConstJ..tu1nte AFFONSO CA~IARGO

'U'OIl~,.",••~I. ___,

EHeNDA ~IODIrrCATIVA

Hodif1que-se a redacão da alínea "c" do Art1~0 356 do

ProJeto de ConstitUIção

JustIfl.ca-se a modIficação da redação da Cltada aI!

nea "c". com a ad1ção da expressão "EXCEPCIONl\L DEC;GASTE FtS!
CO I: EHOCIONJ\L", no scutldo de garantlr tnl'lhém aos bal1nrinos,

a'rt1stas C1Tcenses e atores lír1cos, a JUsta aposentador1a por

tempo de serv1ço redUl.1do, cons1derando-se aue:

- os bailar1nos, clásslcos e t'lodernos, como os artl~

tas de Inúmeras funções CIrcense'>, InICIam a anrcmhzagcm da

prof1ssão, a~slm como na grande ma10r1.a das vezes comecal'l a

exercê-la na ma1S tenra ldade e, a PTenaracão t&c:nica e artí~

tíca para o exercíc10 da I'lesI'l<l e"uge extenuante trabalho d1!

1 - OS ESPET1\CULOS DE DIVERSOES. INCLUIDOS OS PROGRAMAS DE TELEV.!

sxo E R1\DIO, "AO SERtO SUJEITOS A CENSURA.

Hão estando sujea ecs à censura os espetáculos de aaveeeêee , aSS1m

como os programas de televisão e rád1o, não haverá, ccneequeneemejj

te. a supressão a que se refere o texto de DlI 3. A ressalva coneex

Dente a INCITAMENTO e DISCRIMINAÇ1i.O. poderá cpo r-t una aa r ações aten

tórias à hberdade de expressão. a qual ob)et1va-se garaDt1.r. Sen

do as expressões scpeeeaeeaes , altamente aubj e t a.vaa , certamente,

abrir-se-á precedentes à censura pro1.b1.t1.va, com a manutenção de..§.

se pr1.ncíp1.o no texto consta. tucaona t ,

A1nda, JUSTIFICA-SE a sugestão da redação ecama , ccnsaaeeenec-se

que todas as earureeeacêes estão eujea eae às Lea.s de proteção da

sociedade, não sendo portanto neceaséeac , dar tal destaque quando

'se faz re re eêncae aos espetáculos de d r.ve t-aêa s , que. o Estado demg

eeétaee deve garantir ao c a.dadjio o da rea tc de r avee aos

bens cultura1.s; que a frequênc1a aos especécutcs de e avereão , bem

como a audiênc1.B aos programaS de telev1são e rád1.o, são OpC1.,Q.

DaU;!; que caberá aos produtores l.nformar ao púb11CO sobre o conteM

do e correspondente ,fa1.xa eeérae , quanto aos espetáculos de dive,!:

sões. que a cr1.ança e o adolescente estarão proteg1.dos quanto aos

programas de telev~são e rád10. quando as empresas de telecOmUll1.C,ª,

ções responsabl.l~zar-se-ãopela adequação de horárJ.o e fa1.xa etá

ria à sua programação; que cada um responderá, na forma da le1, p;
los abusos que cometer, conforMe o d1.5POStO na alínea A. do l.nc~so

XI, do artJ.go em questão.

A presente emenda JUSTIFICA-SE AINDA, em razão de que "DE TODAS AS

LIBERDADES, A MAIS INDIVISíVEL t A DE EXPRESSÃO".

_ pelas pecul1aridades dessas prof1ssões cênIcas.

artistas são trabalhadores que sof'reI'l inus1.tado despaste

5SlCO e emocl.onal. quando não r1SCO de vlda;

... os referldos artlstas, como Ig:ualmente os atores Itr.!.

cos (cantores de ópera), por forca da necessldade de se mant.!:.

reI'l em plenas condH;ões nara anresentadia em cena, Isto ê,
público, mesmo nos ncríodos de fér1as. obrll!.:am-se a realnar

exaust1.VOS exercíclos dIâr10s:
_ os trabalhadores aC1ma nOl'llnados obrlRam-se, ainda,

no Intu1to de. conserVareM em forma ldea! seu orgnn1.smo ,(músc!:!.

los, cordas voca].s, memôrt3 ativa, 'etc.), a cUldades especlals

com a11menta~ão. vestuãrlo e outros, tendo lncluS1ve que adotar

hãbltOS de v1.da, os quals eX1.gem grandes sacr1.fícIOS pessoalS,

_ esses trabalhadores têm all1da hmItado teMpo para o

'" exercícIO de sua carrelra prof1sS10nal, quando a elastICIdade

dos músculos, a flex1bIlidade e leveza do corpo flcnm preJudi

EMENDA lP12410-7
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AGASSlZ ALMEIDA

AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: A:rt. 12

"Art. 265 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ir - , .
a) 
bl 
o) -

:l=o ato ooopar.t,vo, aSS2r ente"d,do aq i,ale

firmadc entre e. cocperatave e o seu associado ou errtrre coope:'.!

t:z.~g essccaeôae , e que se relacione ao :fitl eccãeâ., n

JUSTIPICACÃO

o ato eccpeeatavc Já 60Z&, eecmceraenne , as irl1mida

de '!;t.ace.l pelos recursos que as ent:z.êi.ldes ut:l.liza:n para eXJ.!:::!.r

ao. ao neccãmmcac de 1.:q,ostos - o do renda e o ICf, eea traQs 

gresaão da aea , TIre outros casos, e. J.ImlIlJ.d.:ile toe sido deferida

a !'eO\..t"SO judicJ.ár1.c intc!:'posto pclas ccoperatdvae , o que se:

ifr~nflforr:'ou em JU2':l.s;?r'.l,dêncJ.a. Justo, portanto e sob todos oa

titulo!] que a ConotituJ.çâo co-iangee e. J.IltrJ.butnbJ.IJ.d\de, ea be

nerfcac de W'Il co-~ento v:z.tal ao descnvolvi:cento aecnêeaco-cccínãl,

Acrescente-se, ao iten lI, ao Art. 265, do ProJcto de

~SJ.atema.tJ.zaçâo:

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 265

Acrescente-se, ao Art. 12 do .ProJeto de constituiçii'o,,,,,

~ ""'w~o aeI;UJ.Ilte:

EMENDA lP12424-7

f'l

Art. ~f'

PLENARIO

AGASSIZ ALMEIDA

'l.~."'of.~'lOS,x.I.U ••• ~I..i. _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

o Art. 86, em seu :z.tem.:t, do J:'roJcto âe Const:z.tuição,
passa a ter o seguinte teor:

humilhante derrota nas Malvinas.

JUSTIFICA('ÃO

o aceauo ece cnngca püblJ.cos deve fler dJ.roito con-,
s8G!'ado a todos, cem restrl.ção a1c..r;:'.D. às ccnãaçêee dos canda-,
datos quanto a aõede cu p2'oble!:W.s f:!:nccs e eerrtec.e, cu quan-,
to suas conVJ.cções pol{t:Lcas, :rel:z.Sl.osas e 1.deo16gJ.cas. B:l.!ltu,
exclus:L'l:l.:cente, ca-tar-era aptos 0.0 pleno cxei cfoac das ::'unções
o que se cor ~rov:l:::,á em concuz-ac pÚbl1.co.

de um Ministerio da Defesa tem defensores nas próprias Forças nceadas

A idéia de se estruturar Ex.ercito. Marinha e nercnautfca

JUSTIFICACAO

I - o em!J2'cSO pÚbl:z.eo é acessível a 'tcêoe
OB brn.S1.1eiros, proibl.da a dl.SCrllUn2.çeO qt.ento a l.à!de, sexo ,

~~=d~i:~~~~~s~~n~:i7' o:o~:~~~:rp~~~;~c~~~~~~~~B:~~~~~~~J.~~
cccdcâ ,"

Os países maa s adiantados já implantaram o Ministerio da Defesa.[

por concluirem ser imperatIvo à existência de uma logística comum en-I

tre as três armas particularmente quando de uma conflagração Por fad:.

ta de um sistema logístico do seu sistema militar a Argentina SOfr~loi
!

·A.rt.e6- ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

que se ressentem de uma organicidade mais profunda e e rrcaz ao desenp.=:.

nhc de suas atribuições

EMENDA lP12421-2

tJ
tJ
r.r TU10/.UITI',.~;i. _,__------__.

pr;"~'B'''~

FI~â7ã7J

~;..".~
!:il/:.;;J

~EnD'.u'T',.el.;lD ----,

'l'M'.'G/.O~".I.I.u••• "'."O -,

o art 3562 da Consti turçãn terá a segUInte redação.

EI-lENDA AO PROJETO DE CONSTIUIÇ~

JUSTIFICACAO

Suprima-se do Projeto de Constituição o Art 487.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ~HENDADO • ARTIGO 487

" Os proventos dos aposentados deverão ser Iguais aos salários como
estivessem na ativa, da Mesma bateqoria e da eesna função.

§ único - O pensionista deverá perceber os nesses proventos do segurado
falecido"

Não se pode destinar todas as ccnt r íburcões so
ciais existentes para o Fundo de seçur rdece Social, i qncr antío os
Serviços Sociais Autônomos - SESC - SENAC _ S!::51 e SENAI. que pre..§.

tam inquestionáveis serviços a- classe trabalhadora e a comunidade

por ext.eneão , e que não encontram nos órgãos pÚbl1.C05 nenhum suce

dâneo dos serviços prestados por estas ant itíaoes , nas áreas de saQ
de, educação, cultura, lazer e formação de mão-de-obra especializ.!
da.

Desta forma, é Imperiosa a supressão do referi
do artigo para a manutenção das Entidades SESC - SENAC _ SENAI
SESI.

EMENDA lP12417·4
tJCONSTITUINTE H~LIO COSTA

EMENDA lP12418-2
I:J consttuínte FARABULINI JUNIOR

IlGASSIZ ALlIEIOA

O tanto que o trabalhador ganha na função que exerce, devera levar com
ele enquanto aposentado Aliás esse criterio e adotado para funcionario público
Quando se vota uma lei alterando niveis salariais, estende-se aos aposentados
O mesmo devera ocorrer comos trabalhadores em geral Na medida que haja aumen
to salarial por qualquer motivo, ou modelo, devera-se-á estender-se imediata,"e,!!
te aos aposentados Quando o aposentado morre fica a figura da pensão Que deve
ser exataeente igual aos proventos

EMENDA lP12422-1

I:J
PLEtMRIO

IIn,rt. 12 ---------...-----------------------------

a ConstJ.tu1.çno adota J.ntegral::lente 08 princ!

p1.0S ccntaãca na n Decla:ração dos DJ.reJ.tos da Criença ", PJ:.'O

clm:ada a 20 de ncveabrc de 1959 :pela Ortilnização daa Nações

UnJ.das. "
r.r- TUTO/.".l'.. <.~.O

JUSTIFICAÇÃO

No título VIII, capitulo II, o atual art 3222 passa a ter a seguinte
redação que segue'

Art. 3222 - No Piano Nacional de Reforma Agrária, os assentamentos de
beneficiános serão feitos, preferencialmente, na forma da propriedade e do uso

cooperativado da terra
§ 12 _ Em áreas minlfundiarias, onde o tamanho da propriedade familiar

oãc mais esteja atendendo as recessioedes bésacas de sobrevrvêncfa e de adequa
da exploração da terra, o Programa Naclonal de Reforma Agrana estimulará for
mas ececerattveces de propriedade e uso do solo.

§ 2"' _ Nos assentamentos com distribUIÇão individual de titulos, estes

terão cláusula de inalienal1bilidade pelo minimo de dez anos, ressalvado o ca
so de sucess1:Io hereditária

§ 32 A União estruturará as cooperativas e dará meios para a produção,

estocagem e distribuição

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUICi'\O

Constituinte FAAASU1..lNl JUNIOR.

AGASSIZ ALMEIDA

Edado e eccaeõeãe tê'õl o eevee de proteger e anca 

ll1l.Dhar a edu,gação das craer-ças , no tadeaente as carentes de

recu:rsos. A "Decl'U'<:ção dos DJ.~c1.to~ õa Criança" , !l1'0cle.:::n.

da pela mro, encerra pri'1cipJ.os fU".ilà:centa:to uececeôceee do

ser incorporados ao texto ôa nouea nova ConstJ.tt11.Qão.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo único do Art. 376

§ únioo - Ó·obrigat6rio, na rede escolar de pr:iJ:.eiro

grau, o ens1l10 de cooperativisco, de t:l3.tr::Ccula. t'acultative. ft

PLENARIO

..............................................................
"Art. 376 - .

Dê-se, ao parágrafo único do Art... 376, o aegu,inte teor

JUS T I P I.suJLLQ

EI-tENDA ADITIVA
DISPOSTIVO EMENDADO Art. 308

Acrescente-se:

- Cs governos estaduais dafwirão percen

tual de suas eeccacea corr"entea para o setor runecei, corao 1.ll

centivo de fox::ento, prospecção e pe!:quisa, lavra e tecnol0i"ia

mmeral."

"Art. 308 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Os eãaueaae eeueôuaaa de mneeeçâc real1.Ze:t!. m:,or 

tante trabalho no can-o das goociêncJ.ns, .J...'lfo,roações, pe~qUl.

aaa e m:meragâQ, eupr-andc as ceaeceneee defio:Lências do GOV'ElE.

no federal quo cent!'al1.Za. toda a autor:z.d:lde do .setor. Po:ra

continuJ.d~dc dessa útI.l contri.ouJ.çio, que cobre o risco cZ"~~

earaeâ na fase da pesquaaa , eeccaenôa-ee a caneaasaçâc de re

cursos pcrrn.anentes por p'2rtc dos gcvee-ca eeeeõueaa, uenõc e-a

vJ.sta, prL".cJ.pa.lr.1entc, a p'l"ov&ve1 sup:ressão da cota-parte do

Imposto Ú"lico ~obre :':J.nera1.9 no novo texto ccnstJ.tuciono.l.

G;;'''·~

fui~'et;l
• l ••••IOf.......G/.u •••• ,I •.lo -,

EMENDA lP12419-1
I:J const.Itumte FARABUl INI JÚNIOR

I:J PlENMIO

d!!~llElf!lI!.Y.!l JUSTIPICAÇÃO

Creio que o sistema cooperatlvado deverá atender melhor a umplano de r~

fo'fll'ia agrária. sempre que se deseje dar ao homem condições habels de trabalho
O problema é dar trabalho aos homens de terra, meios para produÇão e estocagem

e distrIbuição
A União deverá faze-lo comeficiência

Constituinte ...fAAAsu..INI.JlN1ÇlR.

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO
r.r TUTltf~~.T1t.... Ç.cl

No oooperativisno .t'epousa uoa das I:lB.is poderosas 1'or

ças propulsoras do desenvol"Vimento e da 1ntegr"ação social, sus

tentadas -pela sohdariedadc de pessoas :z.dentificadas por obJe

tivos COl.'lUlls. As novas geraçoes devem desde cÍ'ldo ll1taJ.rar-fl'e

dos elevadón fins do coopcre.t:LV'ismo, 0.0)1'.0 forma dê solld:!."f'J. 

car-ae,. sua :fJ.losofia e expB.'1d:l.r-se o. sue ação.

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art., 306

Acreacente-se parágrafo ao Art. 306

"~t. 306 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'EMENDA lP12427-1
AGASSIZ ALMEIDA

PLENARID

daçdo:

"Art. 246 - As Forças Armadas. constituídas pelo Ex.érc1to. Man

nha e Aeronáutica. são ~nstituições naciona~s regulares integrantes da

estrutura orgânica do fUnistério da Defesa. ,e têm. como seu comand::mte

supremo. o Presidente da República."

- Os ::Jatados :clal'Jtcrio prog:'9-nt!s estrat8g:L

1306 de prospecção, posqU1.sa e tecnolog1.a :c:z.neral, Vl.s3Jldo f.2,

mentaJ.' o. at:z.V1.dade InJ.IlorárJ.a.. n

JU51!IFICA-CAO

~ indispensável o apoio dos governos estaduais no

oampo mineral, de f'o:'ma supletiva. à ação do poder f'eãeral.

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO" Art. 366

Acrescente-se p.'ll'áe;rafo ao Art. 366 do ProJ eto de Cons-

iiJ..tu1.ção.

aArt. 366 - •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••

...........................................................
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§ únJ.CO _ Co orç'lI::.entos da Un::.ão, Est-ldos, D:l.str:!."fio ::~

i1erel, Tcxritónos e 1.':um.cíl,Uos cO'lsi,gn:J.rão dotação eepecfraca

per:nanente a ser aplJ.C".lda na eaeaeuêncae ao nenoz dcse=:;e.r'co. lI

JUSTIFICAÇÃO

IlGASSIZ ALMEIDA

A aphcaçeo da pena c'J.pJ.tal. en nosso País, eeaeeeeae-.
merrte reclamada por ponderável pa::'cem da po,u1.a.cão, CO"1:;!~J.tu~

uema polêIllCO no seio ôes ra Aqse:::.oléJ.a ConstJ.";u1....te. ?ar-a que
o t&to constitucJ.D:l.al não con:flJ.te .cca a vorrt-iôe do ::<ovo, au-.
t',;cr~os a realJ.zn;ão da canst.lta pl.eb~sc:t:té);'J.a, de cUJo :.o02"ü
-tado aauá a redação da lei penal.

o Pl!ojcto de aonstJ.tuJ.ção estende-se até prohxacen'te

na enuncãeçâc de rcnzaaerrtcs CD prol dos dJ.reJ.tos bunmca,

Entret~to, :LSDO apenas não basta, lI:i.põe-se, :?ara tor

naz zoaLadede a nobre :mtençê:c, dcter.::J..."1aI.' a obrJ.GJ.torJ.ea. ...de

de dotações eBpec{f~cas. O problc~ la zrencz- àesanparado, cnde

se alojam as causas cécaeea de UO:l ,;er::l.çê:o desaJustaaa e dos

elevados fnõacee de vJ.olêncaa e cl'lD.nalJ.d, de que intra.!'quJ.b.

aea a SOCJ.edade br:l.sJ.le:lra dos "ossos dJ.as, peecana se:' enccea

do CO::l deterr:anação.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 368

o Art. 368 do ~oJeto de ConstJ.tmçâo casse a. te~'
a se.:,um".:e redação; -

"Art. 368 - quen 'tenha cot'ipletudo neaeen'ta e CJ.::'CO
a:os de iê.. dc, não êaepcncc JI:! qualquer :fonte de z-cciccso , tn:
ra JUs a Wila pensâc cer-saj, cOT'dJ.D1a dos cofres ptÍbhcos." -

JUS'rIPIC <\oXe

EMENDA lP12435-2
tJ AGASSIZ ALMEIDA

tJ .LUU'QprENAR·IoOM,nio

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~IENDADD~ Art. 496

Dê-se, ao Art. 496, o sQ@l.nte teor:

AGASSIZ ALMEIDA

PLEN#\RIO
,.,,- TlXTOI.UIt'''C&Ci o

t dever do Ds tado p~oteger oe ãâceca , t)::"J.::.c~~: _
raen'te os eescecvtecs de aeacs 1::3.:'" ura so1D;oeVJ.vênc;R c'hr-a

Ao contr1rio d'J. t~dê."1cJ.n Gerer ü~za(h. eci E; 85='0
c:l;f'J.c1r v-n.ceea, 'toetar-âc Ge~ .ãce-rec COl:"O pa=~etro c sal!:Íriõ
InJ.nJ.;::o, echn!:'os m'l.J.s ap=aprJ.aào e -tube.Lee er- 8:l.1l'nles;:ente a
obrJ~ção. ,loto porque , e.ds-.:rJ.ta a pensão a urr; - sa*1c :1Í::1.
mo~ l-o j e Ja ,tão aVJ.l-tc.dO, poc.crá se tCrnar um dJ.tl :!.nteJ.:t'!lCe~te

ãnõcua e ate insult2r.te rer"!. aqueles a quen ela se ãeemne.r ,

"Art. 496 - 1eJ. Agr!cola, a ser poor::.ulEPd'.l den'trc ôe ce~

to e caeenta aba a~ pro!:lUlg:lção ãee'tc, Cc-:::rlatuJ.ç5:o, ,C!"l~<l o:;GB.
n25r.'O especaeã deL.tL.'1e.do a pla.'1ejat' e executar a 11011".:1co. ngraco-.
la do :?aía, J.ntearado ~o2' representantes dos proautoz;o:~ e de-i tr~
ba!!>adoxos ruraae , do Co:"Gt'"sso treeacn0.1 e do ~ln:l~tc::'J.o da .\.~.!

cultura."

JUS'l'!?ICAC.=i"c

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Art. 92

o Art. 92 do Projeto de Conf."tl.tu:L9âo passa a to~ a se

gui.'"lte redação:

"Art. 9" - As reL:'1.ções mueenacacncas co :Bras:!.l eeeâc

reg1das pelos prJ.1lc:l:p:!.os da euto-dcter:l1!.naçiio dos ~ovos I da so

berem.a Cios E..to.dos, da solução padfica dos ccnf'11tos e do :re~

peJ.to aos dire:LtoQ h.L"1e."lcs e garantJ.ns u:.d:l..V;Ldue.:Ls".

AGASSIZ ALMEIDA

.LtK •• ,Q,~O~,$ •••f.J •• oM'nio ..,
PLENARIO

...,-----------"''''''''''''',..------------,
EI~ENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENQADD Art. 326

Acrescente-se, ao Art. 328, o seQlinte J.tem:

o Bras:!.l -reaaae teve uma uolí,,;1.C~ e.l'Xícol'l.. A.a I:.edi('~~

crucaare voltacas p.3:r~ a produçê'o '!l7PFocu<ÍrJ.a- se::p:e se c:.r!:l.ctej
rizac. pe le impronsa,?âo e pelo ceaufeac ,

É oportuno que a Constl.tuJ.ção de'texzaane a er~~t=.2:o de
um or~is:::a próp::,~,· pera cu~d1'U' do p1ancJ~.:::~nto e cc execr t"zc:
de uzaa pcãdtaca agrócola a :::l:d1.o e lon{;O :?I':lzos. Po:::.:., p::'ra f],je
ten' a cose órgão a neeeec ieae rep:resent:lt:'·.f1.d~de ~recl.e~r:r ser
rnteerado "Cor a-epceeenecrreee ôce n;rodutores e doe tr.:!.calhl.ldor- o
eueea.n, bem corte do CC'1L;:t'OS50 ::.ac1ol"'1.1 e de !:u1J.stérJ.o ãc, .lt;r~cul
-tura ,

AGASSIZ ALMEIDA

JUSTIFICACÃO

o texto 5uGerJ.do s:l..ntetiza t:e1r.or I 8C:n necess:Ldade

de especi:fica~õe9 tão amplas e até reÔunée.ntcs ..

UArt. 328 - A LeJ. do l;)J.steI:lB.FJ.Jlance~:ro rl~c~oJ:a1 d2!lpOrD
inclusJ.ve, 5ob:'e:

I 
U

III 
I'/
v-

, VI -_ crJ.acão de l.I:1 Fundo ~e Seg"..lro, o qt.al co~rJ.-

);'ll todas as operlçoos f'J.ra'1cell'as credJ.tJ.cJ.as, ved:a.da & ex:.cen 
CJ.e. de aval e do lf'...rantJ.as :r:ea~s quando se tr.ltlU.' ce f1.narcJ.a 
:tIem:;o aoo pequenos e I:lét1:J.cs p~oprJ.e"'ÍrJ.os ruraJ.s."

PlENARlO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO-: Art. 136

Acrescente-se, ac nrt. 136, o seguinte ,arâl7af'o:

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO
,.,,- TruO/.1I1r'''c&Çio -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 336

JUSTIFICA CÃO

As o:r~ll1zações de fl.llançiàrlcnto deve:::l., entre si ~ CO"lS
tituJ.r ur.l Fundo de Secura que possa cOOO:'J.r eventuais preJu1.zcs
etl SU:J.S at~V1du.des que são de :t"isco. É J.nJusto a;:;!l:lrar-s2 l::L ge
~antJ.a do aval de tercclZ'os ou na ce be:'s reeJ.s, es?ecJ.~]=e·d;!'

nas operações na <lgl.'opecuár~a co!!:. pequenos e oéãios proJr:totá 
:t'J.os.

"Art. 136 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ únJ.co - são obrJ.çldos a tJ.el dec:.::I~llção de ocn<;
todos os detentores de c ..xbQs eletJ.voD, no t:o::tento d:l ::-osce e
no final do t:lI:1nd.::lto. \1

JUSTIFICA CÃO

AGASSIZ ALMEIDA

A decl~<t'. ção de be.'1s ':l~":oE:tn aos hc~cns públ:tcos
é,P1"OVJ.dênc;a benéfJ.ca eo. f<;"íOr da-:::o"ahd'lde cOs cost'...r.:es :-0
lit.l.cos. Ale;:t de abranGente a todos ccte'lto::,cs de ~CS"'03 cl~t.:.

:~' d~l:a~~::o~c~r~~~ ~~~J.~~~~S~e~~o~o:~~ ~~ ~~~~~~~on;~~
aeua dos declc:::ante~ dU!"'1nte o mterre010 de teI:,O e::t Ol..e -
dedJ.oa...-al:l à causa pÚbl:!.ca. - ••

PLENARIO

'.I ••lUOf~.u'.,.0f."•• o.'nio -,

~DA lP12433-G
I:J
I!J

lIA:1:'t. 336 - A Se/JlU'J.d:.de SccJ.al será oantiêa com os

:t'ecuraos p:rev10tos nesta Conat:z.tuJ.ção e pelas contrJ.buJ.ções

das e:l.presas c:oc::erc:1aJ.s, induliJtrJ.aJ.s e at;rlcolas."

Dê-se, ao Art. 336, este. redação:

AGASSIZ ALMEIDA

PLENARID

JUSTIFICAÇÃO

puser de e.IJplatJ tontes de ~eCUr$Os , não se 1.:U::J.tando, exclu

BJ.V3.r:tente, aos de !lrocedêncn.a o:fl.caal. Deve-se ller!llJ..tl.r que

a J.nic~.t~va p!l.rt~cu1at' te.r::bé:::l. conCOrra, COt:l seus por.àeráve~s

meios; à consecução dos fl.ns sociais e preTI.denci~rl.os.

r.r----------"'.."""",,....------------,

Et~ENDA ADlTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 12

Acrescente-se, ao Art. 12 do .troJeto de CO"lstl.tuigãc,
u ~t.r'{"'p secuJ.nte dis!'os:t-:i:.vo:

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~DA lP12437-9

f'l

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 304

JUS':'IPICActo

- o trabt:!.~'1ado::, apose..1.t..'l.do !l0r J.mra12êez con _
traída no ServJ.ço, t~·Z'á jus a p,rOVC1!.tos eo: ãobro aos es~acele
C2C!CS aOS demlls .l.natJ.Vos." -

Acresce'1te-se, ao Art. 304 do .t'rojeto de ConctitUJ.ção:

o Rratp] +pm fl;,rln F1F'l<::nlE!~n !",r v':!rd:'>'~ei:'''2 e!!cil.~::!alc~

prJ2tJ.cacos na bea fWa.'1ceJ.ra. J\ aus~~cJ.a de tu:2 le5J.sl"çio
adequada e riGorosa n sOG'..tta iLl::nnud de :l "'et..s outores) ceJ:'ta
mente dJ.scí:pulos do f'(l.'OSO l?-I1G;ter :lcrte-a:lerJ.car.o AI Ca;<one
que aiJ.r::c',ra scxe-:l tolos 03 ~ue não apro'.eJ.tava!J n fori:a CG50
nesta de g'.nhar t:~nheJ.ro dent2'o da. lei.

Nosso pa{s tornou-se Ui:1 p;lro.iso para esse -':J.!lO de
delinqucntes, que. e":.p:'e t1.vcxa::t ace050 ao lloàcr e f'iBU~C.Va::l

nas colunas 50C1<l.18 00=0 "respe2t:f·"el.s e::;~el ~'~cs". IJor S1.t:l

vez, o Tesouro nacJ.onal é seop-"e cO'1,ocado a COD.i."J.r os rCr:i.bos
caUBad09 no 5J.cte:::!a, o que f:::,vOrece a remc:!.dêncJ.a de co,lJOS.

JUS T I P l....CLA ç X O

"Art. 304 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ l' 
§ 2' -
§ 32 - Será seI:'gre agravada a pena contra llutar ou

auto~'es de crJ.J:les f'inanccJ.ros. li

AGASSlZ ALMEIDA

lP12434-4

de tís2co. ~;~:t~ea~c~~~~~a: ~h~~~;~~~Sq:~n~~=::~e~:~;e;~.,=
cos ~oven;oo da J.!latJ.VJ.:~:.de, a!!ucle"l ce!::t:!.tuid08 ce condJ.,:,ões
de "aude Eao conL.c"l~do~ a. :.ndigencJ.~ :l ::nJ.S àolol.'ose..

É Justo, portc."lto, cO"lcede:.-.a epsea ind~víãuos C':l!"O"l
tes de' pe.l.OS de u::u sobrcVJ.vôncJ.c' à~'"'1a na vell J.ce ou na l-"1'/a _
lJ.dez l'Crtl.·1.l1e'lte, prove'ltos I::'J.:!.ores tl':!.gueles coclerJ.ê.os ao:: :le
l:aJ s a:lO:Jcntados.

~DA

PLEI~ARIO

AGASSIZ ALMEIDA

Acrescente-so, aO Art. 12 do "'-roJeto de Const~tuJ.ç&.:

T"TO"Jn"";~~;:. -,

"Art. 1.2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - 0\ VIDA, ~~ EXlr.T~~-~:A DIGr.:.. TI \ D~'1i;;"'PIl ..~~ ?fsrc l

B 1':::'T.H.-

EMENDA ADITIVA

.DISPOSITIVO E~lENOADO' A2't. 12

AGASSIZ ALMEIDA

- llroteger e respel.tar a integ:r~d 'dE:: t{sJ.c~

bns pessoas é dever cc todos, pUrUl'1c.o-J;e , penal. e c.l.vJ.hel!

t~, I:l. OillJ.~I;l;:U, Cl. lJeglJ.t;êucJ.ts. e e õeaídJ.a.-

JU5TIPICAÇ'tc

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DJ.f1posJ.ções Tre.ns~tórJ.as

Inclua-se, no capitulo das DJ.spo:3J.ções ~a."':.sJ.t6~J.as:

EMENDA lP12438-7

f'J rr;~~~~

) 1:I!ft?&M

por não ser r1fiOrasa, a leJ. que trata elos erlXies nú

tre.nS.l.to não é respe1-/;o.c!a e~ rO!lSO ':a{s. nêo eXJ.stel:! sa"lções

rJ.&o:rosas aos J.::-respomJ~..eJ.s pelo trá='eüO desvau.lê.o que colo

ca o :BrasJ.l eI:. prJ.:õ'eJ.ro lU~f'r nas c(,t~tíatJ.c23ele vI tJ.:;!B.S de

at);'opcl~entos.

Tanbém :tão se pune com cncrcie. a desídJ.e. e oJ""J.s:::ão

doa rospons:fveis pela tnnutc:tçno doa SCrv.l.ço!J públJ.Qos, do ql'e

rctJulte:::1 da."loS r!"-:'COG e mnterJ.a:!.s eOB cJ.dadâos.

"b't. - Através de cor..stC-ta plebJ.scitárJ.~ c. IlDPt.1r';:ão
bre.::J.lcua àec2àn·á..pela adoção cu rão da pena capJ.tal pa~a os
cZ'2.1iles de bOliUC1d2.o q,ualJ.fJ.cada e estupro se:;t.J.do de I:lorte ã~
v:!tima.."

C plabiaci"tc é w:a d-:... f'üx..ia,.. tla.:i.S d.a.;;úc:~itil..al:l .:=
consulta à opinião pÚblica.

EMENDA lolODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 379

O Art. 379 do .rroJeto àe comlt~tuJ.çê'o pessa a ter
e:::ta !.'edação:

ftArt. 379 - A UnJ.ão anlJ.cará nunCa monos êe v:.nte
por ce'1to e os EstadOS, DJ.strJ.to Federal c :'''W'''.idpios, t:t"l--:ta
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Emenda Modificativa.
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PLENÁRIO DA ASSE~tBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Emenda Modificativa ••

PlENARIO DA ASSEM8lEIA NACIONAL CONSTITUINTE

JUSTIF"ICAC1l:0

art. 194 _ deslocar para a secão VI dos Tri

bunais e Juízes de Trabalho .. r#o a..J' 1/./tL-o
r,-!./o j[.

1- •••
a} Adquire-se a condição de suje i te de di

reitos pelo nascimento com vida; mas a lei

porá a salvo, desde a concepção, os direi

tos do nascituro

Redija-se assim o art. 194 elo Projeto de

Consti tuição·

Dispositivo Emendado: art. 194 do Projeto de

Consti tuição.

Redija-se assim a letra "a", inciso I do

art 12:

JUSTIFICAC1!:o

Parece-nos injusto o tratamento até aqui

dispensado ao enpreqadc despedido, no tocante ao aviso-prévio. Tê

lo-á com prazo de trmta dias, pela legislação vigente, tanto o e,!!!

pregado com seis meses de serviço como o empregado com nove ou mais

anos de serviço prestado à mesma empresa Este último, trabalhando

por tão longo tempo na mesma empresa, está dis~nte das ofertas do

mercado de trabalho Reserva-se ao legisrador ordinario a fixação

do tempo de evfsc-préva.o , que deverá ter uma escala móvel que det8!.

mine prazo maior conforme maior seja o tempo de serviço prestado à

mesma empresa.

Emenda ao art 12 do Projeto de Constitui.

çãc ,

XXXII _ garantia de evrsc-prévac , em caso

de despedimento sem justa causa, em prazos

variáveis de acordo com o tempo de serviço

prestado à empresa I

Se a Assembléia Constituinte pretende ins!.

rir no texto constitucional o nascimento com vida para a aquisição

da condição de sujeito de direitos, não há como se deixar de expli

citar, nesse mesmo texto, a proteção aos direitos do nascituro I de!.

de a concepção A Iric Iusão assume importância fundamental quando se

trata dos direitos relativos à concessão hereditária.

JUSTIFICAC~O

Emenda aditiva ao art. 13.

Acrescente-se, ao ar-t 13 1 o .seguinte inci

EMENDA lP12444-1.
f: Constituinte THEODORO MENJES

EMENDA lP12445-0
fi Constitulnte THEODORO MENOES

EMENDA lP12443-3
I: Constituinte THEODORO MENDES

p:r';~;';=J

l"Yfiofiill
,cnol.u.""••çio

Emenda Modificativa.

PLEN~RIO DA ASSE"'8L~IA NACIONAL CONSTITUINTE

Dispositivo Emendado: art. 309 do Projeto

de Constituição.

tério da Saúde. Tratar desse assunto na Carta Magna é intervencio

n1smo indevido, t í rêmcc e de índole cartanal
- Saúde ucccac rcnat é um aglicismo que traduz

mal a realidade' O pr6prio Governo Americano se reFere a SaFety Occ~

pational and Helth, separando a Segurança da Saúde. As condições

de trabalho é que vão determJ.nar se há ris'cos ou não à integr~
dade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 9rasil

serrpxe foJ. o l>lInJ.stério do Trabalho que, além de outras atrJ.bul

cões , zela pela Segurança e demais direitos do trabalhador

Como pode a FJ.scalJ.zação Federal na área do trab~

lho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao H~

nisté:rio da Saúde? E como ficariam as Negociações ccretaves
área de Segurança do trabalhador"'

O l-linistério da Saúde ceada da Saúde pübll.ca, ou

sej a pratica a medicina preventiva, mas nos processos produt!

vos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a

ação fJ.scalizadora e normatizadora, em todos os segmentos Enge

nharia de Segúrança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias, s~
li-rio, identificação e duração do trabalho •

Se a fiscalização permanece no MJ.nJ.stério do Trab~

lho, de onde devem emanar as normas Regulamentadoras de prote

cêc e segurança ao trabaihador, fica óbvia a necessadede de ma

nutenção desse aervaço naquele MJ.nistérJ.o. e não passi::tõ- par~
o Ministério da Saúde. onde provocaria conflito de Jurisdição.

com reais preJuízos à integridade fíS.lca do trabalhador.

Essa é a tradição do dire.lto do trabalhador, CO!!

quistada em 1944. com a criação da CIPA - Comissiio Interna de

Prevençiio de Acidentes e está registrada nos anais da História
do trabalhador bres i t ec.rc , Portanto, o artigo que se pretende

suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse

nacdonaL, nem se a j uatia à atual polítJ.ca de Segurança do traba

lhador. As re{ações capJ.tal/trabalho são universalMente pert~
nentes ao t-linistérJ.o do Trabalho,é a OIT o Fórutl' dessa nat.êr i,e e

não a organização l1undial da Saúde

O Sistema Onico de Saúde é voltado ã Saúde públ~

ca mas não deve intervJ.r nos rseaos produtivos, po a.s aí o fator

pr-ancí.pa L é a cause dos riscos, as to é. a prevenção de aCJ.de!!

tes de trabalho, que deve continuar sendo de responsabilidade

única do HinJ.stérJ.o do Trabalho
Ao MInistério da Saúde ou sa.see-ne Ilna.eo de Saúde

Já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as endem!

as que recrudescem a cada dia no país Há 3.000 MunicípJ.os sem

médicos. Há dezoito pragas que dev';stam o pais, conforme anexe
Há portanto um grande trabalho de saúde pública a ser execut.!

do. Entregar-lhe também a Segurança e HigJ.ene do trabalho é a,!:l

mentar a carga, além daquela, realmente devida e aanâa nos seus

priMeiros passos. "O Brasil é um grande hoapa.tia.L'", quando comp~

rado com países desenvolvidos.
A OIT _ organização zncernacaonaã do Trabalho, s~

bfamerrte chama "Segurança e Higiene do Trabalho" desconhecendo

o neologismo "seüôe ocupecaoneâ" que só trará conflitos com a

OM5 _ OrganJ.zação Mundial de Saúde, com outras ativJ.dades de

Saúde Púb1icil, com fJ.ns dJ.versos e especIficos.
Por essas e outras razões é mais tecnicamente d~

fensãvel manter no HinistérJ.o do Trabalho. a Segurança e HigJ.~

ne do Trabalho ativJ.dadcs, por sinal, cr-aedns por aquele MiniE.
tério e nele formado o pessoal que Já soma 1 milhão de cipeiros

(membros da CIPA) ,20.000 Engenheiros de Segurança do Trabalho e

50.000 'rêc-u.cos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal

sancdcnada no ano passado e oriunda do Senado Federal. E, para

concluir, no ano de 1986, conforme dJ.vulgação dos dados ofJ.c.!:.

ais da Previdência Social, .mais de 1 milhão de trabalhadores =.=.
caram acidentados devido às condições inseguras das máquinas e

equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete lul) trabalhadores tE
ram afastados üempcz-axanmentie por doença do trabalho, o que d~

monstra que o problema básico não é de neaacãne , nas de~

rJ.a de Segurança, que visa a eliminação de riscos nas máquinas

e meio ambiente, através de processos tecnológicos. E'TI 1972 o

índice de aCJ.dentes do trabalho no BrasJ.l foi record alcançando

a cifra de 18,47%. de lá para cá, ten caído progressivamente e

em 1986 foJ. de 4%, aproximadamente.

EMENDA lP12442-5
fi ConstituInte THEOOORO MEMOES
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PLENARIO

AGASSIZ ALMEIDA
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ft}.rt-. 304 - ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• ,

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 304

Suprima-se o § r s , do artigo 235, passando o

2'1 a fl.gurar corno Pa r-ágrafo Únl.co

JUSTIFIOAÇÃO

o prá.;rafo lI! do Art. 304 do Pxojeto de ConstJ.tu:J.ção
paasa a ter esta redação;

JUSTIfICATIVA

nossa emenda busca sintetl.?..tlr o texto do dl.sposl. 
tiv o aupracl.~ do c ecnôe mcãua o cza.r-e de usura, prodJ.C-r- ente
pratl.cado pelos que ltercadeJatl .Q da.nheaz'o no merceôo í:l.r<..!".cc:.rc,
àa! advandc eécaac repercussões nu vida çccnôznce do raís.

§ ~t:! _ a lei pum.rá o abuso do pcdez- eccnôaacc e
rcprbirá a prática de. usura. 11

EMEflDfl SUPRESSIVA AO TÍTULO TiTULO U. CAPÍTULO VI - DA DEfENSO:tIA

PÚBLICA

por cc-ino , no nínaeo , eruaãaenue , da necea.ta trJ.butárJ.a, an 
cãweave a IlrovenJ.ente de trensferêncJ.as, na m-mrtençâo e de 
eenvcâvamenuc do enaano ;"

o Projeto, no § 1'1, do seu artl.go 235, dl.spÕe

qUE:! ao Def~n:.u! "'lJ;nl.CO serão asseguradas qar-an tn e s , d.lre.ltos,

venc.lmentos, prerrogat.lvas e vedações ccnf'e r-a da a aos membros

do M.ln.lsténo Público.
Essa dl.spos.:.ção, ~~t não pode pros-

perar no texto ccneta eucicne t , e.lS que os membros do M.ln.lsté 

r.lO Públ.lco, por Forç= =e le.l expressa, prahcam atos de sob~

ran.la; é J.nstituJ.ção permanente, essenc.lal à função jUr.lsd.:. 

cional do Estado, incumb.lndo-lhe a defesa do reg.lme dOr.1ocrá

tI.co, da ordem J ...r~d.l. ...a e dos .lnteresses soC.lal.S e ind:v.:.dUa.lS

jndispn"!IJP.ls (alI;, ,-<J do Projeto). Em aSS.lm sendo, nao se

pode adm.ll.lr que o DeFensor Públl.co, a quem J.ncumbe tã..l-somen

te a 89S.l:JtêncJ.a Judic.lár.l<J aos necossJ.tados, venha a equipo!:.

rar-sc ao membro do lIParquet l1 , e aliás, à próplJ.a 11agistro::tura

togada, ois que os membros do l'lJ.nistér.!o Públ.lco, na forma do

art 2)4 do Projeto, estão equJ.par3dos aos Mag.lstr.:l.dos.

A educação deve ser meta pt'J..o:t'J.tárJ.a de 'tcdae as
adrdnJ.strações l en qu21lquer tempo e em que nível for de GO
verno - federal, eat'aôuaâ e l:u.'1J.cJ:r.al. O Bras:L1 somente ccnce
guirá l1hertar:se dos opressores gi-ühões econêzu.coe se eon =
qU].Bt~r, e'trnvée da pesqic.ee , do ccn-ccacenuc e do eccee , e.
sua tão IlIDeJada 1J.bcrtação da depcnêêncae cJ.entífico-tecnoli
gJ.ca.

EMENDA lP12441-7
fi Cons" tulnte THEOOORO MENOES

fi PLENÁRIO

EMENDA lP12440-9
tJ CONSTITUINTE THEODORO MENDES

EMENDA lP12439-5
I'l
tJ
rrr TCUOf.U,.l1IC.ç••

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: I1rt 350

TíTULO IX - DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO II- DA SEGURIDADE SOCIAL
SEçAo I _ DA SAÚDE

- Suprima-se integralmente o Art 350, do Pr2.
jeto de Constituição, da Comissão de sistematização

JUSTrFrCAC~O

Essa matéria já está inserida no contexto do

artigo 13 Capítulo II, "Dos Direitos Sociais", portanto é redundan

te, repetitiva e indevida, mesmo porque este assunto não é para ser

tratado na Carta Magna e sim em lei Ordinária, além do que a Juris_

prudência nacional e internacional mantém essa matéria na" pasta

do Trabalho", e não na "de Saúde".
Entende o legislador que o direi to do traba

lhadornão pode ficar dividido entrl;! os dois t1inistérios, além do

que o termo "Saúde Ocupacional ll , não ve. atender aos interesses do

trabalhador braslleiro, pois o reFerido arti90 viola a tradição na

cional e universal de que as relações e consições no trabalho são e

sempre Foram, pertinentes ao Mini .. tério do Tj:'abalho e não ao Minls-

Para harmoniZação do texto do Projeto de

Constituição, dê-se a seguinte redação .ao

art. 309 do Projeto de Const.ltulção, ela Co

missão de Sistematização:

art 309 - Deverão ser sempre compatibili

zadas as oportunidades de múltipla utiliza

ção dos recursos hídricos.

JUSTIFICACAO

Dada a importãnclà da recomendação inserida

no texto do Projeto de Constituição, e a sua própria abrangência,

fica mais determinativa e apropriada, até do ponto de vista tecni

co, a redação proposta.
Além disto, a recomendação não há de

feita apenas aos Poderes Públicos, nos níveis Federal, estadual e

municipal, mas a estes e a todos, de modo geral

Ademais, caberá exclu.sivamente à União le

gislar sobre águas e sobre o uso de recursos hídricos (art. 54, XX,

XXI,XXIII, "d" do Projeto de Constituição).

o att.:!..al art. 194 melhor se situará na seção

que trata da Justiça do Trabalho

Emenda substitutiva as alineas a,b, e d do Artigo 356 do Projeto

de Constituição.

Art 356 - •••••

a) Com trinta e dois anos de trabalho, para o homem,

b} Com vinte e sete para a mulher,

c) •••• ••• • ••••••••••• ~••••••••••••••••••••

d) Por velhice aos sessenta anos para o homem e cinquenta e cinco

para a mulher;

e) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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:-(b to::. ;:Qte.do ::l.°e.:.r'e.luElS c -o ~loD ,'" lb.~,~:!.,:!..-.:!..~

!,5o c.e:l?:l cc-êe-', i'ecc::!'::.:o!~~C 11e :>eco cci-;o.::l DL' 2' .::2ct!.1:l::::.. ~ii,J

EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 86

EMENDA lP12452-2

f'J

r.r----------- tllta/"U1T,,,••• laZi-:::--A ~rCD!?J:C'A:r{A

DIS:CS!~r/o :::C-:JA.:DC: ãncaec ;:rIJ do a,r'f:. 13 do :?ro;;eto ce GonstJ.

tuiçí!o.

AGASSIZ Ar:::~A

C ~ir c o .~ ê:"vol·.ye!"t.o e ;:. _OZ eccãez., ~'ão 1o~e;;;os .:-nr-ar- r;o

tm:!.po 01.1 ::'ccree.ll' ao pecccdc 11U;::ü~;n.!1tc :tw .:10S i.:, ..:!.1~ '"C' à..s
rernlblil'''-3tas r::L:'Jt.\Z'~st:!.s e ::?o1:l.ci<l.2esc~s ~le .:J:l{SOG (le i1:..;:i

piente cJ.vilizaç5:o.

"' 1.11a/lu.1l.'.-.;i:a ~

A faixa etária da 'lida do trabalhador bras i Ie í.rc tem diminuído sen

sivelmente nos últimos anos, seja pela penos-idade de suas e t iví.dade

laboriais, ou seja pelas próprias transformações ambientais, pr inct
palmente nas grandes cidades.

O dia de trabalhao de nossos operários tem sido de quase dois tex_
ços do dia normal, tendo em conta as di ficuldades do transporte a
a longa da.s t ânc La entre o trabalho e a res roênc í a.

Ademais, a Previdência Social deve ser um bem mai or dos trabalhador s

e não transformar-se em verdadeIro algoz, exrç mdc longos e penosos

anos de trabalho' para a aposentadoria, Dai parque ser suf~ciente

32 anos de trabalho para o homem e 27 para a mulher

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12447-G
[J ConStituinte DE? IilARlC~··;B18
r;;r--:----- ••UlllO/.o",ula/lulcOM'uIa' _

rr;~'~~":J

fWj'~ã!YJ

I1Ô-se ac inciso XII, do BI.'t. 13, a se.:;o..lltte redação:

OIArt. 13 .

Dê-se. ao item IX. do Art. 86 do Projeto de Constituição.

guinte redação:

"Art. 86 - .

HIENOA MOOIFICATlVA

DISPOSITIVO EMENDAOO ARTIGO 301

Dê-se ao artlgo 301 do Projeto de Constltl.llçM do RelatOr
da Comiss:5o de S'isteraat rz açãn, a segutnte r-edação

~1.'e receb-i o.té DO:l.6 ElC'~tÚ:'ioa dnir os, El= percentuaã nunca in:e

rior a vante por oento do ca:Hrio 1=!::'lJ..::o '",

JUSTI~ICA('!C

IX - nenhum trabalhador. no serviço público ou privado.poderá r~

ceber rerruneração mensal inferior a um salário mínimo e nem superior a

oItenta salários mínimos. já jncluído. neste último caso. Qualquer na

tureza de adicional a título l:Ie vantagem ou benefício."

At.J.escente_se, ao Art. 12 do Projeto de Constituição:

80c1::>1 de :,JO'l.E'cza, :.ot.."!." c-ente :or :.t\e .e:::r~_'!.: rC'.l,:;"'$ S~ Lccc 1=..-t,

na ~t'd2i~ CO' '::'.3.:.Dr :lú.._~ro u~ l:..a2'3.....~ iees,

Cs veã.cres e:trJ.btd:"'os ao c:!J..!h~J.o r:!ni.-o não cc.zrespca

dera =ais às nece rsaõadee bdsãcce do tr:!.b:!.l.' edcr-, Ao 3~ ~dc ccbe

J f?;~;""~

] fu7ó'{i]i]PLENARIO

Chega às raias da imoralidade a reeunereção paga a privilegiados

servidores públicos. Implantou-se. no País. um regime 5131'1 precedentes

de desigualdades a afrontar os princ:ípios da ética e do bom senso. en

tre uma minoria e povo brasileiro.

lpõe-se l'estaul'ar a moralidade administrativa e recupera!" a cre

dibilidade dos poderes públ!.cOs perante a Nação.

A função pública deve ser encarada como prestecãc efetiva de

serviço cm favor do Estado c da comunidade e. nunca. em favor do enri

quec!mento fácil de uma afortunadá legido cognominada de "earajae''

que se proliferou como t err Ive I cêncro em todos os níveis administratl,

vos. Para maior escãrmc , esse mal se concentra en unidades federadas

das mais pobres onde o quadro social de pobreza representa permanente

desafio

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12453-1
~ASSI:Z ALMEIDA

~ .,--_- ... ~•• ""',CG"' •• :la/$"... ~M'.,:la

I fl!M~~"'~

I tnI0'i!BJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XV - A SEGURANÇA JURíDICA

corr2~'"J.!" tal .1.istor:;ioJ crie::::lo o t =:::õ..:!tendo neccma- oe ave o.1.i

vic:-, en pc.rt~, a sitt2.1eO de êeeec-ez-c ::,c1n".r..ie: no aaa,c õce

i'd?J.c.s de qucse r..!:ll~lUt-.? rer..C2., CO~ o g o ceao c.<.l.~t'e:'"a cujo

c eí'e :ierceb~ s"'2m:10 nfnar-c, A e:'cv:o-;ão .~o .o~1:::,,~c-:::' ..:..;[1:!.{' e-

lO raãcc- rercont~ ere -ec:r~ ccpn'j,' IÚ~'::O ~L'::~ c» cc.u-c- o ~. ...õso

EMENDA lP12450-G
~IZ ALMEIDA

~_-~--_-n.M.OlD/~cw' •• Ia/$"••• M'nia

• ~Arti90 301 • Será ccns tcereda empresa necrcnal a pessoa

jurfd1ca ccnstitvrde e com sede r Pais. CUJO controle decrsõrrc e de capuet es

teja, em caráter permanente excuo IVO e tnccndrctcnat, sob a tltularldade du-ete

ou mdu-et.a de pessoas ffsicas ou jurfdicas ccmtcrjteces no Pafs. ou por enttda;

des de drretto público interno".

A redação proposta perante a concessêo de estímulos e even

tuais mcent.tvcs ao eapltal nacrcnej , sem entretanto cercear o fluxo de caprtat
estrenqerrc, lndlspensável ao desenvo'lvrmento do Pars

JUSTIFICAÇÃO

tiva de tecnclcçre, estimulo ao aperecmentc de novas mdãstr-ies fornecedoras e

sobretudo pelo fiel cumpr-imente de todos os precertos da leglslaç1io bres r'teu-a,

sobretudo quanto ;\ cepecrteçêo proflSS1onal do operAno, do téclHco e do pro
fisSlonal de grau unlVersltárfo em nosso Pais

o capftal estrangeiro já HJvesttdo no Pais desde longa da

ta tem sido o pr-tnctpa'l responsável pela geraç1io de empregos. trensrerêncte efe_

A forma peja Qual o Povo tem dJscnmmano o capJtal estran

geiro tem provocado dtf tculdades de toda ordem no retecrcnaaentc exter-tor , êxodo

de capitais estrangeiros fl:5o investidos e par-al tzaçãn na entrada de novos cept

tais de risco

EMENDA MOOIFICATIVA
_ o sistema penitenciário será estruturado com

AGASSIZ AT'-::nA.

PlZI:tro

EI:e:~nÂ rODI?ICt..TrlA

DISPOSIT:r'lO E:-:r;r:::A.DO : Art, 247 do P:ro~eto de Con3t1tuição

vistas a aproveitar a mão-de-oQra do recluso, dando-lhe cond!

ções 'aptas -so trabalho.

JUSTlFICATIVA

ART. 22 - Leia-se:

A República Federativa do Brasil é constituida,

sob regime representativo, pela união indi~

solúvel dos Estados. e tem fundamentos. na so

berania do povo. na nacIonalidade. na cidad~

ola, na dignidade da pessoa humana e no plura-

via de regra, por pessoas sem nenhu'ma qualificação profissional.Assim,

r.r---------- tllta/..... t .. '".;io' ~

(?PH;~'"'~

ffiioi7ill

o item V deste artigo deve ser suprimido, pela simples razão de

que no caput do artigo já expressa, sob regime represent<ltivo.

Nos itens IV -e VI delonga-se o cara ter explicativo do plurahsmo

polltico e da di6nldade da pessoa humana.

postulados constitucionais não se justificam, contem, intrlnsecos,

cargas determinativas.

JUSTIFICATIVA

lismO político.

fl PLENÁRIO

EUENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP12454-9
~._A'"""'""-EI"D"'A _

r.r 1U'~/N$"'...;ia

formadas,

Ninguém con~~sta hoje que o sistema penitenciário brasileiro es

teja falJ.do. Ele não responde, de forma alguma, ao fim precípuo de si

multaneamente punir o crime e resgatar o indivíduo para posterior re~!!.

tegração ao meio social como ente útil a si e à comunidade. O· trabalho

nas prisões e aconselhado pelos psicólogos,.rnas deve ser dirigido

profissionalização do detento, o que faci11 tará sua plena reintegração,.

Deve-se considerar que as populações carcerárias são

ao invés de serem escolas do crime, transformar-se-ilio em oficinas de

trabalho, em proveito, também, óa cr.iação de um clima de ordem e paz

no interior das penitenciárias.

OIArt. 247 - As For;:as Ar:::.:ldes dest:lr.a.>:-se a esscD.tre:!'

a soberania, inae,endê~cia, defesa :lo tcrritÓr~o ncc~:)r.el

doa l'0derea constit-~cionais. "

As 1i'O:!'!;':lS Ar;:nd!l.s deven ter Sl.":lS e:tri ui~ões ('.n:ri~l...

das SDQ,U1do a sua lceí'tJ:a voca~Eo de 1're:::erv:l.l:lorc.s ca l.D.tC[;l'::'

d:r.de terrJ.tori:li do ::,dfl, d::. suo. scbe::,~a e i!"de:endênci~.

Até • .e5-:'0 er;. nc..-:'9 d3. t;;:ti.or r~opeitabi2i:..:.dc de. J.::lS

t;ttui<:;ão ,e~'ltc à. scole.l~de oh'!2, e:::prp.:::srr...:=.c::tte ::'"1.joritá

ria J de ....-e-$e cri~ -:.ec:~....is=os cOI:stit"v.c:'on!lia q'-'-= :tr:ec;c:r_ C.$

a.efor::'!::l.çõ~s d~ :ue no~::a ·:iotórJ.:' est.( ra:>l~t~ ,le éri,;~ea e:;:~·

!I10s, b:l.!:l't":?1~lIo ar~:uu!ar '1"0 ao 1m.co d~ f::!.Be re:> ';'licC1!.'l. c::e.:;"_

r~ e. ocor~'er 3L i:::te!"'ie'!~õss til:.t:roõ no !lrocesao Do2!~:'cc.

~ Alceu tl..-orosO !.i.-;;o.J o -'~or :.'ense.a.or 1n:·...!;:-.1::l.~·o (~:l~t(:

redação:

Dê-se, ao Art. 247 a'o Fro;:eta de Constittuçeo, e3t3.

séc~>J.O' ~ir:..t',,-c. " r50 e.!'.ot~J {'e-::."tzoe o.:: deve_·es :los !.:!.1::.t"'.:!:'es,

o l1e diri...ll' l..':.,:ti7'ú;õ-~O CJ.ViS".

Â teiros·J.:' C'o::!. q:v.e o"t::=':'::.:llbs corre.•t_"-, ::)rr!. e i'C~-

tro a...c c' ....or~j~::, inoiat".... :-<~ _::.!m~o:::;éo "o ~:i:::.o~.:. ...ivo c.,~' tJ.~,,-

cior.a1. ~',.e t"".-.:bé ccnfo::-e às :Forças Ãrr:.:!.e::!'s o. -.j::seo de, w :'bé-: J

elU'~'."'l.~~ira:;':l le~ e a orde"', !JreceJ.to i COl',re.·~uo "-o :'r~. 2~7 do

:Pro~eto ae O:;llstitui\:co obj~to da_IU'C'H!"'-1.e e~e~i':o. .::ó ~_~C:::'"ltr:l

~'-:3ti~~c::-~ão :c.eo i.%i!..i''U'ç í -'''=l ~rol1ó~ito ••~ su:::rte·t~ :,~r:,17.U:l

t1.,t~lo. sobre a ~~ç5:o.

Acr::oce:;f;:e-:=e ao Árt. 13 ao T'rC'::lto ds Cknsti"'tü-:;ih:

.. Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••• .'••••••••••••••

1::iiXII - ~o~b1c;c.o :::'e t"'e fl~éo Dor r::-?iÕ~C llo1.:!:tiv~.!:J

it1~oJ.ó.•:ieo.:J o.;. r p1i•.) 05"'.3 ".

ART. 12

PARA:CRAFO ÚNICO - Onde se lê. "Todo o poder emana do povo e

com ele é exercido, nos termos desta Con~

tltuição. OI

leia-se:

"TODO O PODER EMJ'I1tA DO POVO E COM ELE t

~."

C Bra:>!l te,:"l~o.j.e 2·~O r.il~l'éeo d~ :~bitct.te:;;, c'jçe

c.=:J.~e::'o; t1~ lJ.'b:lrr''''.i1tl ~Ão :>0:0= :-o.ic !;~= :l:"=r-=t":!llo:; :,",lor; :!:'::_:!.-

r:.e:s do ~o=::e :':.~ E.C ii"ot:?'J.l.'....' cic::'ic:_ ':!.r·.~, :' :r::et....::o .~... .::..."!'!.,

t~!l!:Õ:o d::-. or.19_ r..u Cg :::l!:Qir":"::; .'.Z"~ ~.o ::.r.!Jti~'.i-;&:=- _1:: .'.c··b'....

50nL'o, "'~,l.."l".lJ f oU:: '='~llto t't n.::Hl"~ ~'~~o.a: .:.t: _'."l9 t~:: ::~~ ..~ ·0.

Irpõo-se e ;:"1.'t:tl:t' Cr,.·Dt~tt~;i3'o, ::S'":~·: t, !lO li. .:.o.r f.o

ll:;l. novél cere -20J rec::"l:;'.~ir (\, 0::::00. - _~~~-ria. ::'0') c ~- J .' os 1e _'''~''2

n~ nor• .2."_. ~'.:', uo~ U. '; ~.t O-:;::l.:!.':'. :,,--.r}·"'~l"o l'~ ~~\~ re I; C.:llt-

Dentre as carantie.s C-'i",stit"...cicn"'.:i.s 'l1.e d~w:;. ce:!:'

car o cO:1jrnto ce prl-')c:bios :!'ele.",5vos à e';ltal1:liC te ~e e:_r.R

(;O deye i'iC'~ a proi'l:!.çzo de ee<::.~did9. elo trc·)2.r ec':o!" :?or

tlotivo,3 ::?ol!ticoD, i::'~cló.::ico<: O.t "0;.11.;:10303.

3USTIFICATIVA

Esta emenda tem carater supressivo, e visa, destarte, aperfe!ço

ar a r.edação do parágrafo, evitando:se a desnecessária expressão· "nos

termos destn Co'l1stJ. tulção".
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r.r_---:- ,~.d"'.'C... ,•• IOI.~le... 'ni. __,

EMENDA MODIFICATIVA

PLENÁRIO

1uTo1JU.,'C&c;;a ~-____,

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 27 •••••••••••••••••••••..••••••••••••

guinte redação.

A letra "g". inciso II do art. 27 passa a ter a s!!.

JUSTIFICATIVA

Não podemos fixar normas onde se vede qualquer medida para o fut,!:!

Estamos elaborando. este é o nosso esforço. uma Constituição dura

doura que pOSS3 se ajustar às novas conquistas da humanidade.

Qualquer dispositivo vedativo é confl!tivo com o futuro

Estamos na era da informática e da computação eletrônica portanto

descabe a inserção deste d1SPOSlt.lvO.

Vedar é negar o futuro. e mais ainda, impedir avanços.

cr;'~~"'~

lli/;;'iiY1J

e não poder Ia ser de I
forma, exerce-se nos "seus termos"

EMENDA lP12455-7
rr;;GASSIZ ALMEIDA

leia-se no Art. 12. inciso XV. letra "j":

r,r luTOllun""'.;h

I
Tudo o que está contido nesta Constituição,

cutve

'"Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por decisão J!!

dieIal fundamentada."

JUSTIFICATIVA

A emenda visa ordenar o texto, evitando o repe t i tfvo e oesneceg

sárlo.

AGASSIZ AI:7;IDA,

'LtU"'O/co~ ...la/.~.C.It,"ia
PL~lil(:l~O

"' 'U'O'lU""'"oo;.O ---,

E::~~ S7rn::S3IVA
DISrCSITIVO E~;"D.U)Q: Art. 336

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

g) _ A inelegibilidade, no território -de ju

risdição do titular. do cônjuge e dos parentes co!!.
Sangtlineos. até o segundo grau do Presidente da R~

pública. de Governador de Estado ou Território, de

Prefeito ou de cuem os haja substituído dentro dos

seis meses antemcres ao pleito. salvo se já t rtu

lar de mandato eletivo.
e

Entende-se com a nova redação que toda a decisão ou prisão deve Suprii:a-se o Art. 336 do Pro;eto de Conatittuçoffo

JUSTIFICATIVA

a ordem de prisão imediata pode ser ordenada oralmente, para

riormente ser fundamentada por escrito

post,! JUSTI?lCAÇXO, A redação atual não define com precfsac os casos

de .impedimentos por relaçd:o de parentesco.

JUSTIFICATIVA

seus prepostos.

o Estado indenizará o cidadd:o por quaisquer danos causados por

r';;~'~

fu/;;'itl3J

§ 29; _ A repartição dos recursos públicos as

segurará, no mínImo ctnceente por cento no atendi

sento das necessidades do ensino obrigatório," nos

termos do Plano Nacacna), de Educação.

Dê-se ao § 22 do art. 379 a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

"Art. 37'} •••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lPl2463-B
tJ Constituinte ÁTILA LIRA

"'----------"'''"..."...,,-------------,

o precci~"o oro. s,':-rcooo J llor ee a.f5e"rer cexceeccc-, !!ão

se coaduna cor- o es=,!rito de::-ccró.tico que todos c!'r~!JeJX:os 0,2,

tabelecer à nova ücneta.tuição, e.SDJ.=. tr:ldt'.Z:tndo os acecãce

do povo br asaãeãr-c,

Em ncss o ente::.di:ronto, e. CP..rta.~:n~a deve conaegrar

princ:l:pios besaãuree , ce-i descer a det~es (l1e ~l~or ,0Ce 

rão ser exatu"zdoo e cncc.rrl.n!l~c1o:J e-r Lea co=ple"'~nt:'.r. D:Lsc~

deace 'l1.U3 se :r~xe licitações à folha de sc.16'ics dos treb:~.l>g,

dores, po.:!s~ ascd-a o reaeorc, entcr-er os i- ,edindo q....e c. ':eon~

se tre.m.forne eu :mstr..tr:'er.to ú.t:l..1 a to,'b e 'l..l2.1ã,uer inic:!.ct~

ve res..at..'Ulto da liv=e acordo en'txe e;:._}rez~doros e c~)reC"\clos.

A1é::l do cnae, este dio,ol3~tiv:::l .1oclar! rad,71eb.r :r..of'e

chnJ::'.e'1to de i..stit'J.içõc~ que ~r~ eec.... esean-iãadce cez-vaç ce

treb:tl'mdores br:ls:l.lcir.os, 0.0>:10 o s:J3C, o SE~ACJ o 3:31 e

~~:'l.IJ et Ja. ev-rrt al e:ct;inçt:o ~1iocord::.'. os.

I fÇ~~''''~

I fui~'?iiiJPLENÁRIO

Art. 12, incIso XV. letra t, leia-se:

EMENDA MODIFICATIVA

"' ~-,~u."'.f(... ,'lle/l...c..... llo

EMENDA lP12456-5
~ASSIZ ALMEIDA

AGASSIZ ALMEIDA

o cidadão brasileiro, como pessoa humana, tem sofrido no curso

dos tempos violentas ce ecmecõcs dos seus direitos, mesmo os mais ele-
PLEUl'iRIO JU~TIFICATIVA

JUSTIFICArXc

JUSTIFICATIVA

a) se não inviablli:z:ar a estrutura financeira da previdência, ..tor

nará necessário aumentos pau};ativos nas contribuições previdenciã_

rias;

A fixação do percentual visa estabelecer o paraeê.,
tro de aplicação dos recursos no ensino obrigatório.

o texto em questão contém privilégios dificeis de sus

tentar com qualquer rgumentação racional. Por que um professor

universitário, por exemplo r teria direito de se aposentar aos 25

anos, de serviço, portanto, em torno de 50 anos, e um pedreiro ou

um gari, ou comerc:Lário só pode se aposentar aos 35 anosde serviço
ou aos 65 anos, por velhice. Que base material existe para tal

discriminação? Vários estudos tem demonstrado que a aposentadoria

por tempo de serviço, em geral, tal como existe no sistema previ
denciário brasileiro r tem dois graves problemas:

Suprimir: "aposentadoria aos vinte e cinco anos de exee

cIcio em função do magistério, com proventos integrais, equivalen

tes aos vencimentos que, em qualquer época, venham a perceber os
profissionais de educação, da mesma categoria, padrões, postos ou
graduação. ti

r uu./.u",,,,,,ao;l.
Emenda ao artigo 372, inciso V

r......'"'c.~,..I.'"ul••"'..1o

:?D-A:"'IC

JI'!.,..........'l .- ..... ....,.

Dê-se, ao Art. 384.- do ,r;ro~ Jto de Ccm:ti t1.l.1ção, eeee
redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 3e4

dArt. 3e4 - As errpreeaa cc-eeeãero e ind"r;;t!'ie,1.s s-;o
obri~e.dlls e "'~'';;ar, er; epopereçêor eeccãs-e fc apr-cn ·:!.zc.,?':: p"l.
rn menores e cur-sca ãe qt':li:!'2C ~ç~o c a.ver='eiçrer:cnto ::~ c;'
seus 1;rab".J,"l:ldores.

§ 1kJco - 2:zclue;::-:::;e dee disposil]ões d~st=- oceeea-,
tuição re~cre' tae a co::.tl,.·:Lb1..iJ;'õcs SOCl,.'3.:LS, re ~ todos ca e:'~i
tos, as contribuiçoões fi::('d \0 er lei :>'L'T't' ~..mutep.çE:o ce edtte7:\
95:0 par-a o trabalho, de que tr.,ta. ec e arti:o." -

11013 !J.oli!es coe q1.'e est~o rcd:!.eidoo, os dis:lO-S:l.tJ.vos

~~~:l.~:~~d~: i.~;~~;~ç~:sc~~~t;.~~c.~~a:~~~l~~:::~'~~Of~~~
tra'ho.l.· adcrea, oaja. r.a. for' ação ,rof~.gsiol.':!.l.e 'lut\lií':.c::.:Eo
de -âc-ae-cbee, se:a no ofeJ::ec::.z:el.to ~e a::plo Le que de be~e::i
C:LOS sociais.

Estilo, ne a'te caso, o S:::SCJ o SS.'ACJ o S..S..l. n o s:::

~~tl~:~")5:0~5;0~~t~x:~~:~~~~Z~~~J f~~o;~~~~:~~~~ i ~~o~.,~~
to do pct'ar p1.~bl~coJ o• .!."e uer-ân de se ln.r.:e.. t:.'x vãcec tr::t.,x-=
se de cypcr:Lôncia vitorJ.coa. na &oea. l'riv.:-lla. e que, ~O!.' :l.S::;O r
deve ocr- l'ra::::erv1.da.

,~tM,,,.'c.~,,,I.',~,C.","oJO

PLENARIO

reItos, quando foi demitido das funções do Promotor de Justiça, profc.§.

sor universitário, e cassado o seu mandato de Deputado Estadual

1964, e até o presente n'ão foi ressarcido, salvo a reintegração às fUQ

ções com a LeI de anistia, em 1979, sem contudo ter recebido a reparE.

ç1lo material.

mentares.

JUSTIFICATIVA

Art. 12, inciso "V, letra X r leia-se;

é dever do Estado prestar assistência judiciária e médica gratu.!.

ta aos que s6 possuem o mínimo 1ndispensável à existência.

Quantos são presos injustamente, ou mortos em prisões dos órgãos

de segurança e da pr6pria polícia, e outros tantos perseguidos por d,!

missões oeeceb í.oes," sem que o Estado repare esses danos.

O caso do jornalista tlaldemlr Wezorg e bem representivo desta sl

tueçãc , que se gera forte e incontidamente pelo Estado, esmagando o cl

dadãc na sua individualldilde.

EMENDA MODIFICATIVA

O ora subscritor desta emenda foi vItima da violação de seus d.!.

AGASSIZ ALMEIDA

O Estado tem o dever de prestar assistência judiciária e médica

a todos aqueles que, por falta de condições mínimas de existência,não

podem arcar com estas despesas.

A emenda visa ampliar o dever do Estado. não s6 em relação à a~

sistência judiciária como também a médica

O caraten da emenda tem sentido social, destacando-se o imenso

contigente de brasl1eiros que vive na miséria.,

EMENDA lP1245B-l
[!J

PLEtlltRIO

r,r----------n.To"~$,,,,c.çia

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE A LETRA (e). INCISO VIII 4 00 ARTIGO 12

S 'prir2.-Sc 00 Art!cos 4C7 e 4::3 do :::'ro:;?to Ce C: ::r;;:;. _

A tr:.llsf<::rõ::c~"l 20 tc.t:us ~s cc._",;ri:'':.:!.~Õ3L f~'1c~"i5 :'

1.1.L;:' u'l.êlo ~1e :::::e'::'''''Z':!.L'~dG 30c:l.:.'~ e'l,i.~"::'l:;r! ~ cst.:."";:.~~r;c ~~~ e .~:._

d -,.1es ':,Tle no fJ"'b~ ~O' ,riv~o cece"'~ n~ '2. =ele,," .l,te _ "'y-!:".

~eo é r"c:l.o.l"ll rcr',~.r~.r .1'1 i1~i~~~"\~,,';V:' _J't.'~1C 1:~l2" '":''.E

lc.s c.tt-n.ll"ues ,_'e r;::;_'.)••JC'1 co; ef:l.c:?c:i.. roO'3 {I sei,a t1')- 'h' "<."_

l' ('.il.o"as. ~:::'__lO<.CO é lÓD-cO sobrec·~:::'c[.:"~ fU1!1::. r..:l..J o,;; c~uS

ll\..blicos co"J. novo., e ;les!l.'~Os êr••1S. Ao ";- t"do deV".!:1 cel.· .;'t:!.';;'Íl.ti:

dos r.ono.)ól::.os :u'. e:1:ec o;eo Ce serv:l.çoo e· se":c~o.:!.s e c-'l'\cles :'tE:

dlzen r03.:!cJ.~~0 a. oe,s1.\:.":'...'!:;'o, n?Ci011:l1. 3e 'J scto!' .4:ev~lQ::c,",f":'o

,priv::.c1o res,o~ilo aos ~J..."·le S:::lc~=i:::s lUJ.'a OJ q'..!lis foi ~.~titJl"-:'oJ

deva SQ:!.' p ..·a ..e::'V"'i:.o :.1':' f'or-....t\. co :;L'te ='uz:r.:io..tO..

b) é causa de inJustiça contra os trabalhadores de baixa renda

que, quase n,~nca, conseguem se aposentar por tempo de serviço, mas

pagam, através de contribuição direta e através do repasse das ou

tras contribuições previdenciárias aos preços dos bens e serviços,

para que profissionais de classe média e alta se aposentem cedo

(32% antes de 50 anos; 64\ antes de 55 anos).

Os recursos para pagamento das aposentadorias não provém

de qualquer entidade abstrata, mas sim dos cidadãos em atividade e

consumidores em geral. Mais importante~ oS" recursos vem, em sua
maciça parte, de pes soas de baixa renda.

o que o texto propõe é, então, um privilégio para os

professores, dentro e outro privilégio precedente, que é a apo

sentadoria por tempo,de serviço.

Não é admissivel que um Pais onde -cerca, de 70% das famí

lias tem renda abaixo de cinco salários-mínimos, ainda os obr1gue

mos a arcar com privilégios a que nunca poderão ter acesso.· Náo
será assim que cumpriremos a urgent.e tarefa de dignificar a pro
fissão dos professores.

.-
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DEPUTADO Jost FREIRE

SUpr~me o artigo.

Emenda ao l\rt~go 90

Não há base para tal entendJJllento, nen na essência

pública, obrJ"gatória da Previdência Soc~al nen na sua fo rma de f1.

nencaamentc , Em sua eesêncaa, a Prc!videnc~a Social existe como

1nstrurnento de defesa e prevenção contra perda de ne tcs de subsis

tência e seus eãeat.os, Os ans nrumen t.os para nanuntenção de padrão

de vida mi§dios e altos são outros: poupança pr~vada, seguros com

plementares, etc.

Reforça 'tal ent.endar-entic , o s.i.stiema de Eanencãertenbc da
Previdência SociaL Basta lembrar que, para cada cem cruzados gas

tos em beneââcaos e serviços, apenas tr~nta, aproxu"'ada-ente, con

tendência declinante, pr.ovém d axe t arie ntie do segurado. Os outros

setenta são financ~ados, como se t.r1.butos fossan, por todos os

conswnidores, a grande naaor-La de bar-ea renda, é preciso repetJ.r.

Ass~m, os recursos prev~dencUir~os são de or1.gern social e devem

ser dist.rJ.buidos COtro tal, isto é, segundo critérios seletivos de
distribuição da renda como prior~dade aos maJ.s pobres.

Não por outra razáo, o anteproJeto, sabiamente. d~spõe

no artigo 359 do anteproJeto que a prev1.dênc1.a social manterá se-

- guro colet1.vo de caráter co:nplementar. Neste sistema, a cada um
será pago benefic1.os, segundo sua contribuição, calculados en ba

ses atuaria1.s, para que este seguro seJa auto sustentável e neutro

em relação ã distr1.bu~ção de renda

Pesumindo: o artigo 356 tal como redigido gera uma. si

tuação absurda. Mas ainda que se alt.ere a redação, substit.uindo o

termo "remuneração" por salário de benef.í.c~o, sua ~ntroducão é

preJudicial. Seria tamanho o r1.SCO de fraude que ex~g~ria mecanJ.s

:mos de controle onerosos e complexos. ~ preciso alterar algulilas

regras atua1.S de cálculo de benefício de modo a não preJud~car os

segurados, espec1.alrnente os de baixa renda. Trata_se, porém de Ma

téria de lei ordinãi'1.a que, ill~ás, estã bem equacionada no ants

proJeto de reforma da legislação previdencJ.ãria em andarento no

Executivo, no qual o beneficio se calcula pela méd1.a dos salãrios

de contribuição de até 36 meses, corr~g~do mês a mês.

Assim, quando alguém ben ~ntencionado como a Autor da

proposta em enêaase , quer dotar o apoaenuadc das melhores co-iâà-.

ções possiveis, é preciso pensar que a accaedede brasileira, 00"'10

um todo, ande 70% das faml1ias tem rend:z.nento até 5 salários níni

mas, vai ter que xenunca.ec a parte de sua renda para pagar o bene

fíc1.O concedido.

Em nenhura sds tena de seguro scci.eã é possivel garant~r a

todos os aposentados a sua renda de aeuv Ldade , muito r-anos assegu
rar-lhe renda maaoc que a base sobre a qual contr1.buiu, coma quer

a proposta, mesmo no seu ent.endimento restrito. Porque, se é tona

do CO'flO base o maror salário de contribuição e não una média, aléM

de dar margem. a fraudes e abusos, estar-se-á pagando mais do que a

base sobre a qual o segurado contribu1.u.

Há uma noção d aasemanada , que é preciso superar, no sen

tido de que há uma relação contratual entre o segurado e o sistema

de seguridade sociaL Oecorre dessa visão enganosa que, se um se

gurado contribuiu certo número de anos sobre!! salár1.os míninos é

obrigação da previdência pagar-lhe a aposentador:z.a no mesmo valor.

JUSTIFICATIVA

Tal cano est.á redig1.do, o artigo levaria a Previdencia

Social a pagal;' aposentadorias no valor do naior salá'rio do segura

do nos ú,lti!".os doze neaea anteriores ã apoeenc aâcz-a.a , Assim, pa

gar_se_ia valores, inclusive, muito acima do salário de contribui

ção máxima que é de 20 salários-mlnlll'os, para efeitos previdenciã_

rios. Não parece necessário arguI'lentar o absurdo dessa possib~li

dade, na que L o segurado contribuirJ.a sobre um valor e receberia

proventos muito ac.ima deste.

Enb:etanto, ainda que aeceãasence a interpretação de que

a intenção era referir-se ao salário de contr~bu~ção e não a .rersu-,

nerecãc , o dispos~tivo corrtí.nuar-a.a a contrariar, técnica e sebe

tancJ.alll'ente, a orientação d1.stributiva que deve caracterizar o

seguro social•

~ preciso deixar claro, para aaseussãc e entend1.rnento

adequado dessa questão que os recursos para pagamento dos benefí

cios não provém de qualquer entidade abstrata. Tais recursos vem

da contribuição dos c~dadãos em atividade e ccnsumaôoces em geral.

Haa.s iIl'portante ainda, os recursos vem, em sua maciça parte, de

pessoas de baixa renda.

EMENDA lP12471-9
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JUSTIFICATIVA

tmenda ao Artigo 357

Suprime integralmente o artigo 357.

iv) A legislação vigente Já garante p~so dos beneficios

relativos aos segurados contribu1.ntes no valor de 95% do salã

rio-tninino, o que Já significa uma renda maior do que a da at1.vi

dade para os que ganham 1 salário-mínimo.

ii) A aplicação do dispositivo acarretarã grande ampácuo

f a.nanceazo , porque JJlIpl~ca em duplicar os gastos com a renda nen

sal v~talíc~a e os benefícios do PRORURAL, aumentando a despe

sa total com benefic~o em cerca de 18%, eqaware-ree a CZ$ 38 bi

lhões. Esses benefdcros estão hOJe no valor de 50% do salário-"lí

namo , porque referem-se a segurados que não concrabuem para o sis

tema diretamente. f: necessário manter-se tal diferenc1.al entre os

regilnes contnbut ívos e não contributivos, para que haJa estímulo a

que o trabalhador de baaxa renda 1.ngresse ou mantenha.-se no reg~me

contr1.but1.vo. com a universalização da ass~stênc~a nõdJ.ca e a ex
tensião da renda mensal vitalicJ.a a todos os J.nvã~idos e Maiores de

6S anos, sem outra fonte de renda, garant.ir piso c'le salário aos

benehc~árJ.os não contribuintes terã o efeito de desestJ.mular a
.formalização das relações de trabalho e a filiação ao sistema pre

videnciário, Já que o trabalhador de baixa renda não terá 1.ntere~

se em pagar o seguro social, se tem os principais benefíc1.os no

mesmo, gratuitamente~

iii) Está em fase final o proJet.o do Executivo que estende

o reg1.me contibutivo urbano aos trabalhadores rurais, en que-estes

terão acesso aos mesmos beneficiOS urbanos, nediante pagamento de

aliquota reduzida sobre o seu salário. }J,. aprovação do d1.spositivo

inviabil1.zará tal inic~ativa por garantir, bem õnus, á grande

ma~oria dos trabalhadores rurais o beneficio que teria no regime

contributivo. EV1.dentemente, isto acarretará õnus adicional para

os demais contribuintes, que terão de financ;l.ar a liberal~dade

proposta no artigo.

Emenda ao Artigo 359

3 _ Mant1.da a instituição da previdência privada comple

mentar, não é equitativo permití-Ia no setor privado e pro1.bi-la

no setor públ1.co. Diferentemente de outros palses ccLderraa a.a , é

provável que o Brasil, nos prõ.d.mos anos se mantenha por nece~s~'
dade eccnõmce un grande I]-ÚInero de empresas aseaeea.s , Aos emprega

dos destas devem ser abertas possibilidades de remuneração total

semelhantes à do setor privado. O raciocínio pode ser escenâado ao

funcionário público ceâec i.sua que não deve ser preJudicado por

aarv i.r ao Estado. t:: este, aliás, o e}..emplo de outros países. os

estados e o governo federal dos· Estados Onidos, provavelmente o

caso extremo da 1.deologia privat~sta, mantêm, no entanto, fundos

de pensão para seus func1.onãrios.

.4 _ Do ponto de vasca macroeconõmico é extremamente con

veniente para a econcnu.a nacional que a remuneração total do tra

balho não se lim~te a direitos salar~aJ,.s, nas que seje composta

destes e outros direitos com a real~zação a longo prazo, que ga

rantem a formação de poupança l.nd~v~dual e-n fundos coâet.avos , No

caso brasileiro atual os fundos de pensão do setor públ~co Jã

constituíram um patrimõnio de 180 bilhõas de cruzados essencial

para o financiamento do gove:t;no através das aplicações compulsõ

r aes em obrigações do Fundo uecrcnar. de Desenvolvimento e voluntã.

rios na divida pública federal e estadual.

i) COntraria princípio universal dos sistemas de seguri

dade socaaj, de que o segurado não pode ser melhor remunerado na

inatividade do que p ar-cebaa em atividade. Como UI'1 grande nênerc de

segu:rados ativos recebem um salár1.o-mínJ.t1o, menos o desconto pre

videnciário de 8,5%, seu provent.o CO'TIO anacãvc (aposentadoria, au

"ílio-doença) seria melhor, neste valor, que o salário em ativida

de.

o axtigo 359 passa a te::!: a seguinte ::!:edação.

tor1.târio: é preciso corrigir erros, mas não elirunar o s astema de

°I previdência privada

EMENDA lP1246B-9
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.4.rt. :;60 e seu parágrafo ú .í.cc do

Projeto de C9ç.st1tui~ão

DEPUTADO Jost FREIRE

DEPUTADO cose rasras

lP12466·2

E.IE 1Jt,. SUiR33SIVA

DISPOSITlVO :E13 /D",OO

Suprina-se o J.rt. :;60 e seu parágrafo ã.a ce •

Pisposições Transitórias} (-t '-h-do X

HOJe são assistidos com a renda mensal vitalicia no va

lor de meio saláric-mín:ir.O, os aôcsoa de 10 anos ou mais, eX.1'g:l..n

do-se que, em algum tempo, bcuvessen tido ligação COM a Pt"evidên

ela Social. Há na proposta de reforrnulaçâo da legislação previden

ciária, em andamento o zxecueavc , disflosit.l.VO ef.an í.nando esta
exigência e baixando a idade para 65 anos, mantendo-se a rC1runera

ção en l'1e10 (1/2) salãrio-míniI"o. f: rraceas âr i.o manter-se tal dife

rencial entre os regimes contributivos e não contributivos, para

que haja estimulo a que o trabalhador de baaxa renda ingresse ou

marrtenha-ee no regiJrle contributivo. Com a lJniversaliozação da as

sistência médica e a extensão da renda mensal v~t:alíc~a a todos os

invál~dos e marores de 6S anos, sem outra fonte de renda, garantir

piso de um salário os benefJ.ciários não contribuintes terá o

efeito de desestimular a formalização das......r..elações de tr~2f._h~

filiação ao sistema previdenciário, Já que o trabalhador de baaxa

renda não terá interesse em pagar o scaurc social, se tem os prin

cipais ben::fíc~os no meSMO v~lor, gratuitamente.

Art. - A lei determinarã as condições em que recursos

públicos, inclusive receitas de empresas estatais, soc~edades de

econonia mista com participação dos governos federal e estadua~s,

autarquias e fundações inst.ituldas pf2los governos federal e esta

duais, poderão ser utilizados na constituição ou manutenção de en

tidades de pr"evidência privada.

o dipositivo em execee acarxetrerc.a grande aumento de êe s-,

pesa "da previdência Social, e st imado em valores de 1987 em, no mí

nimo, C2$ 15 bilhões no primeiro ano.

o dls;osit~vo ,~.'~ e_ts e-aeada visa s~pr~';ÚZ' eseaceã ece

li.::1ites de ~art;!.cip3.ção dos orgios e ê::l. r-eses esbebaã.a no cus

teio dos prcgra.::"l.s de pre"idênc::"a â-;s 6:;.tidades rec-rec re , ::'.:1

pondo ::>arU.ade na cO'1.tr:Lbu!.q~ d~ e=.:=eg~lJ.cs e e::..=e.g~::.o:':s.

Trata-se de :.ateris i~r _c':' ~ titucio 1<>1, Já tr"'.t::l.t'. :~

la Lei nQ 6.435, d~ 15 de jul.1o de 1177, e seu ree :p:::e;l.t=,
Decreto :lI:' 81.2:.0, de 20 de j?:le~ro ::'.a 1.978, que..t..._e:o ;::(!c='~

to 1.1:' 93.397, êe 21 :i6 :love bro de 1986.
Da ror~ co;:! r;ue está rEdigido, o c:!.ta:Jo ::,:,1.::1.t"'"" 1to

~::~::~u;~~~~~ ~:~~a~~:1:u~r~:~:::~:~lt;o~~~~~::~~~~1:f~:i~:-1~:C:
ritárics a 1:J.rg~s fa,:!..:as da 'popul~;::o, :llé:1 de di 1:' _:, .. :tre:.
de:i2"1v.::l·...1.::.e"1to <ac~'1Ô,:ico.

Ress'llte-se q~.e :l fravi::ê"1c:=':t c.)....1~1e"1t,.!' pr:i.v .:1 'lS 
si3te '"lt'l ..l·'''1.t~'.: !:"1.!:: :::11";;;:3 ê.~ tr'l..)'" :::.~~_

Emenda ao artigo 360

,;~
SupriMir o artYe incluir nas dispos~ções transitórias,

que se segue) (r",ch C<1A. 6.eA- • ~

JUSTIFICATIVl',

EMENDA

Suprime integralmente o artigo

PEmenda ao Art~go 368

EMENDA lP12465·4
I:J

EMENDA lP12467-1

fl
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JUSTIFICATIVA

I - A constituição de fundos de pensão no se'tor públir;o

com privilégios abus~vos não deve impl~car a supressão da possibi

li~ad.e de empresas estatais e inst1.t.uições correlatas patroc~narem

tais fundos. Uma primeira tentativa de d1.sciplinamento jã foi

avançada pelo Dec. 93597/86 que procura corrigir, ainda com itrper_

.feições, situações indeseJáveis, mas somente ao nível das inst~

tuições do governo federal. 1:: absolutamente imprescindível que a

Lei aperfeiçoe os principiaS emanados neste decreto e estenda as

limitações às 1.nstituições vinculadas aos governos estaduais.

2 _ Considerando que o regime econômicp brasileiro está

i
mantidO no âmbito do capitalisrro, é desejável em termos de pro

gresso social que haJa possibilidade das eIl\presas institu1.ren fun

dos de pensa0 para seus funcionarios. Se examinarmos a história,

poderemos observar que os movimentos sindicais tendem a ser os
primeiros interessados. O Brasil assist.iu a uma evolução atípica
porque os fundos de pensão foram aqui ~nst1.tuídos sàb o regime au-

Art. 3S9 - A Previdênc1.a Soc~al manterá seguro coletiv\

complementar de caráter facultativo.

JUSTIFICATIVA

O restante do caput do artigo original e seu parágrafo

, único são d~spensávR1.S para a regulamentação da matêria, confun

d~ndo a sua interpretação sem nada acrescentar de út1.l.

EJI)enda ao artigo 356

suprime o artigo 356

JUSTIFICATIVA

• 1\ seção em que está inserido o artigo trata de servido-

res públicos. Portanto, conpreende, eM sua grande naioria, segura

dos da Previdência Social. Esta não te"il condições f1.nanceiras e,

provavelmente, é impossível que qualquer s~steMa prev~denc:iãrio

tenha, de assegurar que os proventos dos inativos além de nanterem

seu padrão real, aco"lpanhem os ganhos reais dos ativos dos cargos

anterlomente ocupados pelos aposentados. '

Tal d~spos~tivo ê utópica e possivel apenas quando refe

rido a pequenos grupos que se tornam, porisso, privilegiados eM

relação à massa dos aposentados.

i\rtigos cor"'o esse e outros que estabelecem. prh ilég~os

prev~denciãrios para grupos soc~ais determinados precisan ser a'~

lisados, ã luz da constatação de que os benef.í.cios previde"lciár~os

são pagos aos aposentados e pension1.stas CO"l recursos reti.rados
dos trabalhad.ores atualmente em atividade, em sua grande maioria

pobres.
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EMENDA lP12472-7
l!J DEPUTADO cosa FREIRE
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Emenda ao Artigo 88, alínea~.

11 _ deixar o locador de ocupar o imóvel retomado para

uso próprio dentro de 60 (sessenta) dias

Art - O imóvel res íoencaat urbano sem ocupação é equiparado a

terreno ocioso para efeito da tnbutação proqrassava ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o voto é um ato de consciência Não pode ser obriga

tório Além disso, o. voto sendo livre torna-se em excelente

barômetro para medir o prestígio das instituições políticas

junto ao povo.

JUSTIFICATIVA

suprime a alínea ~

rr';~';'~

rrtl/'O@

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO CAP VIII - Da Administração Púbhca, Seção

11 I Dos Servidores Públicos Civis
..to T;'4{.u> i7I

Inclua-se".,~~ã..~I!-l.;.et9~~apítulo VIII a seguinte dis
posição, renumerando se for o baso) c-z,<cLt.. G-1n<~"'" •

rnroouI1IP,••çb-----------,

Art. _ O servidor público civil nãc podera ser impedi

do de se filiar a partido político de sua livre escolha

P PLENÁRIO

EMENDA lP12480-8
tJ const~ tu in te MYRIAM PORTELLA

A indústria do aluguel residencial é dos mais sinistros
flagelos sociais do capitahsmo no aresa í , O direito à mcradaa
é um direito humano elementar que não se pode privar a nenhum
trabalhador. Este direito não pode estar submebdo ã selvagem
Le a de mercado. Ha que começar o seu resgate

Acrescentar onde couber) -v.v Ú!-f'i(~ lli/ 4
T,/h-b jjI ..

EMENDA lP12476·0
- tJ VIRGILIO GUIMARIl.ES

Q~~;"~
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o d.í spcs ab avc representa privJ.l,égJ.o que não tem qualquer

sustentação, principalmente porque tenê~ a benefic3.ar apenas aos

servidores de alta qualificação que teriam maior facilidade de

competição no mercado de ~rabalho.

EMENDA lP12473-5
l!J DEPUTADO cosã A~T~IRE

Emenda ao Art. 86, inciso VII

suprime a expressão "ou contada em dobro quando da apo

sentadoria do servidor",passando o í.nc i so a ter a seguinte reda

ção:

Art. - As corregedorias de co t Ic ra serão da r Lqada s por um correg.!:.
dor escolhido pelo exeeu t Ivo e aprovado pelo Ieq.i s Ia t rvo ,
sendo supervisionado por um conselho composto de represen
tantes de ent r dace populares indicadas pelos legislativo

JUSTIFICATIVA

Na legislação elei toral brasileira, a filiação a part.!,

do político é condição indispensável para que o cidadão seja can-

didato a qualquer cargo eletivo.
JUSTIFICATI VA

VII _ "A cada canco anos de efetivo serviço, o servidor

público ass Iôuc , que não houver s ado punido, terá daxe Lco a Lacen

ça especial de três meses com todos os direitos e vantagens do seu

cargo ou emprego, facultada sua conversão em indenização p ecuna.â-.

ria, se não gozada".

Não se pode pernitir que a população, alvo de enventual vi~

Iênc.ra policial, se frustre na apuração dos desmandos de runc i onã

rio desqualificados para o cargo, por um espírito de coporativismo
entre as corregedorias e os aparatos de represão.

Orar se a Constituição assegura o direito de elegibil.!.

da de ao servidor público civil, a denu s s ão deste, por filiação a

partido político, sobre ser uma contradição, cercea os direitos fU~

denentars do c Idadãc Trata-se de discriminaçdo incompatível com

os princípios da igualdade de direitos e da verdadeira democracia

JUSTIFICATIVl,

JUSTIFICAT'NA

PLENARIO

EDESIO FRIAS

.LIW ..'.'.OW.....,.U•••W,U.O _

DEP SOTERO CUNHA

PLENJ'i.RIO

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se a letra "g" do inciso IV do Art 17, a seguinte redação:

g) a assembléia geral é o órgão deliberativo supre

mo da entidade sindical, competindo-lhe delibe

rar sobre sua constituição, organização, c:!issol,!!
ção, eleições para os orgãos diretivos e de repr.=:,

sentação, aprovar o seu estatuto; e fixar a 0:0':

tribuição da categoria,~ ser desccnt s-,

da em folha, para custeio das atividades da en

tidade;

Existe na legislação eleitoral vigente disposição ne2.

se sentido, que se pretende revogar com a inserção do dispositivo

supra, no texto constitucional

EMENDA lP12482-4
['J

fi

EMENDA lP12481-G

P
P

A nova constituição brasileira deverá ser analitica e, tanto
quanto possível, auto-aplicavel Esta forma corresponde à re rv í ndf

cação das diversas camadas populares Isto, aliad .. ao enorne dina
mismo da rea1J.dade brasileira, faz preve) que as emendas ccns t r tu-,

cionais serão uma necessidade real e de certa freque~cia. Trata-se
pois de regular o processo de emendas da ccns t t tcução , fazendo-o M.!:.
nos ríg.ldo e, ao mesmo tempo, controlado.

A emend~i-;a criar ~;-especie de "ní.m-ccns t a tumt.e'' a

cada quatro anos, pelo menos inicialmente Pcs t er i crment e este prazo

poderia ser amp1J.ado para 01 to anos ou mai s A concentração das e

mendas em UM único período tornaria mais fác.il o controle e a part.!.
croeçãc popular no processo

JUSTIFICATIVA

§ - As emendas ccns t a tucaona i s da scut i das ordaner-ramente s.!:.
rão aprovadas e promulgadas da mesma forma que esta Con~

tituiçdo

Art. - A cada quatro anos, nos primeiros seis meses da legislatuta,
serão di scut roos , or-da na r Lament e, p roj e tos de emenda Consti

tucional

p:çi~~""~

llifl8flHPLENARIO

DEPUTADO JOSE FREIRE

Emenda ao Art. 13, Xl\V!

A apoaantiador-aa por tempo de serviço Já é um grande ônus

financeiro p:tra o Pais e para a Previdência em particular, ônus

esse que rcequeneemenee não tem qualquer sentrdo social, pelo ele

vado número de aposentadorias excessivanente precoces (32i. dos

aposentados por teMpo de aexv a.ço , começaram a receber o oenerLcac

antes de 50 anos, num total de 316.143 pessoas).

Assim, pr~v~légio como os que concede o artigo em tela é

Lnj us tic com o restante da socredaõe e a.nj uetn.f a.cãve L porque perma-,

tirá a aposcnt;Jdoria ã pessoas ainda mais Jovens e com plena c apa-,

cidade de trabalho.

Supr:une a expressão "no caso do trabalhador rural, nas

condições de redução previstas no art. 356".

,..,------."...."..."..,,,,,..."'..
EMENDA lP12474·3

i!J

Tal extensão é absolutamente .i.nva.âveL do ponto de vista

financeiro, porque não há fonte de custeio para supri-la.

• ,ó_ ~'-/.J-o I: ek-r- / IncluJ.r ,onde couberr· ANO ............r· )
1:fvJ.N )!]1[

JUSTIFICAT!VA

Acresc.ente-se ao Art. 54, Inciso XI! do ProJeto de Constituição

a letra "e" com a seguinte redação'

Suprima-se o Art...360 e seu parágrafo único in totum, renumeraE,
do os demais.

"e" - A Aviaçáo Civil com toda sua estrutura aeroportuâria e

órgãos atinentes ao controle aéreo serão vinculados '

progressivamente ã Adnin!stração Civil nun período má

ximo de cinco anos.

Art. 54 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

EMENDA AO ART. 360

J:: õbvio que o limite previsto no preceito, como dispõe,
tornar-se-á preJudicial, particularnent.e a' classe parlamentar ,

e causará desesta!nl~zação~ sistema de seguridade" privada fe

chada, alcançando milhões de trabalhadores, beneficiárlos fir
mados em dire~tos adqu Lr-adc s , enquanto é Jogado por terra con
quistas de ardorosos lutadores integrantes de classes trabalha
doras. -

'-- -'1 tY~~" ..~
.....··'''··..'''···"....' '-----.1 [ljiI'~WJ

EMENDA lP12483-2
l:J DEP SOTERO CUNHA

ê' PLEN!RIO

t:rPr::;;t~

ffiJ;P,Pl
'U1~/""'''''o·e·o

IncluirJond~ubcr}~ J:=.cfTI:) .i; t!.'f< 'hJ.vJ1;
.f.., T, ft:Jo u: '

Art _ Ao apcsentecc por a.n..a La.dez que conseguir 811'prego compatí
vef com suas concncões físicas será pago u,.. seguro-reabl-:'
litação, em substituição à aposentadona

§ H! _ O seguro_reabilitação regulamentado em Le a comple
mentar sere rnve r samente p rnpur-c acna I ao percentual
do novo sala no sobre o saláilo percebido antes da
epcsentecor i a

§ 21l _ Em caso de desemprego o seguro-reabilitação será
imediatamente sutis t r tuadc pela epcsentaccr i a por m
validez -

§ 32 _ Cabe ao Estado zelar para que o aposentado por in
validez tenha apenas a t av Ldades ccmpe t Ive i s com suas
condições de saúde.

JUSTIFICATI·VA

Os aposentados por invalidez muitas vezes des e j am des envo I
ver alguma atividade oroout iva , tanto para aumentar sua renda II'Õ
ne t é r i a como para se desenvolver a se r ea I i aa r enquanto c rdadão"
Oesde que a a t rv Idaoe seja adequada do ponto de vLs t a fíSICO e
vcãunt ãr i a por parte do aposentado, como aqui se propõe, só po
derá trazer varuaqens A criação do "sequr-c-cr eab a La t aç ãc" propor
c ronara as concnções para que isto seja possível, evi taoco q...ê
uma nova ativ roaoe - quase sempre m::us s imnLes e pior remunerada
que a at rv i deoe de or rçem - ill'pliquem na perda da aoosenteocr ae
Hoje, sem o secvro-ceam i i t ecac , muitos aposentados por ...nva í r.,
dez são ccncer rocs a trabalhar c í anoes t mer-ente , sem garantias
trabalhistas e sem cbservânc r a da adequação da e t ívi oaoe às suas
condições de saúde

EMENDA lP12478-6
tJ VIRGIUO GU!MARAES

'----'-==c...::.::=='----- ---..ll tr;;;/~G~

1 ffiJ;;;"!8lJ

EMENDA lP12479-4
fi "IRGIUO GUIMARAES

P ''''''p['e;;;(~;\2

py~;';;~~

l:Jkfí;p@

Art. _ Nas locações res í denc í aa s de anove ã s urbanos o valor me!!

sal do aluguel não pode ser super.ior a 0.5 (meio por ce!!,
to) do valor de mercado do imóvel.'

§ H! _ O valor de srercedc do' .lmó';el sera o mesmo valor

consideradó para fins de calculo do ampcs t.c pro!:.
dial e t er-r Lt or i at urbano.

§ 22 _ .t. assegurado o direito de arbitranento jutn c í e t do

valor do améve I para e re i t.o de cálculo do repcs tc

c do aluguel
§ 32 _ Na vigência do contrato de locação os reaJustes c'o

valor do aluguel ndo poderão, em nr::nhuma hlpótese,

ser superior aos reajustes salarIais determinados
em lei.

De maneira indireta, o eexco parece incluir a aposenta

doria por tempo de serviço entre os benefícios do PRORURAL,

contrârac a expressão não faz sentido.

AdicionalMente, nas condições de relações de trabalho
prevalecentes no canpo, a co-npzovaçâo do tempo de se rv rco seria

impraticável.

EMENDA lP12475-1
['l VIRGIUO GUl"ARAES

Art _ Constitu~ cr:me inafiançavel contra f a economia popular

1 - cobrar o proprietario,illuguel de valor supl::'rJ.o:-aos

limites malo;lnos estabeleCldos.. nesta ConstltulÇão ou
exigir outro pagamento Qualquer além do aluguel me!!,

sal

Incluir nos DJ.reitos e Liberdade FundamentaJ.s) ..........~
~II ek &f"/.cCoJii<l.v /.i~ r,,,,,d< <...6-,

Art ~ O voto é facultativo

De uma visita que fiz a certos setores e õrgãos aero

portuârJ.os, ouv~ndo atentamente vârias opiniões, constateJ. are,!

sonância de meus conceitos anteriores no tocante às vantagens de

ser a Aviação Civ~l circunscrita ã AdminJ.stração Civil. Que ela
tenha sua legítima cooperação da AvIação Hilitar está certo,mas
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Preservar nossos Jovens atravês de "educação do trân.

eacc'' é medl.da prevent.::l.va. e saneadora, para uma quest.ão que

além de cécnace é polít:t.ca e eocaeã ,

Vale lembrar que QS aposentados por invalidez

decorrente de moléstia caro í oveacutar , e por outras doenças. já

gozam de isençi10 do imposto de renda, qualquer que seja a idade

com que se eposenteo,

Com maior r az ãn , devem os aposentados, ja

último quartel da vida e, na sua maLor La , incapacitados para

exercício de atividade renune ceoa , merecer a í sençêc do imposto

de renda. permitindo-lhes urna velhice com menores preocupações de

ordem financeira

Aliás, foi surpreendente que o projeto de

uera constituinte que t em dado ênfase ao social tenha oet t roc um

aspecto de maior grandeza e relevância sociais.

O artigo 200 passa a t.er a seguinte redaçao

Com a transferência de grande parte da competência do

Supremo Tribunal federal para o superior Tribunal de Justiça,
desnecessário se torna o aumento de seus membros.

Por sua vez. não se compadece com a tradição jurídica

de nenhum pa Is do mundo. ter várias instâncias e critêrios de

escolha de Ministros de Suprema Corte.

JUSTIFICATIVA

Art. 2DD - O Supremo Tribunal rederal, com sede na Ca

pital da unrãc e jurisdiçi)o em todo o terr.itõrio nacional, c~
pee-ee ce 11 Ministros. -

Parágrafo Único - Os mnistros serão nomeados pelo

Presidente da República, depois de aprovada a escolha em au

diência públIca, ae Io Senado Federal. dentre cidad~o$ COm ma~
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco enos de idade,
de notável saber juddico e recut.eçac ilibada.

EMENDA MODIFICATIVA

OlSPOSlilVQ EMENDADO: p.rUgo 200.

tJ Plenário

EMENDA lP12490·5
f:J Deputado PAES LAMOm

I
IArt. 381 - As vcrbas p~bl t eas serão dest.!.

nadas ;;s escolas p~hl,~""s, li. concessão de bolsas de (l~tudo, ;; ü!!

pl,ação de atendirnento e à qualIficação das otn vrdadcs de enSIno

c f)c .. qu t s a , em t odo s os nivcn;.

JUST I F r~"çÃ"

e só será alfabet:t.zada em torno de 7 anos de aeeee , Ela é p:Jl.S

:Lmprevl~!vel.

As nossas c2dades não foraI'! Construídas para pedes

tres, mas aam para os euceaéveas ,

Substituir o .art,. 381, elllTlinoJondo os Inc.!.

sas i pela 5cg.J1ntc redaçiío:

EMENDA lP12487-5
ê" PAf.S L"\"'DI'I

EM(\~~ sussrrrtmva
TiTtll') 1'<

~.\ ~:t~E~ S~~I,il

C.lPiTUl., I (I
~,\ ErU;;\çÃ~ E i:GLTURA

r,r----------....O'"".....«;.Io _

I
A bolsll de e·budo. ülCJII de dcscentrali-- '%... r, constItuI aJuda ao aluno c nee ao e s't cb c l ec rme neo de cnsi-

no. Vedar-se J be I SoJ de estudo I erp I i ce I npedi r a cducüç;jo de a I t'

no carente nos loeais onde não hou"o'cr- escola pública -

Os 111c'iso~ I e II do üntcpr-ojcto

d~~ct"tmlnüçõcs, rescrva de I'MH'coJodo c pt"oteção do Estildü às e -se-c-.

Ias confess Ion<ll s, qUoJnJo este: deve ser d rssoc I<Ido de I '1stl tu 1

ç~tS r-cí mr esce , sem ilnlpllür os condiç~cs de <lCCS50 c ü 1I1~lhorj~

de qucl rdade , cm todos os n;v~ls de modo gcncrdll=.ldo,

Muitas são, na vexdade , as espêcaee da proventos.

Aqueles receb':'dos pelo epc- "tado- são da espec.1flcideda a

de caracterisLicas intocâv....... , até por- um scr-e r aenco de

deferência e .respeito ã ve L _CCi toda uma v.1diJ: aíll.tlva de

laborioso trabalho, onde nc r-rafmente se tem gasto toda u-na

maturidade como parcela do _ngrandecimcnto de uma geração

e também d03 pátria. A tribut.=:ção sobre os pz-cvc-rt.ce do apo

sentado que ultrapasse os vinte salárJ.os mín.1mos apenas -;

torna-se tolerável, porque bas 1.0 ideM, uma bi-tributação,

o que aliás deveria ser incgociavclmcnte vedada pela Cons

tituição.

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

Parágrafo Onico - O imposto de renda sobr-e proven

tos de apoaenccdorn.e l.nc1.d1.rá

apenas guardo esta ui trilpassilJ';

vinte salários mIriamos , que será

regulado por lel. ordanâr re ,

CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

xcrescenee-se ao Art 356 parágrafo ünâco , com a segu~nte

redação:

desvinculada. Porque a sua desvinculação virá tnevreevetaenee
concorrer para o seu próprio incremento, fOra da linha carcuns _

ar10100a1 e tutelar do Ministério aeronáutico, evitando que se

de margem a ser subr-ecí.da e ccnsexanqaôa , entre outras desvanta

gens, a ser Um J.nstrurnento notoriamente poLítico. Fato que sequer

se Justifica em paises de menor cultura e desenvolvimento. O nos

so Pais merece que nos voltemos para seu prôprio porte, quer em

relação ao seu tamanho. quer em relação ao seu progresso cultu
ral.

EMENDA lP12484-1
(!.l DI:!'. SOI'Ero cu:",/\ .....------ - ~ I:..;;;~•. ., =-:J
e:== PL:E:N1í.RIQ ~.(~"~/CC"'Uf:'.V~'."'''h - -~) tJ7i7eg-;gn

' ••,.,...."IC.~:l. _

Suprima-se, mregrarnenee , o Art. 360 do Projeto, r-enume r ando.,

se os demalS ar-ta.gos ,

JUSTIFICACÃO

o Art. 360 e seu parágrafo únlco do Projeto da Ccms sâc de

Sístenatnaçâo afrontam p r anc Ipaos da caêncaa Atuar raã , ao pr!:.

tenderen Larnt a r a par tac ipacãc de Empresas gs t a t a as nos Planos

de Prevadêncaa Complemen tar ,

neve ser lembrado de que as ccnt.rIbmcões ã Prev rdênc i a S,!!

plement.ar oferecida por taas Bntndades aos seus servidores são

determmaêas com base na üaênc ra Atuarl.al. não devendo, por 1.SS0

mesmo. ser parrrârras , so~ ..pel1.a de J.nvlabl.lizar os planos ofert,!

dos, ou então de sobrecarregar, l.legl. tl.mamente. os servidores.

TalS servidores partic1pam CI'! entldades de prevl.dênCla pr.!,

vada sem fl.ns lucratl.vos, algunas delas fundadas há malg de Vl!!.

.LI•••'o/co~...IO'.~."o.,~.~ , Tal processo, admitido no substitutivo ao anteprojeto

da Carta de 1934, mas derrotado em Plemh:io, sofreu a conden~

çãc dos maLs ilustres ccns t í tuc tonat i stea da época. O imortal

JO~O MANGABEIRA. ore í ec í cnenco naaue í e tell1po sobre o assunto.

proclamou. com sabedoria

"Dê_se ao Presidente da Repúbllca. que emsua oessoa
slmbollza a NaçllO, a resccnseotf ícace orrete de es
colha dos sunístrcs, dependente. eccevte. de a;:lr~ E
ção , em sessão e voto secretos, pelo outro Ceder él
que a Naçl:lo se reorese-ta, ger-ente ass m teta o S:::.
premo 1:nb.1031 federal a rnagestâce essercret a sua
vtde, e o mrea to de eentencrar 8'11 no're (la Naç~c "
(Em Torno d3 Const.!tui;ª,o, cc-cereue Editora ~ac.o

na1. sec Faulo, 193", pequ-as nc/m, -

A liç~o do grande MANGABEIRA e suficiente, per se, p!.
'Ia justificar a emenda suqar i oa ,

Em 1934 _ as raizes mais profundas, allás. do espir.!:.

to corporativista no Brasil, pretendeu-se ••também. retlrar do

Presidente da República a exclusividade na escolha dos ~lini~

tros do Supremo Tribunal Federal Joll:o MANGABEIRA foi novane~

te incisivo:

te anos. e posterl.ormente adaptadas aos fundanentos da

At.uarl.al -- t.odas têm seus planos de bcnefíc.1os aval1ados, em c,!

da balanço, por prof1ss10nal Jâ hab.11:tado, nos termos da Lel nO

6.435. de 15 de Julho de 1977

r: man1festa'a le91timldade de ta15 postulações, Já que, na.!!,

tido o texto do atual Art, 360 do ProJeto da COffilssão de S15ten!

tlzação. serã lrreparavalmente atlng1do o dlrelto daqueles servl

dores, pnnClpalmente o dos aposentados, Que, por ausêncla de

contnbulções dos patroclnadores-instltu1dores. posslbllltando o

equlllbrio na manutenção dos planos, passarão a não ma1s receber

as suas compl ementações. representando UIlI grande retrocesso SOC1a

EMENDA lP12489·1
(l Oeputado PAES LAM011'

f:J PLEMARIO

rr-;;;~~;u

lITAii'~m;]

"O subsbtutivo. cria para essas nomeaçi:les. lJm pr.Q.
cesso orIgInal, de QUe ja'TIa15, ao QUe MS pas:ece,
se cogitara na terra"

~ de se ressaltar, ainda, que ontem (1934) CO'110 hoje,

se deferia ao pr6pl'io Supremo a e\colha também de alguns dos

seuS Ministros, o que mostra o espírito corporativista inco.!:

porado ao Projeto. E Joll:o MANGABEIRA foi mais uma vez veeme~

te:

accmo conferir a esses professores e advogados, por
lI'lais ilustres que seja1'l. a faculdade cxcels3 de .!.n
terv.J.rem, de qualQUer '!'.odo. (Ia cor;::oslção do grance
Poder politlco, de cujos ljecretos ceç:,mce n~o raro
a segurança do paiz, a estab...llc!ade da paz e a pro
jecç~o dos destll"lOs nacicl'Ta~s? o..e titulas çe cO"'pe
tencia tinham elles recebIoo, para o exercício das
sa função sobre todas del:.cada, e eue i"teressa di
réctamente á soberania nacional? De1".ais. a inno..ã
ção jntrodUZlna U!"I nO'JO elemento de corrupção riã
escolha dos juizes. "

Const:z.tu:r.nte MARIO DI: OLrvEIRA

PLENAAIO

Inclua-se no art. 376 do ProJet.o de const:t.tulção o

parágrafo segu:t.nte, renumerando-se o atual parágrafo ún:t.co·

"Art. 376. .., ••••••••••••••••••••••••••

§ 2~ A educaçao do trâmato constitu:t. à11!:

c:t.pl:t.na obr:l.ga tór:l.a.

JUSTIFICAÇÃO

o trãns:t.to é o conJunto de todos os deslocamentos

d1ár:t.os, fe:t.tos pelas calçadas e v:t.as da c:t.dade, e que apare

ce na rua na forma de movu"entação geral de pedestres e vei

culos.

o Brasl.l é um dos recordl.stas mund:t.ais em aCl.dentes

de trâns2to, com cerca de 25.000 I'!ortes por ano.

A cr:t.ança é 2ncapaz de concentrar-se integralmente

no "ato de trans.1.tar". Dlstra.1.-se com fac.1.12dade, não procelI

5a com prec1sào a velocidade relat1va dos ve!culos que passam

EMENDA ADITlVA

Acrescenta um parágrafo 32 ~o as:tlgo 270. COl\\ a redaçl;o

abaixo, renumerando os atuais parágrafos 3º e 1Iº para 1I!íl e 5º.

fi 'li! - O lmposto de que trata o item
UI, não incidirá sobre os proventos da aposentadoria das pessoas

maiores de setenta anôs de idade "

JUSTIFICATIVA

t inegável que os assalanados suportam a

'maior carga tributána1'" em matéria de imposto de renda de pessoas

físicas. Por outro lado, a rnedla de vida do brasileiro e lnferior

a 70 anos. Parece justo, assim, que os assalanados que consegui

rem ultrapassar esse liml.te sejam al1vlados da carga que suporta;.

Se. por um lado, 'menores são os seus encargos em rei ação a depen
dentes, o que au~enta -rr lmposto a pagar, pOr outro lado, por sua;

condições fisicas. não têm rnais plenas condições de exercer outra

atividade, ao mesmo tempo em que vêem acrescidas suas despesas em

matéria de saúde

~ de justiça. assiM, que fiqueM os assalaria

dos .isentos do imposto de renda, a partir do momento em que co;

pletam 70 (setenta) anos.

Sendo o "grande tribunal da F'ederaçSo", na expressSo

de RUI BARBOSA, ninguén melhor do que o Senado da Repúbllca, e~

press~o legitima da Federação. para aprec-iar a aprovar DS n~

mes dos eminentes juristas que comporão a magistratura excelsa

da República
Além do mais, a presente Emenda, ao reduzir o núnero

de Ministros de 16 para 11, compatibiliza com o previsto no aE.

tigo 205 sobre a competênc~a do Superior Tribunal de Justiça.

Pela leitura do cl.tado dispositivo, muitas das atuais atribu!

ções do SUptBmO Tribunal federal foram haflsfe!ldas Çlara o S!:!,

perior Tribunal de Justiça.

~ de se lembrar ainda, que a iniciativa, n:lS anos se.!

senta. pelo regime autoritário, de aumentar o número de Hini~

tras do Supremo Tribuna.l federal sossobrou exatamente pcn ter

sido de mohV'aç~o política, ao arrepio da consc1encla jurídica

do País
~s vésperas do centenár!o da República, e com eia na~

cida, O Sups:emo Tribunal Federal, para honra das ttossas poucas

trsdições republicanas I precisa ser preservado Ate porque, ne'll

o populismo ou o autoritarismo militar tentaram mutllar a sua

veneranda estrutura da maneira como se encortra no texto do prE.

jetot
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substituir o art. 377 (caput) pelo se9uintc.

CAPíTULO VI - REPARTrçÂO DAS RECEITAS

CAPíTULO VII - ORÇAHENTOS

TITULO IX - DISPOSIÇOES DIVERSAS

ATO DAS DISPOSICOES TRANSIT6RIAS"

Prevaleceu, na estruturação do Projeto de constituição,

fugindO ã tradição constitucional bras~leira de iniciar estip~

lando sobre a organização do Estado e dos Poderes, para, ao d~

pois regular a ordem econônica e social, a inversão do posici!:!.

namento dessas matérias, com início na regula~ã~ dos princíp~os

fundamentais norteadores do pos~cionamento do Estado nas ordens

interna e externa, seguindo-se a esses ordenamentos os 'relat.!

vos aos direitos e liberdades fundamentais.

A presente proposta não quer significar que concordamos

com o excesso de detalhamento do texto, já, por sinal, :reconh~

cido pelo nobre Relator da Comissão de Sistematização, o ilu~

tre Constituinte Bernardo Cabral, o que sesã obJeto de algumas

propostas que iremos oportunamente apresentar, obJetivando to!,

nar o ProJeto de constituição sobre mais conciso, não maculado

com o enxertamento, que se lhe fez, de preceituações ora dest.!

nadas a resolver problemas notoriamente conJunturais, ora volt,!

das para a regulação de matérias despidas, umas e outras # da

vestirrenta de natureza marmórea inerente aos ordenamentos com

sentido de quase perenidade como assim o devem ser constan.

tes de um texto constitucional.

JUSTIFICAÇi\O

das, entendemos de referir os artigos que deverão, segundo

nosso entendimento, passar a compor cada seção, CapItulo cu . T!

tulo do texto do projeto.

Para haver coerência e lógica na distribuição das mat!

rias no texto da Constituição deveriam seguir aos comandos r~

tro-apontaõos os relativos ã ordem econômica e ao sistema trib~

tãrl0 porque dirigidos à sociedade como um, todo e ao indivíduo

em particular, para só então passar à regulação do Estado e dos

Poderes através do qual ele se manifesta, ultimando pelos mec~

nismos instituídos com o objetivo da defesa deste e das inst.!.

tuições.

Isto, o que estamos propondo. A opor1:unldade de sugerir

a nova estrutura para a distribuição das matérias no texto cons

tit.uc~onal na forma retro-preconizada nos levou a propor, ainda~
o deslocamento de aiguns disposit~vos que se achavam inadequad.!

m~;;te situados no texto do ProJeto, razão pela qual e para o m~

lhor exame de nossos Pares das modificações a tal titulo suger!

rr;~~"~

fTI7Ti~'MiJ
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fuj'~ãmJ
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Plenário

ro.~DlI. ADITIVIL

Título IX

Da Ordem social

Capítulo I:rJ:

Constituinte ALUíZIO CA.'1POS

Da Educação e Cultur~

O Estado def.locrát~co deve rest:lcftar as crenças, C'J'l' iS
cões e filosofia educacaona.i.s da faníl~a, não lhe drrpcndo

instrução em choque com seu~ princ!pios, pois constitui <iir~;!.Lo

natural dos pais a escolhd da cdccacêc QUC pr-e t.cnde para sci,e- ri

lhos.

JCSTIFICAr1i.O

PRE1\MBULO

Dê-se o seguinte ordenamento ao texto da Constituição:

JUSTtFICAr...xo I
O dever do estado é o de rur i.s t rex ensino, de acor éo

COM os ne í.cs dJ.sponíve~s, naa.s convenientes e possíveis, com-l'
menor gasto e a obtenção dos meLhcxes resultados. Por isso, 'ldO

«e deve rcstrJ.ngir sua atuação ce rodo a não tolher, em cada "0

merrto e em cada local, a forma possível e nais convenLc-itic ,

A obrigação do Estado é CO':l todo o ensano e não zcs-,

tritiva e da s cr-Lraa.na aoz-Lamenna com o ensino públ~co apenas.

Acrescer no artiqo 371 "Caput," a e -,»rcs sâo "rC's~<,it~

co o di:::eito de opção da fanílJ.a".

EMENDA lP12496-4

fl

r.r ,~••••'"ICC....l.,.u.co....I _,

EMENDA lP12495·6
t:J PAES L.n..N.DI I

fi PLI:\1'I.RIO

lEllE\e\ SIJS:::TI7~T1\'~\

r lruic 1\
1::',\ ;:'>~Z'E~3~Cl.\t

C.\píTU!.,} II1
N, ECll~A~,\~ E"i:ULTU':,\

Sulxst I tUll-se o art 383 pe Io segUll\tl,.

perior gOZ2"l\ nos ternos da 101., de <h.te"::?,

mia did5.tlco-cientir_ca, acrninistr.3.L:;.<':: ,

eccnêruca e fl.nanccil a, ececeiõce os

guintes pr-Lnc Ip r oe s "

"l\rt 377 - AS' l'1stituições (la ensino <;\1- 1

I
JUSTII'IC1\cAa ~

O ensino 5u90r10r não eSLá toê.o orsanizado (!'U un!.'It"Lb!, I
dades, predOMinando o nú-nero de l.nstitulçõcs e racureeões as c, re- I
das. COTO redigião no ant~pro)eto, há d ascr Lní.naçâo quanto 5.5 in~ I
tituiçõos isoladas e divórcio rer.ectvenenee à realic1arlc cc.l.oc;.-::10- I
naI brasileira.

~~Dll. SunSt:I'l'UTJ:V1I.

Titulo IX

Da Ordem sccaea

Capít.uão IIl

.Da Eê.:cação c C.J.ltura

"Art 383 - A'<> Cll\pf"CSüS ctlnel e r a i a , 11' h~

ta-r cr s e ilgr;colas s~o respons~vels p clo cne r ue f un dcmen t a ]

pl ~-e:5col<lr gratuito de seus el'lpl egoldos c dos respectivos de,ll,."\

dentes, a por-b rr- dos três c no s de Idade, I'lodlante a milnllt~nç;:;Q

de escolas própriOS, concessão de hcl s c s de estudo ou conll'(hul- I
ção com o SolI .:ir I o educllção, na forma da I e I "

JUST I r 1~,,;; ÃI1

rr=-p I C'nár I o

~lQ=O=======::::::=:::=====~--'::~~~~

EMENDA lP12491-3

~ TUTO'~US1"'A;.Q

É preciso n~o duplicar" me r c s poli a il obte!:.

ção dos mesmos flnb, aproveitando-se a rede ríslca ex r s t c ...te. Pi!.

rol r-nc Ianal r ::<Ição de gilstoS e ot I mI ::açno de r-c eu I toldos

de escude ccns t r tu r ncd r dc -desccntrcJll::oldoril. c apa a de

e s ae cb j c t t vc ,

~ bor s a

,,' "'9,e I

TITULO I _ PRINCIpIOS FUNDAME.."tTAIS

CApITULO I - sOBl::R.WIA

CApITULO II - FEDERAçJ;.O

CApITULO III - NACIONALIDADE

CApíTULO IV - CIDADANIA
CApITULO V _ RE!JI.ÇOES INTERNACIONAIS

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1987

CONSTITUINTE ALUIZIO CMIPOS

EMENDA lP12493-0
tJ P.:lt"s L:lOdllU tJ-;;~':""~

fIT7J/~s--;m

TITULO II - DIREITOS, DEVERES E GARANTIAS

CApITULO I _ DIREITOS E DEVERES SOCIAIS

CAPITULO II _ DIREITOS E DEVERES COLETIVOS

CAPITULO !.II - DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS

CAP!TULO IV - DIREITOS E DEVERES POL1TICOS

CAP!TULO V _ GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
SUBSTITUTIVO AO CAP!TULO IV 1--r.:/..v.J..a:J1.·

E:lENDfi SUPRr.SSIVIL

r;r 'r.Tc/..~TlrlC.~o. ___.

E·;'F~··-J

fG2/"~-7ã7l

CAP1TULO IV

DA SEGURANÇA Pl]SLICA

JUSTIFICAçno

A Constituição - Diploma maior do País - deverá l~r um t.ext...o sucin

to, que explic~te a filosofia, os p:onc!pios e diretrizes da organ!.

cação política, social e econômica do Br as i I de hoje. Detalhamentos

são objeto da le~ ordináua.
Particularmente ao capítulo IV, cabe-nos frisar que a listagem das

especaajIzações policiais jamais seria execst Iva , O desenvolvimento

cria neves formas de produção, decorrentes de ancvações tecnológicas

que condicional novas formas de relação capital-trabalho, ou de In

tegração com o ambiente. A polícia rfores tar , de criação ruf a t Iva-,

mente recente. é exemplo de uma especialização que surgiu da preoc!!

pação de preservar o mel.O ambJ.ente. Restring.ir especla1J.zaçõcs é e!!!.
pobrccer a area de atuação do poder público 1\ perdurnr o texto
atual, o que dJ.zcr da polícia rodoviária federal, da polícia fazen_

dária, da polícia florestal7~que deveriam ta!,bém estar inseridas

neste capítulo?

EMENDA MODIFICATIVA

ArL 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona

à Sociedade para a preservação da crden pública e da incolumidade

das pessoas e do (Jatr1!'lÔnid'#~ro'\,'és de órgãos cspecf r.rccs , discipl!

nados pela lei crdrnãrra, ,-

O §19 do Art. 30/1 passa a ter a seguinte redação:

''',.011''''''';00

DISPOSITIVO EMENDADO:§ 19 do ArL 304

§ 19 - A lei reprimirá a formaçdo de monopól ios. cartéJ.s e

toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, admi tidas as ex

ceções prevJ.stas nesta Constituição.

JUSTIFICAçno

A supressão do termo ffoligopólio" resulta da constatação de que a

eéOriom!a moderna é tipicamente ollgopollzada. Não é a exlstência de

f:J PLENJ\RIO '';:I~..'o/,.w,.. Io/'"'.O.''"'. _,

EMENDA lP12498-1FCONSTITUINTE ERALDO TRINDADE

T!TULO VII - SISTE'1A DE GOVERNO

CAPíTULO I - DEFINIÇJi:o, COMPOSIçJ'i.O E COMPETtNCIA DO GOVERNO

CAP!TULO II - CONSELHO DE MINISTROS.

CAPITULO III - PRIHEIRO-HINISTRO

CA'E'!TULO IV - MINISTROS 01:: ESTADO

CApITULO V - CONSULTORIA GERAL DA REPOBLICA

CAP1TULO VI - ADMINISTRACAo P(lBLICA

T!TULO VIII - SISTEMA TRIBUT1i.RIO E ORÇAMENTOS

CApITULO I - PRINC1PIOS GERAIS

CAP1TULO 11 - PODER DE TRIBUTAR
CAP!TOLO III - TRIBUTOS DA UNIÃO, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

\ TERRIT6RIOS

CAP1.TULO IV _ TRIBUTOS DOS ESTADOS

CAP1.TULO V - TRIBUTOS DOS MUNIC1PIOS

T!TULO IV _ ORDEM ECONOMICA

CAP!TULO I - PRINCípIOS GERAIS

CAP!TULÕIi - MEIO MlBIENTE

CAP!TULO III - REGIME E USO DA PROPRIEDADi::

CAP1TULO IV - INTERVENC1\.O DO ESTADO NO DOMINIO ECONOMICO

CAPITULO V - SISTEMA FINANCEIRO

T1TULO V _ ORGA>.'UZAcKO DO ESTADO E DEFESA DAS INSTITUIÇOES

CAPíTULO I - ORGAN'IZAçEO pOLíTICO-ADMINISTRATIVA

CAPITULO II - UNI1\O, DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

CAP1TULO III - ESTADOS FEDERADOS

CAP1TULO IV - HUNIC!PIOS

CAPíTULO V - REGIOES, HICRORREGIOES E JiREAS ME~ROPOLI1'ANAS

CApíTULO VI - DEFESA DAS INSTITUIÇOES

CAP!TULO V - FAM1LIA, MENOR E IDOSO

CAP!TULO VI - INDíGENAS

TITULO VI - ORGANIZAC1i:O DOS PODERES

CAPITULO I - PRINC!PIOS GEFA:IS

CApíTULO :tI - PODER LEGISLATIVO

CAP!TULO III - PODER EXECUTIVO

CAPíTULO IV - POD:ER JUDICI1'i.RIO-

CAP1TULO V _ ORG1i:OS AUXILIARES DA JUSTIÇA

T!TULO I!.I - ORDEM SOCIAL
_ CAP!TULO I _ SEGURIDADE, PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CAP!TULO 11 - SA(lDE
CAPíTULO III _ EDUCA(;1\O, CULTURA E COMUNICA(;1\O

CAP!TULO IV _ creNCIA E TECNOLOGIA

prp;.:....:J

f5Z7'~~

D3E\[',\ S~G::TlTUTlV,\

TÍTUl~ 1'<

.....,JII1T'''uçi.

JUSTI fli:A':;':\O

SUbS1:ltUlr" o Ini:I~O 1 do ort -372 pelo

~,\PíTU!.,} ! li

[:',\ ECU;:.\\À~ l:. '::UL1JH.\

"I-democrüt I ~'lC;;O do (lCCSSO e p c r-ma-e

nêl1cI'l em todos ~'s ni\CIS de cnsrne"

É pr-ee r e e gül o1ntl~ o ccc s s c c pcrmilnê,!l

C la do ai tino em que l quer grau de c n .... Ino. A 9c~tõo ~ de nittu

rc::ü t~cnlCil, com pro\ Imento regul<ll"1ento.':ll1o Cf" Icgl",lilç:io pr2

prl{), conforme ol nlltul c::.:t Jl/l idl<:'1 .Je entld.ldc nlilnt('nedo"1

d<1 escola.

Retirar do art 373 lcap~tl a pala'l.ra "público", red.=.
c:!'indo-o assim

"Art. 373 - O dever do estüdo Com o ensino efctiv..r
se-á mediante a garantia de."

Título IX

Da OrdeM Soc~al

Capítulo 111

Da EBucação e Cc.ltura

EMENDA lP12494-8
I: rocs L..d,.

seguinte.
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oligopólios em si orígel'1 do abuso do poder econômico O ohgopólio

é uma expressão do poder econômico. E a legislação bras i re.rra não é
contrária ao poder eccnêeücc , nas, e somente, contra o abuso do po

der econômico. Neste aspebo , pode-se .lnspJ.rar tanto na Constituição

de 1946 (ArL14B) quanto na de 1967 (Inciso VI do Art 157). que om!.

tem a expressão "olJ.gopó!J.o".

._-,- 'Lt~""'/tcu",.c"U'<CW""O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EI~ENDADOS: Ar~s. 425, 426 e 427 e §!2.§29. e §32.

o Art. 425 passa a ter a seguinte redação:

Art. 425 _ As terras ocupadas pelos índios são destinadas à

sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto e~

clusivo das r rquezas naturars do solo, das util!,
dades nelas existentes e dos cursos nuviais,rt:!~

salvado o rn r e í.tc de navegação

obra feminina não qualificada (que precisar Integrar a força

produtiva para s ob r-evr vê ncr a I não permitem qualquer adoção

ma d j de s que Impeçam a _contratação efetiva, por tempo determina

do, temporárlB ou sazonal, sob pena de se ccot r rbur r em multo

com a rru e é r ra absoluta, a rna r-qt na Lr da de e.o aumento da c rrrm ne 

l r de de ,

A p r n rbr ç ãc das a t rv rdade s eccnõrmca s em questão, r eduzír é

oferta de e-nprego no pu Ls em ee t r rrrent c dos trabalhadores

EMENDA lP12502-2
tJ B8BlITA DA SILVA

tJ PI..WlRIO

~ TUTO""'''''''o.ç.io

Ere-OA ADITIVA

AdIcione-se ao "caput" do Art 475, do Projeto de Constituição, lego epés

a palavra "eontrustratfvos", a expressão "por det::lüração de incapacidade fIs,!.

ca ou mental".

sível em classes regulares, garantida a ass i s tênc i a e õ
acompanhamento especializados,

- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesauisa
clentífica e da criação artística, segundo a capac roaoe
de cada um,

VI - oferta de ensino noturno adequado às ccncnções dos dis-
centes, observada a qualidade do ens.inc e as sa tuações
sccfaas do educando,

VII - auxilio suplementar ao ensino fundamental, através de
programas de material didático-escolar, transporte, a11
eentecsc , ess rs cêncre médico-odontológica, farlllacêutlcã
e psicológica.

VIII - assistência a moradia estutantl1 •

§ H! - O acesso ao ensino Ob..QÓtiO e gratuito é
direito púb.1}'=.o subjetivo, acionável conti~.J,.~1~tado medr ant.e mandato

de inJunção.

§ 22 - O Chefe do Executivo competente poderá ser responsabili
zado por c-u ssâc , mediante ação ca va L pública, se não dlligenciar parã
que todas as crianças em idade escolar, residentes no êem to te rr i tcr t;Iod: ~~~t~~~~e~ência, tenham direito ao ensino fundanent a I obrigató-:"

JUSTIFICAçno

o Art 427 passa a ter a sequmte redação:

rr;;~'·~

fl#!;;:WJ

f'l3;~.'~

fu/;fWJ

T!TUl..O IX
DA OROE!! SOCIAL

CAP!TULO I!
DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇ1l0 111
DA ASSISTI::NCIA SOCIAL

rLI .....,,'.C~lS'.I0'.".CO.,•••O, ...,

Emenda ao projeto de Constituição.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo

A assistência sOCJ.a1 deve converter-se em at Iv idade permanen-
te, não eventual Dil'l.ge~se ela aos ccns.í deréve rs bolsões de pobreza
absoluta, ainda existentes em nosso País.

JUSTInCAçnO

JUSTIFICAÇAO

Emenda ao Projeto de constituição.

Inclua-se onde couber o seguJ.nte artigo:

T!TULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP1TULO I!
DA SEGURIDADE SOCIAL

Emenda ao Projeto de Constitu~ção_

Inclua-se onde couber o seguinte artigo·

T!TULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPlTULD II
~OA SEGURIDADE SOCIAL

SECA0 I
DA SAI3DE

"Art .••• _ D Estado assegura o direito à saúde mediante:

1 - 1rrplementação de polIticas econômicas e scc re ts Que v J.
sem à ej rnínacãc ou redução do risco de doenças e de ou
tros agravos à saúde; -

II _ acesso universal, 19ua1J.tário e gratuJ.to às aÇões e se!,
viços de proMoção, proteção e recuperação da saúde, de
acordo com as necessJ.dades de cada um "

"Art ••• - A ass ratênc í.e soe i.a I ccncreence o conjunto de a
ções e serviços prestados de forma çrarus ta , ubr r qa t.é t.La e moepenoen
te de cont.ru.bu Lçãc a sequr rcade social, voltada para:

_ proteção à famí1J.a, infância, materruoaoe , velhice;

11 - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados
ou autores de infração penal,

lI! - promoção da integração ao mercado de trabalho e da habl
Ldt.açãn c Iv a L,

IV - habilitação e reabilitação adequadas às pessoas portad.9.
ras de ce r rcêoc í.e , be-i como integração na vida eccnôeu-
ca e soe i a I do País " •

A saúde não deve ser tratada como mercadoria a que tem aces-
so apenas os economicamente favoreculos e: bem 'li tal J.rrenuncJ.ável,
como a educação, a allmentação, a moradia.

f!'JPLENARIO

ÇJPLENARIO

EMENDA lP12505-7 .."., ~

[1CONSTITUINTE JOSt: QUEIROZ

EMENDA lP12507-3
tJ CONSTlTUINTE JOSE QUEIROZ .u ....~

~ m"',"""''',', _

FP";L"'":J
fI{2j;j,fi0

coneea tUJ.nte ANNIBAL BARCELLOS

Sem medidas que vJ.sem especJ.ficamente o fortalecimen

to dos MunJ.cípios, os esquemas de valor;l.zaçâo e J.:Qtegração da l\nBzõ

n:La no espaço econômJ.co Nacional contJ.nuarão anêm~cos... fracos como o

homem v~t3.mado ~pelas endemJ.<ls que afligem a região.

Em paralelo, grande parte desses recursos vem sendo

apl3.cados a título de anceneavc f1nanCe3.ro, menaence ranancaer-errcos

de grandes 'projetos, CUJa rentab:Ll:Ldade não contr:Lbu3. para o desen

volvimento de t'egJ.ões onde são ansee raecs , pr:Lncipalmente porque

a título de estímulos rascaas , são isentos do pagamento de ICM e de

IPI.

Isto restr:Lnge recursos para os programas OfJ.C:L8:LS de

1mportâncJ.a básica. como ebasuecamento d'água, hahitação, transporte

etc. E se os Governos fJ.cam :Lnfer3.or:Lzados, mU:Lto maJ.s os nossos ca
rentes munJ.cipJ.os amazõn:Lcos.

Com a medJ.da proposta. saberão os Prefe;Ltos com que

1:'ecursos contarão e poderão a seu crJ.tério, esta1;lelecer a prJ.orJ.dade

ou a gradação da :Lmportânc:La dos proJetos reclamados pelas comunJ.da

des.

JUSTIFICAÇÃO

Os repasses na forma de duodécimos vão perm~tir

l?refeJ.tos o estabelecJ.II'ento de esquemas de desembolso para cada pro

grama, de acordo com a época propícJ.a para a sua execução, pOJ.S vão

ad~ante destJ.nar recursos para construção de estradas na época de

chuvas, nem ded~cá-las à prOdução agrícola fora da época do plantJ.o.

parágrafo único. Dos recursos at:r;Lbuí

dos à SUDAM, a, S% serão repassados às PrefeJ.turas em

accaéeaecs e pr-cpm-caonads à população do mun:Lcí,:I1.o. I'

Ao longo da exasrcêncaa do órgão de valor3.zação econô

tI1:Lca da -Amazônia, quer como SPVEA, quer como SUDAM, os recursos da

unJ.ão vem sendo pulverizados, muc t ae vezes ao sabor de 1nfluêncJ.as ou

no ansuãacaerrte xendament;c dos proJetos elaborados para a regJ.ão.

l-tJitos ex-m!litares, comprovadamente erwcívaoos El'l ates políticos no

passado, julgados na Auditonas Ml1itares, foram declarados incapazes rjstce ou

mentalmente·.", para o serviço militar, com a observação de cue "pode prover os

meios de subsistência"; taas ex-militares possuiam e possuem conmções ce saúde

satisfatórias e que podemser comprovados.
Corno medida de Justiça, Que se possa fazer a ex-militares da caráter

Integro, que defenderam, muitas vezes com o sacraf'Icfo da própria liberdade, a

OrdemConstitucional vlgente até entâc,e que pelas- razões acima estão ate 05 '

dias presente sofrendo injustas ctscrmureções, deve a Asse'll!::lléla xamonal
Consituinte, proceder à reparação merecida, após tão longos e serrados anos de

jejlJll democrático.

EMENDA lP12503-1
(l

.. .,."",,,,,,,,'. , ]l:,<=kl

~ ;:;s::'..:v"",,-,-,J.""-.::::t.'.;I;;;nc;:;;';:;u;:a-..s;;;.o<;;?.:;lP;;;:;Oj~t~ de Constitu3.ção, naSUbseçã~1
rente ao ProJe~o de Lel. Orçarnentar:La, o segu3.nte art3.go·

"Art. Serão eeseaneecs anualmente

5\ (cinco por cento) do Orçamento da Un3.ão para a SU

perintendênc3.a de neseovcavameeee da Amazôn3.a (SUDAH).

~;.;""~

rç;;8M
DEPUTADOmspI DE NETTO

A exploração eu.ne r-aL, salvo nos casos expressos de monopolio(Art.:no

do Projeto de ConstituIção), deve ser facultada pela Le a nr da né r La ,

a todo e qualquer brasileiro, independentemente de restrições como

as ccnt.roas no Art.ll27 e §§1!:!.2 Q e ~º.

JUSTIFICAçno
A cllmlnoçJo do usufruto exclusivo do subsolo decorre de um preceito

ccnsta tuctcnet a ser preservado, em que as r rquezes do subsolo per

tencen à União (Ilrt.JD6 do Projeto de constituição). AdemaH,não há

por que fugl.r-se ao princípio da rscnceua , concedendo-se tratamento

diferenciado aos bens ma.ner a Ls porventura existentes em terras indi
genas O DtlPM informa que 10% do territó t:io nacional são cobertos

por áreas J.ndigenas. A ocorrência Mineral obedece à r~gJ.dez 10cac12

nal, ou seja, dá-se onde a natureza quis. E num país com o sona t.ôr ac

de carências como o nosso, é inadmissível ao homem júc i dc pr-e s c r ndf r

de recursos repcr tant Isarecs para sustentar seu cesenvctv.ínento cccec

é o caso da riqueza mineral.

'UTCUUS"''''<.<;ic

Inclua-se onde coub e r-j .o-oCA{-/-h..Lo I J h
7/h,k ar ~

Quanto à supressac 00 Lermo "ainda que já praticados", é eu s t.er le!!!.

brar Que "lato senso", pode-se invocar um direito que provém do de!!
ccbrmentc do BrasiL

Art ••• A ~t êisporâ sobre o regime das sociedades cooperativas.

assegurando~lhes I tberdade de constl tuição, atuação em

todos os ramos (Ia atividade humana, livre adrninistraç.ão

auto controte, acesso aos Incentivos fiscais e formação

de seu orgão de representaç.ão legal, que terá a função

delegada de arrecadar contribuição para o custeio de 

seus serviços.

o Art. 426 passa a ter a seguinte redação:

Art. 426 - São nulos e extmtcs e não produzirão efeitos j!!

r.íurccs os atos de qualquer natur-eza que tenham

por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação

ou a concessão de terras ocupadas pelos índl.os

ou das riquezas natura i s do solo nelas exf s ten-,

tes ,

Justificação:

Art. 427 - A pcsqui su , lavra ou exploração eunerat e o apr2.

veitamcnto dos pc tenc ra.í s de ene r qi.a tucr ãut í cc

em terras indígenas somente poderão ser desenvol
vidos no c~so de o exigir o ante r cs se nacional.

élb obJetlvocbli1s, com o desenvolvimento substantIvo da Nação.

Trata-se de estabelecer condições der'lOcráticas de criação

e funcional idade ã mais democratica das organiz.ações econonicas o

'Cooperat I vi smo.

Qu.alquer ingerência do Estado, altera o espinto e a for~

",a quemcnoperatlv<1S devem ter, para que possam contTlbUlr, COMO

EMENDA lP12500-G
f'l

A Instabl Ildade do mercado de trabalho, a sazo'1alldade de cer _

los selares da ec:onorma, a migração de mão-de-obra 1"'0 paTs,

pouca qualificação de mJlt.os, o grande contingente de ml;o-de_

Suprima-se o Inciso >o<V do Art. 1) do CapItulo 11 do ~proJe

... , lo de Constl t.ulção que diZ'

">0<\1 - prOibição das at.ivldades de Intermediação remunerada da

l'Tlão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que

m:ldlante locação,"

Na prolloçâo do bem-estar e na elevação da qua1J.dade de vida,
é fundamental a exlstênc~a de um programa de seguridade sorJ.al que
tradu~a a efetivação dos direitos econômicos e sociais, elininando de
sigualdades graves. -

Quanto mais aperfeiçoado os equipamentos de segul'l.dade soci
al, mais eficaZMente atuará o Estado na absorçíío de inpostos de ori
gem eConÔmlca.

"Art .••• _ InCUllbe ao Poder Público organizar a Seguridade
social, com base nas seguintes diretrizes~

- univarsalJ.dade da cobertura;

11 - uniformidade e equivalêncla dos benefícios e serviços
para os segurados urbanos e rura~s;

VI - 1rredutib~l~dade do valor real dos benefícIosj

VI! - caráter democrátJ.co e descentralidade- da gestão adni
nlstativa."

lU - equldade na forma de partlcipaçi!io do custeio,

IV - seletividade e distributividade na prestação dos bene
fícios e servlços,

- diversidade da base de hnanciamento,

JUSTIFICAçnO

lI! - atendimento em creches e pré-escolas para crianças de
zero até seis anos de idade,

IV ... educação gratUl.ta em todos os níveis de ensino as oort~

doras de deficiência e aos superdotados, sempre que pos

II - extensão do ensino obrigatório e gratulto, progressiva_
mente ao ensJ.no médio;

Emenda ao projeto de ConstJ.tuição.

Dê-se ao Art. 37l a seguinte redação:

"Art. 373 _ O dever do Estado com o ensino público efetivar-se
ã mediante a garantJ.a de: -

- ensino fundall'ental, obrigatório e gratuito, com duraç~o

mínima de oi to anos, a partir dos sete anos de idade,
permitida a matrícula a partir dos seJ.s anos, extensi_
vo aos que a este não tJ.veram acesso na idade própria,

u~~~"~

fÇj'~8fY!J

ConstituInte Nilson Gibson

TUTO/JUn"l::",iD

Plenário

= ,~,....~'oc ..'u..".u•• o.., ••• o ...,

EMENDA lP12501-4
f'l
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r;r 1n'O'.~.,"'~A;iO_.,_--------~

['JPLENARIO

El\'IENDA 1P12508·1 ,.."
ê!CONSTITUINTE aoss QUEIROZ ----------,

(lPLENJtRIO

Vr'C":J
fui;'rn

"Art. .,. - O Estado e a sociedade tem o dever de amparar as

pessoas idosas, Mediante políticas e programas que assegurem parbclpa
ção na comunidade, defendam sua saúde e bem-estar, preferenclalmem:;
em seus pr6prios lares, e impeçam discriminação de qualquer natureza."

JUSTIFICAÇJiO

El\'IENDA lP12515-4 " .. -----,
(lOEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO ) rr=:';~0=:J

I &!~~7ã7J
=- ,Uf<lIJUIT"'C~;IO

Emenda ao Projeto de Constituição.

InlUa-sj, onde couber\ o sequmde art1go~,.v..oC~~ i!I.)
..lo TA~ r.. "

"Art••• - São direitos dos moradores e de suas esaccfaçõeas

- Os moradores dos bairros urbanos, conjuntos habitacio
nais, distritos ou povoados tem o direito de se orqenr-,
~~~~ em associações únicas por bairro, distrito ou povo.!

11 - As associações de moradores legalmente consbtuidas de
capacidade processual para defesa judlcial ou acntrus-,
trativa dos Interesses por ela representados. podendo
;~ii:Vlr COl!'O terceiro interessado ou substituto prace.§.

III - E assegurada às assoe rações de moradores a representa
ção direta ou indireta nos Conselhos e orgãos coreçre
dos municipais, estaduais ou federais, cuja competência
envolva interesses dos moradores representados

IV - Compete as associações de moradores defender os d.ír e r-,
tos e os interesses dos cidadãos residentes no bairro
distrito ou povoado em que estiver crnaru aaoa '

.. Nenhuma associação de moradores poderá sofrer interven
ção, ser suspensa ou dissolvida pela autoridade publi
~:'d~~~:~.por decisão judicial, garantido amplo direito

VI - A assembléia geral é o orgão deliberativo supremo da as
sccreçêc de moradores, sendo de sua comoe têncae exc Ius'I'
va aprovar-lhe os estatutos, deliberar sobre suas fll!ã
cões , federações e confederações, contribuição r.mance'I
r-a e eleição para seus orgãos diretivos." -

Dentre as garantias que a constituição deve assegurer, o ido
so deve figurar com prioridade, pois é dever do Estado e da sociedade,
possibilitar os meios necessários para assistência aos integrantes da
terceira idade

EMENDA lP12512·0
fl DEPUTADO JOS~ CARLOS COUTINHO

(!.l PLENMIO

EI-lENDA SUBSTITUTIVA

o uu=
Substitua-se a .a-l-iftea I do Art. 373 por:

1- Ensino' fundamental, obrigatório e gratuito, per lnte!,

médIo da escola pública ou privada, com duração mínima de oito anos

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o caput do art. 376 por:

Art. 376 _ A escola fixará os conteúdos mí

nimos, respeitada, se a lei O determinar, a crdentaçãc dos /

conselhos de educação.

,JUSTIFICATIVA

O texto original diz que "a iei fixará

conteúdo mínimo para o ensino fundamental"

6 conteúdo básico não pode, evidentemente,

ser fiyado em lei. Houve provável engano. Conteúdos mínimos

são fixados pelo professor ou pela escola, obedecendo à or!

-entaçãc dos conselhos.

Sem dúvida, a grande crise da educação br.!!,

sileira é gerada, em grande parte, pelo esvaziamento do con

teúdo em nossas escolas Mas a solução não é, obviamente, r,!:.

lacionar conteúdos em lei Tedamos de reunir o legislativo/

cada vez que a pedagogia sugerisse alterações no conteúdo mi
nI~o, ...ou sempre que o progresso sugerisse à escola a transm!

ssão de novos conhecimentos básicos.

JUSTIfICJ\Çf!O

J}s essoc i eções de moradores do ar as a I passaram a representar
lmportanbssimas células de um novo tecido político que pr-ec i sa ser ur
gentemente institucional1zado. -

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. 382 do projeto.

JUSTIFICATIVA

A lei não deve estabelecer a idade mínima para a escola.

Hoje, em quase todo o mundo, a escola fundamental já se inlcj.a aos 6

( seis) anos e aproximadamente deverá iniciar-se aos 5 ( c~o) anos.

O texto que estamos emendando fala, inadvertidamente, na

escola fundamental" a partir dos sete anos ti, permitindo a matrícula

a partir dos seis anos, como se aí houvesse exceção, e como se esta /

fosse matéria constitucional.

A redação que propomos, assegura a gratuidade, pezmi tindo

à lei garantir aos pais o direi to de escolha entre a escola pública ou

particular, neste caso, por intermédio de bolsas ou por outros proces 

sos de cooperação, usuais em todo mundo.

er'''~~~~

fui;;'ffi?)

Emenda ao Projeto de ccnst r tuaçâo,

Inclua-se onde couber o seguinte artigo

t'PLENARIO
r.r •L". ' . 'al oow...I01.u.oo w'nlo

~NDA lP12509·0 "~' --,
CJCONSTITUINTE JOSE': QUEIROZ

EMENDA SUBSTITUTIVA

O texto origInal proIbe que o ensino r em qualquer nível /

seja ministrado em out~ras lInguas que não seja português ou línguas

indígenas

Não há porque a Constituição determinar a formulação de

um Plano NaciGnal de Educação.

Não faltam projetos e planos à Educação brasileira.

'Substitua-se o art. 375 por:

Art. 375 _ Será oficial o ehsino da língua portuguesa no

primário, assegurando-se liberdade à escola para utilização de outros

idiomas, de forma suplementar.

JUSTIFICATIVA

Se aprovado, não dipodaml1s da experIência de pTofessor e s

estrangeiros, nem em nível de pós_graduação Talvez não se pudessem

ensinar lInguas estrangeiras por métodos diretos

hlamos um idioma rico, mas pouco conheciod nos grandes I

centros de produção culturaL Ao contrário do que propõem o relatório,

é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produção, também /

por intermédio de professores estrangeiros que nos enriquecem com

seu saber.

EMENDA lP12517·1
l!J DEPUTAAOO JOSE CARLOS COUTINHO

['J PLEN"IO

§ 21:1 _ as instituições de ensino superl-'

-cr públicas ou privadas que recebam dinheiros públicos prest.=!,'

r ãc contas apenas ao respectivo Tribunal de Contas.

§ 31:1 _ O Presidente da República, nos I

termos da lei, poderá cassar o reconhecimento das instituições

a que se refere este artigo.

.§ 41:1 _ Havendo recurso ao judIciário, a

cassação a que se refere o parágrafo anterior, produzirá seus/

efeitos após a decisão judicial final

§ 1a _ Os reitores e dIretores das ins 

tituições a que se refere este artigo serão escolhidos por vo

to direto dos professores e alunos, na forma que a lei estabe

lecer.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o art. 377 por:

Art. 377 _ As instituições de ensino re

conhecidas gozarão de total autonomia administrativa, finance!

ra e pedagógica, cessando q~alquer interferência do Poder pú 

bl1co, após o ato do seu reconhecimento pelo Presidente da Re

pública

rnToliu.."'ca;õo------------,

r JUSTIFICATIVA

A emenda visa a assegurar a autonomia universitária.

TtTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO Vll
DA FAMILlA, DO MENOR E DO IDOSO

Emenda ao Projeto de constituição.

JUSTIFICAçnO

§ 4Q _ Agressões fIsicas e psico16gicas, na constân
cia das relações familiares, serão punidas na forma da lei penal, a t r a
vés de ação pública ou privada. H -

O casal vive em função do filho. A titulanedade de
quafquer direito de um ou de outro deve subjugar-se aos mt.e resses dos
filhos, sendo esses de ordem moral ou material~

§ 3R _ A lei regulará a investigação da paternidade
e da maternidade, mediante ação sccrat , pr rv ada ou publica, sendo asse
gurada gratuidade dos meios necessários à sua comprovação, quando hou-=
ver carência de recursos dos interessados

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

Inclua-se onde couber o seguinte artigo

"Art •••• _ Os direitos e deveres referentes à socie
dade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela nu.lher

§ IR _ Os filhos nascidos ou não da r-e Laç ãn do casa
menta, bem como os adotivos, tem iguais direitos e que.t i r í ceções , -

§ 211 _ Os pais tem o direi to, o dever e a obrigação
de manter e educar os filhos menores, e de amparar os enfermos de qual
quer idade, e os fllhos maiores tem o dever de auxiliar e amparar os
pais e a obrigação de o fazer na velhice, carência ou enrer-ní cace des
tes

"Art • - A lei deve garantir a preservação da vida oe.. ca-
da pessoa, desde a concepção e em todas as fases da sua existência,

,não se adnu t Indc a crãt rca do aborto deliberado, da eutanásia, do geno
cIdio, da tortura e da violência, em qualquer de suas formas, assim cono

: qualquer forma injusta de mut r Iaçâo "

JUST:lFICAçnO
r;r---------"'ro"..""""••-----------,

Emenda ao ProJeto de Constituição.

Inclua-se cnce couber o seguinte artigo

EMENDA lP12511·1
CJCON5TITUINTE JOSE': QUEIROZ _..'0------ -,

TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO VII

DA PAMtLlA, DO MENOR E 00 IDOSO

EMENDA ADITIVA a:
Acrescente-se, onde convier, no Cap.!!! do Titulo )I'.

Art. _A todos carentes que provem competência para es

tudos superiores e não tenham condição de custeá-los, o Estado garan

tirá através da escola pública ou privada, a gratuidade en nível uni

versitário.

o objetivo da emenda é garantir o ensino superior a ca

rentes que provem competência. A lei es tahejeçeré os processos de are

rição e a forma de assistência do Estado.

O crédito educativo, atualmente, limita..se a julgar a

carêncIa do candidato à assitência Não basta ser carente para mere

cer o apoio público para a realização de um curso universitàrio Por

outro lado, os que tem vocação e competência não ddevem ser privados'

de continuar seus estudos por falta de recursos.

JUSTIFICATIVA

pr-";;"3
fÇ/;~7;;;]

o parágrafo refere-se ao Plano Nacional de

Educação Em outra emenda, sugerimos a exclusão do ar:tigo Q\re

obriga a formulação desse Plano

A Constituição não deve crIar Planos, sobr.!.

tudo quando desnecessários.

JUSTIFICATIVA

(JPlENIIRIO

Suprima-se o § 22 do art. 379.

EMENDA SUPRESSIVA

r.r .Ud.'OICOW ..;,:OI.u.oo.'n.ta~--'-----~

El\'IENDA lP12514·6 " .. ~

I:DEPUTADO JOsE CARLOS COUTINHO

rr;;~t=:J

I [J7Ziõ@tJPLENARIO

A vida humana, Que é um dom supremo e concecncc por Deus, d~

• ve ser preservada desde o inIcio da concepção E, após o nascimento,

deve ser sustentada, va l nr Lzada e aprimorada Por Isso mesmo, repudio
toda e qualquer forma de violência contra essa vida
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JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA AO ITEM XII DO ART. 54

ACRESCENTE-SE AO ITEM XII 00 ART. 54 A ALtNEA..s, COM

A SEGUINTE REOAÇAO'

Alguns Orgãos, para cobertura de algumas despesas COI'! n1.!!,

terial didãtico, cobram taxas srnbôlicas para i1"'scrição no concurso,
de tal ordem que poderiam s1Inplesmente deixar de fazê-lo.

JUSTIFICACJlO

A neve redação não altera o já consag.rado concurso para

ingresso no Serviço Público.

~I _ o ingresso no serviço público, sob qualquer z-eqãr-e ,

dependerá sempre de aprovação prévia en concurso PÉ.
blico de provas, Náo se adnitirá cobrança de taxa,
a qualquer titulo. para sua reat í.eecãc, 1\ ascensão

funcional na ear-rerz-e serã esseçureee , rsedz antie prg;
moção ou provas internas e de titulos, com igual

peso."

o que se pretende é coibir a cobrança de taxas dos cand!,

datos para sua realizaçáo.

Mas este não é o nosso pensar, ers- o porque da emenda. E,!!

tendemos que, se um Cirgão necessita recrutar mão-de-obra, qualquer que

seja, o ônus do processo de seleção terá que ser integralmente da un!

dade: quanto mais s?f~sticado este processo, quanto mais exigente,
quanto mais qualitativo, quem terá que arcar com as despesas é o 6r_

gão, pois é quem preca.se do servidor qualif1cado.

Ora, se vinte mil cendi.ôecos se inscreven para determine.

, do concurso, tendo que pagar, cada um, Cz$ SOO,oo, por inscrição, o
, Orgáo arrecadará o tot;~l de dez milhões de cruzados Se, para o can-
o curso existem 100 vagas (mesmo que passem 500 candidatos sô são apro

veitados os cem primeiros), a uma méd~a salarial de Cz$ 3.500,00 r-en-.

, sais, a empresa só com os Juros daquele capttal ressarcirá eeeenewen-

te os seus concursados.

Outros Cirgãos, ao contrário, sem qualquer Justificativa

razoável, usam do instituto de extorquir os candidatos, cobrando ta
xas em torno de meio salárJ.o mínimo, quando, em virtude de procurarem
melhores empregos, se inscrevem 1.nvariavelnente, por regJ.ão, dezenas

, de milhares de concorrentes a 30, 40 ou 50 vagas, tornando-se, asaam...

, os concursos, verdadeiras máquinas de fazer dinheiro fácil.

QF~~'~~~

t1li;~

DISPOSICOES TRANSITORIAS - 7;.'kiP.-oI; h.<
coui><:i:'

Constituinte ORLANDO BEZERRA

,.".. Url.ll~n"'c.;:i., ----,

PLENARIO

A falta de paramentros para devolução pode transformar c

empréstimo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efeito da

inflação, seja por prazos exageradamente longos. Por outro lado,
existindo a cesteza da devolução dg valor arrecadado devidamente

corrigido, reduzir-se-á a natural repulsa do contribuinte a esse

tipo de intervenção.

JUSTIFICACAO

EMENDA ADITIVA

DISPl1SITIVO EMENDADO: Artigo 62

'LIU..../c.WISsIo/IUI••"' .....

A devolução dos emprestimos ccmpuâsõr.tcs será efetuada em

dinheiro, cujo montante corresponderá ao seu poder aquisHivo real,

em prazo não superior a cinco anos, contados da data de sua inst,!

tuição, permitida, mediante opção do contribuinte, automática co,!!!.

pensaçãc do valor a ser devolvido com Qualquer débito seu para

com a pessoa de direito público Que instituir.

PLENARIO

,.".. .p.l.I.~m'oc.;••' ------.

EMENDA lP12523-5
f'J DEPUTADO JORGE UEQUEO

EMENDA lP12524-3
f'J

gurança dos munic~pes, por 1.S50, nada welhor do que um corpo por eles
, instituídos, em função das pec::ualiaridades sociais, eccnêeucas e geo

gráficas.
Com isso a autonomia municipal se realiza, a Federação

se fortalece e a vida dos mun1cip1.os adquire ...ais Wll fator de segura!!

ce , tão precário hoj e no Bras1l.

p:r;:~~;':J

(ly/~~787J

es;~~;'~

&J~~7ã7J

~_':oC.o,o",,'M"'~~ Q..~xl",gu.~ .:u:.""'"'-,w.,a...~\ Jtul"f'O.
DIENDA nJDIFlCATIVA à a' {nea "a" d:)-1,.tem-X!JII,-do-artlgo-3Q•

-Dê-se-à-al!nea "a".-do item XVII,- art;-311.a-seguinte-reclação:

"O 1mÓvel destinado à residência do proprietário constitui
bEm de rsmiUa e só responde por dividas decorrentes de

1llpostos sobre ele incidentes ou flnencianento de sua
ccnstrução".

Pretende-se restabelecer a idéia original da 5ubcanissão da
Q.lestão Urbana e Transporte no :sentido de proteger a organização familiar.

cem esse objetivo, nada mais 1Jrportante. cccc !bnr.a de pro
teção faniliar. do que considerar cano "bem de farn1Ha" o imÓvel que, pelo p~
prietário. for' destir.ado à residência fa ..niliar. independente da situação econ.§.
mica do pai ou responsável.

A isenção de expropriação porCÚVidas é inerente à institui 
ção do bem de fanflia.

. Todavia, faz-se mister esctarecer- que a isenção não alcança
as CÚvidas decorrentes de irrpostos incidentes sobre o imÓvel e as decorrentes
do financla1'1el1to do próprio imÓvel, eis que, roeste Últ1m:l caso, daria, margens
à :fraUde e nãoé poss:I.vel ficar isento do paganento do valor financiado.

Por outro lado, dizer, ccmo está no texto que ora se preten
de sOOstitu1r, que os bens de uso particular ou familiar são insuscetíveis de
desapropriação, irrçorta, muitas vezes, em errperrar ou 1n:pedir o desenvolvimen
to regional em virtude de interesses individuais,

can a redação ora proposta, atende-se 'ao interesse da fam:I. 
lia e do Estado, .slnJJ1taoeerente,

PLEN4RID

PlENÁRIo

EMENDA lP12520-1
tJ DEPUTADO JORGE UEQUEO

EMENDA lP12519-7
('J DEPUTADO JORGE UEQUEO

E) Os serviços de tranportes coletivos rodoviários i,!!

terestaduais e internacionais de passageiros

JUSTIFICACAD

Inclua-se o seguinte dispositivo no artigo 62 do ProJeto

de Const1tuição:

-Art. 62 - .

Por outro lado, consideramos também que a presente nedi
da sanará de vez com a incerteza, acompanhada de temor, dos candida

tos a respeito de ser ou não verossInu.l o processo de apuração do

grau obtido nas respectivas provas de seleção.

Assim, antes de tudo, sem querer exenunex da constitucig;

nalidade ou não da proposta, vã.sa a presente woralizar o irstit\..to do
concurso público, para ingresso na Administração Federal, estadual ou

municipaL

PLENÂRIQ
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EMENDA lP12527-8
f'J

A situação é a mesma. O tratamento deve ser uniforne, de

tal modo que I) que for crime para o Governador seja igualmente para o

Prefeito.

_ Os Prefeitos terão trat8lllento seme1hante ao dis

pensado aos Governadores, na definição e no Julg.!!,

mento dos crimes comuns e de responsabilidade."

JUSTIFICACJlO

Não-há razão para o conceito de crime dos Prefeitos e

para seu Julgamento serem. distintos do dos Governadores.

Ao sugestão visa definir, em termos de norma constitu- •
cional, o que já vem sendo praticado no Brasil. Deixamos para
os municípios a competência de emitir normas e, se assim enten

der, explorar os serviços de tranporte coletivo de passageiros

pois Que constitui matéria de seu peculiar interesse Idêntica

é a posição dos Estados no tocante à essa modalidade de trans

porte, quando intermunicipal ou estadual.
Mas, os transportes interestaduais ou internacionaIs

de peesaçefrcs, por sua importância para o país, a ponto de ser
visto como fator de segurança nacional. devem ficar. o,:! conce
der o serviço a iniciativa privada, necessariamente, na compe

tência da União que. os pode explorar..

"Incumbe ao Estado, dí retemente sob regime de conce~

são ou permissão, por prazo indeterm~t'lado ;e sempre através de

concorrência pública, a prestação de serviços públicos".

EMENDA lP12521-9
(!l DEPUTADO JORGE UEQUEO :'""

EMENDA MODIFICATIVA AO CAPUT DO ARTIGO 305

Dê-se ao artiqo 305, ceput , a seguinte redação:

f!!'M;;'''~

fJi2J'~ã!ã7J

'lratarne~to igual para pessoas iguais, porquanto, como o

Governador, o Prefeito também é agente politico.

PLENARIO
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 62

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENDAOO: Artigo..97

Dê-se a seguinte redaçáo ao artigo 97 do Projeto de Con!!

tituição:

"Art. 97 - 1\ Cãmara Federal compõe-se de representantes
do povo, eãeaeee , dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exerc.!

cio dos direitos polítiCOS, pelo sistema distrital misto, voto major!

tário, direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Terr~tório e

no Distrito Federal. na forma que a lei estabelecer."

JUSTIFICAÇAO JUSTIFICACAO

:roda concessão ou permissão deve ficar subordinada à
cláusula de enquanto bem servir, eis Que seu objetivo basilar

é atender ao interesse coletivo.
A fixação de prazo da à concessionária ou permissio

nária a garantia de exploração dos serviços durante cer-to te!!!.

po , levando-a, muitas vezes, a abusos e até a descaso quando'

à qualidade das prestações.
Assim sendo, inexistem motivos de ordem técnica

política que justifiquem a determinação de prazo.

EMENDA lP12522-7
f'J
['J
='''-- lIITg'.uITlr'':..;.g ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSI:TI:VO EHENDADO: Artigo -66, parágrafo 19

I Inclua-se ao artigo 66, do ProJeto de constituição, o s,:
guinte dispositivo:

Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo 62 do Projeto

de Cçmstituição'

"Art. 62 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••

_ Adquire plena capacidade juridica o menor, eleito

prefeito, Vice_Prefeito ou Vereador"

JUSTIF!CACnO

o menor eleito Prefeito, assim come Vice-Prefeito, Que ve

nha a substituir -o Prefeito ou o Presidente da Câmara MUn1cipal Que,

no impedimento do Prefeito e dõ Vice-Prefeito os substitua, irão exer

cer atos da vida civil.

Não seria demasiado a referida concessão e, ao contrário,

um reconheclmenta da participação jovem na vida política.

Constituinte ºRIlINM Bt:'ZERRA

Precisar o número máximo da composiçáo da Câmara Federal

. é não prever o .futuro, que ao que tudo indica consagrará novas unida

des federativas para o País, o que fará inevitavelmente o aumento da
representaçáo popular nesta Casa LegislatiVa.

Eliminando a expressão de "até quatrocentos e oitenta e
,sete" não se1:'á necessária no futuro a modificação do texto constitu

cional, nem para mais, nem para menos.

A presente emenda assegura também âs eleições parlament.!!,
e§....o sistema....!tl.!;.trital misto, por parecer_nos_mais adequar_se as nos
nossas necessidades de consolidação democrãtica. Sua adoção não trarã

preJuízos a quem quer que seja e mesmo os mais ardorosos defensores do
~oto proporcional podem xeccnbecex as grandes vantagens deste sistema

Os pequenos partidos seriam extremamente beneficiados p,:

lo sistema, po~s o que não conseguem sob o voto proporcional, conse

guiriam facilmente sob um sistema misto. Seus lIderes de maior proJe
: ção continuariam a eleger-se lançados como "candidatos gerais",

quanto que as convenções reservariam as vagas majoritárias para cand,!

, daeos menos conhecidos, que paasar-aem a realizar suas campanhas ape

nas nos distritos de cada um, com pequenas despesas e grandes possib!

11dades de convencimento do eleitorado, através de contatos pessoais.

-Art. 66 - .: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ptENfipID

EMENDA MODIFICATIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso Ir, Artigo 86

Nesse sistema, o e1eitor tem direito a dois sufrãgios:
um para o candidato do distrito e outro para um dos "candidatos ge

rais", a ser escolhido nas listas apresentadas pelos part~dos.

VII - criar e manter guarda municipal sob a autoridade do
Prefeito."

JUSTIFICACAo

Se há problema que hOJe aflige a sociedade brasile'ira é

ao dúvida O da Segurança Pública. r: algo precisa ser feito pela se-

De-se a seguinte redação ao inciso lI, c10 artigo 86, do

ProJeto de Constituicão:

"Art. 86 - .

Contudo, o presente texto constitucional não deverá tra
tar das minúncias prôpr2as da legislação eleitoral ordinária: a conv~

niéncia de se permitir sufragar um candidato distrital e outro geral,

ou um distrital e dois geraJ.s, ou dois distritais e um geral, ainda

não nos parece apropriado, nem de decidir-se, antes da análise dos r!!

sultados do s~stellla no plano federal, pela sua estadualização e muni_

cipalização.
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EMENDA lP12534-1

l"
"'Art. 203 - •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••

Renumerando-se os demais. sem suprimir, dê-se a eeçuanee

redação aos incisos VI e VII. do artigo 203, do ProJeto de Constitui

ção:tç~~~~~

fzz7~m

EMENDA lP12528-6
1".
r.T------ .~u."'o'•• w',.I./IUI•• w,.,.l., _

EMENDA ADITIVA VI - a Mesa das Câmaras Hunicipais: EMENDA l-IOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 109
VJ:I _ os Prefeitos Hunicipais; DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 47

Inclua-se o seguinte dispositivo no artigo 109 do ProJe

to de Constituição:

Dê-se a seguinte redação ao artigo 47 do ProJeto de Con.:!,

tituição:

JUSTIFICAC~O

Constituinte ORLANDO BEZERRA

"Art. 109 - •••••••••••••• 0"0 ••••••••••••••••••••••••••••

§ 9'? _ De conformidade com os princípios constantes des

ta Seção, os membros das Assembléias Legislativas

e das Cãmaras Hunicipais, nos limites de sua JU

risdição, gozam da mesma dmunxdade dos Deputados

e senadores."

JUSTIFICATIVA

A responsabilidade é a mesma. Todos, os Senadores,

Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores, estamos suje í.ecs

mesmos percalços e dificuldades no exercicio do mandato, diferencian

do apenas quanto ao unaveesc em que se desenvolve o mesmo

A lei municipal é formal e materJ.almente igual ã federal

e estadual, não podendo ser discriminada. nem a legitimJ.dade do Pre

feito e da Câmara Munic~pal para p;-õ'Pbr a ação direta.

EMENDA lP12532·4
('l

PLENJ'i.RIO

r.r---------- TUTII"U•• orICA;io

"Art. 47 - As Constituições Estaduais instituirão a De

fensoria do Povo. de conformidade cem os pri!!,

cípios constantes deste capitulo Os Munic!

pios poderão adotar a Defensoria do Povo, atr~

vês de suas leis orgãnicas."

JUSTIFICACJ\.O

Deve-se deixar ao }Iunicipio a faculdade de adotar ou não

a Defensoria do Povo.

Se o Estado a criar, tem-se mais um órgão de pressão po

lit.ica sobre os }Iunicípios, concorrendo com a eempeeêneaa da Câmara

dos Vereadores e do Tribunal ou Conselho de Contas dos Municípios.

Todavia, no que diz respeito ã importâncJ.a e a repercus

são, somos iguais, daí a necessidade de proteção uniforne.

PTENll:BTO

Constituinte ORLANDO BEZERRA

fl;~~~~~
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Constituinte ORLANDO BEZERRA

EMENDA ADITIVA

TUTO/'U.T.,'C~çIlI' ---,

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 314

PLENJ'i.RIO

EMENDA lP12535-9

I:
DrSPOSITIVO EMENDADO: parágrafo 19, do artigo 2B6

Inclua-se no parágrafo 19, do artigo 286, do ProJeto de

Constituição, o seguinte .inciso:

EMENDA ADITIVA

-Art. 286 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r7;~;~R"J

I7Z/ci/W
r.r noTo/'u•.,'..~io

EMENDA lP12529-4
I:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~go 257

Inclua-se no artigo 257 do ProJeto de Constituição o

guinte parágrafo'

"Art. 257 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ••

IV - os Deputados poderão des t anar cinco por cento da r.=

-eeãea prevista no Orçamento da Un:!.ão. para realiza

ção de obras em suas regiões,

zncãue-ese o seguinte dispositivo ao artigo 314. do ProJe
to de Constituição: -

"Art. 314 - •••••••••••••••••••••••••••• " •••••••• ~ ••••••

DrsposrTIVO EMENDADO: Art.igo 261 e parágrafo 19 e 29

JUSTIFICACJtO

o proprietãrio de veiculo, que também é, freqUentemente,

usuário de coletivo, é personagem dessa lamentável s~tuação, quando

trafega pelas ruas e avenidas, em adênt í.cas condições às dos çoleti_

vos. O tributo que recolhe é sufJ.ciente para trafegar para manter as
vias em condições de uso, ainda que precárias. Mas, alem da contribui

çáo para melhoria das vias, construção de outras que lhe pOSSibilita:

rá menor consumo diário e maior comodidade. estará colaborando agora

para a emi atosddade do trânsito, principalmente nas horas de pique,

de vez que as empresas de coletivos urbanos, com a regularização de

sua receita, indubitavelmente investirão em novos veículos, menos pc-,

luentes, em va.ae exclusivas, em conogramas e itinerãrios de acordo co

mum entre elas, tudo visando ao equacionamento do problema de trânsi:

to da comunidade.

Parágrafo Onico - Será cobrada do usuário de transporte

urbano até cinquenta por cento do va

lor da tarifa, ficando o restante ra_

teado entre os comerciantes e os pro

prietários de veículos autonotores, na

proporção diretp., respectivamente,

número de empregados e ao número de

ve.í.culos."

JUSTIPICAC1i,O

Muitas vezes, o usuário de transporte coletivo deixa de

comparecer ao local de trabalho ou. mais freqUentemente, ã cãdede ou

ao comércio porque, de~tre outros motivos, o que dispóe não lhe permi

te a extravagãncia de pagar duas ou quatro passagens de ónibus, 
afetar seu orçamento.

o comerciante, por"' sua vez também proprietário d~ veicu

lo automotor, será grandemente beneficiado com a medida~ seus emI?reg!

dos não mais faltarão e sequer chegarão atrasados ac- serviço, além do
dOr que gozarão~.de maior e constante fluxo na venda dos 'seus produtos.

A medida lhe servJ.rá, além de tudo, de marketing, uma vez que aumenta

rã também o número de transeuntes, agora compradores em potencial. ci~
/iulando pelas suas lojas e centros comerciais da cidade. -

o passageiro é o protagonista da causa. diariamente t.em

que ir e vir nos colet.ivos, tanto de casa ao trabalho e vice-versa,

quanto de casa ao comércio ou à cidade.

A tnedida pretende amendaax a polêmica existente em t.orno

do valor das passagens urbanas, bem como do seu peso sobre o salãrio

mínitno, de tal s6rte que seje seu valor rateado por entre todos
envolvidos.

PLENARIO
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Constituinte ORLANDO BEZERRA-

t sabido que os recursos da União são repassados aos Mu

nicIpios através dos Ministérios, mas que nem sempre todos os Municí

pios são beneficiados.

Os Parlamentares sentem mais as necessidades das regiões

do que os Ministros. Delegar poderes para desJ.gnar parte. ainda que

pouca, dos recursos do orçamento para as regiões que representam,

ria uma medida Justa.

.e uma solução fác~l, prática e vããvea , uma vez que

parlamentares foral eaeaecs pelo povo, são seus representantes e

momento quase nada podem fazer para solucionar os menores problemas

das comumdaôea que representam.

JUSTI"FICACAo

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso IV, do art.igo 66. do ProJeto de Consti
tuição, a seguinte eedacãc e

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV, do Artigo 66

A parcela em nada prejudicaria o invest.imento em grandes

obras, pois a maior parte, noyenta e cinco por cento, ficaria para

ser empregado em infra_estrutura corno energia, rodovias, comunicações,

etc•••
A alocação dos cinco por cento seria em pequenas obras.

ligadas diretamente aos Municípios, corno prédJ.os escolares. estradas

e pontes municipais. telefonia, energia rural. posto de saúde. espor

t.e e lazer, moradias, et.c ••

I
"'Art. 66 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP12533-2
fl
fl
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Constituinte ORLANDO BEZERRA

EMENDA MODIFICATIVA

§ 29 - Imposto da União excluirá imposto idêntico insti

tu.í.do pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município"

Dê-se as seguintes redações ao art.igo 261, parágrafo 19

e 29, do Projeto de Constituição:

§ 69 _ As contribuições feitas pela comumdede para execu

ção de serviços ou obras públicas, de compe tiêncaa da

União, dos Estados. ou dos Municípios. serão deduz!

das dos impostos. taxas ou tarifas referentes ao se;:

vJ.ço prestado ou obra executada."

As comunidades reclamam que quase sempres as obras são ex~

cutadas e os serviços prestados em bairros de classe média, enquanto

que na periferia os adJ1inistradores apelam para mutirões.

contudo, os contribuintes não recebem contrapartJ.da corre,!

pendente e pagam em igualdade de condições os impostos •••

Assim. quando uma comunidade ou bairro executar serviço ou

obra de obrigação do poder público será ressarcida pela compensação

nos impostos, taxas ou tarJ.fas, correspondentes a obra executada.

-Art. 261 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios poderão instituir, além dos que lhe são nominalmente a

tribuidos, outros impostos, desde que não tenham fato gerador ou base

de cálculo próprios de impostos discriminados nesta Constituição.

§ 19 _ Imposto instituído com base neste artigo não pod.=

rã ter natureza cumukamva e dependerá de lei aprovada por me.í.cm.a aE,

soluta dos membros do Congresso Nacional, da Assembléia Legislativa

ou da respect.iva Càmara Municipal.

EMENDA lP12530·8
I:
r.T------.~I.&O""co.....la/sul.OOO'.llo' _

JUSTIFICAÇJ\.O

o privilégio conferido à União, Estados e ao Distrito F.=

deral deve, por uma questão de justiça e eqüidade, ser estendido aos

Municípios.

IV - organizar e prestar os serviços públicos de pxedc-,

minante interesse local, bem como explorar, dazet.a

ou indiretamente. a Loteria MunJ.cipal. regulamenta

da por legislação municipal."

JUSTIFICACAO

Assim, todos de uma forma ou de outra, estaremos colabo

rando para reparar tamanha ~nJustiça social, amenizando o .SacrifIcio

diário dos menos privilegiados, dos menos afortunados, dos que com sua

persistência e humildade prestimosa e incansavelmente colaboram para
o progresso desta Nação.

PLENi'iRIO

Const.itUinte ORLANDO BEZERRA

..ITllhuST"IC.çIO' ---,

EMENDA lP12536-7
l"
I:

A redação fisa facultar aos Municípios a exploração dos
concursos de loteria, a n!vel local.

A legislação municipal se encarregará de fixar diretri

zes para sua implantação, observando sempre, como se pode esperar, não

permitir concorrência com as loterias estadual, federal ou prognósti

co de números, atualmente existentes.

PLENARro
P~C."'O/CQ"'lo1a/SUl<o.,.. IO ,

Constituinte ORLANDO BEZERRA

.UTO/"UST"IO.;Io _

EMENDA lP12531-6
l"
fl

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203
Assim, sem sacrificar as considerações pertinentes. pro

pomos a presente emenda.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO El-iENDADO: parágrafo üntcc , do artigo 347
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Dê-se a seguinte redação do parágrafo único do artigo

347, do projeto de Constituição:

"Art. 347 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo Único - A lei vedará práticas científicas ou

experimentais que atentem contra a vida, a integridade fis~ca e a di.2.

nidade da pessoa e assegurará ampla informação sobre os per~gos do

uso inadequado de r-edteersenecs , bem C01'lO divulgará os danos causados

à saúde pelo uso do fumo e de bebida alcóolica."

os cidadãos em idade super~or a sessenta e
cinco anos de idade e os considerados invál.=.

dos. As Prefeituras Munic~pais cadastrarão e

credenciaráo todos 05 que, pz-eenchendc os r!:::

feridos requis~tos. requererem o benefício.
Nenhum serviço de transporte ccâeeavc públi

co será concedido pelos órgãos competentes ou

mantidos os atuais, sem o conpzrcmí.aac dessa

obrigação por parte da empresa que prestar o

serviço. "

de, bem como, sempre que for transformado ou reclassificado o posto
ou graduação em que se deu a passagem para a reserva' ou a reforma.

J'u S T I C A T I V A

A mesma dos artigos 90 e 91 do Projeto de Constituição.

Apenas estende aos integrantes das Polícias Militares e

Bombeiros Militares.

DEPUTADO BOSCO FRANÇA
JUSTIFICACAo

São notários os males causados pelo tabaco e pelo álcool,

não ocaeencenenee os meios de comunicação nos levarem aos lares quão
saudável o ê o seu uso e quão crescente é o número de pessoas presas

a esses vrcaos , apesar de órgãos nacionais e internacionais, como a

OMS, estar incansavelmente reiterando os danos irreversíveis ã saiide

do ser humano.
A única forma de controlar a irreversível curva crescen

te é através ee-eaepanhas esclarecedoras e ãnãormata.vas ,

JUSTIFICACAo

g uma homenagem e um direito que pretendemos dar aos id~

sos e inválidos que, na maioria dos casos, necess~tam do auxilio.
Mesmo os que dele não necessitam fazem JUs ao benefício,

que deve ser recebido como uma homenagem ã sua ~dade e seu trabalho de
aenvc v.i, o ao 01'190 a v a m a

DIRCE TUTU QUADROS

r.r .LlulllO/e.~111IM1"•• e~IS11o ~

EMENDA lP12544·8
E

PLAN'.4RI0

TlTUlO IX

CAPlTUlO 11

~1~E;i~~~~I;f'~L

Art.~ - Os planos de previdencia

guridade Social atenderão I nos terecs da lei,

er.:~'~~'~

15Y~~Lã7J

social do Sistena de Se

aos seçumtes prece r tos:

JUSTIFICATIVA

Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo 383 do proJeto

de Constituição:

•-Art. 383 - .

o salário educação decorre da responsabilidade constituci.e.

I nal das empresas pelo ensino fundarrental gratuito de seus empregados

e dos filhos destes.
_ Constação pejorativa do termo "descanso"

Alterar "descanso" por "licença"

Acrescentar: "e a reduçao da jornada de trabalho das maes
pais, conforme a lei dispuser".

PROTEÇ~O À d~TERN1DAOE E A PATERNIDADE, na tur-aa s e adotivas, NOTADAr.\EN
TE A l"t::STANTE,ASSEGURAOA LICENÇA ANTES E APOS O PARTO, E REOUÇAO DA

JORNADA DE TRABALHO DE MAES E PAIS. CONFOR~IE A lEI DISPUSER

JUSTIFICATIVAS

- Maior garantia de saúde mental e física da cr.iança:

- Necessidade de intensificar a afetividade do trinõl'lio PAI-MAE
E fILHO;

- Minorar as consequências psico-sociaís advindas da separação
precoce e suoita entre mães. pais e filhos e atenuar os afeitos advin
dos da massirIcação do atendimento institucional ou dornicll1ar das cri
enças t

_ Otimização da relação custo-beneficio, a media e longo

prazos, relativa à manutenção de crianças en creches em per iodo !nte

gra1.

Inciso lI! - Proteção à maternidade e à paternidade, naturais
e adotIvas I notadamente à gestante, assegurado descanso antes e após o
parto

PLENARIO

Emenda supressiva - Deve ser suprimida a expressão "res

salvada a responsabilidade pelos abusos que cometer" I pa~

sendo o parágrafo único do art 4B , ter a seguinte reda
ção, com encarte em novo capítulo (III).

r:: evddentenente df sc r Imfnatdr ra a expressão "ressalvada a
responsabilidade pelos abusos que cometer» I em relação aos advogados,

pois, quanto a juízes e membros do Ministério Publico, inexistem re
ferências a eventuais abusos.

Ademais, a matéria no tocante à responsabilidade deverá
ser tratada no Código de E:tica e no Estatuto da OAB. sem altitude
cons t Ltuc i onaf , _________

Por outro lado, sem amparo técnico -a indusão da advocacia

no capítulo 11, como mero adendo à defensoria do povo Deve merecer

capítulo próprio, à parte, com a dignidade que a nobre classe dos ad-,

vogados merece. com a denominação DA ADVOCACIA.

Art. 48 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo t1ruco - O advogado é inviolável no exercíc~o" da
profissão e por suas manifestações escritas e orais

JUS T I F I C A T I V A

fG~;:/~'=J

fu7;:filiJ'LtK.I"Q'e,~I ..IJJfIU'C.Ifl"lo •

PLENWO

Constituinte ORLANDO BEZEImA

2MENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 383

parágrafo Onico _ As empresas de que trata o~ deste

artigo que mantiverem escolas para o ensino fundanentalou
profissional dos seus empregados e dos filhos destes serão

incentivadas, na forma da lei."

EMENDA lP12537·5
!!J

Assim, não há porque impedir que a empresa desconte

despesas do pagamento de qualquer contribuição social, mesmo porque.

indubitavelmente, primará pela excelente qualidade do ensino dos seus

Se a própria empresa assume diretamente esta responsabili

dade, assume, em geral, ônus financeiros e adm~nistrativos bem maio

res que o mero pagamento do salário-educação.

Constituinte O~LA~DO Bl;:ZERRA

r .;~~'~.:J

cr0'~0!J

DOS DIREITOS SOClAIS

TpULD 11

CAPITULO 11

'u~.. o'ee~llIlo"~.e.uI1U~ •

PLENARIO

.{~
Art. J4 - Sâo direitos sociais dos trabalhadcres urbanos e

rur ar.s , além de outros Que visem a melhoria de sua condição social.

EMENDA lP12545·6
tJ Deputado BOSCO F~~o~ÇA

Emenda aditiva - A alínea "a" do item XXIII do Art. 54

passará a ter a seçuante redação:

Art. 54. XXIII " •••••••••••••••••••••••••••••••••••

(a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral,

marítimo, aeronáutico, espacial I direito intelectual, pro

cessual e elo trabalho e normas gerais de direito financei

ro, tributário, estatístico e das execuções penais. -

DIRCE TUTU QUADROS

JUS T I F I C A T I V A

r.r----'---------tCzt~'.U1T.. IC.oç1. ~

Art. 54. XXIII. a

G;~';~;]

ttV~f7ij1PLENJl:RIO

r.r--- .L..4...'cn�ls10'C~Ie~.,.. I.O •

EMENDA lP12538·3
l:J

que

cr;~;'''~

fITV!~';-mJ

DEPUTADQ BOSCO FRANCA

as pessoos portadoras do donde ...i_ e (orIaI o da fala tenham ace..:.

PCfe2ce to! li 1:1 e Los 36cedâfleos àa leite l1'1aEeFAa'J

cas e a§j:-etédQos.

É VEDADA A PROPAGANDA COMERCIAL OE ALIMENTOS SUCEDÃt.EOS Da LEITE MA_
TERNa, DE MEDICAMENTOS, FORMAS DE TRATAMENTO DE SA(jOE, TA8ACO, BEBI

DAS ALCOÓLICAS E AGRDT6xICOS.

PI ENtiBIO

_ participação afetiva do pai, neste paríodo critico, en re

lação à prevenção do desmane
_ Importância da presença do pai, máximo neste período, para

estabt1idade emocional Familiar.

_ Cumprimento das obrigações legais relativas ao nasc ímentc

do filho.

§ .1 _.,~~ ,'- ':;l,'''~'''~':~'"' 1iJi- .....1!l. J)..O ~.....v ........vo ",,"-O UA.t\..{ "1v-l .o.. :"~vQ Ae.do.ça.o:
TíTULO rx (J

CAPiTULO V

'lOs- aTEPTO SQfI-!tj'=S J) 11 C, OMVNI C Jlç A O

~do-!mpl-emeAt..ará-medi-das-que-l~.Q.

Inciso xrx-Lí.cença remunerada a gestante, antes e depois

do parto, por período não inferior a 120 (cento e vinte) dias

JUSTIFICA UVAS

EMENDA lP12546·4
E

ACRESCENTAR. " licença paternidade r enune r ada , durante o
período natal e. oõs-nataj , até o quinto dia apôs a alta hoap i t.a Lar ou

parto domiciliar".
LICENÇA REI~UNI:.RADA A GESTANTE. ANTES E DEPOIS 00 PARTO, POR PER!OeO

NAO INFERIOR A 120 {CENTO E VINTE) DIAS, E LICENÇA PATERNIDADE RE"lUNE_
__RADA, DURANTE O PRER!ODO NATAL E POS_NATAL, ATE O QUINTO DIA APOS A

, ALTA HOSPITALAR àu PARTO DOmCIL.IAR.

'L~"''''''OUIUMI1I11"ul*,lo ..,

'1U""".O.'11ã."~.'•• I1'ão --;

PL'fNARIO

Art. 95, § 52

DIRCE MARIA TUTU DO VALLE QUADROS

Art~ 195 _ A prestação jurisdicional é gratuita, desde qu

a parte prove a impossbilldade de pagar custas e taxas

o direito intelectual, expressão já consagrada e em sub s-,
tituição ao denominado d~reito autoral, tem reconhecidamente plena au
tonomia no universo jurídico. ~

Sendo nacional o seu espectro, caberá à União legislar o
seu respeito.

Emenda substitutiva _ O art 19.5 passará a ter a segu~nte

redação:

o Art. 195 do projeto assinala que bastará a parte afir~

mar a Impcss rbt.Hdaoe de pagar custas e taxas, a fil'l de que seja qra-,
tuita a prestação jurfsdic.lona1.

uze, não basta a afirmação da parte, poas , a prevalecer o

texto, dará margem a fraades de toda espécie, Iesanoc-ee o erário pô-,

blico.
A parte, sim. terá a prestação jurisdicional gratuita,mas

deverá provar a impossibilidade I sob pena de pa jar o que de direi to.

Emenda aditiva _ Incluir o § 5Q no Art. 95 do Projeto, a
-- ser assim red~gido.

).t qJ - _. . - - - - - - - - . - - . --
:"'. j 52 D aenet'Icao de pensão por morte corresponderá

à totalidade da remuneração, gratificações e vantagens pessoais do
Policial Militar ou Bombeiro Militar falecido e, será revisto junta_

mente, com os proventos da inatividade, na mesma proporção e na mesma

data, sempre que se modificar a renumeração dos que estão em ativida_

JUSTIFICATIVA

m-----------"""".,,~"'.-----------

EMENDA lP12543·0
[:J

~PLENÂRIO

Con"'tituintc OPP,.!:,1°O B"'7FPP7\

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 414

..:rUSTIFICACJ;,O

Um dos grandes entraves aos esforços de conservação dos r~

cursos naturais tem sido a event.ual estagnação econõmica q..1e o conge
lamento de grandes áreas possa trazer a determinados municípios.

Considerando que a primeira instância de controle ambien

tal é a comunidade cfrcunvaaãnna , esta estará em evadenee conflitQ COM

a conservação se esta lhe subtra~r território utilizável para a produ
ção, sen a devida medida compensatória.

Assim, <.!' redação corrige ~nJustiça fiscal flagrante que in-
viab!liza õoserwc tvdeenec de inú'l1eros uniei ias

r.r .L.~.l.,.'......ã~'.ul.~.,UO'O

Pàrágrafo Onico - A União concederá, na forma da lei. in
centivos fisc::ais aos Municípios nos quais e ..dstam áreas
de preservação ambiental ou se instaleM obras de aneecee

se essencial da comunidade, especialmente barragens e usi
nas hidre:lét:r:icas. n -

"Art. 414 - .

.u'~'."tT,,,••~I., - ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423

Dê-se ao artigo 423 do ProJeto de Constituição a seguin-

"Art. 423 _ são desobriga.dos do pagamento da tarifa de

transporte coletivo de passageiros urbanos

ee redação:

.Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo 414 do ProJeto
de ConstitUição:

EMENDA lP12539·1
l:J
[í.J.



Assembléia Nacional Constituinte e 1303

JUSTIFICAÇÃO

r.r----------r- TUT~/~u.T'."'.çI~----------~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 301

w O direito de E'roprtedade é condicionado ã sua fun
ção social e as exlgenclas mfnlnas de conservação
dos recursos naturais e de proteção ao sere ambl,ç.!!,
te;

b]

a)

- A lei estabelecerá o procedlrrento para desaproprl~
ção por utllldade pública ou por Interesse sOCial,
Inclusive de bens de produção Visando ã execução de
planos, programas e projetos de desenvctvlr-entc se
cla l e eccnênncc da União, Estados ou dos xuntefptcs,
mediante prévia e Justa Indenização em dlnhe!ro, re~
salvados os cosas previstos nesta Constltulçao,

c) - Tanbém serão objeto da Indenização prevista na aHw
nee b as restrições ao uso ou disposição da proprl.!:
dade-ou de qualquer outro di reito de conteúdo patrl

:~~:l~u~e:~:~~:~:mc~~b;~:~ci:11~:m~~ui~~0d~eaut~~i
valor,

d) - As desapropriações urbanas serão sempre pagas à vista
e em dlnhei rc,"

JUSTIFICAÇÃO

p:r;~~;'~

tlfh';0!J

"Artlgo 301 - Será ccnsrderede empresa necrone l a pessoa

jurfdlca ccnst rtutde e com sede no Pais, cUJOcontrole ecronértc esteae, en ca

ráter permanente exclusivc e tnccndrctcnal , sob a tltulandade du-ete ou indu-e
ta de pessoas rfsrces ou jur-Idtces ccmctj tedes no Pais. ou por ent tdades de d1

rertc pübf icc interno "

Dê-se ao artlgo 301 do Pr-ojete de rcnst.ttutçac do Re1ator

da ccmssãc de Srstenatrzeçãc, a seguinte redaçêor

Constituinte Oeputado RENATO JOHNSSON

r.r .L~MÁ.'o/~C..'.s.lo/l~.C~..' •• .Io

EMENDA lP12550-2

"A promoção ao aleitamento materno 'deve ter lugar de des
taque na política de nutrição e alimentação de cada pais para asse
gurar a saúde da criança e diminuJ.r as taxas de morbldade e mortali

dade infantis" (CARTA DE PORTO ALEGRE, 12 CONGRESSO PAN_AMERICANO DE

ALEITAMENTO MATERNO-RS-MAIO. 1985)

O alel lamento eraterno e prática natural e fundamental da
vida humana. Nada e nlnguem devem modificá-la É alimento e amor pe!.
feitos, vínculo e segurança nos primeiros meses de vida". (CARTA DE

PORTO ALEGRE).
O alei.tamento materno tem slgnificâncJ.a soela! e econômi

ca única à nível da sociedade e um valor pafco-scc i e.t ímpar a nivel

do indivíduo.

E-xiste um Código Internacional da Organização Mundial de

Saúde e UNICEF', estabelecendo padrões mternacfcnars nfrumos , ao

que devem seguir todas campanhas de leite artificial infantil

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o seguinte artigo nas Disposições Tran 

sit6rias do Projeto de constituição. da Comissão de Sistematização

- • A violação publicitár:ia à pratica do aleitamento materno

é compro.vadamente nociva a quaisquer interesses da promoçào e ore-
• servaçãc do bem-estar social.

Art - Fica assegurado a efetização dos substitutivos

das Serventias Extrajudiciais, no caso de vacância dos ti tulares ,
desde que investidos na forma da lei, contem mais de dois anos de'

investidos na condição de Substitutivo na mesma serventia, na data

da Promulgação desta Constituição.

A presente emenda tem em mira proceder a algumas modificações I,!!!
presclndTveis na disciplina que o Projeto da Constituição prevê para o dlrel
to l ndl vrdual de propriedade

No que concerne ã previsão constl tuclonal destl nada a regulamen
tar as condIções de exercfclo do direito de propriedade, Inclusive com rel.,!
ção às questões da preservação do MeiO ambiente e dos recursos nat~rals (a •
letra b do Projeto). se está a propor para o dispositivo uma redaçâc que
comproj;ietlda com os prlncfplos da função social da propriedade, logre conci
liar os Interesses da progresso com aqueles da proteção ambiental, que harli'2
nlze desenvolvimento econômico com a Indispensável conservação da blosferaem
que vivemos Dentro dessa perspectiva, a letra.,! desta enenda ao Inciso XIII
proêura encontrar um ponto de rnnlor equr l [br-r o entre esses Interesses ant~.

gônlcos, ulIla vez que o Projeto prete!:lra, em~exagerada medida, as necesslda 
des eccnômcas em prol das preocupaçces ecologlcas lIa proposta ora veicula
da condlclona-se o exercício da propriedade às eXigências mínimas de con5erv~
ção dos recursos naturais e de proteção do meio-ambiente. Já que as_atlvlda~
des econômIcas de regra Interferem na natureza, deve se propugnar nec pela
ausência absoluta de alterações anblentals, mas sim que esta exploração da
natureza pelo homem se faça de maneira ordenada e bem dimensionada, sem agre,!
sões desnecessárias e predatórias Daí sugerirmos, como cr-l têr-lc aferldor dos
Interesses em jogo, a fronteira das exigências~ de preservação ccc lé
glca.

Passando em seguida ã questão das desapropriações, entendcecs de
consolidar os dispositiVOS anterlores (letras a e d do Projeto) numa única a
t Inea onde todas .1S exprcpr-l açces , rresno a dos-bens de produçãp, ficam sujei
tas ao mesmo regime jurrdlco' elas cabem nos casos de utl\ldasie pública ou de
Interesses social, scndo sermre condicionados ã préVIO e [us ta IndenJzilkão el'l
dinheiro. A justificativa da mcdl fi cação é lógica e funda-se na Isonomia jurl
dica: onde as situações são substancialmente Idênticas, deve ap tteee-se o mes
trO trataeentc normati vc,

o elevado estágio de complexidade atmqtdn no desenvolvi

mento ctentrr-co e tecnctcçtco extqe a aplicação de vultosos recursos, tntereçãc
com patses mdustr-tal taedcs e aproveitamento de ccnhecrmentos cumulativos atra

vés de uma Slnergla de trabalhos já elaborados por outros centros de pescurses
e desenvolvimento que Já arcaram com os ônus do p'rcne'i r tsmn, I

As hcstf trdades ao ceprtat estrenseirc têm provocado d1fl

eu'ldedes no retectcnapentc exter-tcr-, êxodo dos lucros antes aqut remvest rdos e I
paretizeçac na entr-ada de caprtat de r-rscc,

O ceprtal estrangeiro tnvest.tdc no Pais, tal qual o naC10

nal , gera empregos, paga tapcstos e est unr'la o eperecuaentc de um sem-número de I
novas mcüstr-tes de pequeno e médm porte

A fcrmu'leçãc proposta permrtu-ã a concessão de est.rmctcs
ao caprtal nactonal sem entretanto afugentar o capltal estrençetrc, tndtspensé

vel ao desenvctvuaentc do Pais

-<,
A atuação no Pafs de empresas de cepa te l estrangeiro POSSUl

doras de tecnutcçre de ponta, longe de ser um risco. é uma forma r-acional para

abreviar o ciclo de obtenção do ccnhecrmentc ctentfftco e tecno16gico e garantlr

a obtenção de novos ccnhecrmentos ,

rr-;~~~'~

fr'2;~'~J"81J

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

PLENARIO

EMENDA lP12547-2
ê'

JUSTIFICATIVAS

1~
Art JJ( - São direitos soclais dos trabalhadores urbanos e

rurais, ~de outros que visem a melhox:ia de sua condição soci31

'"XXVif....... "'aranUa de assis tencia, pelo empregador, aos filhos

e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idaoe,
em creches e pre-escolas, nas empresas pr1vadas e ór;Jãos pCbl.:.c.Js

No novo perfil do Inciso XIII que elaboramos tallbém eneencencs ccn
ventente Introduzir a Inovação constante da alrnea oS desta enenda It razãode1.
ta sugestão repousa em que não sorrente as hipóteses de desapropriação devem ser

~~~:nid:d: t l~~~ ~~~ah;J;u~~;u~~e~:~~~a~~oC~::t~t~~a:~' p~~ I~~~~;o~~: ~e~~~;
~~~i~o~~~1 ~:I ~~s*lç~~~:~e:~;:i toN~ed:~~~~~~~~~~:o~ã~Silju~~~q~:~u::~6 I~~:~
dco.eeque com o preço do que vai beneficiar a todos Aq~I, come la, a I~ela I.!!.
-dissoclável é sorrente uma a de reparação, de retribuiçao pela dlmlnulçao_ do
patrimônio Individual, Aliás, a Inden..~;ação ê que distingue a desaproprlaçao do
puro e s trctes confiSCO. quando o Estado toma o bem alheio para SI. sem retrlbul
ção - exceção rara, que cumpre afastar

Além desse Importante aspecto, a garantia do direito à propriedade
sellllre se ressentiu, nos sucessivos textos Constl tudonals, de UIIranÇO exces-

~: ~~~~i~e~o~e~~~ao d:a~~~;:e.:e;~r~c~~al:~~~r~~ ~e~P~~~~id:de~~q~~~e~~o:~e-
o constitUinte que a propriedade de bens não corpóreos - os c.rédltos, por
exemplo - rrerecern tanta proteção quanto quaisquer out!OS, sem distinção As
sim. nada nelhor do que nesta oportunidade de elaboraçao de uma nova Carta, e,!
tender a garantia fundamental em foco, de manelra expressa, a todo di rei to ~
conteúdo patnllJJnlal, ao lado da jã consagrada expressão "proprledade", a que
fizeram hilbl tualrrente referênCia os textos anteriores

Convém salientar, em reforço à presente proposta. que a jurisprudê~
cla dos Trlbunals nacionais e as obras do mais autorizados estudiosos de DireI
to ConstitUCional têm reiteradamente dado abrigo às duas críticas ora formul:!,w
das. Em anbas a!õ sedes se têm enfatizado que não só as desapropriações sao
suscetfvels de justa e prévia Indenização, mas tardoém quaisquer restrições ao
direito de propriedade; além dISSO, o sentido corrente da proteção ã proprie
dade tem sido aquele mais alllll0, de proteção a direito de conteúdo econômico
patrilOOnial

Eis, pois, o alcance da proposição constante da nova alínea c
preservar o caráter social do exercíCIO do direito ã propriedade, sem porem
perder a oportunidade de reaflrmáwlo e rrelhor assegurá-lo contra os atos
do Poder Público. eventualmente restritiVOS do direito indiVidual

De resto, no que tange à norma espeeff1ca das desapropriações
urbanas (letra c do Projeto). esta errenda não Introduziu qualquer flJJdlflc.!,
ção (vide letra-~ desta Errenda).

Por tudo que vem de ser exposto, entendemos que o texto desta
emenda deva prevalecer sobre seu eqUivalente do Projeto. Com efeito, ele
leva .1S vantagens de ser melhor eqUilibrado e mais rroderno. sem descurar da
proteção daqueles lleSIlOS Interesses que o texto do Projeto propõe~se a
ensejar.

EMENDA lP12553-7 ....., --,
(lSENADDR FB"NCI Sr.Q BOII EMBERG
r.r_==:::- 'LIN.hIO/CON'U.lo/IU.CON'•• i~ _,

] e!.1i1DB·.=:J
:=J ~~;/ª~

letra d do ProJeto de co]- -
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art 12, l.ncl.SO IV.
tl.tUl.ção a segul.nte redação

o aot1vo da supressão que se está a propor é de eV1.0cnte
clareza. A regra em Matér1.a de eXTlressão do pensanento. sab1damen-

::. r:v:l~~s:M~~:oi~~-:~d:~:~émP::::.o~::~:L;:~h~:rr;:~~:::a:1::ce:~:;.
bastando lembrar. neste sentl.do, a hl.pótese do slg1.lo pro~l sS1.onal.
esscncl.al ao dcsenpenho de l.numeras profl.ssões. Ass1m, nao conven
esl..abeleccr na ConstJ.Lu1.ção a prolbl.ção~ .!:.~ do
anon1.mato. porque fl.car1.am automatl.camente lançadas na 1.1ee a l1.dadc

todas as exceções a~e a garnnt1.a da ll.b;rdade de pc~sanento deve t.2
lerar em cons1deraçao a certds Cl.rcunstanC1.as espec1f1cas. l.nCIUS1
ve todas aquelas atualMente reguladas eM lel.S ordJ.nárJ.as. Quer nos
parecer aue sendo Já assente no senso-comum o princ.i.plo cardeal co~
trár1.o ao anon:Lnato. à ConstJ.tu1ção não convém enrJ.gecer de manel.ra
absoluta esta regra, através de uma vedação ultra-abrangente. melhor
af1gura~sc. ao contrárl.o, de1.xar a questão en aberto ~ n1.\el cons
t1.tucl.onal. cOClpetl.ndo ao legl.slador ord1nár1.o. p01S, a tarefa de

~~~~:~~~: ~ae:~~i:~i~~~~las condutas ou mamfestações nas qual.s o

JUSTIFICAÇÃO

dual do ~ens:~e~ê::s:;u;;~:cIp~~:r!t:~::~e::aç::nv~::~:; I
rell.gl.osas. de l.dél.as f:LIOSÓfl.casl politl.cas, e de ideol.2.{1
g:Las. excluidas as que :LnCl.tem à violênc1.a e defendan
dl.scrl.nl.nações de qualquer natureza".

IV - A libcrdade

A presente eMenda tem em Vl.sta ell.nl.nnr a vedaGão ~
anonl.mato c:.ue hOJe cond1c1.ona o exercicl.o do dl.rel.to lnd1.vl.dual 1.n~

~art 12. l.ncl.SO IV. letra!!. do ProJeto de Constl.tul.ção.

"Art. 12 - são d1rel.tos c ll.berdadcs l.nd1vl.
dual.s l.nvl.olável.s

EMENDA lP12551-1
~ FRANCISCO ROLLEM~~;G
r.r_-.,.. .L..UOICOII'...lol'u.C~LI.do

,rr- T~~TOI:~Il'f' ••~Io,----------

fi -~;';~.; ""]

f'TiT/'~ã%J

TITULO II

CAP1TuLO II

OOS DIREITOS SOCIAIS

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

.U~."'.'~o~, ...lo',~.<o",,,.o

PLENARIO

- a sala de amamentaçao atende o bebe até a 1dade de 6 a 8

meses de vida, epoca em que o leite materno deve ser o único alimento
- a facilidade em se Instalar Ur'Ia sala de amamentação nos locais de

trabalho, favorecendo o acesso da mãe ao filho
- maior garantia do aleitamento materno exclusIvo e por consegulnte,da

saúde da criança,quando cO'lllJarada aos índices ooservados nas creches
- baixos custos, com otimos benefíCIOS

As serventias Extrajudicia1s são mcfscensavefs ao fu~

cionamento da Justiça Entretanto, vários dos seus s e rv rdor e s têm
ocupado interinamente o cargo por vários anos sem que sejam e f e t L,

vados Para corrigir essa injustiça estamos propondo a e f'e t Lvaçan

dos que exercem o cargo por vaêancia do titular, como substitutivo,

por mais de dois anos.

ACRESCENTAR "provendo salas de amamentaçáo no local de tr~

balho, no período de aleitamento materno exclusivo"

GARANTIA DE ASSISTENCIA,PELO EMPREGAOOR,AOS FILHOS E DEPENDENTES DOS
EMPREGAOOS,PELO MENOS ATE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE, PROVENDO SALAS DE
AMAMENTAÇAO 1't0 LOCAL oE TRABALHO, NO PERIDOO DE: ALEITAMENTO M~TER"JO

EXCLUSIVO,CRECHES E PRE-ESCOLAS,NAS EMPRESAS PRIVADAS E ORG.'\OS PUBLI

cas.

EMENDA lP12548-1
l:

PLENARIO

DEPUTAoO BOSCO FRÁ~NÇA
EMENDA lP12549-9

l:
l:
r.r----------.....m ......"'.----------~

Em abono à presente sugestão tem-se a mecânlca adotnda
nas Cartas anter1.orcs e na própr1.a Constl.tul.ção vl.e;ente, a qual no
dispos1.t1.VO correspondente ao do ProJeto (art 153, § 82) não menc!.
ona o probleMa do anonl.mato. Logo, a 1.novação q.ue o te"tto do Pro.:!.!:.
to pretende 1ntroduZ1r não só oarece l.nadequada do ponto de V:Lsta
lóg1CO. mas taMbém tem contra S1. o fato de v1.olentar nossa trad1ção

::a~:1.:u~~:::~l:n:o~:;i~:c:e::e~::~~~:sd~e;~~:i~::oos ~ua1.s se ~l

e.lEN11\SUBS1UfIVA

_ Dê-se ao artlgo 12, IDOSO X do ProJeto de Constl.tu1çâo a segumtc
redaçao.

':Art. 12, - são dneltos e hberdadcs md1Vldual.s lrobolãv~lS

Suprima-se o artigo 360 do Projeto de Constituição da

Comissão de Sistematização e remunerem-se os seguintes

JUSTIFICATIVA

Uma das injustiças mais flagrantes da nossa previden 
eia é o pagamento reduzido das appsentadorias e pensões aos seus

associados. que contribuiram. anos seguiQ.os com valores corres 

pondentes a valores muito acima desses benefí~ios.

Os planos das previdências privadas reallzadas pelos

org1:l0s e empresas estatais destinam-se a corrigir essa injustiça,
perm1.tindo que esses aposentados e penslon1stas recebam integral

mente o valor das respectivas aposentadorias e pensões
Assim, não se justifica que se ):::t1e 1mped1mentos, para

que as empresas e orgãos estataiS suplementem os recursos neces 

sários a efetivação dessa medida

EMENDA lP12552-9
r;:r--:---- ..".--- I ['r::,'~'B'-1~P.QB. FRANCISCO ROI.LEMBf;!ER"G'- -.J --!

___=:J pr;;;;--;-;-,J

EMENDA SUBSTITUTIVA ;;l
Dê-se ao artigo 12, Inciso XIII do Projeto de Constituição, a seguI.!!.

te redação

"Art 12 - são ~1~~~~~~.~.::~~~~~~e~.in~lv~~~~IS Invioláveis I
XIII - A propnedade ptlvada, assegurada e protegida pelo

Estado.

- O Lazer".

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se supr1ll1J.r, através da presente emcnda, o 29 período do
1nC1SO X, art. 12 do ProJeto, o qual 1nscrC\e dentre os ducHos lnrh\'1du'lls,
ao lado do lazer, a "utlIlZação Ctladora do Tempo dlsponível no Trabalho".

A razão da proposta é sllllples. De efeito, não se consegue, a tnn
pnmeiro e'Came,apreendcr o conccHo de "utlhzação cnadora do Tempo dlsponí
veI no TrabaTho" Nossa propna tradtção const1tuC1onal c o plano do Oue1to
Comparado das nações dcmocrat1cas ll'alS evoluídas não 1'l1n1str3lll, aparentemente,
qualquer auxího no part1cular E, comose não bastasse, desconhecer-se qual
quer necessldade soc1al cfe S8ll'elhante natureza, a qual, de tão scnt1da, ~lere
cesse agora ser englda ã categona de due1to constltuc10nal FJ'1 stnna não
se consegue sequer, l.dentlfl.car o tal due1to mdlV1dual a que O te'Cto do Pro
Jeto alude -
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r.T" tUto/jUn'''u~;:o, _,

COMum Texto <;anstl.tucaonaf niio deve conter d1.SPOS1ÇÕCS vagas ou desne-

cessãrras -------- aaruía ruas o nosso que ar-eaça ser dos mars e'crcnscs do
rumdo --- nrpôe-se efmunar a alusão Fmcaj, do lnC1SO X, para que nele
contenha sorente o necessârrc a nível de regra ccnstacucrcnar,

pr;;;~;:J

1:i1"j";"8"WJ

Supri!I'..a-se a alínea "d" do aecc 88 do Projeto de Constitu1. çíio

.JUSTIFICAÇÃO

l'LE'lÃRIO

E!4ENI)ASUFRESSIVA DA AL1NEA "d", IlO ARtICO ae,

EMENDA lP12559·6 ,~," --,
tJ SE~ADOR PRANCISCO ROLLE\IBCRG
r.T" .~EHlAO/ECII'Ulo/.~I~OIl...." ..,

fTU7"~SU3 LI:_-"''''''''''''- ~

Dê-se ao art. 12, inciso VII, letra S do ProJeto de
constituição a seguinte redação

ENENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP12556·1 ..". -r-t

ESENADOR. FRANCISCO ROLLEMBERG

I:J PLEN1\RIO

r;r--------__ I EICfO/.lUn"ICA ç40

fC;;;~':~

l5TJ';õfY7J

EMENDA lP12554·5 "'.. -r-t

tJ SENADOR rRANCISCO ROLLEMBERG

EIIENIIA Sl!llSTITITrIVA

~-5e ao artigo ll. íncisc VIII. letras ~~e !!.a seguinte redação

''Art. 12 - São drrertos e Liberdades 1l1d1V1clua1.5 ;J.nV101á 
vets

VIII - ACESSO A REFEREl\CIAS E INFlJRHlÇDES SOBRE A pRCl-
PRIA PESSOA.

"Art. 12. são direitos e llberdades ~ndiv~du

ais invioláveis:

VII. A privac1dade

d) li imagem priVada da pessoa, bem como a v!

da IntLma e familiar, não podeM ser divulga

das, publicadas ou Lnvada.daa sem a autoriza

ção do interessado;"

Deverá ser 3Uprlll1lda a ali:nea "d" do art9 a8 do Projeto de
Const1.tu1.çíio, tendo em va.s tu as cosequências nesascas causndas pelas ap,2,

::~~a:~r~:~~~:~c:~m a;1:::~~~sl';~~~~~~:~~~d:Q o~~~;~md: ~:~~~o~~s dez

A eposentnderau a part1r dos dez anos de trabalho, alem de
oElerar o Eriir1.o PublJ.co, llllplJ.c>3 no deavao de recursos de áreas mais~ n.=.
cess1tadas, para o page-rcnec dos proventos da aposennadorxa de andaví.duca
em condu;ões de trabalho, que garant1dos por uma zenda mensal, busc<llll; Q~

cees áreas de acrvadade,

E1.S, o lllOtivo da emenda supressiva.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO INCISO 111 DO ARTIGO 13

JUSTIFICACÃO

lUI0UUJI"'O~~lo, _,

fC;;;;;~

rrw'~;;;;J

pr;;~;'~
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TUfO/ . UI1 " lu ; l o, _,

Dê-se ao lneJ.so VII do artJ.go 385 a seguinte redação

.JUSTIFICAÇÃO

'ktq 203 - ••••••••••••••••••••••••••••••• "

S 32 - De.c.o'C'C1.do o 11"1:a7.:0 al\1d1.do no p31:ágt:afo an
tenor sem que seja sanada a omissjio , pode
rã o Supremo Tnbunal Federal edltar resõ
ltção. a qual vi.gerji , no casa concreto, ã
te que a Il'..atôna venha a ser regulada pelõ
Poder eeepeccnre",

PI.E:ll"ÃRIO

_ Dê-se ao li 39 do a1:t9 203, do Projeto de Constituição a segu1..!!,
te redaçao, a saber'

EHENDA HODIFICA'tIVA
DISPOSIIIVO EHENDADO Art9 203, § 3 0

übj emva a presente emenda aprlll'orar a red'çíio dada ao li 39.
do arte;> 203, no sentado de regular a at1V1.dade supletiva do Jud1.ciáno nos
casos da chamada "1.ncoast1.tuclol1311dade por oz::issão" do Poder cOr.lpetente

ENE.'IDA S1JBSTITIlfIVA DO INCISOVII ro ARTIGO 385

Atente-se. inclUsive, para o fato de que esta emen

da não pretende excluir o eventual d~reito ã remuneração pelo uso da

imagem pessoal - aliás, este problema não é Sequer alvo de disc:l.plina EMENDA lP12561..8
no dispositivo do ProJeto. O que se deseJa é simplesrrente restr1ng1.r ~ w:: 4V10_

o â.mbito do preceito aos limites necessãrios, de nodo que a itragem ~l!!!!AD!!!O!,!R~Fc!'RA~NC~I2.SC~O~RO~L~L!3..E'~IB~E~RG'- -J

intima de alguém Jamais seJa ve~culada sem sua permissão, mas que tll!!.! ~ Pl.ENi\RlO 'Luu"'/~oWI.d""~I'.W, ..io

bém, eM contraposição, não se precise de qualquer <JnuênCll-a para a d~- L
vulgação pública das coisas que públicas são. IUI"I'~"I'.e.~l:"

Cremos que. com a emenda ora sugerida, se 10grarJ.a

a~cança.r uma situação de equ1.11brio entt;e púb11cO x. prJ.vado, esses

dois interesses antagônicos, sempre em conflito, mas que preci~am ser
harmonizados.

A redação atual do proJeto, 'no periodo introdutóri

da alínea, condiciona a dlvulgação e a publicação da imagem pessoal

à "autorização do interessado", em observância ao dJ.reito a.nda.va.dua L

da grfwmidade

o obJetlvo desta enenãa é o de. circunscrever o a1
canca do dispositivo em questão a?s seus devidos limiteS.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre porém, que na maior parte das situações da

• vida cotidiana, as pessoas movimentam-se não na a.ntiamí.dade , mas S1m

em público, e sua Lmaqem pessoal, captada nessas circunstãncias. o~

vãeonence não há de depender de autorização do interessado para

divulgada. A "imagem pessoal" a que o texto do ProJeto quer refe-

rir, é, visivelmente, aquela iMagem tornada da lntiIlU.dade, da vida paE,

ticular das pessoas, Sendo o direito ã privacidade o poder de exclE,

ir o conbecnrenec alheio, em maa.oz ou menor grau, quanto a fatos re

lacionados ã esfera intima da pessoa e aos atributos pr-a.vadoe do seu
próprio ser, qualquer iIragem captada em crrcunseêncí.a püblJ.ca cai, CO!!
aequentiemance , fora da órblta de proteção ã privacidade.

r=;;I;;~

fuioãI8LJ

AsSlm. torna-se com..eruente mserãr as devidas ressalvas em
enbcs 05 preCe1tos, de nodc a carcunscrever o âmb1to de suas 1nc1dênc1as ã
função social que deveMdesempenhar. ,

a) S assegurado a todos o acesso às reíerênclas
e 1nfornações que a cada umdrgan respertc,
e o ccnhecanento dos f'ms a glle se üestanan,
registradas por entndades põbrrces , ll}.clus,:.
ve as EDhc~a1s e wlltnn>.$ sendo e;(~g~vel a
ccrreçao c atuaka.zaçiio dos dados, atra\res de
processo judrcaa'l. ou aônurnatratavo S1g1.10-

b) ~opro~b~clo o reg1stro 1nformá~1.co por ent1.d!.
des públ1cas sobre convicções pessoaas , ata
vrdades pol Itacns ou vide pr-ivada, salvo qu_~
do se tratar de prcccsscnentc de dados 0;10
ident1f1cados mdrvrdua'lnente , para Ema de
pesquisa e estatfstrce "

o objetavo desta emenda, vol~ada às duas pr-Irmrras aHne;J.s do art.
12 1nC150 VIII do Prcjeto , é o de rcstnngJ..r a atuação de ambos os preceatos
às 'entldailes pÜbllcas, tão-sonenro

Se, com reiaçâc aos entes púhh.cos, Justif1ca-se o a'llplo acesso
aos registros pessoais que e'crsta.re-n por parte dos interessados (lupótese da

i~d~s~~/:l~~s~~~~~~~~ th~~i:~rd~ f:i~~~), d~SIOO~:Sn~~es~ão re;~~~
dazer no tocante às entadades partcculares- Aqmlõ que se afagura , relatJ.\'a
rente â ntnvadade púbh.ca, uma sadia tarefa Erscal lzndora das ccrsas que
púbhcas são, essa rmsna prerrcgataça, face a partacuíares , cons ta.rua-se nu
ma. lndêb1 ta ingerência na esfera reservada dos demars cadadâcs e errpr€sas pil
vades,

EMENDA lP12555·3 '"'o., ~_ ____,
t? SENADOR FRANCISCO ROI _"'MBERG

''VIl - preservação e desenvolvlI'lento do úlloma ofJcJal:..'

Dê-se ao ~nC1S0 lI! do art1go 13 do Projeto
jie Const1tu1ção, a segu1nt-e r~da'Ção

"lU - Fundo de Garantia do Tempo de Sernço

qu,e só podera ser movimentado quando despe

d1.do o empregado sem que llllJa COllUHldo JUs

ta causa, por ocas1ão de sua aposentador11l,
em razão de sua morte e para aquis1ção de

casa própr1a."

EMENDA lP12557·0
(l SENADOR FRANCISCO ROLLEH;~~~

PLEN1i.RIO

EMENDA HODIFlCATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO. Art!? 127

Dê-se ao art.9 127, do P1:0Jeto de Const1.tuição, a segu1.nte r.=,
dação'

JUSTIFICArÃO

o que deve ::er preservado é o l.w.omaofic1al para que haj a a
lna10r .umfomudade poss1.vel no falar e no escrever do povo brasJ..1euo, em
todas as regioes.

As línguas mdígenáS e os tenros region31s devem ser cult1va
dos pelas respectlvas ccmwudades. mas sem âmb1tO nac1onal.

FY;I~;°---:J

fGli~~7El
,,,,,,,,..,, ..~o --,

EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO XIV, DO ARTIGO 12.

PLEUÃRIO

Dê-se ao art1go 12, 10Cl$O XlV do Projeto de Constlt.uição, a
segU1.nte redação:

TemS! ver1.f1cado, moder-namente. Ul'l.1l tendênC1a m;1rcante de
t!l.butar a transm1sl:ao da herança de maneira part1.c:ulacrnellte 1nl:ensa, ten
dencJ.a. <:!stn a que mio t;IIl bcado alheio o Brasl.1, sob o argumento b5S1CO de
que este t1pO de sanho e auferzdo seM qualquer esforço ou atIVIdade p1:0dut1.
va. Da! se just1hcana, a part1.r dessa ôt1.ca, U:ll tratamento f:l.scal jundT

camente dife1:en='1.ado -mais rigoroso - para as her:InçllS, cOlllParat:IVall:ent;
COlll- #,s I:ransferene1.35 de propriedade .l!l!ll~.

Todav1.a, coasl..det"d'iões deste tipo não pareeem fo'ttes o ba~
tante para Justificar qualquer quebra de cOe1:ênC1a no pr1.ncíp1.o fundanentaL
qu~ as!l!gura a t.odos o ~1re1to ã propnedade. o qual tem na herança uca das
ma~s tIp1Cas tniln1fest!çoes. De mais a tr~a!, a visiio exclUS1.vatrente precon
c:e1tuoSa da trans:lI.1ssao de bens por sucessao~ rlDl'tis e absolutamente
falseada. Bllsta t"ecordar que a transmissíio de be.!!s~ cond1.ção, const..!:,

XIV'- A sucessão heredItãna. A transmIssão, ror
morte, de bens ou valo1:es está SU3~nta a

~l~:;:~~~o~~~t:~ ~a~:~o::oq~~n~i~~~m1.!.

.. A Eoss1b1!J.d:de de transtntu bens~~ constJ.tu1 um
c?rolano 1nafastav;l do proprio direIto de propnedade. este u!t.1ttlO Jã pre
v1sto na ~O,!St1tUIÇaO V1.gente no seu artigo 153. li 22 Cal'! efe1.to. dos mes
mOfl_pr1.~c1.p1.0S que expl1.cam.e jUst1.fICarn o ~1.reito de proprIedade J.ndiv1.d~

aI e qu_ ~ecorre o d=.re1.to a heJ:llJ1ça, que nao passa da c:onsequência ttl3.1.$ ex
tre~ e 10g1.l:ado p::opno dUe1.to de propnedade Não li por outro mot1.V'o~
al1aS, que ambos, vem tratados em conJUnt.o, a nivel de garant1a conSt1tuC10
nal, n~s ma1S v:rindas COnst1tUl.çÕes de países estrangezros, a cItar,a Cons
t1tU1.çaO da Repubhca Itahana (artO 42), a Constituição da Republ1ca Portü
guesa (artO 62) e a Constituição da Espanha (artO 33). ~

JUSTIFI.CAÇÃO

lIArt'l 12. - são dtre1.tos e hberdades 1nd1.v1du21S 10
v1.01ãveis -

EMENDA lP12562·6
l: SENADOR FRANCISCO ROLI.EMaERG

JUS'tZPICAÇÃO

"Art9 127 - O projeto de le1. que receber parecer con
trãr10, quanto ao mer1tO,na Com1.ssâo coEi
petente será t1do por reje1.tll.do,salvo re
curso ao Plennrlo".. -

l
r..uIo.lo-/"oll'".o/c~l.ewl.. ill -,

_

[!lo'
A Constitu1.çào deverá assebur3r o recurso ao Pleniir1.o quando ~===========:::=======~

o p1:ojeto de le1. receber parecer cont:rár1.o na ~1ll1.!sào competente, sob pena
de sobrepor-se a vontade dos membros de uma Com1.'Ssao ao de toda a Casa L~

gislat1va.

PLENÁRIO

"A1:~ 112. - o., ..

I - 1nvestido na função de PrllI:eiro H1n1st1:0.
M1.rt1.stro de Estado, Chefe de HIssão Dlplo
mãt1.ca perJI'.anente. Covernador de Terrltõ
r1.O, Secretãno de Estado. do D1.Stnto Fe
deral, de TerJ:Itõr1.0S" -

JUST:IF:ICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EtIENDADO: ArtO 112, I

A invest1dura em cargo de Prefe1to, que hOje resulta de man
dato elctz,vo. bem coma em cargo ou emprego ou empresa estatal, já vedado p~
lo art9 !lO-tI.

Dê-se ao 1rtC1SO I, ào art9 112, do Projeto de ConstitUIção. a
seguinte redação:

~NDA tpt2558·8 ""'----------,1 r.rp"'·IO'''O'--=f ~ENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG . C.- _1

r;r----------"""""''',...','----------,

I
I
I'

JUSTIFICAÇÃO

o Fundo de Garantu do 'fempo de Set'V1ço.

ser 1nst1tuído, ve10 pJ.ra f1car p01S, em torno dos depõs1tos,f01

cTlado todo um progra:n:l hab1taclonal de carater permanente. Su
primi-Io o subst1tu1ndo-o por out.l'O. sem os contornos de tal pr2,
grama é utOp1a. Além d1S50, 05 dCpÓS1tOS eX1stentes nas con

tas vJ.nculadas constltllom patrimôIl10 de seus t1tulares: os trabi!

lhadores

Ao ser cnado (Lel. n V 5107/66) o que se pre

tendeu foi garant~r ao empregado desped1do o receb1.mento de uma

_ 1nden1zação por t.empo de .serviço, mesmo ant.e qualquer l.nfortún10
da.empresa.

No entanto, ao posslbllitar o recolhlmento an

tecipado e parcelado da J.ndenização.a leglslação do FGTS el:l.llunou

um fre10 lnlbldor de despedimentos lmotlvados, prop1cundo a que

os empregadores, com mals faCll1.dade, pudessem utllizar seu dlrei

to ,potestatlvo de despedir

, Por outro lado, os prôpr10s trabalhadol'es, fr~

~ quentemcntc. desejam ser despcd1dos. para poder levantar os depósi

tos eX1stentes em suas contas vinculadas.

A instabil1dade no eMprego tornou-sC! total. o

trabalhador .rão pode contar COrl o emprego p01S, por qualquer mot1

vo,' ou meSmO sem mot~vo, pode ser mandado embora, o empregador não

pode contar com seus empregados. 1nteressados em sa1r do eT'lprego ,

b para.. receber a 1nden~zação.

Nada: obstante. mant~do o recolh~I'lento antecip.!
do da l.ndenuação, ê possível compatibllnã-la com um reg1mc de

garant1a de emprego.

Basta que se outorgue a estab11ldade relat1va

~u garQ.nua de ~mprego, pelo qual só possa o empregado ser d1spen
sado ante o cocetlmento de Just:a causa, por 1nadaptação a() t:raba
lho ou por raz;ões de ordem técn1ca ou econôm1.ca

Afasta-se o defe1to da. exceSS1va movlmentação

de contas pela llm1tação às h1.póteses de despedimento sem Justa

causa, nas h1póteses de ext1nção do contrato por morte ou aposent.!!.

dor1.il. e para a~u~s1ção de morad1a.
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- a grave crise econômica que aflige a Nação torna de

todo inconveniente o desvio de recursos públicos pa

ra empreendimentos que podem ser procrastinados, co

mo O determinado neste artigo, sem maiores danos pa

ra o território em causa ou para as respectivas pop,!!

lações.

Estados, enquanto persistir o Quadro critico que caracteriza

atual conjuntura econômico-financeira do país

Não escapa à lucidez dos nobres Constituintes que o

custo desses empreendimentos são sobremodo vultosos e, portanto,

incompatíveis com as políticas, en andamento, de contenção dos

gastos públicos, de saneamento do erário. de controle à inflação,

de redução da dívida interna, do enxuqanentc das despesas alimen

tras mais, todas elas respondendo ao desafio de ordenar o caos

econômico-financeiro em que se engol teu a Nação

JUSTIFICAÇ1i.O

Por todas essas razões, cremos não apenas justa,

quanto imperativa a medida propugnada pela Emenda sob exame.

- a medida cumpre encaminhada, no rrcrentrr oportuno f por

lei ordinária e não por mandato constitucional,

Não lhe caberia, jamais, concorrer para agr,!

var 05 problemas sócio-econômicos desta atribulada Nação, o que f,!
talmente aconteceria, se os Constituintes, em cujo bom senso co.,!!

fio, aprovassem, temerária e impensadamente, a criação de

Estados.

A Assembléia Nacional Constituinte foi convoc,!

da para consolidar a transição institucional, restabelecendo as

normas do Estado de dueito e talhando para o país uma Constituiç;Io
sábia, duradoura, à aI tura dos novos tempos sociais

Suprimam-se o art. 441 e seus parágrafos.

JUSTIFICAÇÃO

Suprimam-se CJ artigu 439, seus incisos e par.!

ção brasileira,
- desviará recursos a serem destinados à solução de proble

mas bem mais prioritários,

- oferecerá ensejo à nomeação de milhares de funcionários

públicos quando ninguém ignora que o excesso de funcion.!
rios é uma das causas mais Flagrantes, da penúria dos
Estados e da ioeficiência .da máquina da administração p.Q
blica;

- atenderá a interesses, e ambições de poucos, nada represe.!!

tando para os reais 1nteresses da coletividade,

- poderá concorrer para a desestruturação da secular harm,2.
nia ~ integração política, cultural e econômica de impo.,;:

tantes segmentos comúnitários deste País.

Ente!1do que os Territórios Federais de Roraima e Ama

pá, mais' cedo ou mais tarde, devam ser transformados em Estados Fe-·

derados.
Não obstante, sustento a inconveniência e inoportunid,e.

de dessa medida, na atual conjunbuxa , pelas seguintes razões:

Ante o exposto, quero cxer que os nobres Constituinte

darão o devido acolhimento ã presente Erenda Supressiva.

Qualquer cidadão que dedicar um lapso de seu

tempo à análise dessa proposição concluirá que ela é inoportuna e

inconveniente, sobretudo pelas seguintes razões.
_ elevará, de muito, a já insustentável d!vid.a interna do

pais;

- anulará todos os esforços já empreendidos e, mais os que

ainda deverão ser intentados, para conter a danosa infl,!

grafos.

.. ~ com fundamento nestes pressupostos que prE.
pugno a supressão deste inoportuno artigo.

EMENDA lP12569-3 ..". ,
tJCONSTITUINTE ANTONIO FARIAS I cr=.'~':~

I rç-;;;Jn]

EMENDA lP12570-7
tJ Senador Constituinte ANTONIO FARIAS

r.tJr----".?Tile,...f1,---,tÀ-;:-Iv-W-_-'·I...'O/.OU .. ol.'.U•• O~I •• lo
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~ mais do que justo seJa o ?roorio Estado a iniciar o orocesso

nesta formulação constitucional, além do mais sem ônus, pois não h~

verá pagamento de benfel.torias e de titulos da divida agrária.

§- Serão, Drioritariamente, oojeto de refOrma agrária as terras

ill\9rodutivas pertencentes á Unl.ão, Estados, Municioios, Territórios

e Distrito FederaL

As rrunorias partl.dár1aS não deven cont1.nuai! a merecer tra
tamento impedl.tl.vo da sua atuação e conseqUente crescl.mento

Acrescente-se ao artigo 318 o seguinte oaragráfo:

A presente Emenda é mot1.vada. tão-sé, pela necess1.dade de

os :pequenos part1.dos não se virem cerceados • .lmped1.dos. por con

SeguJ.nte. de amplJ.ar os seus quadros. e. f1.nalmente. lançados da
d1sputa elel.toral

EHENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

TUTO/'~ITI,...ç;;~ ~__---,

supcame-se o § l° do art. 29.

Previsto no item IV do Art 86, o regime único para o

pessoal dos serviços públicos determina uma ãmpcsaab i Hoaoe fátl.ca

de provimento de cargos e emprego I nas agências governamentais. SJ.

tuações de emergência, como as crases c Ic.lacas que rec.temen a ação
imediata do Estado, não pccerIen ser obviadas, mediante a ágil mobi

lização de força-de-trabalho adicional ou adequada. Exemplos disto,

as emergências das secas. que bem conheço em meu Pernambuco

O Estado é o gerente maior da Sociedade Por isso, de

ve munir-se de instrumentos que garantam sua atuação rapida, eficie.!!
te e e t'Lcaz j não pode auto-manietar-se e refugir, por isso, a suas

funções ébv Las ,
No antanho, e para contornar esse 6bices, oispunha o

Grande Empresário dos instrumentos plásticos da lnterinidade e do

extranumerárIo mensalista. 00 mesmo modo, a empresa privada conta

com 05 inst1tutos do diarista de obras e do part-tlme.

Pervagando caminhos Invios, o Estado brasileiro tem r~

corrido a subcontratação de mão-de-obra-ao arrepio, até, do Direito
Social _ às empresas locadoras E o tem rea to , até,para pessoal "e~

pecializado". Di tos cidadãos têm, por isso mesmo, limitados seus dl
reitos sociais, excluidos que são dos benefícios .ms t Ltuc í.cnaas de

que as agências governamentais, sempre mais sensíveis aos di re i tos

laborais, cumulasse seus servidores.

Procurando corrigir essa deseconomia e associalidade,

o item XXVI do mesmo Art 13 elide o persuss ívc legal vigente-Lei nQ

6.019, de 3 de janeiro de 1974, proibindo a intermediação do traba

lho. Na esteira o faz dos sociólogos do trabalho que consideram a

força-de-trabalho bem próprio do trabalhador, que dela deve dispcr ,

de modo ineludivel. ~-
Minha Emenda propõe dar o salto qUalitat1vo~e

ção da unicidade da função pública e da equanimidade de sua aquisi

ção pelo trabalhador (vnâc-produt Ivo") do Setor Governo, sem compro

meter, por outro lado. aquela mobilização emergencial e incontornável.

Ao não assegurar qualquer direito imanente ao oesempg
nho eventual da função pública, quero elevar de nível a disposição
de efetivo distrato, ao fim do período, ev.í tandc-ee a remanescência

de fatos administrativos que se oponham à Le a

O dispositivo oferecido por mim tem, finalmente. o 02.

jetJ.vo de acentuar tendêncae à per-equação no universo do trabalho,

levando a assemelharem-se as relações sociais de produção I no campo
privado ou público Assim é que bate como a letra "c" do item I do

Art.l:3, que diz respeito aos "d.í r e a t cs sociais dos trabalhadores uf.

banos e rura i s",

b) A ascensão funcional fica assegurada, através de

promoções ou de acesso, mediante avaliação Interna que a lei de f i nf.r

UITO"~!T"'.lçb -.

JUSTIFICATIVA

tJ PLEN1'i.RIO

EMENDA lP12567-7 m'":-- ,
(:J SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG

EMENDA lP12566-9
• Senador Cons t i.tuarrte AUTôlfIO FARIAS

r.r-------.U~..IO/.O~l1do/.~.'OUJ ..... _,

r.r UITOI.U.TI'ICA;;;O ---,

EMENDA lP12568-5
tJ Senador Constituinte ANTONIO FARIAS

er;:';';~7;U

~iiíiff\l
lIITO/j~tll'",lçb

Suprime-se o art 366 da Seção IlI, da Assistência SE.

cia~o Projeto de Constt.tuição, da Comissão de sistematização.

~...l.1Í,"i.<.t&.. li,

"Art 267 - As empresas de pequeno porte eco

nônuco , ass rm de f.rm.das em Le1 Complementar

Federal, gozarão de asençêc de todo e qualquer rrn 

posto anc aden te sobre a sua a t i.vrdude , lucro,

rÔÕvImento econômcc ou rece i ta , bem como

terão redundas suas obngações admrus t ra tj

vas ou burccrãmcas , de forma a mccn c i va r

sua c r ruçãc , ans talação e desenvol v r mcnto "

ção a segu m tc redação
Dê-se ao a r t i go 267 do Projeto de cons ta rur-

Pretender financiar as ações governamentais com recursos
do Fundo Nacional de Seguridade Social e das receitas dos Estados

e Municípios, será sobrecarregar as suas arrecadações que já insj!

ficientes para atender as suas necesS1dades.

hMLNUA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 267

tUl um poderoso mcenmvc ã produção e ã acueuteçac de raqueaas por patt.e
dos el.dadãos. Nemmesmo devem ser esquecadas as suas vantagens quanto às
pupulaçõcs de baaxa renda, onde o du'c1.cO ã herança vlabllua a transferên
ela, aos Cl.tulares de d1.rcltos eucessêmcs , de pequenas poupanças penosancn
te amealhadas por chefes de fanihas ao longo de anos de trabalho e esfar
ços , A sobrecarga trlbutâr:l.<l nestes casos, a exrscae , acaba por ccnsumí.r' ã
tnaJ.or parte do prõpno pecii l.ao objeto da herança.

As mcro-cmprc ses são ..o e s t âg ao ru rcm t do!

econonu,a p ru vada e empregam um grande número de mão de obra no con 

Junto de seus es rabe Iecinentos ,

vâracs países evoluídos Jã perceberam a rm 

por râncm dessas empresas de pequeno porte na sua econosua , e aSS1m

os mceut rvcs , mcfus avc a nível cons t i tuc i ona I

A proposta sobre o assunto. con t i da no proJ.Q.

to. não atende aos anse Los e noces s adadcs da nação. rc l a t rvamen t c ao

seu dc senvo Ivmrcntc cconônnco A redação do ar t i gc 267 do pro j e tc

não ê eutc-ept rcâvef , eantendo-ue apenas como uma norma pro gr-ané t i ca ,

relegando para a Leg i s Laçâo subvcons t atuc i ona I a de f m i çâc e regula _

ção da maténa, mctus rve quanto ã prõpr i a subs tâncau

A presente propcs rçãc vasa, P01S. elevar a
nível cons t a tuc i ona I o i.ns t r t.uto da mcrc-empresa , de forma a tornar

obrrga tõr ios 05 seus beneEf ca os , eV1tando-se como 1SS0 que l eg i s La _

çõcs casufs e rcas , como a da subs t xeuaçâo t r rbu tfir-ra , venham onerar til

da re tamcn te tuas empresas, d1f1cul t a ndo , portanto. o desenvol v rmcn to
CCOnÔl'llCO do ür as rJ.

A enenda é apresentada de maue r ra a que as

macroemp resns Eaqucm completamente arnunes a rmpcs tos , e não a taxas •
ccn t rcbu rçôos e emoLuncn t os , é dentro da amun r dade dos iapcs t os
at mge aqueles quo rcca i am sobre a a t i vr dadc dos empr eend rmen to s , co

mo é O caso do IR. do IPI, do IeM e do ISS. Os dcma i s i.mpos to s qu

l.nc1dcm sobro o patnmôUlo não sJo alcançados pela rcgrJ. 1Sol11:10na1

asslm comaesta tambem não at1nge as contr1bul.ções paraf1SC.l.IS. cntr
elas J. prev1dencliírla.

No entanto, nada obsta que a le1 complementaI

que regular o assunto venha conceder outros lncent1vos não menC10na

dos pela Const1tulçiio, o que não pode é conceder menos do que aquele

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇAO

Dentro desta ultlma peespeccava e que se anaer'e a presente .!:.
menda mod1.flcatlva ao arco 12, 10C150 XIV do ProJeto. üsee , com efei.cc , pa
rece ter optado pela Lanha de avah.açiio oposta, ao refer au-ae ã unpos1.çâo 
de "embutes" (e não somente o m-pos cc de transm1.ssão • ) e ao mencaona'r ,
vagamente, a aplicação do "prl.nCLp10 scerat da dl.str1.bul.ção da renda e da
eaqueza", Cremos que 11 sugestão veacufada nesta emenda, se-a ell.M1.nar a 2:
dCl.8 da tnbutação da he'rcnça , evi ta-c rascc de mültl.plas tnbutações, of~
recendo, em ccnsequêneae , melhor proteção ao duel.to rndavrdual, de prcpeae
dade que reclama. tutela através do presente d1.sposltl.vo. -

Este o escopo da presente emenda, que dev1do
ao seu elevado obJet1vo sÓcl.o-eCOnom1co merece o apolo de todos
const1 tU1n tcs

EMENDA lP12564-2
tJ Senador ANTONIO FARIAS

';MENDA lP12563-4 ..,," ~.

tJ SENADOR rRANCISCO ROLLEMBERG

Ao item Il do Art 86 do Projeto de Constituição, of

reço a seguinte redação modificativa.

"Art. 86 - •••• • •••••••••••••••••••••••••.•.••
1) ••• •••• • •• • •• • •• •••• • ••••• •• • •••

lI) A primeira investidura em cargo ou emprego efeti

VO, em qualquer agência governamental, -incluídas as at1v~dades econô
micas do Estado, dependerá sempre de concurso público de provas, ou

de provas e titulos
a) Exclue-se dessa exigência ~ contratação 'de pessoal

temporário, de necessidade públ1ca, por prazo nunca superior a no

venta dias, sendo 05 ordenadores de despesas ;públicas determinado o

distrato obrigados a fazer até o fim do pedodo, sem outra obriga
çDo que a da paga exata

TíTULO X

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Acrescentar onde couber.

Art. - Não serão desmembrados nem criados Esta-

dos. e,nquanto perdurar a crise econômico

financeira el'l Que se encontra o pais

JUSTIFICACli:o

Visa a Emenda que ora submetemos ao exame dos Con,!

tltuintes a tolher qualquer iniciativa seja do Executivo, seja do

Legislativo, voltada para o desmembramento ou criação de

EMENDA lP12571-5
tJSenador' Constl.tuinte ANTO:~~· FARTAS

rrr- n ..To/'"....,~lçlO

Suprima-se o art. 1J3B e seus paráBrafos.

JUSTIFICAÇÃO

A Assembléia Nacl.onal Constl.tU1nte foi convocada para
consoll.dar a transl.çâo iI!stituoJ."cmal. restabelecendo as nornas do E;::,
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PLENARIO

Nada :nais justo.

EMENDA SUBSnTUTIVA

PLENARIO

EMENDA BOD.IFICATIVA

DISPOSITIVO E!-1ENDADO: Artigo 424 do ProJeto de Constituição

Dê-se a redação abaixo ao Artigo 424. com
a supressão dos artigos 425, 426 e 427, nos terros do Art. 23 ,

§ 29, do Reginento Interno.

"Art. 424 - Os indios tên direi to ao uso
e ã posse das terras que ocupam e ã pre

servação de sua organização scciat , seus

usos, costumes, linguas, crenças e tra

dições, conpet:Lndo à União a proteção des
ses bens, por mea c de órgão próprio.

§ 19 - Os atos que envolvam interesses
das comunidades indigenas terão a partl.

cipação obrl.gatória de órgão federal

próprio e do Ministérl.o Público. sob pena

de nulidade.
§ 29 - A exploração das riquezas minerais

em terras l.ndigenas obriqa ã destinação

de percentual sobre os resultados da lavra

em beneficio das COMunidades indígenas e
do meio-anbiente, na fort"a da lei."

EMENDA HODlFICATlVA

JUSTIFICAÇÃO

As garantias instituídas na presente enen
da, entre as quais se destaca a obriqatória interveniência do Hi

nl.stério Público, a fiM de impedir qual.squer lesões aos interes 

ses das comunidades indígenas, atende aos pressupostos de tutela
integral dos d~rel.tos dos índios e assegura a exploração nl.neral
nas terras que ocupam, sem ferir esses direitos.

Ao invés de expressões inócuas, como "direl. tos

originários". de impossi.vel aplicação prática, a emenda uti1:Lza

termos consistentes, a fim~de explicitar e gara'ltir os direitos

indi.genas. COM UMa redação l.nsuscepti.vel de gerar controvérsias.

Por serem tautológicos. propugna-se pela supressão dos Artigos

425, 426 e 427 nos termos do Art. 23. § 29, do Regirento Inter-

EMENDA lP12581-2
tJ CONSTITUIIlTE LEVY DIAS

.:xJSTIFlCACAO
A irrvoidade_e_im!!olablhdade.do neooetc.oe Vereadores, _ .pcr

suas opiniões, palavras e votos, deve ser extensiva à circcnscrtçãc da capi

tal do Estado e Capital Fedaral, e por ccesrãc dos congressos da categoria,

írdeoendenteeente de jccefidade, para U!'l melhor oese-cermc de suas funções

Legislativas.
O Vereador, no exercício e cc-crteeotc de suas atribuições,

extrapola, necessária e ohr.lqatnr.ías-ente , a ctrcmscraçãc do Município que
representa Ele busca recursos. apoio, subsfdacs , na Capital do seu Estado,

na capital Federal. e nos congressos da ceteqccre, o que não se Faz sen a

emissão e defesa de ccmíões, palavras e.vetes•••..
A garantia de pienas condições para ur'l8 arcre atuação e de-

sempenhodo Poder Legislativo, em todas as suas instâncias,é em dos grandes
anseios do povo bras:L1eiro. Por isso, proponho e defende , com convicção, a

inviolabilidade do nandatu dos vereadores, conforne acíoa descrito.

o direito e o dever de julgar. com base não em elelltentos sub
etivos, mas na lei. estâ adstrito aos que, conhecendo o universo cOl:lpreendido pelo

direito objetiv.c;>. possam aplicar a exata interpTetação legal ao fato julgando.

o juí1!:O classista. seja na primeira, como nas instâncias supe
riores, tem sido 1lI0tivo de atravancamento da máquina judiciária trabalhista, qua'ldo

'não serve a·interpretações dúbias ou ã subserviência pura e siI:lples.

Seria desejável que esse juí1!:O laico pudesse atender li. deman
da de justiça que delé se espera. Não e assilll e a história, como a prãtica do dil1
a-dia o comprova

Assilll. nada mais justo do que permitir. sim, que os trabalha
dores e patrões escolham seus juízes, mas que estes sejam pessoas aptas ao ofício ju
dicante, contribuindo para celeridade doa processos. -

Países mais desenvolvidos tem condados e comarcas que escolhe
seus magistr~dos em eleições diretas. Não ii novi~;.dl;!: Que o Brasil persiga um modo

is consentanco com os novos telllpos para aplicaç'f0 da jus~a que todos queremos.

"5 H! - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de de~es

sete Ministros togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, sendo'

a) Nove escolhidos dentre juízes de carreira da llIagistratura
do trabalho es>::olhidos em eleição direta pelos seus pares;

b} Tres entre advogados indicados em listas tríplices pela
Ordem dos Advogados do Brasil;

c} Três entre membros do ministêrio público indicados elit e
leição direta entre seul': pares;

d} Umjuh, advogado ou llIembro do ministêrio público escolhi
do pelas Corlfederações patronais,

e) UmJuiz, advogado ou t:leabro do tlÚnistério público escolhi
do pelas Confederações de trabalhadores

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o 5 12. do artigo 212, pela seguinte red<:u;ão

Seja alterado o artigo 214. ~. para a seguinte redação'

"os juí;o:es classistas. escolhidos dentre advogados, jt,,{:es
e 1llelllbros do llIinistêrio püblico COIll base na Região pelas federações sindica's;"

Altera-se, em conseqUência. o artigo subseqUente, 215, que
ficará com a seguinte redação:

"As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas pcr
um jui~ do trabalho. por Ulll advogado e por um llIelllbro do llIinistêrio público, que se I
reve;o:arão na presidência do colegiado, sendo que o jui1!: será no:neado f" lo Tribunal
Regional do Trabalho e os outros I:\el!lbros escolhidos pelos sindicatos ea votaçiio di

: reta e empossados perante o Tribunal Regional do Trabalho".

JUSTIFICATIVA

r

.cOIll a alteração acima mantém-se o rigor que se deve ter COl!l.
- a aplicação da lei, que exige conhecic.ento têcnico e jurídico, sem retirar o espíri

to da representação classista, que será exercida na escolha pelo voto.

L;~~;~
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Plenário

VI - superação Õd.S ãesJ.gualãaões e éiJ.s

cr1iunações =eg1ona~S, 50c~ais,

e rel1.gJ.osas"

"Art. 372 • ---------- -----------------

gUl.nte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E'1ENDADO: inciso VI, do Artl.go 372.

Dê-se ao J.nc1.SO VI, do Art1go 372

JUSTIF1CACÃO

A emenda obJe~l.va substJ. tU1.r 2. paiavra

étn1cas por racl.ais. Na verdade. as etnJ.as Já foram, ao lon
ge ca histór~~ona1,m1scegenadas no cC'l'?lexo ntr'lano bra
sileJ.ro. Não eX1stem coro grupos estanques '\.·1nculaóos por la
ços fa.'llill.ares, cultura próprl.a e le1.s espec::ficas, ta..'lto que
as constl.tuições brasileiras Jamal.s as reconheceraJ'l, para efel.

to de consl.derã-las CO'JO re:íe!"eIlCJ.aL na destl.'lação de garant1.as

social.s e l.ndivJduais Por uma questão de cOerê'lCla e para
ev,l tar surtos autonom1stas pre)udicia1s, urge muciê'r o d1sposi

tivo, na ll.nha da er.,enda ora a::lresentada.

Como ê notórl.o. a e>.pressão et:J.~a õesig

princ:l.paL"rente grl.pcs soc::.ais vincu:;'aãos por laços ê; =2.~:::'j<i I

e cu1tura próprJ.os. Ao.longo da processo de :crr,açãc _"~C'lC>Ii<Üj
as ctnJ2.S foram a=osorV'lcas no conte:xtc geral a2 so:::!e:::a::-a bra

sileira. E isto porque, no Brasl.l, todos cs na:::J.O'1.E.~S são
consJ.deraõ'os c1dadãos brasile1ros - e não ~e;-;o::."cs ce de~erm::'na

::~e:;::a:~eA::~;~e1:::::n:e~i:t:n:~:d~~~c:O::~~t:1:~:~a::al
ã percepção de garant::.as l.ndJ.'l.J.dual.s ou socia~s. Com.éI", por I
consegul.nte, a eyclusão ob1eto da presente ei1erda.

lTo t1~rJ.to, o. 1U'etellSo.o ~ obJetável e tlois porJcJ.ú oer can
'üc no 'rut..ac-o , quando llotlCJ.á ser cconse'tuévej, uar outras ües taueçoea

quea a ccrrtc-abuaçco já. exaateut,e , quer a outra que vaube n ser ãna
htu!tla.

Dentre as ccrrtz-ãbuâçoee ccmpuãaéra.as - e porto.'lto trJ.bl.t~

rias - cera alto õee'tauo oocJ.nl,ucstoc::m-so as deataucdns ao n:Ci}J..

ou SEli'AC e ao SESI ou S~SO I as :!!rineJ.ras para. a 1'ort'açao prof:l.ssJ.o
nc't de ellllrer;naoo perc ti. J.ntilbtrie e o coraér-câo e as Se[;ll'.tlao para.

o lo::er e as f~rJ.as deaaea ncenco trab{'lhat1oreo c suas fl'.niliao. ::;6
o jweconceã.í,c ou o eectca-aenc Ilot1erá qucetc.oucc- os pccã'tavos z-eau'I-.
ueüoa que eeaea corrtxãbruçcee ven protluzinrJo :Jura o ben sccãeã, c a

prof1.so1.otlalizaçao tio i·luuotl'.l.ó.rio:J e conez-cadr-aon , Será ccr-trmeut.e
ccn'txeprcüvccrrte levar tais enpreendãraeu'toa sccãru,s à. ec-tc.nçcc r e I

parnlelonente, trnn.oícr.Lr os recurace pera o ofJ.cl.e.l üãaterm Haca o-.

I>al de Trevluênc1.a e Js:;;istênc1a Social, onde o da nhe í.r-c V'3T1 senão
deoperuJ.ço.rJo quonão ncc üesvaeõ c , e1.1 preJu!7o dos selIura.tlcs, e onde

a l'rloridm1e ccctane ser obres C! illstalaçõcs par a a burocxecaa 00
ãnvés (~r> ouoreccê (1,,!'I 1" r1!'t .. " -{ ..

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : letra!. do incl.so 111. do ArtJ.go 12.

Suprinarse da letra !. l.ncl.SO 1.:1. do

Art:Lgo 12. a palavra etnl.a.

JUSTIFICACÃO

Suprioa-se o art. 336 üc ProJeto de Oonst~ tu:Lção.

TITULOIV ~

DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

CÁP!TULO IV- OOS tuIC!PIOS

ART. 62.
Propõe-se i~clusão.no seu' inciso 11,d3 segulnte expressão
tr( ••• ) na circunscrição da capital do Estado e Cap:Ltal Fede-

ral e por ocasião dos congressos da categoria,indepem:!antemente de loealldade."

A nova redação'
II- Imunidade e inviolabilidade do mandato de Vereadores,

na circunscrição do MunJ.cípio, da Capital d:l Estado e Capital Federal, e por
ocasião dos congressos da categoria, independentCl'lente de locahdade, por
suas opiniBes , palavras e votos.

J\l~1.ificl.lÇão

O art. 336 pre1.c'lae pro1.bir que a. folhe de amdra.oe seJa.
base âe aucaüêncãa (lo qt..a1'luer ou-tr-o tributo ou contrib1.ição o.ldu
üc sCBl,r...(lo.de social.

Priliteirnt1l~ntc!, q\.alt:'loor contrl1JuJ.çõ-o t::mb~tt é ur..o. eS1'2cJ.e
(Ie trlll\1to qunud o ccnpineôrua,

I'n seeundo l,,:cr, a co'weniêl1cJ.a !lo{ler& indicar os salá

rios COrlO b0f"e ae outro tril1uto, o qt.c é irlIlOss!vel vislunbrnr 110.
ra 1.0(10 o futuro.

O asotluto é de regê''lC1a pcr lei oruinl:Í:de.

PLENÂRIO

PLENÂRIO

EMENDA lP1257G-G
I:J DEPUTADO ZHA VALADARES

EMENDA lP12577-4
tJ DEPUTADO ZIZA VALADARES

EMENDA lP12575-8 ....., ----,
tJSc'l:laor 00',:>1.1tuit1~..e ôu't ouí,c FarJ.ClS

= tUt.IJ~.l'."'.çlo

=__~---..U ••,O/."~"••O/I"••"W.. I.O

= tUl0/J".1"'•• ;.O, ~

L';;;;~

fliV'lI'!fÇl

L;~';'---:J

1'Sl~;'fl1J

tS;;;"~

I tnI"ã7ê7J

Senador Constituinte ANTONIO FARIAS

Dê-se a seguinte redação sô § 211 do i tem V do art

29 do Projeto de Constituição:

e) com tempo inferior ao das modalidades prevl.stas na

alInea c. a ser fixado em lei, pelo exercício de trabalho noturno.
de revezanento, penoso, insalubre ou perigoso

Art. 88 - •••

Acrescente-se a alínea e ao art. 88 do Projeto de Con.2,

tituição, nestes ternos.

tUfo/'.'fl•.c.çlo

A Emenda ora submetida ao criteuoso exame dos

Constituintes prespugna incluir percentual mínimo de votação para o S~

nado Federal, obtido pelos partidos políticos, como requisito para
que estes possam ser considerados de âmbitos nacional.

Que devam ser fixados parâmetros para os hns ci t~

dos.é ponto pacifico. caso contrário, não haveria como conter a prol.!,

feração de minúsculas agremiações politicas e consequente pulveriza

ção dos recursos do fundo partidário.

NIlio se exclua, porém, a votaçIlio para o Senado dos

cálculos em causa, a menos que se queira ignorar que ambas as Casas

integram o Congresso Nacional e que ao Senado cabe a importante fun
ção de representar os Estados. A Emenda, por ser justa e por ampli
ar os mecanismos de aferição de representatividade das agreniações

politicas. há de, assim espero, merecer a acolhida dos nobres Consti

tuinte.

tes termos.

JUSTIFICACltO

Stll'nflo.-se o oxt. 337 lIo :Projeto ae Constittáçco.

JUSTIFICAÇJl,o

Propol'los o acréscimo da alínea e ao art. 88, para e.2,

tender aos servidores públicos C!us os mesmos direitos que são as
segurados aos trabalhadores na alínea c do art 356, ou seja. a ap.2,

sentadoria especial. nos casos de "trabalho noturno, de revezamento,

penoso, insalubre ou perigoso".

A inser,ção desse dispositivo ensejou o acréscimo da I
da alínea c ao art. 89, para garantir proventos integrais aos serv.!.

dores cujos serviços foram exercidos naquelas condições

§ 22 _ São considerados Partidos de ânbi to nacío-

nal, e como tal gozando do privilégio de

acesso à propaganda eleitoral gratuita e

recursos do fl,Jndo partldáuo, os que bve

rem obtido, nas últimas ele~ções para a Câ
mara dos Deputados e/ou Senado Federal, um
por cento dos votos apurados ou un por cen

to das cadeiras em una das Casas do congres

so Nacional.

c) contar tempo de serviço prestado nas condições pr~

vistas na alInea e do art. 88.

Art. 89 - • ••• • ••••••••••••••••••••••••••

E acrescente-se a alínea c ao item I do art. 89. nes-

JU3tifl.N·l(~0

O lIispositJ.vo q.t.c esta enemia de:JeJ<'l 3uprJ.J,1ir llretellde

tiestinnr o protluto ae 1..0(10.0 03 contril111içõC3 30cl.('is no 'F1J.lll]O I·ncJ.,2.

l1a1 ae OCGuriclade Socl.el (c01lut), ae fornn exc1tmive e obrlgc.t6ria

({ ~Ilioo).

~ro.ta-ce ue UrJa. llosiçtio raclicnJ.. J1.16I:l aisso, nc.o se reve~

te uo no.turQ2õa b&sica 118ra ser iuseriao nurJa. Consti1;u3.çc.o.

tado de dar-e i.te e talhando para o país uma Constituição sáb1.8 , dura
doura I à altura dos novos tempos SOCJ.81.S

Não lhe ceberc,e , ]8I"'dJ.S. concorrer para agravar os pr2,
blemas sócrc-económí.ccs desta atrr-abu Lada Nação. o que fatalmente a
ccntecerc,a , se os ccns raeuarrees , em CUJO bc-r senso ccnfa.c , aprovassen
temerár1.a e ampenaada-ierrte , ~ crJ.ação de novos zs cedcs , _

Qualquer oadadac que dedacar- UM lapso de seu 'te-ipc a
aná1J.se dessa prcpcsaçâc conclU1.rá que ela é inoportuna e anccnveru.eq
te, sobretudo pelas seguarrtes razões ~ ~ ..

- elevara, de mui.to , a )d ansus tencéve t dJ.vJ.da arrte rne
do país,

- anulará todos os esforços Já emcreendados e. maas os
que aJ.nda_deverão ser antencedcs , para' conter a dan.2,
sa J.nflaçao br-aaa.Lea r-a ;

- desvr.er-â recursos a serem des t.medcs ã solução de pro
blemas b,=m maa.s prioritâr!os, • -

- crerecer-a ense j c iJ. nomeaçao de rmLhar-e s de suncaena
rios públ~cos quando n~nguém agnor-a que o excesso de
runcacnârc.cs é uma das causas r-aas flagrantes ,da pe
núria dos Lstados e da ãne racaêncae da máqul.na da ad
mJ.n...stração públl.ca, -

- atenderá a interesses e a'llhições de poucos, nada re
presentando para os reaJ.s interesses da cofet ava dade

- poderá concorrer para a õeses tcutureçêc da secular
hareoma e integração polítl.ca, cultural e eccnê-mce
de importantes aegnerrtes COMUnl. 'tjir-aoa deste País

t. COIU fundaeerrtc nestes pressupostos. que pr-opugne a
supressão des tec ancpcr-tunc artl.B~' •

EMENDA lP12572-3

EMENDA lP12574·0 ..,.., ---,
r:entl.lJcr CO'l"';tit'u:.·..Lc ..~r'rorro rJ.j'IAS

EMENDA lP12573-1 ..". __
rCONSTITUINTE ANTONIO fARIAS
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JUSTIFICATIVA

PlENARIO

PLENARIO

EMENDA lP12591·0
('IL'~co=O:::ST=ITU=Il"=E_LEV'l....:..._OIA_S _'J tC';~o~

.~tu"'"/~.~" •••,.u.~.M".lo -,~••'.-.
('I I bv0B!87 J

Supritnam-se os parágrafos 2g e )2, do artigo 109.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP12592.8
I:J CONS'UruINTE LEVY DIAS

tJ

,çio.

Pode sair todo o capItulo que neohuma falta fará ao contCxto.

EMEtIDA SUPRESSIVA

Zelar pela efetiva submissão dos poderes do l::stado e dos poderes so

cia!s de relevãncia pública ã Constituição e lis leis ê dever e dircito de todo brasi

leiro, do PodE!.r Legislativo, como representante. do povo, do Poder Judiciário, do Po

der Executivo. bem ecac do Ministério Público, dos ad ....cgadcs , dos diversos segmentos

sociais. uâ pelo menos quarenta artigos na Constituição que ,impõe tal zelo a algulll

ente administrativo. ~

dever.

JUSTIFICATIVA

Ha.i1!l um cabide de emprego agota institucionalizado pela Constit:ui-

Não será a criação de UlIl/l Defensoria do Povo, de um Ouvidor Geral.

dc um Ministério especial para esta ou para. aquela função que irá melhorar a situa

ção do povo, descrente. tom razão, el:l tantos defensores que nunca CUlllprel:1 COlI1 o seu

~ Suprima-se todo ~o Capítulo lI, do T:Il:ulo rrr, :orrt!!Ipondente aos ar
ttgos 43 até 48 e seu parigrafo unico, do Proje.to de Constitutçao.

TUTO/JUsT",~~çio--__--_-_~---,

PlENARIO

EMENDA. SUl'RESSIVA.

EMENDA lP12586·3t? CONST1TUINTE LEVY brAS

('I

Suprimatn-se os parágrafos H!, 22 e 32 do artigo 218.

m---------"''''".,,'',.,,--------__,
EMENDA SUBSTItUTIVA

JUSTIFICATIVA

Diante. deseu 'l:edac;;ãl:!-, de.ixa de.-se1:- importante a dist'!.,\ção d
diss:Idio individual ou coletivo. que seepre foi despiciendà Também não illlEortará
se o patrão for partlc>.lar, o mun::C.cípío ou o Estado, nem mesmo se for a urueo, I1ast
que o ltr!gio tenha Pl)'t objeto uma 'telaçãl) labo'l:al

Emdeseaque estará. eeepre o trabalho c seus efeitos.

Estabelecida a competência da Justiça do Trabalho. o resto é prOCessu
al:Istica parll lei ordinária que poderá atê aperfeiçoar essas questões. -

Substitua-se a redação do artigo 218 pela seguinte'

llCompete ã justiça do trabalho coJl.clliar e julgar os diss:I
dias oriundos das rclações de trabalho subordinado e as que dele deri'Vem".

JUSTIFICATIVA

~ - O povo dever formar sua consciência sobre a J1~

cessidade dI:! pnrtieipação democriiticn, pOr via partidária. oeeeeeee as beneeaes dos

cofres públicos ao sustento de partidos não é a melhor forma de incentivar essa par

ticipação- Assim também a propaganda gratuita e o fundo partidário. Essa questão de

fundos não tem sido bem adlllinistrada em nosso País, sabendo a paternalismo

~ - O parágrafo não estava claro quanto ã vigênda

lógico que, para os futut"os partidos, essa regra há de ser cumprida, valendo a e}.

eção para os atuais pequenos partidos que , pequenos enbc ca , conquistaram mandatos.

Os parágrafos 22, 32, 42 e. 52~ do artigo 29.

Projeto de: Constitú:tção. se:rão assim 'redigidos

"5 22 - são censddet-adas partidos de iílllbito nacional/I!;:'o

o ta1!;garantlndo sua inscrição nc Tribunal Supl:lríor Eleitoral, os que tlvercr:l abti

do nas últl!lllJS eleições para a cãmara Federal UllI por cento dos votos apurados ou um

por cento das cadeiras na trIesml1 Casa

llS 32 - Os eleitos por partidos que não tenham sadsfei

: to as condições do parágrafo anterior manterão direito ao mandato jã conquistado.

UI li!? - Na forma que: li lei estabelecer. os partidos Gerã

responsáveis pela própria IJlllnucencão. SUStentandO-SI! com a contribuição volum:nria de

seus filiados,

EHEto"DA. MODIFICATiVA

EMENDA lP12582-1
f!l CONSTITUINTE LEVY OIAS

('I

~ - Mais uma vee , os partidârios devem prover a m.,!!:

utenção de seus partidos. A União só deve SUbSfdIffiIs atividades produtivas pro

ria1'flente ditas As associações ôevea ser manti as pelos 'it\t:eressa.dos, sej en esper-e

ivas, sejalll religiosas, sejalll partidárias. t a articiPaçã~emoc:rãtica que deve

er preservada e não a cxi.stêncill subs1di<zdll de "!. rem1.2':õcs Po~1c.1S

JUSTIFICATIVA

m-----------"'..,..,,"",,',----------__,

EMENDA lP12583-9
l:J CONSTITUINTE LEVY DIAS p:r";;~=:J

~~J!'!J

PLENA.RIO

l ..roN"ST"'~.Ci~

EMENDA SUBSTI'I'U!IVA

A!.J artigo 12 do Projeto _ DOSlHREITO"S"INDIVIDUAIS - e seus in

cisos e letras respectivas, qUe passa a ter a seguinte redacão.

Não é de boa récnica inserir dispositivo de processual!srica na Cons

tituição. Haveria problemas como, por exemplo, o praz.o para recurso em caso de ee

eeoreeeocc no ecvre do auta de flagrante: à Casl1 legislaCiva.

tlada como a leJ. ordinãria para l:'eso1.vc.r esse ell.u{voJ:;o.

PLENARlO

EMENDA SUPRESSIVA

Supressão de todo o capítulo ItX. do 'título II - DOS DIREITOS COLETIVOS 
rtigo 17 do ProjetO

JUSTIFICA'I'IVA

A Const1ttticão deve se. ater ã garantia de direitos univel"Sals, deixando pa
ra ti. lei ordinária o que for derivado desses direitos. Só são duradouros os princ:(
pioa maiores. já que a sociedade ~stará. sendo desejável que. esteja. modific.~ndo c.
até de,alhando com o passar do tllmpo as normas ordinariaml!nte consagradas.

Assim, ao se deferir (I direito de associação, seja ela c:1v:1l, sindical, re
eeeeewe ou religiosa, a cada uma delas será dada forma e estatura, de acordo com
vontade de seus f:l.liados, da assemblé:1a.

No lll.O\ll.Cnto e.m quoe a Cons.tituic;;ão desce ;l detalhe.s eoUlQ lia 10,1 nno pode:rã e.
xig1r autorização do Estado para a fundação de sindicato" (artigo 17. IV, b) E!. !fé v
dada ao Poder Públ:l.co qualquer illte.rferencia na organização sindical" (aescc artigo,
:ínciso IV. letra b), está-se, C:OIll a dúvida. negando o princípio maior, que é a libei
dade de associação.

Por outro lado, é eeerríceeenee im:orreta a confusão entre "Poder Público"
llEstada". O Poder Pübl.f.eo pode ser exercido de lllúltiplas fo=s (plebiscito. elei
çÕes, ação do EstadO. quando reprcsentando o povo, nut:1l1 decisão judicial) e é claro
que se um grupo ou indivíduo consegue dissolver uma associação. está exercendo POdQj
público atravês do Estado-Juiz. Não deve a Constituição martelar que.relas que a le

I ordinária disc:1plinará.

I Out:co e.xe.lIlt'1.o dI!. que t.odo 1:1 ll't't1go \1 é pe'tiei'tll:men'te oispe'l\sii.ve1. e tautol
gico está ne lctra 1, do inciso IV, que afirma a livre permanência do SinditalizadOl
na ent::::dadl:!, quando já se disse nas letras aci= tfanscritas (b e c) que a sindical
zaçâo é livre Al(i!lt disso, o velho e já consagrado pdndpio de que ninguêm está o
brigado a fazer ou deixar de fazQr alguma coisa, senão em virtude de lei continua n
Constituiçiio e no projeto.

Aperfciçoa" o texto constitucional niio é repecir ã. exaustão os conceitos n
la já inseridos cm um ou em outro ponto.

"s dever do Estado garantir aos brasileiros e estrangcit'os res!

dentes em seu território os direitos aqui definidos

a) Igualdade;

b) Inviolabilidade do direito adquirido. da lei. do ato jurídi-

co perfeito e da coisa julgada.

c) l.ibudade,

d) Protcção do Estado desde a concepção até a cessação da vida

5 I!? - Nenhulllll. lei será promulgada contra os direitos estabcl,!

c::C.dos neste artigo;
2g - A liberdade físic/1 será garantida pelo habeas corpus.

3g - O direito líquido e Certo violado será garantido por ma

dado de segurança;
, ltg - Todos os dCl:ll1is direitos serão garantidos pelo Estado e

suas três formas de poder, para quem o cUlllprilllento da lei $erá dever sagrado.

JUSTIFICATIVA

:e desnecessário, na Constituição. o rol exemplificativo de

aos os dlre~tos imaginávcis. tl que se deve a'tB1'lt.a't, T\l::.S\:e. l'tlTIt.'Co, i que. ll, ~'\:>'\\sl::1.t.u:i

ção precisa retratar as obrigações do Estado para com o c:i.dadiia. A le..1 estabe1ecet'á

oa direitos deste. na forma constitucional. e o Esta o estará obrigado a cumpri-los.

Direito ii edueacão, ao bem- sear, ao credo, no trabalho são ap~

nas espécies do direito maior que t a busca da f licidade. ~Estado ga.rante este d,!

rcito e o cidadão vela pelo Estado, Esta é a ~c ita pernl1nen~.

EMENDA lP12593-6
(:J CONSTITUINTE LEVY DIAS

PléNARIO
=- rE.-ro/J"'T1.'~.Clio

EMENDA MoDIFICAtIVA

Dê-se ao § 12 do artigo 109 - DOS QEPUTADOS E SENADORES ~ a segui!!.

te redacão'

llDesde a expedição do dlplotm, os metll,b'l:os do Congt:esso Nacional ~

poderão ser presoS ou processado~s ~sem..licença prévia de sua Casa. salvo/Jjc presq'le

flagrante delitO na erime :I.nafiançavel •

JUSTIFICATIVA

A imunidade parlamentar não deve servir ii improbidade e ã prática

de crimes COllluns. caso eJlI que tal imunidade se transfoPllará elll mera impunidade.

Ao contrário, a inserção desse di.spositivo Illodificado dará tnaior

I peso ã. lei.

EMENDA lP12594·4
tJ CO'<STtTU1N'I'E LEVY DIAS

f'I

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se as seçõcs I, 11 e 111, do Titulo IV (artigos 82 a 95 e

todos os S(!;US p3rágrafos e incisos).

As expressões "no preâlIlbulo desta Constituição" (COtlO sc pude,!

se ocorrer em outro lugar): "uma grande Nacão"; "selll distinção de raC3-. cor, proce

dência, relig1.io Ou qualquer outra"; ".saúde e felici.dJ:lde" (como se esta fosse possI

'leI sem aquela), limado democrático de conviVeIlcia e de organização estatalll• "voto

secreto, direto e obrigatório" e outras que foram ~~padas são absol~talllente des'n,!

cessárias, tanto à compr~ensão de um preâmbulo e s us llmires. quanto a veracidade

que o meslllo deve llIcreccr. :epossível qUI! a substi \liçiio não 'seja a llIolhor, mas pas-

84 por tentar melhorar o que veio no projer:o•• ~ {\ \ Y

JOsnFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EME'IDA MODIFICATIVA

culturais.

o preii'mbulo passa a ter a seguinte redação

"O povo brasileiro, por seus reprcsentantes soberana[!'lente esc.!!

lhidos e reunidos cm Asscmbléia Nacip.nal Constituinte. sob a proteção de Deus, afir

ma seu propósito de construir uma Nação baseada na J.iberdade, na igualdade e. Da fra

temidade não soClente entre os naciona:Ls, tnas entre os povos.

"A feJ.icidade seri seu objetiVO permanente.

"Não haverá privilégios na distribuição dos bens materiais

Matéria de lei ordinária. NÃo se deve sobrecarregar a Constituição

com nortnas disdplinadoras do serviço público no aspecto ascenso e descenso funcio

nal. aposentadoria, venl:imentos e por ai aforll. 'Nada que um bom estatuto funcional

não possa resolver com amplo debate na catcgor1a. A Carta Magna precisa se ater aos

direit:os fundamentais do tr3balbador, seja. ale funcionário ptiblico ou privado

"Nenhum poder subsistirá sem a vontadc dos governados ou sem a

;ua partiCipação lla gestão da coisa pública

liA raaioria não prescindirá do concurso da representação prop0.E;

cional das minorias, cujas prerrogativas seriio defeodidas obrigatoriamente pelo ESt.,!!:

do.
"A pn:t será mantida a qualquer custo, desde que o povo brasi

leiro não sofra agressão. interna ou externamente, a sua forma de vida e a seu belIl

estar sócio-econôtnico, cuja defes::!. a todos os brasileiros sc :impõe.

EMENDA lP12595-2
I:J CONSTITUINtELEVY DIAS

l-!J

= m ..'''''''.. ,,''' --,

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Fj.scali~ar o desempenho da administra.ão municipal, no l:urso da ad~

lninistração orcamentária, manifestando-se perante a cãmara de VereadoreS sempre que

necessário•• e tudo isso para quê1 Qual a influencia desse Conselho de Ouvidores"

Por c.ue. os ve:re.adores pa~os pe.la 1>01>u1ação, I) Tribunal de Contas õo Esta.õo (ou do M!!
nidpio, quando houver), do Ministério Púb11.co, da Polícia, das assoclações de elas...

se e do próprio cidadão?

JUSTIfICATiVA,.

Melhor dotar o vereador da conseiencia e da obrigação de atendll.r ao

reclamo de qualquer cidadão qUe vã até a câlõ1ara Jiunici~al e O interpele sobre sua a

tuação, do que sobrecarregar a estrutura com maip um órgão abSOlutamente ineficaz e

e todo :Cnútil.

Na m-uimo, haverá economia de ellpaço na Constituição para coisas r,!.

lmente importantes,.

Suprillla-se o artigo 68. com todos os seus parãgrafos.

O paralelislIlo destina-se a fazer demagogia sem nenhum resultado pri

dco UlllCoIl.s~lho de Ouvidorcs não fará tlu1to onde faltar ou for inefiCiente a CãUl;!;

ra de Vereadores, estes, sim, os que devem funcionar COIIlO fiscais da pOIlulação.

Os regimentos das casas legislat::l.vas e de alguns ô'rgãos da admin:t.str~

cão COStUllla1ll vedar accsso no cidadão quando esee pede informações sobre a gestão da

coisa pública. llá uma flagrante impunidade ao tlgente administrativo que trata o po

vo com desdém, certo de que não haverá qualquer sanção

JUSTIFICATIVA

PlENARIO

"5 22 - Nenhum ó'tgão ou funCionário público. representante do povo ou

ente adtrlnistrativo direto ou indireto podcrá recusar inforcmções solicitadas formo.l

mente. const.ituindo a recusa crime de responsabilidade".

Acrescente-se o 5 2g ao artiso 77, logo após o inciso 11 e transfor

IIlando-se o r;arâgrafo tinico eUJ: parágrafo priltleírto:

r.r -::=__r..l0/J"STlfl~.çiO---_-__--_--,

r.r- ~UUI/'U~~111UÇ..~--__-_- --,

EMENDA lP12590·1
I:J CONSTITUINTE LEVY OIAS

r'

.~.w..,.f~owl"l:.f.u.~~W,UiQ---_---..,
PlENARIO

PLENA"RIO

EMENDA lP12585·5

fJ CO'OS""''''' "'" '''s

('I

11Todo poder emana do povo e só em seu nOllle e em scu benefIcio se

=- r.ST..'"u.r"'~.~~. __,

EHENDASUPRtSSlVA

Dê-se ao Parágrafo unico, do artigo I!?, do Projeto de Ce)J1st1tuJ.:

cão, a seguinte fOl:'W!l~

rá exercido".

suprina-aetodaascçâov_DAJUSTlCAJ..cMRIA,artlgo:2U.

EMENDA MDDIFICATIVA

r.r---- ..IT.I.un"'~.~l:. __,

JUSTIFICATIVA

DesneeeuâriJ.a colocaçiio deste ra~ espell1aHza40da JU$t1ça. baata"ldoã jU!

ti,a COSlUl:l crluV.:oraa especla1lndss e dotad:osJle reeu.r!lD$ Pl"O"l!,s,suJu espedi!co,s p.1ra" qll/.1StãO jl8"r.i~

rla. 2 ..u \Il:I 1te. que "e", pua a tonsc:ltuiçÃc C01lI outros obJetivo;, sobr~carre&.ndQ UCla Carta de Prln

d:p1t1s co-. .. tCTJPin~11J ~e det;tl,'nn.

o artigo "ó" é desneccssário e muda bastante o sentido da expre

são. Se a referencia é ao poder, como entidade, seria "O poder emaoa do povo u , Como

o que parece, pratepde-se afirmar que "qualquer tipo de poder ellliln8 do POIIOu, a for

a corrCl:a seria sem o artigo, cOmo acim1l. está. A segunda alteração é a fôrmul,!l "só

, m seu nome", p~ra dj.zer que qualquer poder que se expl:ima em nome de alguêe qu~ não

I seja o pOVO scra ilesítimo. Assim se extirpa, pelO menos institucionalmente. o aut~

: ritarisma é o poder (!Spúrio. que deriva do golpe Finalmente, suprima~se a infeliz

, ocução "com elc". pdrque o povo se presenta no poder por representantes Quanéo es

tes nno fllais atenderElm aos tcrmos do mandato. o mandantc, o povo, os trocará. 'tudo

is, e, especialmen(:e, a falácio de "govemar COIII o povo", COIIIO se o governantç fos

e UIII igual, um sellle].hante, que se ombrearia com o próprio cidadão no excrcício do p

er. ê demagogia

For derradeiro. proPõe-se o final em "seu bcnefício scrà el>erc!

do". para quc se posi>am desfazer todos os efeitos do poder exercido em prejuízo do 

povo, colllO as recenteS negociaçõ~s com os banqueiros internacionais ..
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JUSTIFICAIIVA

EI~ENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. aGI do Projeto de Constituição:

Tendo apresentado ao Plenário a emenda ns 10 357-6

que dispõe sobre a eleição direta para ücveroacor de rerr.t edr rc ,

faz-se necessária a supressão da citado otsccs rt.tvo.nara melhor a

dequação.

•• C... 0/ ..." •• 1./lo..0......0--- -,

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado :art.158.lnciso III

.JUSTIFICATIVA

Desnecessário inserir na Constituição, dí.epcsf

tive no qual se estabeleça Que o Brasil não permitirá Que confli

tos internacionais de Que não é parte atinjam seu Território.

Congresso Nacional ~efl'pre foi vigilante quanto, a 1550, sem

tal di~posit1vo estivesse contido em nossa Carta Magna.

que

r~e-'.'O/C~~'UI"/I~ICO~'""'O -'

PLENA.RIO

r;r---------"""""".."'.--------------,
EMENDA SUPREssrVA

JUSTIFICA TIVA

Por necessidade de adequação CO" a emenda que pro

põe eleição direta para Governador de TerrItórIo,justifica-se a

Suprima-se o art 444 do Projeto de ccneta tuação, aprovação da presente emenda

EMENDA MODIFICATIVA

Dispori~!vo eeencadc tnrt; 196.inciso II.§ 42

O § 4li1 ~.do art.l96,do Prcjet;c de

Constltuição,passa a ter a seguInte redaçi3o:

MArt. 196..... • ••••••••••••••••••••••••

Somos adeptos do sistema presidenciallsta de
P[ENARIO

o parágrafo urucc do art. 65, ::!o s rc jet;c de Con~

ti tu_ção, passa a ter a aeçumre redação'

EMEt.DA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 65, parágrafo único.

'------'='-'-"="'-''-==''----='==-- ----', rr;;;~""~
."..,.,"."...,."""'..,.-----.) CRio@]

EMENDA lP12606·1
('I CONSTITUINTE GEOVAtU BORGES

P
i

Governo e entendemos que o povo brasileiro já se manifestou ccntee ;

° regime parlamentarista,em plebiscito Essa a razão de aprese'1:==_11

mos a presente emenda, :om sua adequação a outros artigos do Prcje_

to, segundo modi ficações sugeridas.

JUSTIFICATIVAE;;;"'
f?#iowliPLENARIO

'~lU'lO/COYI"'C/IU'CC"'S'{o -'

r,;- rC'ClOI.un""'.ç.lo

EMEIlIDA lP12597·9
['J Cpnst!llljnt. GEOVANI BORGES

li ...•••...••...••.•..••..•..

PLEN1I.RIO

••••••'O/CO ......O/IU •• UI •• Io ,

§4"~A União e os Estados,aplicarão a

nualmente,nunca menos de cinco por cento da receita oriunda de

postos,à organização e aperfeiçoamento do Poder Judiciário.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12602·9
f" Constituinte GEOVANI BORGES

P
EMENDA MODUCATIVA

Art. 65 •••

Parágrafo ürucc - O limite da eemcneração do Ve

readores será r rxadc na Constituição do Estado r-êo podendo, e-r Q...S;!.

quer caso ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) da reeunereçãcca

Deputados Estaduais

Para que possa atuar condignamente em defesa da s:::.

ciedade, a Justiça tem que ser ccnvementemente aparelhada e seu Fu!:

cionamento aperFeiçoado. A Constituição deve es tabeâ-cer o perce-i 

tualde recursos necessários para esse fim, no caso, cinco por cento

da receita oriunda de impostos.

Dispositivo emendado :Art 44-1 § 39

o §32 do artigo 441 do src jetc de Constituição,

passa a ter a seçumte redação:

"Art •••••

JUSTIFICATIVA

Há de estabelecer-se em limite na ccnat.í turção

para o teto mexamo da. remuneração a ser atribuída aos Vereadores

Dal a necessidade da aprovação da presente emenda.

PlEN.!iRlO

EMENDA lP12598·7
l" CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

•• f"."",(~,,,,ul"(~"'I;O.'I1Õ4_-- ,

PLENARIQ

fÇF~'''''~

cç;;~'iiZiJ

§3; Até a instalação dos r r íbuoa i s Regionais

El.eLtor aa s dos Estados do Amapá e Roraima,as novas unidades conti

nuarão sob a juusdição dos r r íbunars RegIonais dos Estados do Pa

rá e do Amazonas,respectivamente n

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12607·0
f'l ücnst í tumte GEOVANI BORGES

I:
EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOA~~. ""Art. 80

D artigo ao, do Projeto de Constituição, passa

a ter a seguinte redação:

Há necessidade de alterar-se a redação do dis

positivo citado, tendo em vista que pode subsr s t Lr algum tempo após

a instalação dos novos Estados para e re t rvc funcionamento dos seus

respectivos Tribunais Eleitorais.

Dispositivo emendado:Art 160

Ô caput do artigo 160 do Projeto de cone t r tua-,,
ção,passa a ter a seguinte redação:

"Art 160_ Oeclarada proceoente a acusação .ce ;c

voto da maJ.oria absoluta elos membros da Câmara r ecerat ,» Pr e s r-.

PLEN1\RlO

responsabilidades. ficando suspenso de suas funções.

dente da República será submetido a Julgamento perante o sup re-ao

i
,estabelecer o qvc rv.." i

JUSTIFICATIVA

Objetiva a presente emenda

Tribunal federal,nos crimes comuns ou ,perante o Senado da Repüoll.-"
!

da maioria absoluta para a Câmara federal declarar procedente a e-:.

cusação contra o Presidente da República,adequando-se o texto cor! !
8 alteração proposta. i

EMENDA SUPRE;:SSIVA

Supnma-se O art. 494 do Projeto de Constituição.

EMENDA lP12603·7
I:J ConstItuinte GEOVANI BORGES

P

Art. 80 - A outorga de ccnssessões , autorizações,

permissões, licenças ou privilégios econômicos de qualquer natureza

a entidade privada, por parte do Poder Púbhco, será sempre instru

ída em processo público Tratando-se de ato do Poder Executivo, de

penderá de autorização legislativa

A emenda pretende que os atos de qualquer outorga

de ccnsessões por parte do Executívo dependa Sempre de autorização

legislativa.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMI;NDA SUPRESSIVA

suprillla-se do Projeto de Constitulç.lão a-redaç.ãa.-.do Art.496

JUSTIFICATIVA

Constituinte ADROALOO ST!iECK

EMENDA MODIFICATIVA

~~ Art 372, inciso 1

Plenário

Dê-se ao art 372. inciso I do Projeto de ConstItuição
a seguinte redação:

"Art. 372 - •••••.••••• " • •••••••• • .••••••

EMENDA lP12608·8
ê'

E"'~;,;-=]

rui;;yffil
Constituinte GEOVANI BORGES

o assunto tratado no artigo 494 do Projeto de cena-

tituIção,deve ser disciplinado através da legislação ormnar í a

daí a razão da presente emenda

PLENARIO

EMENDA lP12604::S
l"

Q~'~''''~

ffiJ~PLENJ\RIO
r,;- luT"'.un'rlc~~llI

EMENDA lP12599·5,
l'l Constituinte GEOVANI BORGES

PI ENMIO

Não será necessário que a Constituição trate de ma

téria que será disciplinada pela legislação ordinária.No caso do.;

artigo a ser suprimido,trata-se de critério para a adoção de pc

Lfca agrícola que necessárlamente será tratada por Lei Camplemen-

tar ,

EMENDA lP12600·2
tJ Constituinte GEOVANI BORGES

l:J
r;r---------"''',..,,''''~',----------.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se ti alínea "d" do inciso III do art. 108 do Projeto de

Constituição.

EMENDA ADITIVA -;;''/''tl..;;:f:--

INCLUA",SE "lAS OISPOsrçOES TRANSITORI~TD DE CONSTITUIÇAO

O SEGUINTE""DISPOSITIVO} ::n....ck (......1tb.v,

"Art E abolido o atual sistena de concurso

de vestibular A t.e i f axa r a c r i t é r i.os mínimos para o acesso ao en ,

sino euper torj eespe i tenoc a autonomia das Universidades para esta-

belecer suas próprias normas de admissão.

JUSTIFICATIVA

A experiência tem demonstrado que o atual

sistema de concurso vestibular não é o nai s Indicado para o ingre~

so no ensino superior.Dessa maneira,a melhor decisão seria a de a-

balir-se o concurso e deixar que legislação ordinária defina me _

lhores critérios de admissão ao ensino superior.

I - democratização do acesso, permanência e gestão do

ensino em todos os n.íveas , com a participação direta

da comunidade na admInistração das escolas i"

JUSTIFICAÇAO

Nunca teremos ensino de bom nível sem a participação d

reta da Comunidade em tudo o que diz respeito à conservação, manuten

çãc da escola, fiscalização da execução dos curriculos e fiscalização

do enoenhc das professores em sala de aula Ou seja, a escala precisa

ter um comando firma que não será o do Estado, que na maioria das ve

zes só atrapalha quando se trata de endurecer com quem não cumpre sua
obrigações.

Faz algum tempo, numa escola pública de Ul'l bairro de PO

to Alegre, uma professora ausentava-se periodicamente para viajar Re

tornava bronzeada e contando nov rdades Suas faltas eram sempre abona

das. em detrimento de suas colegas, sem privilégios, obrigadas a cu

prir a carga horario semanal de acordo com programa da Secretaria d

a ão Neste caso a ró ria coeuru dade oderâ receber a ue í xa



Assembléia NacionalConstituinte e 1309'

"Art 374 - . • • • • • . .• • ••••

da.

JUSTU'ICATIVl\

Por e~se motl.VO e ansps.ranec-nee

exemplos, entendemos que se o SEl'PoR for transferl.do da esfe

ra públl.ca para a da l.nl.Cl.atl.va pz-a.vede ll.gada às at avaueces

agro-pecuárias, poderá ele então atl.ngl.r eque res eb je t avoe

que l.nspl.raram sua crl.ação e que o Estado não pôde cumprl.r.

Para alcançar seus obJetl.vos, a exemplo do

que ocorre com as: entl.dades SEr.AC/SENAI/SESC/SESI, o 5E'IAR

deve ser custeado COr:JO exemplo. pelos empres~rl.os do setor

prl.márl.o através da l.nc1.dêncl.a de 0,5\ (mel.o por cento)

calculado sobre a prl.mel.ra operação mercantl.l reall.zada pe

los produtores rural.S

As escolas agricolas, atua Intente

tes, e precarl.amente mant1.das pelo Poder Pútoll.cO passar1.am

ao SENAR para melhor aprovel.tamento.

Dessa form.a, poder..:La -o SENAR, a exemplo das

entl.dades já Cl.tadas, ser efl."Cl.ente e atender a ml.lhões de

trabalhadores do setor.

Porque, este órgão, como bem expressou o
Hl.nl.stro l-larcelo Pl.mentel (Correl.o Brasill.ense, 30/7/87),

"fol. padrão de l.nc~mpetêncl.a, l.nefl.cl.êncl.a e desperdicl.o de

dl.nhel.ro, sem nunca ter produ:t:l.do algo de útl.l."

Em 1976. no Governo oe i ee t fol. c r aedc , no

M1.nl.sterl.o do Trabalho, o servacc Nec ronaã de Formação Pro

fl.ssl.onal Rural - SENAR. dl.retamente eubordanedo ao Ml.nl.stro

do Trabalho, com euconcrme eécmce adrru.na.atrrp t a.va , e fl.nan

cevea, cem a f1.nal1.dade "de organ1.zar e adml.n1.strar, em todo

o terrl.tórl.o necaeuea , programas de formação pzo f a.ss aonaj,

rural. Os recursos para manutenção do SENAR são cr-aundcs do

Fundo xecaonaü de üesenvofvamentc , e de dotaçõe~ consaqne

das 1",", orçamento da Unl.ão POSSUl. tabela permanente de pea
"scaã

Jl"pesar de ser Ul'\ órgão com f:l,.nall.dades def!:

ruecs e de possuae recursos públJ.cOS o SEN.e.R, até ho j e , nno

cumpmu Os seus cc re eavce , Não são connec i.dc s no terrl.tórl.o

nec aoneü , escolas ou centros de formação de trabalhadores

para o setor prl.mário

Toda a a t a.vadade , empeeeae i.a r ou não, se

ressente de mão-de-obra preparada a rrívet. médl.o. não obstan

te exaata.r em todos os Estados br-as a.Lear-ca , de Leqacae s e

àgêncl.as do SENAR com a fl.nall.dade de elaborar programas de

formação prof1.ssl.onal rural, estabelecer e dl.fundl.r metodo

lõgl.as adequadas, elaborar e dl.fundl.r recursos para ans t'ru

ção adequados, organ1.zar e d1.vulgar documantação, eae i em.r

as empresas agrLcolas, colaborar com organl.s(llos necacnaa.s e

anee rnec rone re em aeavaeeeee pee t i.nenees ,

Trata-se, ae tc sl.m, de mei.a uma mostra do

dano causado pela mão esee eaeent;e do Governo. Enquanto ór

gão públl.Co, o SENAR üerse i.s atl.ngl.rá seus cb je t avcu , t maa s

um órgão públl.CO que não runcaona , t mai s um exemplo de mal

versação de danne i.rc públl.co.

Por outro lado, a anac ae t i.va pr-a.vada tem

provado sua ccapeeêecae e ef1.cl.êncl.a, ao l.Tlstl.tul.r manter e

admanas t re r entadedes congêneres, com a fl.nall.dade de forma

ção profl.ssl.onal nas áreas secundárl.a e terc:Lárl.a, através

do SEW\I - servacc trecaonaj, de Aprendl.zagem Industrl.al

5ENAC - seevaçc Necacnaã de Aprend1.zagem ccmeecaea , respect;

vamente.

Ao con.!rárl.o do SENTIR, SENAI e SENAC vêm,

há ma1.S de 40 anos, cumprl.ndo suas fl.nall.dadcos. sem qualquer

de 31 de março de 1976, passa a ser adml.nl.strado pela l.nl.

caatave pm.vada 11.gada às e eavaeaaes agro-pect.árl.as, na for

ma da r.ei.;"

:----_~:==<wlUlJ.l='--'''p'''eDni''''5-'C''Qunm-'r'''C'''C!W!r:s5''Q·'--ºd~~.tlr~v.o;J

cons t í tu í nte ADROALDO 5TREÇK

o mspcsrt rvc contldo no ProJeto, apesar de tentar resolver os problemas dos M,!!

nlcíplos, que ahás é louvdvel, não atenderá aos obJetlvos da malOrld dos me!

mos, P01S estes, uma vez que perderam a competênCla de trlbutar o ISS (qu~ pa.!

SOu a CO~lpctêncla dos Estados), terdo que reformular toda a maquln,l adrnlr11stfa

tlVa. que a váriOS anos f,sca.llzara.1il o ISS~ para a partlr de agora flscall,Zar e
arrecadar O lmpo<sto de 'lendas a "areJo, ::I que poderá representar para muitos d~

leso malor despesa com o custo da arrecadaçiio, do Que a prvprta recelta Ao 1n_

vés de se dar uma 'ante de receita, Juntamente com uma despesa, porque não se

aUMentar a partlclpaçlio dos f'lUnlCr"loS no bolo da arr{!cadação do leM, devolven
do ao mesfl'o a cOlllpetêncla para trlbu':ar o ISS7

Além dlSSO, a inCIdêncIa do IVV e o Im sobre uma mesma operação, acarretara

sensível aumento no preço flOal da l"ercadorta. onerando alnda maIs o consul'lldor.

que é toda a população

Cabe ainda ressaltar, Que o pequeno vareJIsta ndO tera estrutura para suportar

as obrigações aceSSÓrt/!3 decorrentes ó:JsÓJ1S trlwtos,Ull'a vez que terão duas legl!

lações a cumprir, Estadual e MumClpal

o dlSPOSltlVO pretende er-rar- na esfera da ccapetêncra mumcrpel, o ureostc so

bre vendas a vereac, aumentando ainda mars a carga trlbutárla. que por sma l é

uma das mats elevadas.

JUSTIfICATIVA

III ~ Serviços de Qualquer Natureza. nos termos estebejecrccs em l~l ccnctereote-,

"Artigo 273 - Compete aos :~uniclploS msm turr imposto sobre'

11 - rrensenssac inrer-vtvos , a qualquer titulo. por ato oneroso. de bens une

vers, por natureza ou acessão rfsrce, e de du-ertos reais sobre uadvers , exceto

qerentia, bem como de du-ertcs a sua equrs tçãc

I - Pr-cpt-redede predtat e terri tcr-re t urbana

Dê-se ao artigo 273, lnClSOS I, 11 e Ui, do Projete de ccnstf turçêc, 11 seçumte

redação

EMENDA MODlfl::"Tl'JA

DISPOSITIVO :::-1E mADO ArtlgO 273, InclSOS I, II e nr

r- '~.~..,O,.c~.•••C,.~.CO..,.. lo

Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto

do art. 273, inciso UI, onde foi proposta a eliminação do Imposto s~

bre Vendas a varejo de Mercadorias, de competência dos municíplos,atrl

buíndc-Lnes , em substituição. o Imposto sobre se rvi çcs de Qualquer N..!!

tureza

Como compensação, estamos propondo, através de emenda ao

art. 276, inciso III, que a cer t í cj oacãc dos municípios no produto de

arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, seja elevada

de 25% (vinte e c mco por cento) para 30% (trinta por cento)

Ressalte-se, f í na lmente, que no êmbi to es tadua L, fica

rã~nas os set:.vicos diretamente relaçiom:ldos com a Inous t r t at r aacn

r
e come r c LaLi zaçãn de mercadorias, a flm de ev i t ar as operações ru s t as

hoje tributadas s amv...taneamente pelos Estados e Municipios, causando

di r í curceoes aos ccnt r íbutntes para o cumprimento de seus deveres f!.§.

cais, eis que Lma parte dessas operações e taxada pelos Estados e o!:!.

t r a pelos Municipios

----

~.;~~~

ffii:~fl!J

Plenário

Constituinte ADROALDO 5TRECK

Plenário

Consti tuinte ADROALDO STRECK

EMENDA ADITIVA

~~Art 374

EMENDA lP12610·0
l!l
l!l

EMENDA lP12609·6
fl

JUSTIFICAcJ\:a

Os estabelecimentos de ensino privados, embora permane

temente em dificuldades, crescem sempre em suas instalações físicas

Geralmente, a escola está necessitando de recursos, vivendo situação

precária, mas o dono da Escola tem situação eateve.L, como pessoa fISl

ce , Com a comunidade, através dos Círculos de Pe i s e Mestres, informa

do-se sobre gastos e dispêndios, será possível controlar os pedrdcs d

aumento de anuidades, feitos, muitas vezes. sem nenhuma base ccncreta

de cálculo. •

Sou contrário a que se fature lucros com ensino,~as na

circunstâncias em que vivemos, é necessário permitir ganhos que justl

fiquem os investimentos em lnstalaçOes e retiratla mensal compensadora

para o concessionário do serviço. t:!o futuro, melhor será evoluir para

o tipo de escola privada mantida por FundaçCles de empresas, estas sim,
sem nenhuma finalidade lucrativa, como ocorre nos países desenvolvi

dos do Hemisfério Norte. Enquanto n'lo chegamos lá, vale uma flsca!lZa

ção direta da comunidade nas contas do estabeleClmento de ensino par:
ticulares

t,
e tratar do assunto, Jncedmdo a ex.i s tênc í a dos professores "mais igu~

ls.. "
Os Círculos de Paa s e Mestres (CPHs) precisam ser dot~

dos de mais uma autoridade especial para resolver ímem ateoent;e oencên

elas que possam atrapalha'! (1 bom fUr\clonamento da escola, seJam em c~

50S de indisciplina ou de mau uso do dinheiro públlco Os CPMs obriga

ee-êo , da mesma f'nr-na , a forçar os pais a conhecerem a escola onde e~

tudam seus filhos, colaborando eventualmente com a melhoria de suas
instalações, de acordo com a profissão Que exerçam

Não vejo como melhorar o padrão do ensino com todas a

vantaqens cterecâdas - Que no fim flcam rê~tri tas ao texto coosti tuei
nal _ quando, para at rnqrrmcs benefícios, precisamos, em cr ime í m lu

qar , cumprir com um elenco de obrigações. r inamente , se a comunidade

for ociosa, deve arcar com sua própria falência. Não exi s te •aj.quns m~

tros acima das nossas cabeças, uma entidade constituída de anjos que

~ -possa 'suj;';ir, por dádiva dos céus, a nossa prequi ça secular, esperan

do sempre que um milagre aconteça para nos tornarmos desenvolvidos

parág. Único - t assegurada a car t Icrpecãc direta da c~

munídade na aontm s t ração dos estabelecimentos de ensl

no particulares, com acess~ da direção dos Círculos de

Pais e Mestres às suas contabilidades"

~ MODIFICATIVA

DISPOSIi'[IJO E"lENDADO Art. 276, incISO '::!I

Acrescente-se ao Art. 374 do Projeto oe ConstituiçJo o

seguinte Parágrafo Único'

Constltulnte ADROALDO 5TRECK

Dê_se ao art. 276, inciso rn, do D!'ojeto de ConstituI

ção, a seguinte redação'

"Art. 276 

1 -

11 -
IH _ 30'.: (trinta por cento) do prod.Jto de arrecadação

do Imposto dos Estados sobre operações relativas a el,E:

culação de mercador las "

Constltu\.nte lI.OOOAlDO STRl:.Cl(

"'....."....,.,"""...,u _

[HEMO" ADITiVA

DISPOSiTIVO ENENDAOO Artlgo 267

Adlte-se ao artlgo 267 do PrOjeto de ConstltulçdO, as segulntes expressões.

EMENDA lP12615·1

r:

~ SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS~ Art. 336, parãg

e Art. 488

~';'~';'=:J

fu/;'tillJ

úmco do Art. 337, Art 487

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda relaC1on'3-Se com as enendas apresentadas p~

ra alteração do artigo 272. inciso lU, e art. 273. inciso III do Pr,2

jeto de Consti tuiç1:io.

A elevação da participação dos municípios na arrecada

ção do IeM, decorre das modificações sugeridas através daquelas emen

das.

I - ne MunlClpals~ ap6s a palavra estadualS

II - -e Hunlcípl0sn apos a expressão' "e pelo Q,stnto Federal"

JUSlIFlCATlVA

A redação dada ao artlgO 267. exclul o Mumeíplo no que se refere ao tratame.!!.

to favoreCIdo e d1ferenclado dado à mlcroempresa, sendo tal tratamento somen

te da Un,ão, dos Estados e DlstrttO Federal.

Suprimam-se do Projeto de Consti tuição os seguintes di.§.

pOSl tlvos
a) Art 336;

b) P3râg. Onico do Art 337;

c) Art 487, e

<,d) ATt 488.

~ MODIFICATIVA ~
~~ ll,rt 272, incJ.so III

Dê-se ao artigo 272, inC1SO IH do !::traJeto de Constitu,!

ção a segulnte redação

"Art 272-.

1 - •

•I1 -
lrI - operações relatlvas à circulação de mercadorias

bem como dos serviços dlretamente relacionados a irdu!

triaUzação ou comercialização de mercadonas, real1
zadas1por produtores, industriais e comerciantes,,"

Consti tuinte ADROALDO STRECK

JU5TIFICACll:O

Os programas soclais de assistência aos empregados no

comércío e na indústria, nas áreas médica. odontológica, na allmenta

ção, educação para a. saúde. temporada de férias, esporte. lazer, de

senvolvimento artístico e cultural, além do aperfeiçoamento de profi~

sionais especializados para os setores secundârios e terciânos. del

xarão de possuir sua.s características, caso se mantiverem os atuais

dispositlvos emendado'S e aelma citados. As contribuições compulsórias

da classe patronal reverterão para o Fundo Nacional de Seguridade So

cial e as Entidades ~ SESC, SENAC, SESI e 5ENAI perderão suas fontes

de receita, conseqoentemente suas identidades de prestadoras de assi~

tência e formação de mão-de-obra para o mercado nacional.

A eficiência destas entidades decorre de que a elas f~

ram atribuídas personaUdades jurídlcas de direito privado, permitin

do que se 1am gerIdas pelas llderancas empresarJq~t.l.'la.s.

r
di nãmi c a e técnicas administrativas, características da iniciativa pr]

vada A essência de suas eficácias esta em tais qualldades, como tam

bem por dispor de receita propn.a. produto da contr ...buição direta do

empresários pelo ObJetivo soberano e humano da J'ustiça Social
No seu es'Pírito, os dispositivos do Projeto de Consti

tuiçilo tendem a desorganlzar os fatores que vêm asseguraf1do a expan'l

PLEw\RIO

EMENDA lP12614·2

r:
p

EMENDA ADITIVA

A permanecer a regra estgbeleClda, hg',lerá um verdadel'ro retrocesso, P01S

hOJe as microempresas gozam de lsenção de lmpostos da Unl.:io, Estados e ~'unl

CfplOS. não havendo. portanto. JustlflcatlVa para a nfvel constltuClonal, pro.!.

biT os MumcfplOs de tratarem dlferentemente às mlcroempresas

"Art. - O SerVl.ço Nacl.ona1 de Formação
Profl.ssl.onal Rural - SENAR, crl.ado pelo Decreto ni! 77.354,

Inclua-se, nas Dl.~pOSl.çÕes TranSl.tórl.as, o

segUl.nte artl.go} cn,...d(~~ •

r:-'~~';'~

fui:';w]Plenário

.,.,.. 'LlU_OO!CO'.. ,.l.o'.u.eo..'..Io --,

EMENDA lP12611-8
l:J
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JUSTIFICATIVA

ros ou de adminIstração pública, obedecidas as seguintes cnrtd.í
ções

Acatando sugestão Que nos foi encaminhada pelo

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, estamos

propondo a inclusão da expressão "ccntabe í sv , de forma a corr!

gir o esquecimento, não só fundamental, como incondIcional, de

Que um Ministro do Tribunal de Contas, tenha notável saber ccn
tábil, uma vez que aquela corte, dest Ina-se a fiscalização f.!,

nanceira da União

são, desenvolvimento e permanente atualidade de tais serviços, que em
presários do comercio e da índus tr í a prestam a seus empregados. Esta
Entidades 51:10 mantidas e administradas pelos COMerciantes que as con

sideram como patrimônio dos comerc1arias e industriários e quaisquer

modir tcações em suas estruturas aoeüru s t rar Ivas e em suas bases finan
cer ras , só se justl ficariam COm as concordâncias das classes interess

das, o que não ocorre por nenhun dos dois interessados ~

• Além das consequências já citadas, a continuidade do

dispositivos emendados implicaria num agravamento já elevado e quas
insuportavel da carênc í a de atendimentos supletivos aos trabalhadores
e de preparação de mão-de-obra Conforme é de conhecimento de todos,

entendimento denccrãtf co é o caminho mais aprccr i ado para a formação

de consenso, e tas dec reões unilaterais são, no mínimo, rnjust í ra cêver
em contexto de abertura política. Resta agora convocar a retirada ime

diata destes disposi t ívos para manter o que é para o bem de milhares

de, brasileiros e especialmente para milhares de trabalhadores, que re

presentam a fonte de renda e enriquecimento deste Pais
EMENDA lP1262Õ:'7
fl CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

P PLENARIO

er=;:~~~'~

tç;~'~

JUSTIFICATIVA

Propomos a inclusão da palavra "ueeccrét rca"

Artigo 29 do Projeto de ConstituIção, de rema a assegurar de!!

tro dos pdncIpios fundamentais, o termo da ConstituIção que e.!
tamos escrevendo, e que preclsamos tornar realidade Uma Rep.Q
blica Democrática

EMENDA lP12623-1
L[!J--=C~ONS~TI~TUI~NTE~W~ALO!.!-"YR~PU~GLI~ES.LI ---lI rr::~;..~

'Lt~"'o/CO~".lo/l"'ca.",1tI , ~=''':::--:=lP PLENMIO I [-l2j 0Bj87J

Dê-se ao ítem XI, do Art. 99 do Projeto de Con~

ti tuição. a seguInte redação

JUSTIFICATIVA

r.-r----------,.."'H""""'.'~---------~
Acrescente-se nas DIsposições Transitarias, o seguInte artigo]
0<-<-cLt. ~~

Art._ Até que LeI aacec raj determine a forma do cálculo do Mó

dulo t'egional de E'Xploração A.gdcola, e defina a área geográfi

ca das respecs Ivas regiões, será utilIzado o cálculo desc r i t.o
para o nódulo fiscal do ar t , 50, § 22, da LeI 4504/64, CQn suas
alterações, considerado COMO região o MunIcípio ou grupo de Mu
nicípios com característlcas econõru.cea e ecológicas homogê
neas.

f'J PLENMIO

.U"."'/CC~'Ul'l.u•• cwnl. ,

r:r";:'~;;]

tç;'~;;;;;J

EMENDA AOITIVA

Acrescente-se ao ítem XII, do Art 54, a alínea

"E" do Projeto de cons t Ltutçâo , a segulnte redação'

ar t 54-

I 

II _

IU -

a)

b)

Art. 99 - ."

XI - Criação, estruturação, transformação e

extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da

respectiva renuneração , ressalvado o disposto nos Art, 107,ítern

V, e 108, !ten IX,

JUSTIFICATIVA

Propomos alteração no iteM XI do Art 99 do Pr.Q.
jeto de ConstItuIção, para assegurar ao Congresso NacIonal
competência sobre a execução e estruturação dos cargos,empregos

e funções públicas, definição que teoricamente lhe pertence,mas

com a decretação do Ol-2DO/67, foi transFerido na prática, para

a PresIdência da República

estamos propondo o presente dIspositivo nas DisposIções

Transitórias do novo Texto Constitucional, de forma a definir a

alteração Q~e propomos no art 320, do projeto de ccos t í turçãc,

c)

d)

e) Os Portos MarítImos e r iuv í e í s •

EMENDA lP12617-7
['J CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

['J PLENARIO

Dê-se ao s r t 60 do Projeto de Constituição, a
seguInte reoacãc-

Art 60 - O Governador de Estado será eleito ate

cem dias antes do término do nandato de seu antecessor, para un

mandato de Quatro enos , pe rmí t Ida uma reeleição, e temer-é po~

se no dIa 12 de janeIro do ano subsequente

JUSTIFICATIVA

JUSTIFlCA1IVA

Propomos a transferência para a resocnsabt I í oaoe

da União, a exploração dos Portos Marítimos e Fluviais, criando
a Norma Consti tucional

E sabIdo que o Porto, como p r Lnc i pa I porta abe r
ta do País, envolve aspectos relacIonados à soberania NaClonal~

e sua or rvat Iaecão a t r a.l r La as aecreses que operam no transpo!.

te marltlmo, em sua maioria ligadas a poderosos grupos tral"'s1'Ii!

ctcne i s çccn Interesses no produto ou no mercado brasileiro N~

turalmente seriam essas Empresas as mais interessadas e cspac..!.

tacas tecntce e f Inance í rameo t e para investIr nos t e rmíne i s P:J!.

tué r rcs , Uma vez instaladas, o p rcx mc passo seria o transporte

interior, com a domInação de todo canal de dr s t r rbu í çãc

Esta é uma preocupação dos trabalhadores, que_
por sua~ Entidades de Classe, tem r e Lt a r adamen t e se manifestado
contrários a privatlzação dos Portos Dessa rc me , e ace t endo

sugestões que nos foi encarunhada por Por tua r Ics de sanecs-se,
é Que submetemos ao Plenário da Asembléia NacIonal ConstituInte.

'''''''"''''''',',--------~

EMENDA ~IODIFICATIVA

No Projeto de Constituição. Art. 27, altere-se e

sunr íma-se dispositivos, na forma abaixo redigida

Art 27-

I -

a) •••

b) São obrIgatorios o alIstamento e o voto
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os enat reoe tos ,
maIores de setenta anos e os- deficientes r.ís Icos -

c) Suprima-se

d) Suprima_se

li - '.

pr;;~~;"~

p:ç--;'~'R7;;;J

EMEf'.oDA SUPRESSIVA

suoutea-se do Projeto de Constituição, o Artigo
236, e seus parágrafos 12, 22, 32, 42, 5U, 62, 72, 82. 92 e 102.

JUSTIFICA UVA

g) sucr tera-s e

h) suor íma-se

Estamos propondo alteração no Art 27 do Projeto

de Constituição. nas partes alusivas aos ítens I e !l, de forma

a permitir o efIs tanentc e o voto aos dezesseis anos, e res

tringir a inelegibIUdade aos inalistáveis e os COndenados po;
dilapIdação do patrImônio públ!co 'r r ans rer Jno s para a legIsla
cão ordinaria, outras formas de .rne l eq.Ib Ll Ldade -

d) Suprina_se

e) Suprima-se

f) Suprima_se

a) São condições de elegibilidade. a nadE.

nalidade, a cidadania, a idade, o alistamento, a filiação part.!,
dária e o domIcilio eleitoral, na ct rcunscr rcãc , por prazo mín.!.
mo de seis meses,

b) São inelegíveis os inalistáveis e os m,!

ncres de dezoito anos e os condenados po lesão ou endividamento
irresponsável da União, dos Estados e dos MunicípIos

c) lei Complementar estabelecerá outros ci!
sos de ineleg!bllidade

P PLENMro

fl=;;~~~~~

DV"~ãmJ
'LU'.'o/cow...ia/.u.~aw'nlcl ,

JUSTIFICATIVA

ç ãn Federal

Dê_se ao Item V do Art. 54 do Projeto de Con s t L
tuição a seguinte redação:

Propomos a alteração na redação do disposto

ítem 11 do P.It. 54, -retirando a expressão 'lo Estado de Defesa",
uma vez que estamos apresentando emenda suprimIndo os Artigos
no Projeto que re rerem-se ao "Estado de Defesa".

v - Decretar o estado de sítlo e a interve!!

Art 54-

1

11 

II! -

IV - •• • ••

P PLENARIO

EMENDA lP12621-5
fl CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

r.-r----------m~'''''''«,.----------__,

r:r;:~~~

fui';ãLã7Jf'l PLEN'RIO

Propomos a alteração do Art 60 do Projeto de

Constituição, de forma a garantir aos futuros governantes, o d!
reito à uma reeleição, por acharmos que é a forma mais. natural

de exercitar a democracia. Se o eventual ocupante, não estiver

exercendo um Governo de agrado popular, e ple i tear uea reelei

çãc o povo será o supremo JuÍz, concedendo-lhe ou não a renovi
çãc do mandato

Dê-se ao Art. 131 do Projeto de Constituição, a
seguInte redação

Art. 137 - ~ fiscalização financeira, orçament~

rIa, operacional e pa t r Ireco LaL da uru ãc será exercida pelo CO!!
gresso, nediante auditoria contábIl e controle externo, e pelos

sistemas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos

de eficácia, eficiência, economicidade, legalidade e legltlmidi!
de, na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

Propomos a inclusão da expressão "audItoria co!!,

tábil", de forma a criar a instituição da audl to r i a contábil,

que já vem sendo executada pelo TCU.

TU1'0U,. ..'c.~lo-------------'

Dê-se ao Art 145 do Projeto de Constituição, a

seguinte redação

Art 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da

União serão escoihIdos dentre Braslleiros naiores de trinta e
cinco anos, de idoneidade moral, de reputação ilIbada P not~

rios conheG -ntcs contábeis e jurídicos, econômIcos, flnance!

Dê-se ao Art. 29. do Projeto de cons t i tutçãc , a

seguinte redação'

Art 22 - A República r eoera t i.va Democrática do
Brasil é constitulda, sob regime representativo. pela união I!!

dissolúvel dos Estados, e tem co~ fundamentos:

JUSTIFICATIVA

Estamos propondo a supressão do Art 236 do Pr.2.
jeto de constituição e seus parágrafos, na parte que trata do
"Estado de Defesa" por entendermos que este novo mecanismo
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JUSTIFICATIVA

meão
No Art. 300, os ítens passam a ter a- seguinte der,!

V';:;~'D

fui;~JPJ

Ut:12rJ e .D

PLENl\RIO

Art. - Todos têm dire~to a meio ambiente sadio e em equilíbrio
ecológico, à melhoria da qualidade de vida, à preservacão da paisa _
gem e da identidade histôrica da coletividade e ~a pessoa;

ti lo - Garante-se ao consumidor o direito a escolha, a aualida
de e eeeurenca dos bens e serviços r a protecão da saúde, a educação
e informar-ão, bem como o ressarcimento dos danos;

5 ae - A cublicidade é discielinada por lei, ficando oroibida a
que induza o consumidor a aquisiçao de bens ou servic:os, de forma do
Losa , encano aa , indireta e sub1iminar; -

§ 39 - e assegurada a legitimacão do Ministério Dúblico e de
qualquer pessoa Jurídica qualificadá em lei para acão civil pública
visando a proteção dos aneexeeeee coletivos ou difusos a que se refe
re o presente artigo, devendo o servidor públ~co e cedendo qualquer
do povo proceder a representação nesse sentida contra os infratores
dos itlesmos Lrrtieres.see r

§ 49 - e assegurado aos consumidores o direito de organização.
devendo as pessoas Jurídicas referidas no parágrafo anterior ee rem
ouvidas perante os poderes públicos a respeito das matérias que ver
sem sobre a defesa do consumidor -

Art. - Integram a competência comum da União Federal, dos Est,!
dos e dos Municípios ai seguinte4 atribuiçãO"t"

• I,'" garantir o acesso ao consumo

JUSTIFICATIVA

A resolução n9 39/248, aprovada oe1a Assembléia Geral da O.N.U

~~sl~o~:u:~~~;e:~ ~;~~C{~:l~~~~:m~;~aa~sn~~~::;d:~e~e:en~~i:~::~~~,
estabeleceu as seguintes diretrizes básicas'

a) a oroteção dos consumdores frente aos riscos para a saúde
e segurança;

bl a promocão e protecão dos interesses econômicos dos consu-

midores.
cl o acesso dos consumidores a uma informacão adequada que lhes per

m~ta fazer escolhas fundadas em deae jcs e necessidades de cadaum,
d) a educação do consumidor;
e) a poss~bilidade do ressarcimento efetivo ao consumidor;
fl a liberdade de constituir grupos e outras organizações de consu

midores e a oportunidade para essas organizações fazerem ouvir
suas opiniões nos processos de adoções ou decisões que os afe
tem

g função social do Estado intervir nas questões atinentes a abu
sos do poder econômico e seu dever inarredável a defesa do consumidor
razão pela qual a presenta emenda tem por escopo inserir no texto ClXl;;!
tituciona1 dispositivos que contemplem esses cb j e e Lvoa ,

Acrescentem-se ao Titulo VIII, que trata da ordem econômica, do
ProJeto de constituição, os seguintes artiaos:

p Lené r a.o

EMENDA lP12634-7
tJ-- J"Dtt.6€ U e o ue ts

PL....'o'<o.,..Io'."••••,.....' ~

P

EMENDA lP12635-5
I"

er=;~';;~

15!7~ãml

Dê-se ao Art 154 do Projeto' de ccns t i tui cãc , a
seguInte redação'

Estamos propondo a alteração do disposltivo con,!

tante no Art 216, restringindo a permanência de Juízes Classi~

tas apenas nas JCJ's, para um mandato de três anos, vedada r!:,

condução e aposentadoria, pois trata-se de um cargo transltorio

de rep re s ent.e t Iv rdade de classes

JUSTIFICATIVA

EMENOA MQOlF'lCATIVA
Dê-se ao Art 214 do projeto de constituição a s~

guinte redação:
Art 214 - Os Tribunais astacua i s do Trabalho co,!!!

póem-se de 17 (dezessete) juízes, vitalícios, ncneadcs pelo Pre
s rdente da República.

Art 15-4 - O mandato do Presidente da República
é de quatro anos, oerut t rde uma reccnoeçãc

§ 11l - O .m Ic Io do mandato do Pr e s i dent e da Rep!::!.
blica, dar-se-à no or íee i ro dia do ano subsequente ao da ele.,!.
ção

JUSTIF'lCATIVA
Com a alteração do "c aput;" do Art 214 do proje

to de Constituição, rns t i tu imos a eliminação dos "Juízes Classi,!

tas". Entendemos que a manutenção de "juiz de classe", deva fi

car restrita apenas as Juntas de ccnc í Lraçãc e Julgamento Oessa

forma, procuramos democratizar a justiça do trabalho, mantendo
nos tnbunais Estaduais, apenas juízes togados e vilalicios

r: PLENARIO

EMENDA lP12630·4
I: CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

er;:~'~~'~

fui~~7ã7l

~~~;~

fÇj'~;J;J

Art. 300 -

I _ propriedade privada dos meios de produçdo,

II - iguaJ_dade de oportunidades,

III - livre t:oncorrência,
IV - obrigação social da propnedade,

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente.

novo texto ConstItucional, é apenas a reedição das "Medidas de

Emergência" Não podemos compactuar com a Instituição de mais

este mecanismo de força, uma vez que o Presidente da República,
ao decretar, ainda que o submeta ao Congresso Nacional, para

preservar ou restabelecer, em determinados Lcca rs t a ordem pQ

bUca ou a paz social, ameaçadas por grave e Im.nente instablll
dade institucional Oessa forma, para exemplificar, o incidente

que ocorreu recent.enente no RIo de Janeiro, com o Mandatário da

República, pooer ra , se estivesse em vigor, ser decretado o E~

tado de Detesa

Propomos a alteração dos ítens do Art. 300, do pr,!!.

jeto de constituição, na forma a assegurar uma Ordem aconõeuca

maaa justa e participativa

Se estamos buscando uma-Constituição Justa e 5,2.

cialmente aplicada, e sabedores que somos que numa democracia,

a l1vre manifestação é direito básico da sociedade, não devemos
ter este dispositivo no text c , pois a definição de "instabllid~

de institucional", é um termo muito vago para justificar a ad,!!.

~:~t:;smecanismos cerceativos aos direitos e liberdades fund,!

EMENOA SUBSTITUTIVA

tJ PlENARIO

EMENDA lPI<!b27-4 ..... ---,
tJ CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

'~(.'."I.c... s1./IUI.o"ll'Io -;

fi PLENMIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP12626-6
fi CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

~--------"..","",,,,,,,.

Dê-se ao Art 301 a seguinte redação
Art 301 _ Sera ccns roeraoa empresa nacional toda .!!.

quela constituida sob as leis brasileiras, e que tenha sua admlni.§.

tração sediada no pais

JUSTIFICATIVA

Propomos a alteração no Art 301 do projeto de con,!
tituição, visando assegurar à empresa nacional o i rerencrecãc de pr~

re cênc ra , em relação às empresas de capital transnacional

JUSTIFICATIVA

• Estamos introduzindo esta alteração no Art 154

e em seu § 12 de forma a definir o tempo de duração do mandato

do Presidente da República, em quatro anos, permitindo uma r ee

leição, e determinando que" e posse dar-se-à sempre no primeir~
dia do ano subsequente ao da eleição

supmma-ae o i.nci.so "o" de' i.t.em xv do art1go 12 do Pro

jeeo de Constu.truz.ção ,

JUSTIFICATIVA

A l.dentlf~cação cavi.I não eupr-e a crmunaâ , Ambas têm

ob jee.ivee específl.cos e processos de cperacacnaí.aaacãc autonô

mos A prlme~ra tem per objeeavo a f r xaçâo da rdenmdaôe do ~ndl.\·i

duo e a expeda.çâo do documento compxobeeér i.c dessa aõentudeõe , J::

reice pelos Estados, Terr~tór~os e Oistr.1.to Federal sem nenn.nn

controle no processo de adentn.f i.cação e sem qualquer lntegração

a nivel nac rcnaj, , que assegure completa confa aba.Ladade ao Sl.st~

JUSTIFICATIVA

Parágra fo unico _

Dê-se ao Art 237 do Projeto de Constltuição, a
seguinte redação

I - Comoção grave interna,

II - Guerra ou agressão armada estrangeIra

A 1dentl.f~cação ccmunaf , por outro lado, preocupa-se

com os antecedentes do acusado, evaee erros ]udl.c~ár~os provoc!!.

dos por homcn.Irni.a , ampede que o cmmfnoec ce.mcadence se je trat!!.

do como prl.már~o e fornece ~ados parâ a for~ação do cadastro n!!.
cacnat de 1nformações cz mu.naa.s , organ~zaào e mantl~o pelo Inst.=.

tuto uacrona.t de Identl.fl.cação, em pecve i ee das organ1zaçôes f~

de re i,s e es caduaas eeepcnsévec,e pela prevençào e repressão da cr.=.

nu.naLadade no ares i I

Há que se ccne a.der-ar , também, a evolução das artmanhas

no campo do cxame , sendo anúmecoa os recursos utl.l~zados quanto

a fals1fl.cação e 'ôecrame de cédulas falsas de a.dentia.dade , d01S

ou maaa prontuárl.os do mesmo crmuncsc , o problema da hcmcn ínue ,

além de tantas outras h1póteses que pcder aam ser aventadas e que

acabam pr-e j uda.cando a ação da PoliC1a e da .roeeace ,

Flnalmente, a Suprema Corte, por seu pLenziru o , deaxcu

assentado na Súmula 568 que "A l.dentl.f1cação cr~mlnal não const.=.
tUl constrangunento a.Leqak , aJ.nda que o J.nd~c~ado Já tenha sl.do

~dentl.fl.cado clvl.lmente".

Urge ressaltar, também, que a matérJ.a ora em apreço não
tem o seu trato pert1nente ao nível oonstl.tuclonal, devendo ser

~nser1da na área de competêQ.cla da leI. ord~nár~a.

er=~~';B=:J

tJ!2!'~ã[ã7l

CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

Estamos propondo a extinção do serviço Nacional de Informações,

órgão criado em l~64, pelo General Golbery do Couto e Silva, destin~

do a manutenção do que oencmmcu-ae "Doutrina de Segurança Nacional"

A instituição do "habeas data". no novo te)(to constltucional ,

torna desnecessario e ineficaz o funcionamento do SNI, uma vez Que

as informações de cunho político-partidárIo poderão, se necessárias,
realizadas pela Policia Federal

JUSTIF'lCATIVA

Art.: - Fica extinto o Serviço Nac aorraI de Informações,

locação em cnspombr i roace de seus efetivos

Inclua-se nas disposições t r ans Lt dr ra s , o seguinte artigoCr 1~

e=v6&>.

PlENI\RID

EMENDA lP12632-1
I:

cr;~~'~'~

fÇi~~7;J

Art 237 - O Presidente da República decretará o
Estado de Sítio, "ad referendum" do Congresso Nacional, ca
sos de

EMENDA lP12628-2
fi CONSTITUINTE WALOYR PUGLIESI

['J PLENARIO

A alteração que estamos propondo no Art 237 e
seus ítens I, e II, deve_se em princípio a apresentação de pro

posta eliminando o Estado de Defesa - Art 236 - e corrigindo ~

disposto no ítem I, passando para comoção grave interna

EMENDA lP12633-9
(:J CO"5TU"'"IE 'AIOV. PilO! IE5I

P PLENARIO

ÊMENDA lP12636-3

P
.~.u~,.U~.,.... ,.".co~I••Io, ~

PLEN1I.RIO

V~'DAJ

fui;~"WJ
Dê-se ao Art 64 do Projeto· de ConstituIção a s~

gUlnte redação: Ao art. '191, dê-se a segulnte redação

Art 64 - O Prefelto sera eleito ate cem dlas
antes do termino do mandato de seu antecessor, para um mandato

de quatro anos, permitida UMa recondução

"I - eleger seus órgãos dlretl.VOS e elaborar seus !e!:l.ment~s
lnternos. observado o d~sposto na lel CJuanto a competen
c~a e o funclonamento dos respect~vos orgãos Jur~sd~c~~

na~s e admln~strat~vos.

.C••••IO,.c... '.c/$U•• C.,IlIo ~ -;

Oê-se ao Art 216 do Projeto de Constitulção, a
seguInte redação

Art 216 - Os Juízes Classistas das juntas de
conciliação e julQamento terão suplentes e mandato de três anos.

JUSTIF'lCATIVA

Estamos estendendo aos Prefeltos, a elelção para
um mandato de quatro anos, permitindo uma reelelção, como forma

de tornar mais democrática e justa o processo, uma vez que o

mandatário não estiver executando um bom Governo,certamente não
sera agraciado com arenovação de seu mandato

I! - organlz.ar suas secretar1as e os serv~ços aUXlllares J!:!
dlc1als e extraJud~Cl.a1S, provendo-lhes os cargos. por
concurso públl.c.o, e velando pelo eXercíc~o da atlvldade
corre~c;Lonal re5pec't~va.

lI! - conceder l~cença. férl.as e outros afastamentos a seus
membros e aos Juízes e serv1dores que lhes forem lmed1a
tamente subordlnados .. -

Justlflcatlva:

1. A nova'redação do ~nc~so I! dá ma~or abrangênc~a a todos os
serviços necessários ao func10namen'to dos Tr~buna~$ e ã regular
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prestação jur-a.sdrcacnat , mctumdc aí os uabet rcnatcs , pela 1nporI
tânC1.8 nc carrat e r-eg as t r-aL dos atos pilb Laccs -

2. O .mca.sc IV Jâ está anc IuIdc na .nova redação do lDC1SO 11 ~
daí porque a sua supressão.

EMENDA lP12642·8 .''''--------.) ~::.b;,-
19--- -;)<91°09 [Jert"!cf, . U", v

punadade em casos que, mua.t.as vezes, nada têm comf!-lt'agn1tude da fu,!!

ção parlamentar, de rxar à câmara a poss a.ba La.dade de sustar o pro
cesso toda vez que, a seu JU1Z0, a sua l.nstauração e trâm1te ate.!!

tarem co-it.re a necessâ r ra sobecama da Casa, ASS1M ]á fez, aceata

damente, a atual Carta.

EMENDA lP12637-1
'I: '":SOJt.6-G'4 V (;QfJ;O;"

PLENÁRIO

rr!'~"DU

ffi!;;;n;J]

r.r- ....~/.u••l,«~.~

Acrescente-se ao art. 231 anca.se com a segurnt;e redação

"O M1nlsténo Piib Lacc do Trabalho~"

r;,------------TUTO""....,<~10"·____.___-------___,

- Oê-à alínea "d" do anc rso XV do artJ.go 12.do capítulo

"Dos üa re í.tos rndrvaduaaa'' do arcjecc de Constl.tuJ.çâo a segu}.I'.\.te

redação

JustJ.fl.cat~va

Houve orm s s âo pelo texto do p ro j eto ,

"d") "Não haverá pr-a sâo C1.Vl.l por divJ.da, multa ou

tas, salvo o caso de eepcea.téxac l.nfl.el, em sentn.dc própr1.o.

do responsável pelo a.nadarnpkement.o de obr1.gaçâo at.amenear , na f0E.

ma da Leav,

JDSTIPlCATIVA

EJ.ENJA SlPRESSIVA

supriJoo o Artigo 259 s:seus incisos

1. A neces s adade a Lamentia r , reconhec rda e consagrada PJr sen

tença exequaveL, não comporta a demora do processo de execução. A

prát1ca )Udl.C1ár1a tem demonstrado que a prasâo cavaL, nesses Ci!

50S, ccnstaeux-se na úmca meda.da realmente eracaa para assegurar

a sobzevavênca.a da famil1a.

2. Quanto ao dep051.tárl.o l.nfl.el, nada tem sadc levantado~

tra a norma em vaqor , ccnatn.tiumdo uma tradl.ção do nosso dl.rel.to.

PLENAAIO

Dê-se ao art .. 204, § 1 9 , alínea "c". a seguante redação

• tiS) um ~erço. em~s rguaã s , entre advogados e membros do
M1nJ.sterJ.o Piib Lacc Federal, Estadual ou do Da.st.rr to Federal.

JustlficatJ.va

Ne Ihor- redação.

EMENDA lP12644-4
!!J

JUSTIfICATIVA

Tànto o "cecet" do Artigo 259 bem co:no seus incisos não devem ser objeto de

texto constitucional. Dizer qJe cabe à lei ccmterentar dispor sobre confl!

tos de competência entre os Poderes é desconhecer o papel do Judiciário a

Q.JellI cabe tal lncunbência, COO'I base, exatamente, emprincípIos expressos na

~6pria Constituiçl:lo, coce já se estabelece as limitações do poder de tri~

tar-:-~-

Quanto ao estabelec1mento de normas gerais 'de }egislaçi:lo e ecntntstraçêc tr!

butádas, tal dispositivo se toma inócuo e totalmente dispensável no texto

constitucional, dIante da existência de outros onde está definida, de forma

clara, a cercetêocra dos poderes públicos.

Dê-se a seeumee redação ao artJ.go 21 do ProJeto de const.=.

Acrescente-se, onde couber, ao Incase XV do artl.go 12 do

ProJeto de const1tu1ção a aequa rrt e aj.Inea ,

truaçâo

Art. 21 - Perderá a naca.cneLa.dade o brasl.lel.ro que;

F\.ENAAIO

EMENDA lP12648-7
f:J mGTlTUINTE LE""'-oo BESS<lI>E

f'J

I - por nacueat i eecãc vokunt.aru a , adqua.rur outra naca.cnaLadade s

I1 - sem Lacençe do Pces rderrte da Repúb1J.ca, aceaear ccnuseâc , enpr!:!
go ou pensão de governo estrange1ro, ou

111 - em va r tuôe de sentença Judl.cJ.al, eaver cancelada a nacuraã i.aa

ção Elor exercer acavadade ccnt.r ár-i.a ao ant.erease nac rona.t , -

- Não haverá pena de norte, de pr1sào perpétua, nem -de

bammenec Quanto à pena de morte, f1ca ressalvada a legl.slação

penal ap11cável em caso de querra externa. A Lea, dl.sporá sobre o

pexdarnentic de bens por danos causados ao erári.o ou no caso de en
eaquecaeenec l.liCl.to no exercIcro de função públl.ca.

o eeeeorojetc ccnst ítucrcnat já discrimina, nominalmente, todas os Ieocstos

de ccccetêrcía da União, dos Estados e dos IJ.unicipios.

Dessa forma, não tem fundamento e nem explicações cowtcentes. o texto dei

xar sem llmitações o poder de criar novos impostos, até eesm se-r previsão

constltucionai.

Além de ser altamente prejudicial à sociedade, tai dispositivo gera Intrar-

qJllldade e lnsegurans,.a às atfvtoaoee produtivas, alem de criar obstáculos

li. atração de novôs Investimentos. Ademais, tal disposItivo contraria o Arti

go 257 do próprio ~rojeto

aeDA Sl..FRESSIVA

Suprime o Artigo 261 e seus dois parágrafos

::F91Cff lÚquprÀ
.Ll.."'~/.~~,...oJ• .,..OM"....

PLENl\RIO

Os casos de perda da naca.onaLa.dade sempre ccnst r.tu.í ram m~

térJ.a de trato ccnsta.tucaonaj, , Ao abr1r espaço ao Leqa.s Ladce ordJ.n.!i

r10 para tratar de assunco r t.ãc relevante, colocamos em ca.s co a ade
quada proteção das Labexdadee públl.cas, Ea.cendc ao sabor das ccmpc

saçõee politJ.cas transJ.tórJ.as a ampLaaçâo ou defaru.çâo dos casos de

adml.ssJ.bJ.l1.dade de perda da nacaonaâadede nraaaIeara , O presente a!,

t.aqo repete as hapceeses Ja confJ.guradas na ConstJ.tu1ção atual.

Parágrafo úm.co Será anulada por decreto do s.res rdence da Repúbl.=.

ca a eqcaaaçãc de ne ca.cnaLadade cbtn.da em fraude
contra a Lea ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12645-2
[!J

f!J

JUST1FICATIVA

ccns t r tua tir-ada.çâo do nosso dl.rel.to a pr'orb i.çâo da pena

de morte, de pra sâo perpétua e de bamment;o, quanto à pena de mo!,
te, a constl.tul.çâo ressalva, expressamente, a Leç r s Laçâo penal
apll.cável em caso de querra externa.

A ordem )uridl.ca não tolera, também o abuso, a fraude e

a corrupção e sancaona o locupletamento l.lic1tO no exerc.Ic i,c da

função publl.ca. Essa locução abrange a auavadade dos que desem
penha cargos, funções ou empregos na adml.nistraçâo púbã a.ca , ce!!.

tralJ.zada ou deacentrreLaaada , da unl.ào, dos Estados-Membros, dos

Munl.cipl.os, do Ol.strl.to Federal e dos TerrJ.tór10s, na condaçãc de

agentes Cl.VJ.S ou m1ll.tares.

Dê-se ã alínea.! do § 19 do art.lgo 211 a segul.nte redação

lia} onze togados e vl.talíc10s, nomeados pelo PresJ.dente da
Repúbl~ca, sendo sete dentre Juízes da carre~ra da ma
g1stratura do Trabalho, dol.s dentre advogados, com pe
lo menos dez anos de exper~ênc1a JlrofJ.ss~onal, e d015
meMbros do thn1Stér~o Púo11co do Trabalno."

.UTO/.U.tlf"'aç.~ ~

Supr1ma-se o § lq do Artl.go 415 do ProJeto de constl.tuJ.çào

JUSTIFlCAçAo

Just~f~cat~va

Necessl.dade de espec~f1car o l-hnlsténo Púb1:LCo Tr!,
balha.

A penall.dade aplJ.cada áquele que comete o homl.cídJ.o doloso

é por demal.s severa. Nota-se, na atualJ.dade, uma tendênc1a para a

despena11zação, por Já ter sJ.do constatado que penas por demaJ.S s~

veras não recuperam os de1.1.nquentes maJ.S S1m os fabrl.cam com
requJ.nte.

PLENAAIO

r;,------------.. n.J.u....e~le----------__,

EMENDA lP12640-1
III

r.r TUT~/.us""uçie

fIJ>;:;'~'LJ

Qü~~ffiJ

aet1A fIOOIFICATlVA

DISPOSITIVO A GENJAA: Artigo 262

o Artigo 2G2 passa a ter a sigJ1nte redação:

~'Artigo 262 - A União, através de Lei CcKtplementar, poderá insti

tuir ~réstlmos coiTculsorios para atender a despesas extraordl-

Justlf1catJ.Va

TUT~J.u.Tlrl"'ç.~ --,

UTI &us 1Il81s justo socialmente, a corrpetência deve ser da União

~réstill"O cOllPUls6rio é obrigação instituída sobre a sociedade ccxno objeti

vo de fazer face a despesas iminentes ou provenientes de calamidades de ordem

climática ou de õutros fatores. E justamente por ser t.ma contrlbuiçi:lo cr::rrpul

s6ria COOl dever e ôrus estatal em devolvê-la ao contribuInte, é mister que a

responsabilidade dessa devoluç110 recaia sobre os cofres federais, já que

lhHlo carpete a maior parcela das receitas tributárias do País. Aléln: disso,

tais ~réstimos devem.,inc!dlr sobre toda a sociedade e não apenas em parce

las ou segnentos sociaias, o que ocorrerá se os Estados e o Distrito federal

venhamn ser autorizadas ta'lbém a instituir etllréstllTOs já que, em lI'IJitas re

giões, as populações nl:lo tem COOiO absorverem por si, os ônus das situaçCles

de calamidade pública. Exatamente diante dessas difit:uldades geográficas ,

sociaIs e econ&nlcas entre os diversos Estados brasileiros e para que seja

nãrias provocadas por calamidade pública"

JUSTIFICATIVA

Dê-se aos 55 III e 211 do art, 109 do ProJeto de ConstltUl.
ção a seguJ.nte redação:

S l!2 Desde a expedl.ção do d1ploma até a 1nauguração da 19
gJ.slatura seguJ.nte, os membros do Comgresso Nac~onal não poderà:l 93:

presos, salvo flagrante de cr.1.me lnafJ.ançável.
S 211 Nos crJ.mes comuns, l.mputáVe1.i a deputados e senad2

res, a câmara respect1va, por maJ.orJ.a absoluta, poderá a qualquer

momento, por J.nl.cJ.atl.va da Mesa, sustar o processo,

A :ununl.dade formal em favor dos membros da Câmara dos D!:!

putados, conquanto prerrogatJ.va especl.al da função exercl.da pelo

parlamentar, deve se restrJ.ngJ.r ao período de duração do mandato,

a exemplo do que já estabelece a Constl.tul.çâo em Vl.gor, que pôs
f1m à tormentosa questão do protalmento dessa l.munJ.dade para alem
dos l1mltes temporal.s do mandato.

Também não é admlnJ.ssível que para preservar a J.nvJ.olab1

IJ.dade do mandato se estabeleça como regra a J.mpossl.bl.lldade da ~

tauraçâo de processo crl.mJ.nal contra Deputado. que fJ.car1.a condJ.c,;,

onado a prévJ.a Ll.cença da Casa. Melhor será, para não consagralla l.!!!;

V;:;';;J
Ki;'iffll

Just1flcatlva

Trata-se de matêna regulamentar, a ser tratada em le1 ordl.n,!

A redação sugerJ.cla para o J.ncJ.so II do artigo 207 guarda f1
delJ.dade ao prJ.ncíplo da aI ternâncJ.a. por antJ.gU1dade e merecJ.men
to, adotado nas promoções. a f1m de dJ.rJ.IDJ.r dÚvJ.das na 1mpossibT
1J.clade de b1.partl.r número lmpar. -

Ao art. 207, J.ncl.SO lI, dê-se a segufnte redação

"lI - os deMal.s. nediante promoção, por ant1gUJ.dade e merec!,
~~~~~'a:~~ed~a~~~~~i~~o~~ Ju1Z~S Federus, com ma1S de

PIENtjRTO

r.r .~l....../C~~.. ol~/.u.ee.... lo __,

Suprlma-se o art. 217.

EMENDA lP12641-0
III



Assembléia Nacional Constituinte e 1313

----_.__. - ..-

Emenda Supressiva ao ai t 100, ítem XVI, letra B
Suprima-se o ítem XVI. letra,2, do art 100 -

A complementação das despesas de transpor!:es cone t I 
tui, atualmente truct etnva va ecr-rcse , surgida com o vale tran~

porte, beneficiando milhares de trabalhadores de baixa renda,
em todo o Pais, e torna-se ma r s necessária. à medida que, em
decorrência da ~nflação ocorrente, aumentam as tarifas de
1:ransportes

Forma ~ndiscut1vel de comp Lemen t açjio de rendimentos,
constitui modalidade de salário indireto a beneficiar os lrah~
lhadores· .

A foram t irm cn como foi concedida na lei quo rua t I 
tnu u o vale transporte, s i t.uendo-c na dependência de negocia 
ç âc ccf e t i.va de trabalho. o que o torna de utHizaçd.o r'acu l t.n
tiva, restrita e ae t.or-Lzada , não propiciou a aplicação a todos.
os trabalhadores e, por cons~quência, não etanaru ainda a ple
nitude dos objetivos sociais que motivaram o surgimento

Essa situação, ent.retanto, não impediu que a aplica 
ção prática fosse sendo ampliada, gradativamente, a tal ponto
que passou a ser visto como se fosse indlscut:Í.vel direito
subjetivo do t r-abn l nadcr-,

rmpêc-ee que seja i nstiluci ona Lí z adc , COIllO comn I C'm.{'I1
tação de despesas de tir-anapor-bo a , p r-cv í vt.o na nova cnr-t.a lI.:1rl1",
como mais um direi lo do trabalhador nac í onat , dcpenucnec , cumo
de praxe, d"_disC1Illtnamt.nlo por lügi'll:lf:n.o ordlnnrl1

'- --'o""olir~'"-"'.='lY'II~5....!!}"!!.':.....~IJ1!..i'...!.!!.1~J2...!k.....!L.lQilll1W(\-!j...

aus t í r rcat i va

XXXII) ccmp t emenc aç âc de despesas de transportes, necesaar-t as
ao des l oca-tencc trabalho-resldênc18 e vrce-ver-ea.ue for
1l'3 que di spucer- a leglslação ordinaria, -

EMENDA lP126584
[:Jcoflstitul'1te TEL~;~"'----------- -j ~~~ R~~

PL~IO

~

A emendaexclui do texto do ~rojeto a palavra ·"gradatIvamente", por sua

arrplitude e conotações puramente subjetivas Com a redação ora proposta, as

segura-se à sociedade a supressão dos Inooatcs extraodinários tão logo cessem

as causas que lhes deram origem, evitando-se qJe os eesecs se prolonguem no

tentJo por largos pedados ou até mesmo indefinidamente, Já l:JJe redução gradual

pode representar meses e até séculos.

o Artigo 271 passa a ter a seguinte redação:

Art 271 - A União, na iminência ou no caso de guerra ex

terna, poderá instituir impostos extracrdmér.íos, compre

endIdos ou não emsua competência tubutária, os quais

serão suprimidos, cessadas as causas de sua criação.

DISPOSITIVO A SER HJDIF'ICAOO: Artigo 271

UIT.flll.TO"e.çl. --,

o dispositivo não é materia para ser inserioa em texto coretatucioneí Adetl'ais,

colide como projeto que dispõe ser da Procuradoraa Geral da Um.ãoa competên

cia para representar, judicialmente, o goverl"o federal

8ellA t-roIF'ICATIVA

Art 263. As contrIbuições 50l:1a15 e as de lnte

resse de categorias orcrtssrcnars, cuja crfaçêc
seja autorizada por esta const.lturção, f'Icerão

sujeitas às garantias estacejecrces no Item I e

nas aHneas "a" e "c" do Item In do Art. 264

8aDA J.fJDIFICATIVA

DIsPOSITIVO A SERI-OOIfICADO. Arhgo 263 O Artigo 263 passa a ter a seguinte
redação

EIoEtf)A M:J()IFICATIVA

DISPOSITIVO A SER!'ooInCAOO '.Artigo 261.

PLENARIO

A expressão "intervenção no domínio econômico". não encontra def'Irdção no

texto do projeto, dando margemà lnstituu;i:lo motscrreínaca de contnbulções

por parte do poder publico, em detrimento da sociedade que arcara com os

OrtJs dessas contribuições Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo se

ja transferido para o título destinado à Ordem Social-Seguridade Social, te;
cb em vista que ccntr.íbuíçãc social nãc se enquadra na categoria de tributos

EMENDA lP12651-7
fi CONSTITUINTE LEOPOLDO BéSSO,""

f'J

EMENDA lP12650-9 •
[1CCNSTITUINTE LEOPOLDO BESSONE U10.

o Artigo 267 passa a ter a seguinte reoeçãc

Art. 267 - Lei Complementar estabelecera forma es

pecial e favorecida de cobrança de tnbuto ou

sua não incidência sobre as eícrc-ercreses, cuja d~

flniçl:lo temen por ela será estebetecroe

EMENDA lP12655-0 .
tJÇ():§IITIllNTf I Eopo':;110 BESSOtE .uno

fll....'.fe•• "d.fIUI•••'..io _

P! FNARIO
U ...fJU1 ... " .....l., --,

Aprovar conceseêes de i ir-nas de õnibus é a t r-LbuLçjio eaoe-.
c Lrâca do Executivo As concessões derivam de concor-rênc í es pu
blicas, o que, por si. só, já e cr-avo eu r rc rerrte para dispensar o
Congresso Nacional ce s ra tarefa. A lei cr-dar-a-o a que trata. o .... 1'12
eér-ia, por sua vea , cerca o processo ela conco"rência pub.l Ic c: de
requisitos que, cbeer-vacos , lhe câo as garantias nece sear-ree

tr;;-:;u,,:~.~

li.I-;;;~~~;J

.rus t í.ra c at Iva

Emenda Supres"Siva ao ar-t ago 13, item I
SUpT'ima-se o i to;m I cc ar-t ago 13

Plenário

A prática tem demonstrado que a estabilidade não inte
ressa nem ao empr-e aa r-Lc nem ao t r-abaLhadc r-

Este e prejudicado porque aquele costuma demiti-lo an
tes que alcance a estabilid.ade Como, no p ro j-e t c , abre-se cx-,
cessão para o contrato .a termo, certamente que os empresários
adotarian essa rodalidade contratual, denu tindo os empregados
quando terminado o prazo

Para as empresas a e s t abã ã r dade acarreta graves proble
mas de d r ac LpLa.na e de ordem eccnêruce , pc i s , e comum o emprega
do ~char-se coJI! d r r-eLt.o de rebelar-se contra ordens superiQreS
e nao produzir o que era de se esperar

Sobressai dai u-na situação que cria clima de antagonis
mo entre patrões e empregados, o que contrarl';. a mo terna t!!~dê~

c i a do direi to do trabalho orientada para a mutua co Labo r-aç ac
entre ambos

Nações desenvolvidas não admf tem o sistema por conside
rá-lo contrário aos interesses econômicos ncc i cnaí s ,

Dai justifJ.cl1r-se_ia a supressão pretendida
A melhor forma de perlt\anência no emprego é o bom ente~

diemnto entre as partes do pacto laboral, o que não é favoreci
do pela estabilidade.

EMENDA lP12659·2
tJ Constl.tuinte TELMO KIRST

A prestação de serviços não caracteriza a cfrculaçãc de nercecortas sendo in

teiramente descabida a cobrança de teoosto estadual sobre aquele segnento prE.

ô:Jtlvo. Face às suas características peculiares, tal t~ibutação deveria contl

mar sendo de responsabilidade dos lDJI1ieípios

EJ-EOOA MJOIFICATIVA

o Inciso III do Artigo 272 passa a ter a seguinte redação

Art 272 _ comete aos Estados •••

1- ......

II-
III _ Operações relativas à circulação de mecceocrr-

• as, realizadas por produtores rurais, industr!

ais e ccrercraotes ,

DIsPOSITIVO A SER r.mIFICAD:J: Inciso 111 do Artigo 272

'unlJu'.. " ••ç.l.------

o texto ora prop~sto é mais claro e atende melhor aos objetivos de esticrulo à

crtaçãc de micro-empresas e de surgimento de novos empresários no Pais Visa,

sobretudo, eliminar do texto do Aftteprojeto a continuidade dos conflitos hoje

existentes entre as oertntcões feitas a nfvef federal e estaduais quanto àque:

le segnento, causando dúvidas e polêmicas estéreis, emdetrimento dessa Ieocr

tente área produtiva nacional

El.Ef'{lA I-OOIFICATIVA

DISPOSITIVO A SERMJDIFICADO Paragrafo 32 do Artigo 270

o Parágrafo 312 do Al"tigo 270 passa a ter a seguinte redação

Art 270 _ Compete à Uni~o Inst í turr urccstcs sobre

~A stFRESSIVA

Plenário

EMENDA lP12660-6
[J Constituinte TELMOKIRS·;'··--------:=J

l-?

"Todo o poder .emana do povo e em seu nome é exercido".

Justificativa

o dispositivo em enfoque constitui inadmissi\'el retr2
cesso em termos de democracia.

Com efeLto, ja são decorridos mais de dois rn_l anos
que se praficava a democracia direta em Roma, durante os primei
ros reinados, e na Grécia clássica, com participação do povo nas
grandes decisões e nas elaborações de leis.

O desenvolvimento dos povos detl!rminou. ro" neceosfda.
de imperiosa, a criação do sJ.stema de repres'entação popular, atual
mente adotado em quase todos os paises do mundo. 

Deste modo. não é admissivel que '8, ncwa ronstituiÇão
brasileira, que se pretende esteJa encóllrpanO(l o q...l':'! !la litl mais JrtC\

derno e melho .. para o povo, venha a consagrar a nemocracia d1r~t.ã

Ou bem o povo exerce o poder direl.dmente,como nos ten
pos de outrora. OLl bem indiretamente, atrav2s da representação -

Essa expressão "com o povo" esta presente eu, vári<:i<"
passagens do texto consti tucional, onde a classe poli lica pl1rece
abrir mão do principio da representatividade, para dividi-lo com
entidades sem autenticidade derivada do voto popular e controla
da pela Justiça Eleitoral.

Seguindo esse mesmo raciocínio, devem ser alt.erados
os seguintes dispositivos:

1)Art. 2 9 , item· 5,
2)Art. 6 9 , 1 t cm 2',
3)<\rt 12, item 3', letra b,
4)Arl.25, item 4',
5)Art.17, item 7, letra b,

Emenda substitutiva ao artigo 1', parágrafo único
Dê-se ao parágrafo único tio artigo lI! a seguinte redação'

A educação runeeeenear é dever do xs t ecc ... pd ...... e í cccêe
empresarial é forma de c:ontroibuir;âo para que o Es::a.:::o cU7õpra me
lhor esse deve r-, assegurando-lhe, pelo menos em par-r e , os reCUI sps
necessár~os.

Não se justifica, portanto dizer, como pr-e t enua o t ex t o
que se va.sa substituir, que se trata de obrigação das e-ipr-e ses

Por outro lado, r.ão se justifica impor limite de idade.
O inpo.. tante é faci1i ~&r o ensi no fundamental a ~o(.'"'s os cu,; dc.1 ~

necessitam.
A empresa não node ser responsavel palo 'lns!no !u.., 1::111' llL.:ll

do empregado e seus filhos, POlS isso criari.a funcõ3s paraiel.J.$ eSLronll<1$ •
a seus objet~vos sociais e pa:-a os quais ela nao r.e'l1 esr2ci",1'-~.

ção alguma. A tarefa da empresa e outra. tem de gerar cn,precos, es
timular 11 produt~vioade. Está a serviço do desenvolvirntlnto economi
co.

"As empresas come r-cLaã s , industriais e aa-x cc rne ccncor
rerão para a manutenção do ensino runcenen t a ã através-
do salário-educação". -

Justificativa

EllErlDA ADITIVA AO ART. 13

Aerescent;€;-s€; ao artigo 13 o i tem XXXII
çio: '

F

r,'! Emenda Substitutiva ac a-tm go 383
Dê-se ao artJ.go 383 é. eegu i nt.e -eeacâo- .

"""""""""-·l
DIsPOSITIVO A SER 5l1F'RIMIOO: Paragrafo 4i:l do Artigo 270

§ -,0 _ o 1111111':'oto d" que triltn n rtPmV niJn ircunre sobre

operações de crédito, quando relativas à c1rculaç~o de me!

cadodu9, rcfCrtntc iJOdlo;,po'ltn ;'la ítPlll I do Parágrafo 100

do Art 272.

.lJSTIFICATIVA
A decis1]o de tributar as operações de crédito de curto P[3Z0 entre empresas

it\ÓJstrials e cetnerclais, representa bitrlbutação e alta penalização às

peq.Jenas eapresas que mais operam neste sistema

1- ......•.

!l-

111 - .

IV - .••••••

V - •

§ l' - .

§ 2' - ...•..•..•.

1- ....

n -. . ....
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AGASSIZ ALMEIDA

PLENARIO

.EMENDA lP12680-1
['J

"Art, 300 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
-................................................

§ - A lei disc~plinaré a eeeeeaa de Ju
czca 20 exterJ.or que não poderá ser nunca aupecaoe 
:o:~~~~~.~or cento dos valdres constantes de balan'l0

"

" As emissoras de rádJ.o e telensão Jn9.nterão f ob:r~g"to
Z'ia.mente, prog2':lJ:'.8.Ei1 de divulgação de temas de cunho cfvaco , c::;;
aulas sobre o 8:l.!;!lJ.fJ.cado da CO'1st]. tuição e das 1818 em geral ,
vãee-iôc a.-formação de W!B ccnecãêncae polltica desenvolvida na
população brasileix.'a."

JfUS"I:FICACÃO

Com seu vcsec poder massificador, as emissor-'l.s de te-\
ãevacâc e r:$:dió devem ser ccnduaadae em fq.vor da edt..ce.ção -pol!
tioa e c:lvica da população. Somente eaana iormar-se-á una :lCVI-],

cultura de que resultará fortalecida a âeccceecde ,

AGASSIZ \1J.~DA

JUSTIFICACÃO

A ausência de normas severas disciplinadoras da atua
çâo do cdpital estrangeno no País rl'laultarac. na- ação ~et:'a.t:2
~ia observada sobre a econcme arrtcene, ao longo doa tem:-..o.J.

Urge que c.edfdas adeqUlldas sefera J.ID.p1.antedas, d~nt~El

as quais a limitaçiio ôcs valores exportados pelas empres~:J

estrangeJ.r!ls aqui sediadas com suas fJ.l~a1s ou subsid~ári:E:.s.

Destarte, será possivel manter no .t'aís o anddanensri-,
vel reinvestiI!!.en'to deaeea capitais, em favor do decenvoiviIllo:l:"'
to mtemc ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEND~OO: Axt. 374

Acrescente-se pa:rágrafo ao Axt. 374..

OI Art. 374 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••• 4 ••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

obrigadas§a~;~~er :n~~:n==l~o;;~~ts~a~:~sxue:;e~~o_
doe e os f'ilhoD deste, aos sete aos qumae anos de idade, aan _
tendo local. aproprJ.ado ao fw1cionnmento da ecccãe ,"

JUSTIPIIJA"!C

,
Acrescente-se, "0 Art. 13 do rrqetc de Corat1~ :.:- ~

I
de :;ala~:.~-~~c:~~t~~~'t~~;~t~~~sd~:o~e:~~eo~~~~~~~~c:::: ~~- ~\ =
=~. ~~t~:=:~"~:~;;Jf~~:::~=-dor.ter.lor.te de condaçôee peveceae , <:-=1

PlENARIO

AGASSIZ ALMEIDA

A educação não llode seio, exclusivamente, UI:1 de
ver dos pcâeeea !lÚblicos. Deve haver a. ação supleth'a da ini.::1a.
.tiva ,Part1culc.:r. •

lIa área. :rural são tinia gr::lveh as deficiências do
ensino. As ct'iançaa prec~~aI:l. vencer 1.il:t:&as diet~c1as par::. 11.9

-sístix às euãea e ,. ea ccneequencde, pasaam a não eci peeecee
asaiduar::.enta. Dados do MinistériO da Educo.çeo revel.a:c. quo 44~
daa criançao matriculadas na prueira sário ebenêcnea a eeccãe
no ano aeQ!1nte.

EMENDA -ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDflOO. A:.-t. 23

EMENDA lP12681-9
f"
r.r------.LIU.,olca~lS.1c/.u •• n'q1c

rrY~~;=:J

flfl/'üH71
AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA ADITIVA

OIS?OSlrrVO EMENpAOO: Art. 13

EMENDA lP12677-1
l:/i1

Acrescm:te-se perásréÍf'o ao ""rt. 52

"Art. 52 .

Somos um país em que lamentave:i.mente ea riquezas na-.
cãoneaa viio sendo dilan~d'd.'\s annunemen te sem que se dê ua _
hafagão alguns. D. Uaçãô, h6ltirã propuetá:dn dos -aeeeco ,

_ Impõe-se a i::l'lantação de legislação que obt"J.cuc 9-

Uluno a um rlgo:t'oso controle de aee bens que somente pc er'l:o
ser exportados com préV'J.a. aprovação do Congre.sso liac~or.al..

~ § ].11 ..
§ 212 ..

§ 3' -
§ 42 .. As zuquezaa nunerals e o ouro eeerefec , 2âL

bens da Nação, sob controle da União e ecmerrt e !loderão ser ex
port:Ldos com o conaentumerrtc expresso do Congresso Jlac~onal.'

JUSTIFIOACÃC

m::zn:A ADITIVA
DISPCSI'!'H"O E:~mj.\OO : Art. 52

AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA lP12674-6
l:J

PlENltRID

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO Er~ENDADO Art. 419

A iGu!Ü&3de de dueitos deve ser aCf!egul\tda -:. I'
todos os trlbal'l"aüores, 1Ir020l.:1do-8e a prática de. inJust:lç'J.s
;).0 t~atamento eals.rJ.al, e-rpecãeãnenee , As condacêce peaeoc-.« c I
~elJis.e jurídl.cO de ~rab..!.lh~ '1ão podem obstar e':'la conqUJ.:Jt... I

Tm:be:n corrven ae -mafae que o à'lreito se e -i ·.~--;

a todos os tra.b.'l~"":ldor -s brasileiros, i-d1fercnte=c'1to de 'c-:_
ci1J.o, o qp.e lIõe g:;';lO_ ao 't:'::I.t~t"=t'to _dJ.fel'e~cirac qYB se eb I
d,:r entre t~ab'1lt-e.dor uebanc e :rura.l, com. p~·"W-."l.O te d18c::-:.-~. =-1
çao a e-te ultimo.

Acrescente-se, ao A::-t. 13 do Prc;jeto de Cors-:;:'"tt.i,:3:c:

"Art. 13 - •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

- I'enhuaa epceentnôceae do t:t'o.1:al"a4or rt.1.ZOnJ.
poderá ser i."'l.f'er10r a de ura salário .m!ni.r.lD ou do 'QJ.o1" ~:l.:.."o

ao aposentado urbano."

• .§ S~ b "",i: I!.'!J
Acrescente-se, ao~ do ProJeto de ConstJ.tUJ.çâo:

"Art. ~ - •••.••.••••••••••....•••••••••.••..•.•.•.•
~.5~ . .: ·s~á de umano o mand~t-o dos membrOS d~E .

t~esas Dnetoras da CBrara dos Depu.tados e do Senado da RepÚbl~ca,

vedada a reele2ção na mesI2 Lebislatura."

Por prJ.nc:!pio do ãac -i oaãe todos Os P:C7C::-;OO
de o.~-o:::entad:rl.u devea ser r~eidoB :'01' crJ.tét'ios um.:for=e~,

sea ihfere.'1c:Lações re l.~ 'Ul.o. U::. trab..l.lhador ru:r3.l não ; ...ão
recebar v'1.lor :':lfcr~cr da 3U::I. l'lpo!Jc'1taãoru\ dnquola '! ..C é
p.l"a 0.0 trabulh=.dor l,oXb...fIo.

Ta:::!pcuco peve ser p!!.c;'.l. apcsent:ldoria i.":.::'a~·i..r
a um sal{r~o mÚlb, o l:!.\lO ser~a conc1e"l.ar o i::::.ativo ;. ilttli
bâ.,cia.

~;:..;;;~

ffiI;~PLEU,{RIO '

El:I:'{~A ADITI'IA JI4
DIsr-eSITIVO E.8IITiAJXl: Art.-H:5'

EMENDA lP1267S:9
[J AGASSliTO'ALMEIDA

Acrescente-se, e.~ Art. 419, e::te parágrafo:

§ ún~co - são merrt i.dae as ataaae apceerrteâceaaa doa
membros do InagJ.stério pÚblJ.co, nos termos Já estabelecJ.dos
em lei."

JUSTIFICAÇ'(O

" Art. 479 - : •••••••••••••••

.. ".
Eatal':'os pro'londo que, no capítulo das lb.ayosições

T:o:'m'isi'll:érias, ;seja L"1clt..íc:o preoeito assêt;ürüüdo a a}Xis.....ta
doria especial concedida ao profes"or'ldo brasJ.leiro nos ter
mos previstos em le~. Dla resultou de lorgl e árdua batall-a
e traduz \lO líd:l.I:lo direito da classe que não pode, de foma
alguma, ser derrogado. - ,

AGt..SSIZ AL"EIDA

P-~Tit:1IO

",:E'tA 'JlIOIV< ~(f,.fu~~" -- -- l
D:S?'CSITIlC ~,~lro\I·.c~ítUlo !I, ~a PolltJ.ca A~ícola, ?und1árn

, e Ref'ora:a Agraria

Inclua-~e, no capítulo suprac:!.tado, este precei~o:

JUSTIPICAÇÃO

Dentro de o curto per:!odo de u:m. leg:Lslatw:a 
'l·tatt'o e..~,=,g - ca~sida~e!lQs 0"000:::1'"."0 o :::o...ac.'ll:o aG do:;..::; a.,I.O" oo~;

fe~ido tradl.cionalmente aos mez::b1:os- das !:esa.s Duetor'..ls da Câma_
ra dos DeputadÕã-e-do Senado-da RepÚblica. -

Em nome do princi:pio de, rotatiVJ.dd.de co !lOder Ul

terno e para que este não se dilate e gere ~"l.convenientea àJ.stor
ções autor! taristas.

As respecti"as ~':esas, da ciir=a.ra. e do Senado, comi
tituBI:I. ccmissões permana"l-es cor.:o outras, não cabendo a. di::'oren
c1ação da te:l.po dos numdatos de seus ti"!ulares.

E:''::'~A ~'CDI?IC TU0\
DI3rCS~::-lO rrm,.'1"LUO - Art. 88

A allnea. b, do art. 8&, passa. a ter e~ta. redação:

'IA2't. 88 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) compulsoriamente a.os setenta anos de idade;

"Art. - t insusoetlvel CS Denro:t"a, a qualC"uer t{tulo
o imÓvel rurel oom até c~nquenta hectã-res." - , JUS"I:FICACÃO

AGASSIZ A!.:1:EIDAJUSTIFICAÇÃO

A ConctJ.tuição deve proteger o pequ-eno prcprJ.et::Íl'~o
rural p.:'1.rtindo d~ pI:1ncípio de que o vasto conJunto de n:cde4tas

~:o~~:~:~~: :~~~!;~s constituetl o vigoroso e~ teJ.o da prodüçâo

, Á_irnpenl:orabllidade de seu imóvel fP..1'lÍ CO[;l q.te o
proprJ.etarJ.o nao GeJa cor:pelido a deles desfazer-se e I:li~:lr

para os grandes Oentros nos momentos de ma....or aifJ.culdade eo
que so torna impossivel resgatar cooproI:dssos :f'J.nanceiros ass.l
midos junto aos organisoos de drédito rural.

EMENDA lP12679-7" ,
['J
r,r------.U....OI«w'••i.'...caw'..io

PLE:T,{RIC

"'-- lI.tallu."'l<:l.Çia -----,

~:miDA r."O!lPIC·~TIIlA

DI8l?OSITI'IC i:l'JT"D)ro: A:t't. 300

Dê-se, ao Art. )00 do .P~ojeto de Constituição, a se
guinta redação:

c. O dJ.sposJ.1:J.VO o;,a. emendado, ao invés de fa..,or~ce:" a
Cij.lher, e. dJ.=crimina considerando-a. incapaz llll.t'a quall!uar ::~a.ba I
Tho :P:t'0dutivo a partir dos sesaenta e cJ.ttco anos de idn.àe. -

Sabe-se que o tempo de VJ.da nédia !la mulher é a1.<~1i _
rior ao do homem e este é, gerJ.1l:Iente, at1..ngJ.ao em ma.:!.0t' c:'e,J,
por :mvalidez.

AGASSIZ AIJ~IDA

EMENDA 1P12676-2
ê'

OI A:rt. 300 - A ordem econô.lIll.ca. se funde. no P::-:l.~'=.:1o

do desenvolvi!r!B!lto e da justiça soc:t.al, ccm a valO:t"1Ztl';ão co
trab-).lho ln.u:la."10.- '

EtIDNAA t'ODIF:P:::\TIVA
DISPOSITIVO E"..::BllDUXJ : Art. 300

~'IT:A ADITIVA
DISroSITrlO ::;r,'::"EU.'O: Art. 300

Aorescente-se, ao Art. )00 do ~roj.:.to de constJ.tu1Ç~:

JUSTI?ICAC1:0

o texto que sugerl.llloa é cais oenoiso e ercer_,
ra postulados de caráter GO:L"al a en.]lobar os verdaden'oa f:t.ns
de uma. ordem econômica efet~va;nente justa e voltada. p<U:"l o de
eenVO~VJ.mento do pe!e e a. valorização do trab:1lho htu:13..."'lc.

Ao .lr"t. 300 do Projeto de Constituição, dê-se o

seguinte texto:

"Art. 300 - A Ordem Econômica está condi~i~a à diao!

ticação do ser hwnano e visa atender à soberania ll!lC1.onal.-
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velo Acr~dJ.tarnog que ela accente !,odcrá :.er af'erJ.d2. seOr:-:'c os,'
resultadas obt1.do5 e esees eoaen-e podorao ser :::lV'3.11.adc: ce I

acordo eoo. o vo Ince de predução extraído da terra. Ta::l.ber- ' ..1- I
gnnoe válido ccneaderee-ae a fecl..nd~dade do ao Lc , p01.B, d: ee- I
g~ão_para a rOfiião eIa veeae o que não pode assagurnr ig...a ... :l.-:;!.- I
faaçeo , <\. 1e1. ordJ.:,á.ria, a-mbef.ecenôc critérios l';=-:":lc,::: I
e aprop:t'lados, pcrtl~tJ.::,á que se dê rcc pjacce de r€l:or'J3. .,;=1- I
eaa una adequaçâc JU' ta, ava ter-dc-eae a prát1.ca ae .. toa "c_~~..l:!. !

PLENARID

AGASSIZ ALMEIDA

JUSTIPICACXO' I

i
o fUI. precípuo do Ea'tadc é o ser hl...a3.no. ctl~a real~za- 1

ção de seus l~C!t1::os anseios deve ser :-ersistente::en'te per-se :;-Ji- t
da. Ao Orde::!.Econôr..J.ca, 00=0 eateac do :31ster.a. t:..'\ter1al em que o I

ind:!vduo ~l).t~ inserido. precis:l ser eeccmcã- de eace di-tcr7õ::::',:

de suas perv'=lre:1u<:.des. A Constituição deve, port~tOt procld -I
la cone ~trtll:1ento em prol dos desir tos' eí.cres , A COdific~çio,

3ugeriJa tc.:bé::. apZ'~ entQ. a virt'..u!c de sU!plific·,r o ern ...-crcão ,

absorvendo ce int'.'.Lto:3 nobres nele ccntaücs ,
EMENDA lP12687·8
I'l rY~~~:J

m;~YiW

"Art. 318 - ••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••............................................................
, - aa t:.rras cbtadea er; de~e==ê!lc1.~ de re-

t'Orma agrari'3. eccente ;;aderao ser aãaenaãas apca 7J-'1te anos
desde que cOl:lprc~ào seu eretavc noroveataraenbc caxa 05 zme a
que ae destinaraIl." • -

JUSTIPICACÃO

.seee evit~ a pr<.ÍtJ.ca de traudes, eeccnenca-ee
a adoção de d~s];osJ..t~vo que regule ccnvenaerree-aen'te a aâaene-.:0a:ir~=:r~:s~e~~~~~~~~:l~;~~;:~~7c~: ~:~~~e~~jJ~:a~a~~~-
um. quadro de êe:-c:.'l:'.açõea o oue frustr~á nor arrce aec O ::::.érJ.to
do pro.Jeto de extançâc dos íatú'ímàJ.os J.:1PrOdut:"70S.

AGASSIZ AIi3DA.

Acresce-ta-se, ao Art. 403:

"Art. 403 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "0

AGo\SSIZ AL::~IDA

zrzst»: ~"C~:r?:C· zzr«
r;:S?CSI':':70 ~'Z·m.LC. .\rt. 470

40)

EMENDA ;l.OITlVA

DISPOSI-rVO EMEN?ADO

5;;;0'

fli";;~
.~cd..lC/.e ......Q/'~I.O.I1IIo -,

E!:ELlA. '·ODIFICi.TIVA
n;spC3IT: '0 El'E!IDADO: Art. JD5

EMENDA lP12684-3
fi

E1:ErmA. ~'ODD?ICÂ:r'A

DIS?CSITPC S;3:;:JADC: Art. 201

AG:"SSIZ AL:'ZIDJ..

o Art. 320 paS9!1 a te:.- estll reàação:

C Art.:. 470, ~ , do ProJeto de Cons1atu1.ção, :;:a' aa
a ter esta reda.;ao:

.U1.,.~I"'IC.Çi· 1

DIS?QSII'IVC S!3~'DA-'"UJ: Ar't• .32') I

I
"Arta 320 - A alieIl3ção de te!'!'~s p":blic:ls :f'eder:!.:!.!J, es- J

tad:ua.i.s ou o.unicipais, C()!:. ma 3'tpe:'io:t' Co q~~entog hect::.=-~s, e. !
uma. s~ pessoa dsica ou Juríc.ic:l , depen1e:d de :1P-'""O°r.:.ç5':o p=óvi::=.

do Senado d3. ae;;úbllca, e desde ~\1e sua. exp10r::oção ~erJ.o:: Gl)o.tido

er:1nenteoente social."

!
J

.. Art~ 470 - 0;0 pr3.zo de aeaa -eeees, a partU'· C'1. da'!r~~:l !
proI:!U1gação dest:l. Ccr.stitu1.çâ'o, c Tr:.bt..r.al de üc-reae da t""1:',ic v-c-e I
sent~á,ocnclusa, a::I:~la e caecunaeanc aa ãa audi-::or~a de ecuea '1'" -.

oper=çõe~ fJ..t1a.'1Ceira~ real~zacas eI:I. nc eda es1.z:"'ngei:re 1'e19. afu::l-::'.! I'
traça0 publJ.ca. d.ll'etg, e ;ndireta , feder"!.l, es tradua L e ::ro.n~ci:""l:' •
be:n CO'l'O por peeecae JurJ.dl.cas de dJ.reito pr~vadO, desde ~l..a :;:=--"='; I
ceôaa 000. aval do Te.scuro !:acJ..o::.al.." I

JUSTIFICA CÃO

, Nossa eJ:.enda ~tera o .;:razo pa.:a efetJ.va.ção ôa aUêJ.-:.::::":.~1
da dJ.V1.dn exterr.a, redUZJ.1'ldo-o ~a sei.; ::leses, po~s nct'ed:....:..::.3 i

~:~~~.ad~n~~~b~:;ed~e~{:~~sd:
a
t:~~ ~==~~:d~;~;:c~;~:a~.1~=~ ~~~_!

dação para entar eve'1tual aaiu6U2dade no que d:'z :"cs:)eito gO .:-.:_/
zo e.tI. que o tr;;bal.!"o deve estar oonclu!do, lJOiD, da =~r:::a. e:: ~:: I
~~:~~e~;~~s::v:e:~~~:rp~:: ~:-:~~:c:~d~:~:i:. tempo ~ que I

Por outro lado jul~s indis~nsávelq ..e os exa!:.-e:; ::,:,!l
operações a1ca.'1cec. ta::tbéCl. os net::'é:::1.os estabelecidos e."t~e pes!'_:...i •
Jurídicas de d.lreI.to ?1'~~do e O=g.1risooQ intern:lC2::l:-D.2!;1 f.c -: --__

~~,!:n:~~e;~:1.~s'i~eo: :~~;~~~a ~:s~;~:i~~c~b~:~~ ~r~:~l~~;~~·:: ~- !,

JUSTIFICACIo

AGA 'SIZ AI?-gIDA

Procuram I detenunadas correntes filiR.d·u~ ~ 'fi' oq"fJ.!!

JUSTIFICACIO

~ prec~~o deter ouso_abus!. ..o dos es~a;c.s de t~:::.
po em. eeuesceee de radio a eeãevãeéc pe Lc poder publ1.co, <: .:;
ce ut~l:;,za em s~tedt:;,ces cm:lpa."l.h':lg J::~::;,:3g1.'f!.cadorns e, vac ~e
rer,ra , eoo fins pol!t'l.~OSa Tg,is not1c!.-::";tOS, eabccc n~o e- _
vee.taêea de feJ..;ào ccceecacj., ger...l.r1e~~e ~ão P'lgos cera :?es~ 
dos ônus ace cofres reôeeaae , esecduaa.s e J::l.unic1.paJ..s.

§ único - se!."á g:t:atuito todo e ~ualquer noticiá::-:.o
de •cai':i~er of1.c1a1 ou oficioso veiculado nc s, órgãos de ccsu
nicação social, vedado o IlSO abusivo ãcs neacoa pelo "1cêer
público. n • -

JUSTIFICAC[C

l
Dê-se 1l ao Art. 301, esta. redação: I

"Art. 301 - EI::?X'esB. nacJ.or.al é a pessoa jurídiea. co::s"ti

-tu1da e co.!:; sede no PaIs, cujo controle decisór1.o e de ca.p1t3.l es- I
teja eo caráter pen:e.nente e exclusivo sob a ti tula.r1.d~c.e de bna.! I
leiros n3.tos, ou de entidades de direito tJúblJ.co interno,"

1
I

capitalista 'trlmsac:iona1 eseanc::n-ar as portas do J:'a:!s 20'0 assédic I
de e!J:Tesários estrangeiros. A questão não se circunscreO{e a U!: I
sentiClento de xenot'obia e hem do entraeuismo. O que !cpee é dar r::l.-:

. I
ciOlUÜ. e :lusto jrataJ:ento aos brasil-eiros, para que alcaece%!1 Sl.,a ~1.ti

to-doter.1l:!.nação 2Co~õ=10!l quando então ser:i: dispens:fve1 o cor.curr:O'j'

inegavel!ril?nte v:üioso, do capital. alien!zena. :~"],SI se co!:serv"'.r-03

permanentelilente leis f"],ccios'ls par:;!. 2.teder intpreoses rwB:lO:'ss, jll

wl.is libert;:u-e=os a Uaçiio da tutola externa.

t=.'3'1lA r.:oJIFIC\Tr!A
DI3?OSIT:VC E~:E1G)AJJO: Arta .301

I

I
Ao a1:!n.ea. b, do inciso lI, do Art. 201, te"'á e.. ta red....ã,::l·

.~,. ~; :.;~;;;:~;~;;;;::~:::::::.:::::: I
b) - sobr~ a ooostitueionaJ..idade d;lS 1e::i.s e atos

normativos federais e 'õstaduais com força de lei, ::oa c~

SOB prev:istos nesta ConstJ.tuição."

o parágrafo ú:uco °do Art. 305 terá esta red.o.ção:

o rc,:ime de concess30 de serv1.ços púb1:lcos não

eleve. revostir feiçã~ cnrtorial. Su.;er!mos, pois., ç'lZ os contr':l.

tos n'J.IlC!l. aseeeurer::. exclusividade 3. fim. de que '],. pr·:mt::oçio de

um eerviço pÚblico, o de tr!Jnsportes , ~or exeoplo r r.no oeja de

reBpons3b~li'i':!.de d... um só conces'lion:hoio. A lei dev":: !ler..!t!.r

particip'l9ê:o p1urit.u-ill de fena ti. a'";ender ~ denanda e ao inte

rense dos USu.:lrlOS.

JD3TIPIGAOXO

" Art. 3Q5 - ••••••••••••••••• ~ •••• ~ •••••••••••• ~ •••

§ único - A lei disporá sobre:

- o re -;""18 das e rpxeeaa cOl"'cessicn:íri~ de

serviços pÚblicos, o caráter especia.l de :' eu contrato que não s~

rã nunca excacetvc, e fixará derais condições que :prop~cie!J

pleno a-::enrlimento do interesse pÚblico; "

Ao Art. 302 dê-se esta. redação:

m.::::'DA :l)r;IPICn.~I"'A

DIS?03I:':'lQ E::i:~ADO - Art. 302

"Art. 302 - O investmen,o de e~p1toJ. estra,.."""o será ~do!I
tJ.dc excl'UBiva::lente em setor onde a e=~s~ n:lcio:ull, geri<l::!. =::1.;;,2, •

ritar~nte por br3.s1.1eiros, não se dispon.~::l. a etu:!.r."

~3~1)<\. • CDIPI~ ~~I"1A

DI3J?CSITIVO ::::li'~O: Art. ;:6

o intu!to do preceito é lO1.wável, ma se recC'::::en~a i
sentido !:ais coercitivo ~ obri7-lç!io do E_t:ldo e~ pro:-o-ror, e!'c-l

t1~nte, \ttlB. pol!tica. ".e.bitacional. que mell!are os 'l"ladrõcs de I

Art.326 - O 3st::uio desenvohere, ob:.-i~to:t"1.....~n":o,

polltic'3. habit3.donal. que asseg"Jre cer.dições dit:Ç'.as de vi:~ 30

trab::ü!'edor rurBJ. e propicie sua fixação e!:! seu !:e!o 30C2=..1. ...
JUSTIFII::A.t;ÁO

Quando o P'J,!s dis;;nuJ:-.3. de i::en":as 3rê~ desocu:,o.::'~s I
sob o dott:Úu.o da União, 3!:hdos e ::':unic!:'Iios, pcdia-se co ;r~e .. - I
der a fixaçio de U!l J.inite signJ.f1c:ltiva::.:~nte ele"llrio _ c.c tr~s i
oi1 becPo...res <:lI:!. diante - para o consertiI:ento

1l
v.l.t". Se-a.lo ?f',h _ I

ral., da alier.ação a pessoa física ou jur!dica. ··oJe, co...! ~"ior I
ocupação dos esp'lços e a eseo.saez ê.e :írean dev_1ut:!.9, é con....-:l _ I'

niente fu:.u- -:edi.;:.a . enos vródi~. !:l:põe-.:C!., 1:;u::'."1 enta, ~"'r 'Im

sentido social i e.cplor--çio de S:lS terrlls , ·)vit.~~10 ::lu .:... :."~_ o

atender interesses per::lono.l.ist:.s ou ;,ue ae tl_ .ti'leo a e p...c 1,- I
ções ír-o.u:hüent::ls e::t prGjeto3 se .. npn.~uo. ·ll0!.-..2.~-:.: .•' .....~

Ao Art. 326 ,do .r:.-o;eto de Corstl.'tuiçiic, c.e-,,:e a

se::;umte reêe.ção:

r.r----------."''''.."..~',----------__,

r=;;~;;:J

I'ITP~JW

PIENl.l10

AGA3SIZ ALt::EIDA

AG,\SSIZ AI:'};~

~~lu_/.~~,..l~/IUI......1a

?LE::iÍ.PIO

A"c:rescente-se, ao <\.:rt. }l8:

]::'Er:r::A ADI'!'IVA
DISroS!T:VO ~'lI;.:c . Art. 313

J1JllTIFICAÇÃO I
I

O d i '. - Ilepos tivo teI:l. o =.erito de. pr1.crJ.Z3.r a ':l.t"..açao 1
do -e:::.yre-sario br':l.sile iro no setor 2CO!;,Ô::ico, a.~secura.'1do, ;;cré::l.,:

de.::e.:ri.!?enho supletivo ao invest~ento de C':l.pital e~trenecJ.ro. I

EMENDA lP12690-8
ê'

EMENDA lP12689-4
ê'
ê'

JU'TI~ 'CAÇÃO I
O S,)premo Tribunal Federal deve preencher ur.a. 1a(lun'J.

no siste~ judiciário, funcionando como corte particular co pxa-I
me da constitucionalid!lde das leis e atas nor:::a 1:1.....08 fe:eraJ.~ e ,

estaduais com Corça de lei. Esta coo:pett;ncia , a. par de outr-o~ !
atribuições especificadas no projeto consti1;ucic=aJ., d~sa~o.:;õ).lldo I
o Tribunal SU!?E!rior de Justiça e acolhendo ant1,ça. aspira,;à::l 'os 1

J:lllis cor.sa"3l'o.do~ juristc.s brasile~ros que pleiteJ.D.m, de"lde 1""-;, I
essa divisão de co;petênc1a.

i
Dê-se, ao Art. 317 do ?roJeto de CcnstituJ.ção, e~ta. ::"ec:a.- I

Ição:

••••••• l:~t:.:~:.:.:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::: 1
§ únJ.oo - A f'Wlção soeJ.al é cu.:nprid8o quando o J.::é·...=:!!.· I

a) _ é racJ.cr.e.1nente aprove~t~do e ar..rC!;le"lte ::=0- li
dução correspo"dente à extensão da. propriedade e às cordi;-:';5
de feC1Jldidade do solo." I

JUSTIPICAC'"ÃO

A. e:nenda visa dar &J.or objetivic:lde ao texto I er.-I
sejando UJ::la. defJ..?ição prábca eo. torno da função sooial dc J.=ó-

~~:z,cr:.. l':CDIP:C "-TrlA
DI"i?03Il'HC ~'.E::r.u:.c: Art. 317
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vida. do tr:'bal~ador :rural, que aee ÓOl] mia hU!:lJ.1ha..'1.ta:= n-rs r'n

ciêiea ?obres, e, t::cbé!r., ccns tã tua f"!..tor de sua fiJ.3ç5:1J

meio social, evit-mdo as ::.J.e;rn.ções coa sr'~des cer-o-ce !\o::,:J..o

SOs do país onde ele irá i~cor:'orc.r-.ac ; 1e;:;11.0 '::0 i'ur:.:l..=> _"e

Vl.VCJ:' do aob-er rl"t" I) rl"

Pa r áq r a f'c único _ Em nenhum caso poder ser lícito ao poder

públfco premiar, atraves de pagamentos
e indenizações, o saque e a injustiça c.,2,

metida; contra o povo.

JUSTIFICATIVA

tigo 356 diz que "~ asaequraca aposentadoria com proventos de
valor igual à maIor remuneração dos últimos doze meses de se!,

viço, verificada a regularidade dos reajustes salariais nos

trinta e seis meses anteriores ao pedido, garantido o reajus-,

tamento para preservação de seu valor real, cujo resul tado nl.!!!.
ca será inferior ao número de salários mínimos percebidos qua!!.

do da concessão do benefício

Art 17 _ ~

XV _

Itr) E. livre a q.ra Lq.rer categoria praFission'n a ror
eação de sindicatos". -

Isto é o mínimo que os aposentados merece-a e que não podem

abrir mão

No entanto não fica claro se os aposentados atuais que

não tiveram estes critérios observados quando se apcsenteree
e con-tlnuaran a sofrer arrocho sobre arrocho salarial ao longo

dos anos, terão ou não suas aposentadorias revistas segundo o
novo critério

A emenda proposta faz este ato de justiça com os nu Ibões de

aposentados bras í tej ros , determinando que suas aposentadorias de-."

verão ser eecaí.cuí.eoas , levando em conta os valores reais do!; s,!
lários por cces rão de suas aposentadorias e os reajustes reais nos

períodos subsequentes

As indenizações, nestes casos, seriam um prêmio extra

que. ao longo dos anos, Já se fartaram à larga com a dilapidação

dos recursos publicos, com expedientes vários de corrupção e com

a vil exploração da força de trabalho

EMENDA lP12699:í
t: VIRCIUO CUlMARAES

[J ""'fZ~;:;;r;;7i'"

er:~~;~

Ui;'m7l

CO" a Sf';lJinte redaçil:JInclua-se al!nea no inclso IV d:l ar t ;7,

f'l PLENARlO

EMENDA 1P12694:1
f'l CONSTITUINTE KOVU IHA

Art. - A União antecipará, aos novos Estados criados nesta Cons

tituição, receita até o valor euutvarente a seiscentos e

quarenta mil Obrigaçães do Tesouro Nacional para as des

pesas preliminares, que os novos Estados ressarcirão
dez anos

§ único - As despesas com o pessoal inativo dos atuais Es

tados objetos de desmembramento, de igual form';
que seus créditos e debitos financeiros, serão
ratiados entre cada Estado desmembrado e o res-,

pectlvo Estado de origem proporcionalmente à po
pulação de cada um~

Suprime os parágrafos BR e 9º do Art. 438 e o parágrafo

32 do Art. 439 e cria um- novo Artigo, nas Disposições

Transitónas. com a seguinte redação'

EMENDA lP12703-3
I" VIRCILIO CU"'ARAES

I" ""f3Z6;;;;;";;'

JUSTIFICAT IVA

IncIui r ond:.-.EEuber} ~ Cec..f-í~ r , .J,.ç
-t""'",i..:: u.

Art - Qualquer cidadão sera parte legitima para propor ação popu

lar que vise anular atos leSiVOS ao patrimônio de entida-
des púbUcas ou aos direitos ccfetIvca consagrados nesta
Constituição, independentemente da Ação Penal

o povo é o melhor r.íacea Danos ao patrimônio público e aos
direitos coletivos que poderIam ser rapidamente embargados, se to!,

nam muitas vezes irreversíveis, pelo fato de a legislação não a_
colher e tornar eficaz o grito de indignação ou o ôlho clínico da
população

EMENDA lP12700-9
f'l VIRCIUO CUIJ<ARAES

tJ ,~,u_ffwi~~6;7v

5~~;"~

cr;;;;j>Ja
CONSTITUINTEKOYU IHA

JUSTIFICAÇAO

JJSTlflCAÇ,110

Art 13-

"XXXII - Salário i9Jal para oa t r ab aLhadnr e s q'Je exar
çam a m';!srna funçl:io ce-rt rc dJ. encresa , com exceção das vanta:;re~s

adqud r Ldas com o tel1p:l de serviço."

Inclua-se no art 13 o incisOJ_ XXXII COm a seçumt e =ej;lçã:l.

Pela lei vige,te, os flJl"lcionários públicos e as cateqo
rias cc-rs tde redes essenciais não pode 'li constituir sindtcatos.A_
creditam'Js q.re tojJS os t reb a.tnaccres devea se crqe-uaer de for

ma independente, C01\O propõe este projeto ce Con;;tltuição Nada

mais justo, que se g:iranta a teces os trabalhadores o direito de
formar se.rs sindicatos

EMENDA lP12695-9'

fl

Em multas empresas trabalhadores que exerce"! a mesma

runçãc qanba-n difere'ciadam;>nte,Não é jus te que um t r ahe Iha.,
dor fazendo a meana coisa qua se.r coacermer ro , produzindo i

gual, q anhe ms-ias ~ uma questll.o de justiça eq.nparae os sa
lários doiS m,~smH funç/jes

EMENDA lP12696·7
fl VIRClUO CUI"ARAES

fl ·"....'PL '6;~;;'(;

Incluir nos Direitos e Liberdades FundamentaIs} dA. ~.;" 7)

CAf:~JJ;ry n~7CJcv.~ ,-~s.e'"

Art _ Da-se a condIção de voto aos maiores de dezes se i s anos,

desde que alistados '

Acrescentar/ onde couber I tUo ~rf.uP.oDL) d-o
Ú/:;;.&, 5lI- :

Art. _ Os delegados de polícJ.a serão eleitos diretamente pelos

moradores da respectiva jurisdição.

JUSTIFICATIVA

Não se Ignora o elevado poder discucionário de que di~

püem os delegados de pcf Icaa em.países como nosso Na medida em que o
provimento desses carqos estiver submetido à seleção popular 
com base num amplo conhecimento do currículo e predicados noreas

dos pretendentes _ evitar-se-á que policiais despreparados te

nham à sua mercê um instrumento que venham a usar contra os di

reitos humanos

,JUSTIFICATIVA

Não é justo que a união arque com despesas t!picas dos Es
tados, como é o caso do ser~!ço da divida e do pagamento dos in

t Ivcs , mesmo se tratando de desmembramento de Estados Isto ecoe
rerá, caso se mantenham os dispOSi ti vos aqui suprimidos. A união

deverá apenas au>:iliaT, como define esta emenda, atra ....es de adian
tamento de recei tas. .. -

A emenda torna:.se ainda mais imprescindível à medida que
se pr-opoê o desmembramento quase que simul tãneo de diversos Es

tados, o que tornaria insuportável todo esse peso para a União

(e. portanto, para o conjunto do País) E naí s • tal sobrecarga

financeira viria exatamente num instante que a reforma triburá_
ria redlreciona recursos da União para os Estados e os Municí_
pios

Os custos da emancipação estadual deven.eer arcados,

linhas gcrãis, por aqueles que, soberanamente, e através de pl.!
biscito , por ela se decidirem

JUSTIFICATIVA

'~l"._fC·~I,do"",c"',"lo

"'&6<viÍR(o

.u.. ..,u.w'''.l·'/'''·ow'••.lo
('l-6<V/ffQ'D

O ..exto original determina a intervenção federal em casode

suspensão de pagamento de dívidas mas não faz o mesmo quando a

!nadimplencia se mànlfesta sobre o trabalhador públlco. t ret.e
-se de verdadeiro convite para que, diante de eventuais dificul
bacee financeiras, os Estados façam de seus servidores as pri:

meiras vítimas, A emendasimplesmente obriga que o servidor pú

blico, no mfnima, seja resnedcace ,

,JUSTIFICATIVA

IV _ reorganizar as finanças do Estado federado Que deixar
de pagar a seu funcionalismo por mais de três meses eu

que suspender o pagamento de sua dívida fundada por

mais de dois anos consecutivos, salvo por motivo de

força m.aior.

Art. 74 _ A União não intervirá nos Estàdos salvo para:

Modif1ca a redação do ítem IV do Art 74, acrescentando-lhe a

expressão "que deixar de pagar a seu funcionalismo por mais de
três meses", que passa assim a ter a seguinte redação:

~~U.'''''C.W''';of'"..ow,..Io
í"L-6WiTR,(J

Incluir no Titulo X. Disposições Transitórias

,JUSTIFICATIVA
Uma das grandes hipocrisias de jdeologia burguesa

Brasil é a da mistificação do direito de ir e vir Na dura e
crua vida real, milhões de trabalhadores estão dele pr avades

por não conseguirem pagar o preço da passagem de ônibus Com

isso, cobrem longas distâncias a pé, ou moram no emprego - só
voltando a casa no fim de semana -, ou se privam de passeIos
ou de visitas aos familiares, etc. Má que resgatar esse dire.!.

to elementar da cidadania.

Art. - As t.ar.í res unitárias do serviço de transporte coletivo
não poderão exceder de O.l~ (um décimo por cento) do

salário mínimo em vigor.

§ único _ A lei disporá sobre a craaçân de um Fundo p~

ra cobertura dos custos do serviço não absof.

vidas pela receita das passagens

EMENDA lP12701·7
I" VIRCILIO CUIHARAES

f'J -~":'··ífZ;;-;;~~j;·;:~

Art. _ A lei punirá todo insulto, ofensa, agravo ou discriminação

a estrangeiros que estejam, definitiva ou temporiamente, em _

território bres í Ie i rc ,

JUSTIFICATIVA

A ideologia burguesa é essecialmente chovinista e- tem des~

ducado gerações de brasileiros num espírito de autosuflciência

patriótica. Em consequênc í a , avultam os exemplos de desprezo

descortesia para com estrangeiros em nosso país, principalmente
para cOm nossos irml10s da América Latina e do Terceiro Mundo Cabe

nlio dar mais guarida a um comportamento típico de barbarie.

Nos dias de hoje, aos dezesseIs anos já se pode dispor de

- razoavel capacidade de discernImento poH t tco • Além disso;-muitos

dos cidadãos nessa idade já estilo incorporados à força de traba
lho nacional Nada justifica. portanto, privá-los, ainda por cio!;
anos, do seu direito de voto Neste oeetIcuí er , o Brasil deve a

companhar o que já é estabelecido em muitos países cuí turateente
desenvolvidos.

Incl~ir n?s ~1.te..:.tos e I,.iberdades Fundamentais; "Gtt.,Ui'4...:;:.
7; ~ T t 4'U;.-O.Lf / CJ.1.d..e. ""~~ .....

, -
Acrescqntar I onde coube!} A.<.C Ct:<..fL./ U.::. :r f d-~ ...Ji.t(.) !L

Art _ Nos processos de desapropriação de bens ou de estatizaç'ão
de empresas não serão pa.gas inde...izações nos casos onde a
medida seja tombda para por fim à. exploraçl1o do povo.

Art. - O poder público promoverá, em um prazo máXimo de seis

meses, a re\isão das atuais aposentadori.as pagas pela

Previdência Social, a fim de adaptá-las aos critériOS
do artigo 356 desta Constituição

JUSTIFICATIVA

A luta pela equiparação da aposentadoria com o salário
da ativa é justa e deve ser consagrada na Constituição O ar_

Art. _ Os trab<C1hadores autônomos poderão facultativamente part,!

c.tpar do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual
mesmas condições do trabalhador assalariado

§ único _ A parcela de contribuição relativa ao emprega:lor

será recolhida pelo propr!o be.f\eficlário que p.e.
derá cobrá-la, respei tados os mesmqs percentlBis
daquela, como adicional aos preços das presta
çOes de serviço
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JUSTIFICATIVA: Este dispositivo se refere às eleições para Presidente

da República que deverá ser feita em dois turnos caso nenhum dos can

dIdatoS obtenha maioria absoluta no primeiro escrutínio. Este parágra
fo disciplina o caso de haver desistê,cia de um dos d:Jis mais votados

para concorrer ao segundo turno. O texto original do ProJeto de Cons

titulçã:;l dispõe que neste caso "sua substituição caberá ao terceiro,
assim sucessivament:e". A ...menda apenas sup:uime a expressão "aSS1m su
cessivame,te", não ;Jermitindo que o quarto, quinto ou ain:la outro me
nos votado eO'1corra no segun:lo turno e1l caso :le desistên::ia de tod~s

os demais. A emen:Ja encerra o caso com o terceiro colocado.

Modifica a redação do Art. 270. passando o imposto sobre heranças e

doações para a ccepe têncfe da Uniãc

TU'~/.~It"..;h

'Modifica o § 3º do artigo 153. que pass<l a ter a seguinte reda;ão

Art. 1.53

C••• )
§ J,Q _ Ocorre,d:::J desistên::ia de um dos dois candidatos lllaJ.s votad:::J5..

sua substituiçã~ caberá ao terceiro mais votad:::J, caso este tarnbé'll de
sIsta. será proclamado vencedor o candidato q.re não tenha desistido.

dentre os dois mais votados.

JUSTIFICATIVA: O atual Projeto de Constituição em quase nada avança

ru'llo a um ninimo de Justiça fiscal e redistribuiçã.o de rendas. A exce

ção f1ca por conta da criação do mocatc sobre as heranças e doações.
No entanto, esta pequena conquista ficarIa ameaçada com a ere-wtençãc
desse imposto como competência estadual, em decorrência da "guerra f1s

cal" entre os estados para atrair, masca que nomínatue-tte , as grandes

fortunas para seu território, criando-se, ao Final, r s eheeaocs "pa

raísos fiscais". Alé"ll disso. tecnicamente, o imposto estaria mai~ bem
situado na competêncIa da União, pois não h-averia maiores creme-nas

-dã ente dos casos de patrimônios dispersos por diversos Erstados (o que
é com.rm entre as grandes fortunas). e Lén de ter a fiscalização deste

imposto uma correlação natural com o Imposto de Renda

§ Jr:? _ os projetos de ref em pauta de drsccssêc serão dist.r..!.

buidos para todos os parlamentares e'té dois meses an
tes da vet.açãc en plenário e largamente divulgados P3!.

ra toda a população, no sentido de desencadear .um an

plo processo de debate junto às massas popularf;?s

§ .49 _ em casos de urgência, U!'l projeto de lei poder'á ~er re.

cebido e votado, dt speneando-ee o processe preliminar

de debate.

§ 5D _ em casos de urgência-uri;;Jentlssima um "lJ:ojeto de lei

poderá ser aprovado pela mesa diretora e pelo Presi
dente da República, entrando Imedfatament.e em vigor
após sua publicação. Na préxí.na r-eun í ão pIené r ra , or

dinária ou extraordinária,8 nova lei será necessaria

mente rediscutida e vetada,

Art _ Nenhum projeto de lei poderá deixar de ser votado no

ano em que tenha sido apresentado

Art. _ A Câmara dos Deputados enviará os projetos de lei ordinária
derfní t Ivanente aprovados à sanção do Presidente da Repú

bUca, que poderá vetá-los, Justificadamente, no todo ou pa!.
te , dentro de dez dias úteis. contados da dat.a em que os re

ceber. mediante coeunfcação à Câmara.

§ IQ _ decorrido o decândio, o silêncio do Presidente da Re

pública importará sanção. Se o Pres rdent.e da Repú
blica não publicar a' Lea nas quarenta e m tu horas s.!:.
guintes; será ela publicada pelo Presidente da Câmara

dos ueout.eccs

§ 22 _ o veto pr~Sidencl.al poderà ser rejeitado"por dellbe

reçãc da marcr ra absoluta dos deputados, dentro de

quarenta e cinco dias. sendo o projeto nesta tupõt.e-,

se, promulgado pelo Presidente da Câmara Esgotado o
prazo sem deliberação.. o veto será considerado l'Ian

tido

Art. 270 - coecet.e à umãc instituir Ieccs tcs sobre

( ... )
VI _ transnissão "causa mort Ls" e doação de quaisquer ben.s ou direitos

Art. 270 

C••• )
§ 5V _ As a1!quotas do imposto sobre a renda e proventos de qualquer

natureza são progressivas em função da faixa de renda do contribuinte
incluindo-se na renda tributável todo e qualquer ganho de c ap a t a L, i,!!

clusive a valorização patrimonial real.

JUSTIFICATIVA: No Brasil. o sistema tributário é, em seu conjunto, pr!:!.
funda1lente regressivo e injusto. Até mesmo o imposto sobre a renda,
que deveria ser a exceção a esea regra. t.ee reca Ido fortemente sobre
o assalariado, e permitido todo tipo de fuga para os ganhos de capi

talOs incentivos fiscais. as isenções e as burlas puras e simples

têm sido a regra, de tal .orma que os mais ricos não têm pago sequer

o imposto de renda. A proposta do Projeto de Constituição mantém. ne~

te aspecto, a situação praticamente inalterada. A presente emenda não
a::aba com os ganhos de capital ou com o próprio capital (o q.re o nos
so objetivo). mas tão somente procura fazer recair sobre ele o impos

to de renda, para Çjue assim o capital tarnbé'll financie o Estado qt.!e.

diga-se de passagem. é inteiramente servil aos se.Js interesses.

EMENDA lP12712·2
[JVIRGlt.IO :;UIM~R~Esl'

EMENDA lP12711-4
lJIIRGlLID GUIMQRJ:lES.

r".---------"".".""""..
'Modifica o Art. 270, acrescentando-lhe um quinto parãgrafc-:

"f- UnOfIllU",••;Io

u ..... o/.Ol<, ..lolsu•• O.....io

'fi óNAR(V

Incluir onde couber, prOlrovendo as alterações pertinentesJ
""" C<uJb,' -hJ-o I, ,Ja 7:<'l-vJ-o 7L . •

Art. _ O Poder Legislativo é exercido pelo Congressc Nacion::>l, -cn
posto por deputados eleitos d.í r e t ement.e nos, estados.

Art _ Cada Estado. Terntõrio e OJ.st.rito Federal terá d t re i t,o a
elegpr u'n nõeero t-or a L de deputados na proporção de um repr~

sentante a catla 30 000 naba tantes ou fração.
Art _ A representação de cada um.dade da federação será distubuí

da proporcionalmente pelos per tadcs políticos na forma de ti

nida por legJ.slação complementar
Art;,. _ As eleições para o Congresso Nacional serão simultâneas em

• todo os país, e realizadas a cada dois anos, tempo total da

duração dos mandatos legislativos
Art _ O Leq r s Lat Lvo funcionará durante todo o ano. não exa s t Indo

recesso parlament.ar
Art _ As sessões plenárias, com caráter estritamente deliberatJ.vo,

se realizarão, crumarí.enente , a cada dois meses, emum único

final de semana.
§ 19 _ extraordJ.nar1amente poderão ser convocadas sessões pte-

nán.as por um segl1~nte dos elementos'

I _ O Pres rdent.e da República
II _ O Presidente do Congresso

III _ A Mesa ni retcra
IV _ 10% dos OeplJtados

Art _ A mesa diretora. composta segundo regimento interna do con
gresso, respeItada a proporcionalidade par t i dé r La , se r a com

posta por 30 deputados eleitos em rodízio em cada sessão 0E.

dlnária

§ - Compete à mesa diretora.
• I _ f1scalizar o poder eeecut tvc nos intervalos entre

as sessões ordinárias
II _ preparar as sessões ordinánas

UI - convocar sessões ordinárias
IV - administrar a casa Laq í s Lat ava ,

V _ tomar providências necessárias no que lhe cabe

implantação de deliberações do Congresso.

Art. _ Cada partido político poderá designar um Lâde r e um
lideI' de bancada para acompanhar todos os trabalhos da mesa

diretora
Art. _ O Congresso Nac i onak colocará à disposição dos deputados sem

qualquer ônus para esses todos os recursos materiais necess!

rios para o adequado desempenho do mandato

I _ Transporte r ép i dc de ida e volta do local de maradia

do deputado acé a capi tal federal
II _ alojamerfto e aj j marrt açãn durante o tempo em que o deput~

do estiver à disposição do Congresso.
III _ todos os meios de telecomunlca.ções existentes. em lo

cais facilmente acessíveis aos per ranentares , para co.,!!

tatos com o Congresso. com seus pares e com a admini~

tração pública em geral ...
IV _ terminais de computador do sistema do Congresso situ.!!,

dos em um maior número possível de cidades- pólos

micro~regiona1s no sentido de fornecer dados sobre t,2

do o processo legislativo e a admr nds t r açãn pública em

_geral. ,
V _ assessoria técnica às bancadas partldarias, nos termos

do regimento interno.
VI _ é vedado aos congressistas o recebimento de qualquer

salário, proventos-, gratificações. ajudas de custos ou

outro tipo de retribu1ção material ou rmance rre pelo

exêrcicio da função parlamentar

§ 12 _ aos membros da mesa diretora durante o período
em que estiverem de plantão na cap i t.a I federal
poderão ser pagos subsídios. I"OS termos do re

gimento interno, de valor máxim... de 10 salános
mínimos eenears , e no maximo em quatro meses por
ano par-a cada deputado ano ív í.cuaâmente ,

Art. _ Os deputados são invioláveis no exercício do mandato popular

por suas omní.õea.pafevras e votos.
Art .. Os deputados federais não poderão ser presos, salvo em fla

grante de crime mar.reocevet , nem processados crJ.minalmente,

sem prévia licença do Congresso N3cional
Art _ A iniciativa das leis complementares ou ordinárias cabe ao

Presidente da República. a qualquer Membro do Congresso Na

cional. a partido politico ou a conjunto de 30.000 c1dadãos
§ único - Os projetos de lei de iniciativa popular tt:m in~

crição prloritárJ.a na ordem do dia da cánara dos
Deputados. Não tendo sido votados quando do en

cerramento da sessão legislativa. cons1deram-se

reinscritos, de pleno direito l na sessão seguin
te da mesma legislatura. ou na primeira sessão
da legislatpra subsequente

Art. - o.. projetos de lei que ill'portem em aumento da despesa pú

blica deverão ser votados quando da aprecJ.ação do orçamen
to anual

§!R _ quando se tratar de medidas de urgêncJ.a estes pr,2

jetos poderão ser votados a qualquer tempo desde
que contenham explici tamente as fontes dos recur
sos necessarios e promovam os consequentes rea

justamentos orçamentános

Art. - Com as ey.ce'ssões prE:.vistas nesta Constituiçãa as delibe:ra
ções no Congresso Nacional são tomadas por maioria simples

dos votantes, presentes a maioria absoluta dos parlamenta

res.

§ único .. a aprovação das leis complementares dependerá do
voto faVOrável da maioria abSoluta dos deputados

Art. - Os projetos de lei deverão ser agrupados por assunto

apreciados sempre que possível. em conjunto, por ocasião da

discussão anual do tema ..

§ IR _ cada projeto de lei deverá tratar de um único a~

§ 22 _ qua~~gtgouver premência de tempo ou quando não hou-

ver previsão de discussão do tema, os projetos de l~i

entrado imediatamente em pauta.

"Acrescentar onde couber;

JUSTIFICQTIVA

o chamado "segredo cceer-caaã" sempre fol una ar-na utilizada
pelos capitalIstas contra os tra.balhadores. Cumpre aboli-la.

.JUSTIFICATIVA

Art. S§D ccns t Lturdos os Conselhos Populares, que existirão a
nível municipal, estadual e federal.

§ lll: _ Os Conselhos popufarus serão eleitos pela pnpu La-,

ção da sua area de abrangencia, segundo processe a

ser definido em lei
§ 22 _ Aos Conselhos Populares é atribuída a função de fl1.

car raaçãc do poder público em todas as sua Ins t ân;

elas, podendo ter acesso a Qualquer informação Que

julgar necessária, colher depoimentos e organizar

Comissões populares de Inquérito

§ )2 _ Os Conselhos Populares ter§o iniciativa legislativa
nas instâncias de igual nível.

nUOf.u""'.&;·O

Acrescenta!'] onde couber; .1M."-I ~.t;;:J!;,;, 1I ..

Mr-A enunciação de direitos individua1s e coletivos 'não é exausbva,

'facultando-se aos Estados-l<\embros e aos Municfpios a ampllação

do rol consagrado nesta Constituição

.JUSTIFICATIVA

Pireitos ignorados ou rejeitados no texto constitucional por e
ventual maiorIa desligada de aspiração popular não poderão ser
vil' de precedentes quando da elaboração das cartas consti tuci2

nab estaduais e Jlunlclpais ou da legislação ordinâria.

Todo poder emana do povo, COl'\ ele deve ser exercido. a ele deve
estar submetido, e po ele deve ser f'iscalizado e controlado A
lrresponsabilidade pública em regime representatJ.vo nada mais é

que ditadura disfarçada de burguesia sobre o povo

Art. _ E assegurado aos empregados da empresa, bem como a en

tidades e sfndrcatcs que os representa, ter acesso a
todas as informações referentes ao seu desenpenho ec~

nGmlco e a seu processo produtivo

o trabalhador autônomo não pode continuar a ser tratado ccec
uma espécie de oér í.e , Urge incorpora-los aos beneficios sociais

em geral.

Os alimentos básicos não podem continuar sendo objeto de
lucro fácil para os atravessadores e especuladores A vada e a
saude humana não podem continuar sendo as va t i aas dos que r'aaem
da fome do trabalhadOr e de seus filhos o alvo de sua qanâncaa
E. hora de se acabar com isso

Mas além de barato, o alimento dever ser de boa qualida
de. o que também é essencial para a vida Hoje esta qua Lr da de e
reequentenente degenerada pelo uso indiscnminado de aqro t ox icoq
corantes. cerfncs e outras formulas não naturais ccn o Ún1co ob
jetivo de lucro. O brasileiro não pode ccnt rnuar sendo a vítlmã
da lógica do lucro capitalista até quando se alimenta

JUSTIFICATIVA

I _ diretamente entre produtores e r-cnsumtdor es ,
11 - através de cooperativas

III - através de órgão público especiahzado, oj.re ta-,
mente ou segundo s Lst ena por ele nrqaruzacc ,

Art. _ E proibida a especulação com generos at ínent jcacs , sendo
imediatamente ccnrLscertcs sem qualquer moeruracãc todos
os estoques especulativos

Art. - ~a~~:r~~~i~~;d~a~~~ar;i~~~~~~. e~e~~~~~~V~G:Oo~ed;~~r;a;
Que sejam prejuo rc í at e à saude,é oa responsabilidade do Es
t acc , fazendo parte dos' obje t ívoe básicos do aoas tecfr
eento ,

h(.dvA :tcr~ccns:.~ o~ed~ou-PteJf.:..l", -rtiJI .
Art. _ Os alimentos de priMeira necess i oaoe , definidos em lei,

ser-ão comercializados exclusivamente.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12708-4
f'l VIRGrUO GUIMARAES

f'J ""?D';N~ii'?Q~

EMENDA lP12707-6
l: VIRGlLIO GUlMARhES

f'l

EMENDA t"P12706·8
I:J VIRGIUO GUIMARnES

tJ
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VIRGILIO GumARAES

JUSTIfICATIVA: O Projeto de Constituição já consagrava neste item um
avanço signi ficativo _ o da jornada de seis horas diárias para esse
t apc de t rebaãbo, A redação proposta, no entanto, aperfeiçoa o dispo

sitivo, ao deixar claro que se trata de jqrnada máxima (pode ser me
nor) e mensurada em termos se-nana.i s (a jornada d;-;;;r; horas diá'I'ias

poderia red~ndal' em 36 horas semanais, o que, no caso, ainda não é o

ideal) •

Modifica a redação do item XXVIII do Art. 13, que passa a ter a segui!!.

te recaçêc-,
Art. 13 _ São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que vrsen ê lIIelhoria de sua ccnsr çêc social-
XXVIII _ jornada eréx íma de 3Q horas semanais para o trabalho rea.í rae

do em turnos ininterruptos de revezamento.

JUSTIfICATIVA Caso o país seja p.ar-La'aarrtard s't a I .os :e:s~ados não pcâe

rãc adotar regime no qJal os governadores t enhan atribuições executi

vas equívaãentes ::I de ore'sroc-rte da Re;lú~lica Neste caso, os Estad:Js

tam'::tém deverão adotar o regime de gabinete. E vrce-versa. easo o País
adct-e o presidencialis'il:l, os Estados não poderão optar por outro re

gime

Art _ As constitulçi;'les es tud.raf s deverão estabelecer para os respec

tivos Esta:fJs o mesmo regime de governo adotado pela 'tj"'ião.

EMENDA lP12721-1

f'l
tJ

TCOTO.f""''''O:-'~.O

, Acrescentar no Título X (üí.spcs tções TTansitórias), o-ide COJber:

,EMENDA lP12722-0
1: - VIRGlLIO GUIMAR~ES

tJ ''':r~~';;;:;{;;;''~

Art. - Compete ao Estado promover o debate e o esclarecImento cie6tí

fico sobre os abusos con o corpo hunanc e prcecver campanhas públicas
em sua defesa

nr t - E as seq.u-acc a todo o cidadão o direito ao uso e à dat ermf na.,
çêo sobre o próprio corpo

§ 12 - A gestante poderá optar i Ivrene-rte pela interrupção da gra
videz até o terceiro mss , ou qvanccfrouver risco de vida

§ 22 - São livres as orientações sexuais enquanto atos voluntarios
e conscientes dos indivíduos.

§ 32 - O cidadão poderá administrar_se qualquer tipo de suostêncras ,
vecanoc-ee , nos termos da lei, a ccecut são , indução ou facilitação,
através de qualquer meio, do uso de substâncias nocivas ao corpo hu
mano

§ 4l:l - O cidadão poderá ocoecver alterações físicas do próprio cor
po, observados os cnsccs í t Ivos da lei. -

§ ,5l:l - O cidadão poderá deliberar sobre a de s t Lnaçãn de seu COl:"pO,

no todo ou em parte, apo s a morte A lei estabelecera autoridade Com
petente para- deliberar sobre esta destinação, caso não tenha havido
mani festação expressa do "de cujus".

§ 62 - A eutanásia não sera pe-rmitida, exceto quando antecipada e

expressamente autorizada pelo proprlo pacfente ,

JUSTIfICATIVA' A l1berdad't do c Ldadãn inicia-se pela liberdade de uso
e li;re determinação do seu prõpr í o côrpo. Não se justifica, sob ne- ,

nhum pretexto, a imposlç.ão de Hmites ao dfre i tc do ser humano sobre

o seu mais Irrt Imc espaço.
Somente cabe o controle do Estado sobre a qual1dade dos servfccs

e produtos que possam ser nocivos ao corpo humano Da mesma forma, ao

Estado compete a difusão de informáções científicas e debates, b~m

como a realização de campanhas que esclareçam à cbpu.teçãc sobre o uso

e o abuso de substâncias e p:dticas que venham a p;rejudicar a saúde
do ser h.smano.

EMENDA lP12717-3
tJ VIRGILIO GUIJ.'ARAES

llJ ""q:;L;;';;41?~'~"
.U~ •• '~/CO~ ....l'I.U'C.~"'.l.

'fL.éNA'!l. !J

JUSTItICATIVA A rena original possibilita ao suplente de deputado

assumir o cargo apenas em licenças superiores a 12C dias, período

igual ao limite rnazImo permitido para licenças de interesse cer t rcu
lar sem perda de mandato Ou seja, apenes é permitido ao suplente as

sumir em casos de longos afastamentos por doença
O intuito de se coibir os rodízios de alta rotabvidade e as subs

tituições desregradas e, sem dúvida, at.Lnq Lríu, mas às custas de cau

sar novas distorções A mais grave delas e o caso de parlamentares
que,efetivamente tendo necessidade de se afastar das lides parlamen

tares (viagens de intercâmbio ao exterior, candidatura a cargo execu

tivo, graves problemas familinres, etc), se verão na contingência de
viver verdadeira farsa: não 50 licenciar paro não perder o cargo, nas

não exercê-lo de fato, pe.ln menos naquele oer ícoo ,

A emenda coror-e a ques ttcna medida justa' evita a rotatrvrccoe oeseesurg 
da, mas abriga sojução para os casos serias (acima de 3C! dias) que n50 têrn coco
não ocorrer na vida par Irsrentur

L. )
Art 112 - Não perde o mandato o D;puhdo o~ o Senador.

lU _ licenciado pela respectiva Casa, por mot i vo de doença, ou para

tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que ,

caso, o a ra s t anent.c não ultrapasse a cento e vinte dias
5 152 - O suplente e convocado nos casos de vaga, de investidura em

funções previstas neste artigo ou de 1l.cença sucer.í or a trinta dias

m- --,-T.~Tol.UlTlrl•• ;.o

, Incluir) onde couber) M-O Ct:yú~~I do f4.r~ fi,

, ,,,u,_''''''''O I
Modifica o § 1[1 do ART. 112. substituindo a expressão "licença suoe
rIor a cento e vinte dias" por "licença superior a trinta daas" I pas

sando a ter o parágrafo a seguinte redação:

PUd.,.'•• ",nlol,,,,coll,uh

fLf; w ar<ij lã

, ••"..... ,.""'uiell•••o"'ulo

'PtGNfliRrU

\(IRGlLIO GUIMARAES

Art. 272
(. )

§ 5~ - As al1quotas do i'llposto de que trata o item II 'serãO progressl

vas e nllo excederll:o os 111RU:es ~stabelecldos elJ resoluçll:o do Sen.d:J

''''0''U'T",•• ~10
• Modifica a redação do § 52 do Art 272, que trata do imposto sobre he

ranças e doações, acrescentando-lhe a expressã::l "ne11 poderão ser infe

riores a 4~ para as heranças de maior porte, conforme definidas e~
fei" , que passa a tel' a seguinte redaçã:J:

,u,ol,un",,;~çiO

, odiflca o § 32 do Art. 272, que trata de imunidade quanto ao imposto

sobre heranças e doações, acrescentando-lhe a exoressãc "desde qve se

trate da moradias simples e em núme.ro máxima de duas", passando a ter

o parágrafo a seguinte redação.

Art 272.

( )

§ 3l:l _ O imposto do:! que trata o item II não incidirá sobre a transmis

são, por mjrte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente

ou a herdeiro~, desde q.se se trare de moradias simples e~c" liúr;-,cro irÁ
ximo de duas

JUSTIFICATIVA: Os traba,lhadores não pcden continuar as s í s t Indc aos s.,!

tores fundamentais para a vida do País serem manipJlad::ls ac bel pra
zer de u'n punhado de magnatas e b.srocrata.s a seu serviço, com o fito

exclusivo de locupletarem-se às ccs t as de 'sua miséria Q.salquer proj.!:,
to sério de mJdanças es t sut.ura Ls do pé.í s e de progresso spcial t e-a
que, InccntInent í , incorporar e preservar estes setores na proprieda

de social, colo::ando-os sob o ccntrcfe ,popúlar direto.

JUSTIFICATIVA. NSo é p~ssivel deixar-se tamanha hrecha para que a blJr

guesia escape do i.m;Josto sobre a; heranças Coma está posto no Projet

de ConstItuiçã:J, as mansões, sItias e, quem sabe, até fazen~a5, e'il n.Q

me~D ilimitado, potlerao ficar imunes ao imposto por servirem de m~ra

dias a herde.iros! O que se faz aq.si é simplesmente fechar as portas a
tam,ln"a aberração legal Aprovada esta emenda, apenas não pagarão o

llllPost~ aqueles para quem é justa a imunidade. os trabalhadores e as

• classes de renda 'llé:dia e baixa.

'ttnol.,,'f1,... ç'o

, Acresce~te-sel 01:1e couber? IV-O ~~ rIdo T:t(.f...do ,V~ .

Art _ cons~ituern mo'n~p6lio do po:ler público os segJintes setores ec.Q.
n5micos: •
I _ os bancas e todo o sistem~ financeiro,

11 _ o conérc í o exterior.. e o ::ârnbiõj

11) _ as a t.f va dade s estratégicas para o desenvolvimento eco-iõ-mcc e
social e a soberania popular, assim definid:JS e11 lei,

IV - a indústria farmacêutica;
V _ a nesqrtsa , extração, rerfnc e distribuição de pet rõf ec e seu de

rivados.
§ único _ A admfn Ls t r-açãn das enpresas estatais é exercida sob o

controle cccurar , na forl\1~ da lei. '

EMENDA lP12723·8

f'l
tJ

'EMENDA lP12724-6
l!J VIRciuo GUIMAR~ES

f!J '''''~'Ti''tN'Ai~'o

VIRGILIO GUIMARAES

Modifica o § 2Q do Art 272, que passa a ter a seguinte redação:

Art 272:
(. )

§ 2l:l _ O imposto sobre a propriedade territorial rural não incid.lfá,
em qualquer hipótese, sobre glebas rurais de área não excedente ao

módulo rural da r;glão, q.sando o proprietário que as cultive, so ou

com sua família, não tiver a posse ou a propriedade de outro imóvel

rural,

JUSTIFICATIVA Não se deve deixar para a ~legislação ordinária, CO'110 o
faz o Projeto de Constituição, a definição dessa im.snidade de tão va~

to e justo alcance social. A emenda ora aprese.,tada supre es1;a grave

lacuna

Art. 273 - Compete aos municípios insti tuir imposto sobre
L .)
111 - vendas a varejo de mercadorias (suprimir)

T"TO/.UIT"'''~.Io

Modifica a redação da alínea C do item V do Art 12, que passa a ter
a seguinte redação

c) não haverá distin;ão entre filhos naturais e adotivos, nem en.tre
filhos de u.,ião pelo casamento O.J fora de!e

Modifica a redação do Art 273, suprimindo o item r r r '

JUSTIfICATIVA.' A redação d:J Projeto' de Constituição - "não haverá dis

Unção entre filhos naturais, legítimos ou não, e adotivos" - e'll si -;
precon::eituosa, poi-s, ao desi(lnar os filhos do ::asame.,to de "legíti_
mos", induz à suposiçã:l qu~ os demals sel'iam "ilegítiGloS" Ora, tal
terminologia e inaceitável ~, inclusive, contraria o pr6prio dlSposi

tivo constitucional que pretende acabar com a distinção entre os fi
lhOS, seja de q.se nature-za fore'll

JUSTIF'ICATIVA • A criação do IV" (imposto sobre vendas a varejo) te-a
como objetivo ccmaensar- os municípios pela perda do ISS Cimp(lsto so

bre serviços) Um grande equrvcqc Esta compensação pode ser feita de
outras formas (aumento nas quotas de participação, por exemplo) ou

através de algum outro imposto mais justo O IVV é tecnicamente supe
rado (pelo seu carater cumulativo) e socialmente perverso (pelo seu
caráter fortemente regressivo) Oe prático, conseguirá colocar as pr~

feituras em choque constante COl1 os "camelôs" e arrochar ainda mais o

poder- aquisitivo real dos assalariados de baixa re-rce Sua arrecada
ção ser-a um problema a mais para as prefeituras Não há CO'110 corrigi

lo. A única, solução é eliminã-lo.

EMENDA lP12720-3
f'l
f'l

EMENDA lP12719·0
f'l VIROIUO OUIMARAES

f'l 'fZt;:;;i''R?iJ''''''o

Art. _ À propriedade dos veículos automotores cor responde uma fll rçãc

social
§ 12 _ A função social é cumprida quando o vercuãc , s Imul tunecncntee

D) é racionalmente utili7ado como parte integrante do sistema nacio

nal de transportes,
b) preserva o meio amoiente,
c) é diIJ.gido por condutor que, por sua habilitação e seu estado fí

sico ou merrtaí , não coloque em rxscc sua própria segurança ou dos de

mais;
d) apresenta 'condições mecânicas e estado de conservação adequados a

um uso normal e seguro,
e) esteja sendo utilizado de modo ccutarcso e em estri to cbservâncfa

dos procedimentos que visam a prevenir qualquer risco à segurança das

pessoas e das coisas
§ 711 _ A não observância da função social do veículo cutceotcr , em

caráter permanente ou momentâneo, acarretará o seu confisco, que pode

rã ser temporário ou definitivo, conforme a lei, sem prejuízo de ou

tras penalidades sobre o proprietário ou o condutor
fi 3Sl - Autoridades de qualquer nrve.i , funcionários públicos ou qual

quer grupo de cidadãos idõneos, devidamente testemunhados, poderão,
em quaisquer momento ou ct rcuns tãncras , interditar suca r a aeen t e o USG

de qualquer veículo que não esteja cumprindo sua função social, e, e.:r.e
cialmente, colocando em risco a segurança tumena ,

§ 411 _ O responsável pela i-nterdição comunicara imediatame.nte o fa
to à autoridade mais próxima, que tomara as providências adequadas pa

r ra O exame judicial da questão, o qual obedecerá a rito sumaríssimo,

inclusive para a aplicação das penas aos culpados
§ 511 _ Os respcnsãve í s pela interdição sumário do veículo responde

rão judicialmente pelo ato em caso de abuso ou ma fé na aplicação da

medida
§ 62 _ Em caso de acidente com vítima, o envolvimento do veículo ou

condutur, sem as condições definidas no § 12 , será ccns aoe raoc como
agravante, e haverá o confisco definitivo do veículo, sem prejuizo de

outras penalidades cabíveis
§ 70 _ Lei ordinária regulará as condições gerais de pr-odução e uso

dos veículos automotores, as normas de segurança, os programas educa
tivos, as medidas de prevenção de acidentes, bem como de r ín i ré os re

cursos, em pessoal e equipamentos, necessarios à il'1plementação das no

mas de fiscalização.

JUSTIFICATIVA: Os veiculos automotores, de medida do progresso e do
confoI;'to in+dividual e' coletivo vêm, em nossas estradas, transforman

do~se em armas das maiores tragedias A leviandade no seu uso e a im

punidade dos cl'imJ.nosos do asfalto são uma t:otina intolerável S eme!!
ilâ âpresentada visa dar o primeiro pa!iso para solucionar o problema

r,r----------'-' 'U'OI un " •• ~lo
, odi hca o item VIII do Art ~ acrescentando-lhe a alínea C

..... 041~ I"f-
Art. 13_ São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais,a1én

de outros que visem à melhoria de suas condições sociais:

L •• )
"~III _ O meio ambiente, a natureza e a identidade histórica e cultural"

L .. )
C) os direitos particulares não se sobrepõem à integridade ambiental

estando toda e qualquer propriedade privada inteiramente subordinada 1
presevação da natureõ::a e do meio ambiente

JUSTIF'ICATIVA O capitalJ.~mo e o "direito" à proFriedade privada mui

tos males vêm fazendo à humanidade Enquanto talj sistemCl não é supera

do, urge que, no m!nimo, se subordine o imperio 'do lucro e da sacrali

l
zdção da proprieClade à preservação da natureza e de um meio amoiente
saudável,e que se coloque um paradeiro na devastação promovida pelo

vandaliSmO capitalista sobre o planeta que, afinal de contas, é o ha-

, bitat de todos 1'f6s e um patrimônio da humanidade atual e das gerações

• futuras
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qre s so Nacional seja feito por sua maioria Este qun ruet deve cont.Inu

r para aprovação de matérias da ordem doj dia, nas nunca o m é-cequr
slto para a mob~l.1zação de ee-er-qêocLa Como está posto no texto ori91
nal, fica criado um obstáculo quase intransponível -escecrareente em
se tratando de período de recesso parIaeentar - para a convocação que

não da parte dos presidentes da RepúlJlica, da Câmara ou do Senado
O nô-terc ora crccos t c e razoável no sentido de não Possibi1!.ta~ a

bane.Id z.açãn das convocações e, eu mesmo tempo, viabiliz5-las a t r evas
dos Próprios congressistas. Além do eaLs , os direitos das minorias

parlamentares (e um terço seria uma minoria por demais exoreesIvc)

são Parte indissociável da democracia representativa

CftUTO/'''''''''.~'O------------'
Modifica o § 22 do art. s«, que passa a ter a seguinte redação'

Art. y6: 97

L .. 1
§2 1l - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, Se
rá estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,
com os ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Oistr1to Fede

ral tenha menos de cinco e mais de novente e sete deputados

Justificativa D texto original do Projeto de constituição orevê-u

mInimo de oa to e um máximo de sessenta deputados por Estado, proposta
que dã s t.orce extraordinariamente a composição partidaria da cãvara dos
Deputados. A emenda diminui essa distorção, estabelecendo que nenh.J'il
Estado terá menos Que 1% (um por cento) do total (ou seja, o mínif'lo de

cinco) nem mais que 20% (vinte por cento) (dai o máxim:l de noventa e I
sete deputados). A manutenção do sistema de máX1mo e mínimo deu-se em
atenção ao s Ls t ena federativo do PaIs

JUSTIFICATIVA Não e pcs s Ive I -todo um povo ser sacrificado Por urna dívIda que

,não fez., e a qual já pagou várias vezes. Por 1sso mesmo, neve-aos cesc

nhecer aquelas d.ív~das contraídas em nome do PaIs (e, /Jortanto, do Pg
vo) exe teeente pelos governantes seus opressores, e nos recusar a p a-,
gar ao imperialismo aqueles em'préstimos contrai dos para esmagar, poll

tlca e economicamente, os trabalhadores e o povo

ArL - Nenhum comprneu s sc f1n::meeiro junto a credores internaCionais
poderá se sobrepor a soberania nacacnat ou ao be-n estar do povo.

§ único - O oers não reconhece dívidas externas que tenham sido:
a) feitas durante a va qênc ra de regimes políticos a serviço de xnte
r e s ses contrarios ao povo brasileiro,

h) tomadas Junto a organismos estrangeiros que pramcae a exploração
ecooõnrca de povos e países;

c) originadas de fraudes ou aplicações sem bene t Ic Los Para os traba
lhadores do país

. ,",,"'

No Título X~osições Transistórias) nv:L~ ~~

? Incluir, nos titulas acaaxo , '~~~~OT~~:~E;r:
No Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira]

Art. - O pagamento do serviço da atual dívida externa brasileira será
suspenso por U"J1 prazo de 180 dlas, durante D qual uma cceu s sêc desig

nada pelo Congresso Nac i onaf realizará uma aadf t or ra COm a finalidade
de apurar a natureza dos contratos efetivados e verificar a sua legi
timIdade face ao disposto nesta Constituição

§ único - F'inda a auditoria prevista neste artigo, a ccoaee.sse Na-,

cional declarara o cancelamento su-iarIc de todas as d ív I das ccnt.rãraes
ao disposto nesta Constituição, adaptando o restante a um pj anc cceca
tivel co-a as condições e oeceeefoedes do PO'lO brasileho

JUSTIFICATIVA A reforma agrãria resultarã em ext r aorcrínãr Lo auee-iro

da prodJ;:~o aqrcaecuâr í.a , o que ne-naecara vultosos r ecursns de finan

ciamento Nada maí s justo e racional Que o !PTR seja uma das Quota

partes deste esforço financeiro

§ 132 _ A receã te do lm;:losto sobre a propriedade territorlal rural

será inteiramente reve r t i da para o desenvolvimento rural e a reforma

agrária

da República I ne n poderão ser inferiores a 4% para as heranças de
maior pcr te , ccn ro r-te oe r.íruces em le!

JUSTIFICAlIVA O iFrposto sobre heranças e dcaçõas não curnpr Lr a sua

função social caso suas alíquotas sejam axce s s Iva'nerrte baixas Nos d,!:.

bates das comissões e svbcceu asões temáticas I'IU~to se falou em se es
tabelecer na legislação ordinária um máximo de 1%, o que seria um ab
surdo O que se Propõe aqJi é o oposto, estebe t eceooo-se UlI piso _
aliás, bastante 'IIoderado - que garante um mínimo de seriedade na apl!
cação do Imposto.

EMENDA lP12727-1
fl VIRGlI lO GIITI"",F'

l:J m"'''f~~T:;;i';;;

~-----------"""""""''''---------------,
• Acrescenta ao artigo 272 mais Ull paragrafo-:

Art. - Funcaonarã junto a cada U"T'>8 das armas e suas oníosces, U1I Conselho sU:lerior,
de nove -eecrcs , coecostc cerrtertere-te por:
a) represe-rtantes íncncsocs pelos comandantes da respectiva aroa ,

b) representantes efea tcs diretamente pela tropa, e
c) recrese-rt.entcs do ccnqressc Nã;:ional

§ ún,1-CO - compete ao Conselho Supe r Le r e

1 - resguardar a irrestrita obediência pelas FFA4 dos pr!n::ípios dam.e.
craticos consagrados nesta cc-is t í tuí.çêc ,

II - fiscaliz.ar os at.os dos cc-sencos , coe direüo a veto no qua colo
car em risco o cum:nif'lento dos preceitos co'stltuclonsls definidas p~

ra as F'F'AA,

lI! - elaboração de diretrizes especificas às resp~ctlvas c-ncedes ,

IV - servir ccea mstâncaa de recursos contra atos do ccna-ido ,

V _:_p_r_opor ao Presidente da Republica a demissão sunar í.a de oficiais

que por suas a t t tuoes aeaeçare-i desviar as F'F'A&\ do cU"l?rill\~nto de sua
missão consti tuc Iooa l ,

Inclui~~~~O~f~~;TOd':;;'Estado e das Instituições Oe...o
crát..tcas:

Art - Os postos de cu-nanda de FrAA são providos por nceieaçãc da Pre

sidente da República, mediante aprovação prev re do Congresso Nacicnal

EM€NDA »:lDIFICATIVA
DISpOSITIVO EMENDADO ARTIGO 1127

'f"~/N,,,,",.çã~,_- ~

JUSTIF'ICAnvA O povo brasileiro não suporta mais viver en oereane-ite
liberdade condicional. qca Lquer- avanço das ccnq.n s tas populares pode
ser o sInal para as Forças Armadas desferirem Ull novo g~lpe d:;! esta:lo,
como já o fizeram tantas vezes n:l Brasil e em outros países. Qualquer

dem::.cracia é ulla tlurag!!!ll se as fF'A&\ não !!stiverem sob o controle da
socied-ad!! Hoje essas Forças p:ldell ser facilm~nte manipuladas por U'll

punhado de generais, almirantes e brigadeiros, artic.... lados co'n grupos
das chamadas "elltes c~vi$" (grup:ls econôm1cos e correntes políticas

conservad:lras), e lançar o pais na catástrofe.
A proposta ora apresentada visa amplier (OJ criar) a d<!m:)cracia

nas fFAA. Jigá-Ias aos controles SOC.la.lS civls e desarticular
(ou d~llIinuir) seus lO.a;:aniSf'l:Js de conspiração e golpe Crié'r, enfim. aS

condIções estruturâ.lS para Que estas corporações efetlvâf'l:;!'te se sub
metam a disposição constitu::ional de se limitarem à defesa externa do

Pais.

EMENDA lP12736-0
ConstituInte Deputado RENATO JDI-lNSSON

Justificativa- Urna das raras oportunidades em que os t r ab a.lttadcr e s se
lançam B constituição de um singelo patrimõn.lo tle bens our évea s de uso

ooeés t Icc é quando do seu casamento nessa ocasião, contraem dividas,

que os epr Is rcnem por um longo período Nada mais justo que a aquisl.

çãc de um tal patrImõnio - que é vital para um mínimo de ret rc rdaoe
(11 sua vida conjugal _ lhe seja facilitada pe La dã spon.rb a Lr dade do
seu F'GP!

Art. - O número de vereajores da Câmara Municipal será variável, con

formL dispuser a Constituição do Estado, respeitadas as condições }.o_

CalS e,,.rroporcionalmente ao eleitorado do municíPiO, não podendo exce

der
§ lSl _ de vinte e um vereadores nos municipios com até um milhão

de habitantes,
§ 201 _ de tr.1nta e tres veJ;eaoores nos municípios co ... mais de url

milhão- e até tres milhões de habitantes,

§ 3e _ de quarenta e cinco vereadores nos mun.1cípios com lllais de

tres milhões e até seis milhões de habitantes;
§ 41l _ de cinquenta e sete vereadores nos municípios com mais de

se1S milhões de habitantes

JUSTIflCP.llVP. Cidades mais populosas apresentam UlO.a problemática 5,2,
cio-cultural mais complexa que as menores e, por isso, requerelll um l~

gislativo mais ampliado, capaz, não só, de captar melhor todas as asp!
rações da população, COo:tlO de se!:'/ir de contrapeso à tendêncl.a a hipe:!:

trefia do Executivo nas grandes cl.dades Este o sentido dõ:' emenda

de aumento dos tetos de representação legislativa
Ja a· emenUa ...e mais faixas, 'lisa e'litar cortes abruptos, garan

tindo melhor harmonia entre população e sua representação

.".- ...fof.u... ',eoç.o -

• Acrescentar a palavra "casamento" e-it r e os casos nos qUa1S os traba
lhadores poderão ut11izar o Fundo de Garantia do Patr.1JlõÔn!o Individu
al no § 72 do Artigo 338, que passa a ter a seguinte recaçzc-

Art 338

( .. )

§ 7º - Os trabalhadores poderão utilizar o patr.1mônio amf Lvadua L ecc -,

euracc , em caso de aposentadoria, reforma, morte, mve r.í oea , aeus ícãc
de 'I'IOrad1a, e<;;tabeleci'l'lento de negócio próprio e casa'uent;o

EMENDA lP12731·9
I: V1RGíLIO GUWA.RAES

,f:J "'"""?Z6;XR";:;'

Modifica os Artigos 270 e 272, retirando o 1PfR (imposto sobre a pro
priedade territorial rural) da cceaetenc í a dos Estados, transferindo":
a para cOll'petênêia da União

Modifica o Artigo 270, acrescenteocc-fbe e item VI e o parágrafo .52,

onde fica criado e definido o Inncs tc sobre o pa t r-Ls-ân.í c líqu!do, de

conpatêncfa da Unlão

JUSTU-ICATIVA Trata-se de reivindicação dos trabalhadores rur aa s e

de todos que lutam por U1I3 rercree agrárla O IPTR nas mãos dos ésta

dos iria enfraquecer sua cobrança (dado o cooer loca! do latifündio)
e dificulta os critérios de sua progressividade segundo Q acúmulo de
terras pelo proprietário em todo o t er r a t dr-Ic nacional O problema hE.
j e existente de sua peque-a incidência não será resolvido pelo seu ée

1
'

localllento da União para os Estados (lo. soluç~o passa por I.1l"\a oecrsêc

política de cobrá-lo, dentro de uma decisão política maiOr de reef aaer
de fato a Reforma Agraria, aléf'l de U'l13 substanclal elevação de suas
alí.quotas e de sua pro9ressivJ.dade

Art. 270 - ccepete à União instituir impostos sobre
( ...)

VI - Patrimônio líquido das pessoas físicas e juríd1cas
( ... )

§ SIl - O imposto sobre o patrimônio líquido inc1dirá sobre todos os

beDs patrim:miais declarados, exceto os bens imoveiS, os veículos aut
Illotores e os objetos de ..ISO Pessoal, considerando-se renuncia a propr
edade do bem a sua não declaração para fins do J.lllpoStO, sendo 05 m~s

mos confiscad:ls pelo Estado sem qualquer indenização.

ArL 270 _ Compete à união instituir imposto sobre'
( .. )

VI - propriedade territorial rural

JUSTIF'ICATIVA: No Brasil, a riqueza praticamente não é taxada, aqui,
quem paga imposto é pobre e assalariado -A criação do illlposto sobre o
patrimônio líquido dá um llIalor alcance ao sistellla tribut~r1o nacional,

aumentando a capacidade arrecadadora do poder publico e faz com qJe a
nova carga tributaria recaia onde de ...e efetivamente recaIr. sobre os

clilPltalistas. O confisco dos bens não declarados e 1,.l1ll8 fOrm-a sin;lles
prática de conter a burla e a sonegação nas qua~s a burgUesia tell se
mostrado useira e vezeira.

H ...~/<ou.do/.ua.o.,ul0

lftnC!l !M)

EMENDA lP12728-9
fi

.".-----------,..,"'""" ..,',-----------,
Ae,tescenta a a1!nea ~ no item II do Artigo 265 •

Art 265 _ ~ vedádo à União, aos Estados, ao Distrito F'ederal e aos U

Municípios

( .. )

II - Instituir imposto sobre:

( .. )

e) Os produtos de primeira necessidade, definidos em lei, bem como ti

habitação popular - face ao tamanho do lote e da área COnstruída 
quando se tratar do único bem de propriedade do contribuinte que nele

residir só ou Cem sua família

JUSTIFICATIVA: Os impostos indiretos recaelll sobre a POPUlação pobre
especial"lente atraves dos produtos de pri"leJ.:ra necessidade, levando a
aue o sistema tributário se mostre fortemente regressivo A if'lunidade

fiscal sobre uns poucos produtos essenciais, definidos e redefinidos

elll le1, corrigirá em grande parte esta !:Ustorção. A imunidade para a

habitáção popular tem :l llleS1l0 sentido soelal de tornar Progressivo,e
portanto mais jus~o, o sistef\'la tributário nacional

., EMENDA lP12733-5
[JVIRGILlO GU!M&\R.&ES

.LU"'O/eO" "h/,~"~,,,"1:I

?(..6N'A.flIV

? Modifica a reda;ão do ltem I!ud;'~§mi~:~d'-:c'-a..,r7tl,-:g=0..,1:-:,-,-4-,"',"'uo"',-:-,--',,"'u-'-'n'-:d'-:o-.:-1
expressa0 "da maioria dClS membros" por "de um teJ;ço dos membros"

Art. 114
( .. )

§ 72 _ A convocação extraordinária d:l Con;jresso Nacional far -se~á

( .. )
II - pelo Presidente da Repúl5llca, pelos Presidentes da Câmara F'ede
ral e do senado da República ou por requerime,to de Ull terço dos mef'l

bros de dlflbd!:o as Casas, em caso de urgência ou interesse público rel_J

vante.

JUSTIFtCATIVA Não é justo se exig1r que, em caso de urgênc.1a, ou mes
mo de interesse público relevante, o requerimento convocatório do eoo

o Art2 427 do âJ*!proJete, passa a ter' a se~te redação:

"Arte 1127 ...A pesquisa. lavra ou exploração mineral e o aprovei
temente dos potencuais de energia hidroulica em terras :md1genas serão desenvolvi
dos nos tel"'llIOS e comhções fiXados pela legiSlação ordinária". -

JUSTIFICACÃO

o exerc!cio da atividade de pesqUisa e lavrll n:u.neral em. terras
im.l'igenas, Art~go 1127, do Anteprojeto, deve Ser estendido às erI:pl"esas de minera_
ção, na forma que vier a ser formUlada pela legislação ordinária e não apenas co
mo pl"'ivilégio da União, conronne sugerido pelo antepr-oJeto.

Ao se remete!' a matéria para a legislação ordinárJ.a, objetiva...
se condic~onar o seu disc!plinamento à realidade e anseiOS das canun~dades ind!
genas e de seus órgãos de tutela, que sempre se ll'amf'estarar.l favoráveis à minera_
ção etD suaa terras, desde que partJ.cJ.pem de Seus resultados econômicos

De outra fonna,o legislador ordinário estará melhor capacitado
para. estabelecer as condições em que a exploração mineral deve se dar. obJetivan
do sua perfeita compatibilização com a proteção aos silV!colas, tendo em vista a
dinândca de sua integração à sociedade, sem causar-lhes trauma elou prejulzos.
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EMENDA Ii)DIFICATIVA •
DISPOSITIVOEMENDADO; ARTIGO 52

JUSTIFICATIVA

A defesa dos interesses da Administração Públi-

ca, nos termos previstos no §251 do artigo 55 do Projeto, inse

re-se como missão de alta relevância. Por isso nesmc , deve-se

exigir de seus agentes uma dedicação integral, dir-se-Ia quase

exclusiva, não fosse a possibilidade de acumulação com o magi~

tér!o.

JUSTIFIC~TIVA

Não se justifica a inclusão do Ministério Públi

co como 6rgão de atuação junto ao Tribunal de Contas da União,

já que perante este, dada a natureza de suas atribuições, deve

funcionar um Ministério Público Especial

t'YM;~""~

fI?7~ê37JPLENÁRIO

ConstJtu!nte Deoutado RENATO JOHNSSON

FMENDA lP12737·8

r.r-----,---- 'UN'~IO/tOY""ol'Y'C.N,.do

guinte:

Acrescente-se ao inciso I, do artigo 29, o se-

", • na forma da legislação ordinária que reg,!!

Ie ou discipline o registro e o funcionamento dos Partidos."

Bras!lia, 05 de agosto de 1987.

Deputado Alair Ferreira

Ademais , tal faculdade ccncedrpa aos Procurad9.

res se apresenta como inegável concorrência desigual para com

os profissionais que vivem apenas do exercício da advocacia,

sem, portanto, qualquer cargo público, não usufruindo das me~

mas facilidades de acesso aos órgãos públicos que aqueles

Por último, e por uma racional e jus.ta extensão

ana16gica, deve-se aplicar aos Procuradores as mesmas vedações

previstas para os Promotores Públicos ou de Justiça e membros

da defensoria Pública.

pr;;t·~

flEi;;3fl±]

Brasília, 05 de agosto de 1987.

Deputado Alair Ferreira

Emenda Adihva

.~..._/C.WIl1 ... ,.~IO.W'"1••' _

EMENDA lP12742·4
l:J ALAIR FERREIRA

~-__-_-----TUT.,.U..'f'C.;.O

A preservação dos sítacs arqueológicos, pré-histárJ.cos e espe
leológicos e cavidades subterrâneas constitui medida da maior i!llportância, tanto
sob o ponto de vista cientifico, quanto cUltural e histórico.

Ocorre, também, que, regra geral, as cavidades naturais subter
râneas são formadas nas rochas caicéreea, substjincras nu.nerais de largo eeprego
na agricultura, comocorretivo de solo e na construção civil, como o cimento e a
cal, entre outros.

Diante desta multivariada gama de utilizações, r-ecomenda-se a
adoção da emenda proposta, que sugere usa pré-qualificação do SIt10 arqueológico
ou cavidade subterrânea de modoa avãliar, previamente, sua J.mportância cientIfi
ca, cultural e/ou histórica, ante.s da decisão de sua preservação -

JUSTIFICAÇÃO

Modifica a redação do item IXl do Art2 52, a saber

"IX _ As cavidades naturais subterrâneas, assim comoos sIties
arqueológicos, pré-históricos e.os espeleológ~cos do subsolo de llllportância histó
rica e científica". -

PFL/RJ

~_...,.... ,u"".lO/eo~,!d"&UI<'W'II.'

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO ARTIGO 17 - rscrsoVIII _ AúMEA "bu

A atInea I1bu, do inciso VIII, do Artº 17

JUSTIFICATIVA

A redação dada ao citado inciso I dá um caráter

muito amplo ao direito de filiação partidária.
E dabido que as direções partidárias, Justific~

damente, podem mandar cancelar as filiações, sendo a matéria

prevista na legislação ordinária
E portanto aconselhável, em defesa da disc1plina

partidária que se assegure às agremiações o direito de indef!:.

rimento do pedido de filiação.

BrasHia, 05 de agosto de 1987.

Deputado Alair Ferreira

......../COWll'•• /lu••• w...1o

IJ,wIJR/~

Emenda Aditiva

o artigo 57, inciso II - acrescentar após "Mlni~

tério Público": inclusive o Especial.

de lei ordinária.

JUSTIFICACÃO

A matéria MO deve ser objeto de texto constitucional, mas sirn

Deputado Alair Ferreira

Brasília, 05 de agosto de 1987

A temática tratada nos órgãos encarregados de. fis
, , -

cal!zação financeira e orçamentária, como é o caso dos tribunais

de Contas, é bem di ferente daquela que se apresenta aos membros

do Ministério Público comum. A vivência profissional dos repre

sentantes deste segmentõ está centrada no acompanhamento da apl!

cação do direito positivo genérico, ou seja, o direito civil, p~

nal, processual, comercial, etc, enquanto que o Ministério Publ!

co Especial possui pecul!aridades vinculadas à estrita observÉl.!!.

eia dos proced:men.!os compatíveis, no exercIcio das funções pu

blicas, com os princípios da moralidade administrativa.

O campo de atuação do Ministário Público Especial

é especifico, especializado e • consequentemente, exigindo de

seus agentes um conhecimento profundo das questões relacionadas
com o emprego dos dinheir~os públicos.

JUSTIFICATIVA

PFL"'~

fIft;~fiil

ALAIR FERREIRA

A presente emenda tem estreita correlação co-n

a emenda da que ~stabelece~ o funcionamento de um MJ.nistério /

Público Especial junto ao Tribunal de Contas da Uru.ãc ,

As duas emendas, portanto, se eomp Iebam ,

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 231 mais 1(um) inciso.

n Inciso VI _ .. O Ministério Público Especial junto ao Trib~

nal de Contas."

Bra~,?sto.de 1987.

Deputado~

'''T.I'U'''''••;.'

Emenda Aditiva

EMENDA lP12743·2
['J
~-_--_-.~CwÁ.,.,.~WI11.0/IUI.O.".io

rç~;"OO~

flA/'~~flLl

o ar-tngo 53

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO El1ENDADO ARTIGO 53 DO AtffEPROJElO

SUprima-se no ant;eprojeto:

Como se sabe, a instalação ou ampliação de indústl"1as ou obras,
nem sempre consultam apenas interesses locais ou r-egfonaaa OUvir a cceurudaõe
local é um princ!p1o que deve ser respeitado; contudo, a decJ.são a respeito dev~

rã ser dada ao nível efetivamente aneereeeaec, que pode ser não apenas r-egaonaf ,
municipal ou estadual, podendo ser federal ou até mesmo do interesse nacional.

FMENDA lP12739·4 "". ---,
tJConstituinte D~putado RENATO JOHNSSON

Assirn,para melhor disciplinaJ'l8nto, a matéria deve ser tratada
apenas pela legislação ordinária, dada a necessidade de se descer a maiores de~

lhamentos.

['JPLENÁRIO

r.r UIT.NUI1"LC.~.O

JUSTIFICAÇÃO

TU'.,.u."'LC.~.O'-------------,

pr;;,;~~

rr!;t~AV!2J

Mt. 1l?2. -t.tte«a XIII, aUnea-6a.b,c
Ntt "66. inC.t-6M 11 e vt

§ 12

A!lt. 712 e PMágta~o ÚIH.CO

AIlt. 72º e § 12. § 22 e. § 32

Mt. 732 e. § 12. § l?Ç: n § 32

Mi.. 273, § 12

M.t 312 e pl1-~â9taó0612 e. 21!

:~u~~ ~~~,/~~~~rafo l1nico do Arti30 337,

Suprima-se do ercjeto de Constituinção
a) Artigo 336
b) parágrafo i:mico do Artigo 337
c) Artigo 467
d) Artigo 488

Ficam suprimidos da Projeto de ConstitlJlçâo do Relator Constituinte Berna!: !
do Cabral, os seguIntes díeposattvcs, I

I

I
rrctua-se clejbnde couber, em substituição aos dispositivos suprimidos aei "
ma o seguinte' 6r.f'l4..t.o .t; do 7).'ol.eo 1ZI!L'

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS

JUSTIFICACAO

O serviço Social do Comércio _ SESC _ e outros simila
res , são Entidades de natureza privada, mantidas pelo Empresariadõ
do Comércio e da Indústria, através de contribuição compuls6ria ,
tendo como base a folha de sllJ.ários.

Ao longo de 40 anos, o SESC vem prestando relevantes'
serviços aos trabalhadores nas áreas de cultura, saúde, educação e
lazer, com grande qualidade técnica e total transparência na admi
nistração de seus recursos.

...Transformar essas Entidades em órgãos do Governo, sis.
ni ficará não s6 a perda de qualidade dos serviços por elas presta
dos, mas também, um ato ilegitimo de apropriação de recursos geri
dos pela iniciativa privada.

Assim, é fundamental a supressão dos artigos supra c1
.. tados, de forma a permitir, em sua plenitude, a existência dessas

EntidadE!s, quais sejam. SESC, SENAC, SESI e SENAI.

EMENDA lP12748·3 .."., _
[J DEPUTADO JOSÉ CARLOS GRECCO

PLu",./eow,n."IUlc,w".'

['J ENENDAS DE PLEN~RIO

EMENDA lP12747·5
_ (!J CONSTITUINTE SE:RGID NAYA

"Sen-

FL"'''~

W;;;p]

Deputado Alair Ferreira

ALAIR FERREIRA

ALAIR FERREIRA

o artigo 55, §251 _ acrescentar no final

do-lhes vedado ° exercício da advocacia "

Emenda Aditiva

'''tII,.U.''f'C.;•• ~

.~u.l.'o/.cwl1d.,."••• w...io

Bras!lia, 05 de agosto de 1987

Por uma questão de hLer ar-qu.ra e no objetivo da

centralização administrativa, o prccuradcc-üera.l deverá ser n.5!..

meado pelo Chefe do Poder Executivo e não escolhido por eleição.

'0 máximo que se poderia admitir era a organiz~

ção de lista trlplice entre os integrantes da carreira.

O §12, do artigo 231, passa ter a seguinte rede-

çãn

grantes da carreira."

11 Cada Ministério Público será chefiado por

JUSTIFICATIVA

Procurador Geral, nomeado pelo Presidente da República, Govern~

dor do Distrito Federal ou Estado, e escolhido dentre os int~

F

EMENDA lP12745·9
['J

EMENDA lP12744·1
['J

['J

F Emenda de Redação

Ep';LOO~

rrg;;SJP]
T&.,0hul"'.e.;•• , --,

PLENÁRIO

JUSTIFICACÃO

Assim como a energia elétr1ca e petróleo, tambémas operações
realizadas com substâncias umerere necessrtan de erfquotas earerencteoae, te.:!
do em vista as peculiaridades dos diferentes bens uíneraae, seus valores alta
mente diversificados, destino do produto, região produtora, etc. enfim, todo
um elenco de aspectos que justificam plenamente a emenda ora proposta.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVOEMENDADO ARTIGO 272

•Emenda supressiva

Inclua-se no Inciso lI, § 7.2,do Art$lZ72,a palavra "nuneraãs"
logo apÓs a expressão " •• realizadas com energia elétrica 11

O salutar e antã-ãnter-vencacruata princIpio, segundo o qual, ca
be às empresas privadas, prererenccaínente, com o apoio e eecimnc do Estado, ar:
ganizar e explorar as atividades eccoêaíeee, deve ser mantido e respea.tadc r:o te~
to da nova Carta Magoa O fato de se pretender inverter esta ordem, dando ao ES
tado a referida prioridade, mesmo em se tratando de atuação apenas em regiões m;
nos desenvolvidas, não se Justifica. VeJa-se, por exemplo, o setor mineral d;
PaIs, cujas riquezas do subsolo, a prevalecer o disposto no Artº 53 do anbeproje
to como do dcmlnío da União, estariam automaticamente estatizadas, já que a grai;"
de maioria dos depÓsitos minerais, conhecidos e por conhecer, se situam em re-:::
giões menos desenvolvidas do PaIs Faz-se, pois, necessária a supressão proposta.

Suprima-se do inciso I, do artigo 231, a expres
I

sfto: o Tribunal de Contas da União •• '",

EMENDA lP12741·6
l:J ALAIR FERREIRA-

EMENDA lP12740·8 "00•• -,

l:J Constitu.1nte Deputado REMATO JOHNSSrtN

r.r-----,--- '~r.bl(l/oow'....I.ulc.w'"d.
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tuição.

JUSTIFICAçao

Dê-se ao art. 331 a seguinte redação'

5~~~SP]

~;Jã7l

pr;~~;'~

5!OB7ã?l

,~......""c~", .. I./luaC~"'.... _ ___,-----,

,~!.i.",I.ollls"""uaC."'uõo

EMENDA MOOInCATIVA J- q;L- ~j q5 :l.~:t- Q.~q

DISPOSITIVQ EMENOADO. Artigos~ s-t; -233', ~, ~. -r59. Dê-se

aos artigos citados a seguinte redaçãO:

Art :Jt Que o reajuste periódico da remuneração

dos servidores sob qualquer regime" rar--se-ãc eeeore na mesma ~

peca-e com os mesmos índices incluindo os inativos bem como as

pensionistas qz. .
Art. ~- É assequracc ao servidor públlc!J sob

qualquer :egil'le, ol:2~reito à livre associação sindical.
Art. -2~' - OrSlanização de u-r tribunal especial Po!

r a julgar as ações dos ooãacraí s est.eouats ;
Art ~- As pe centes , com as ptli!rrogath<as, dire..!.

tas e deveres a eaes rnerentes , são asseguradas em toda a pleni

tude aos c rac í a t s da ativa, tia reserva ou re rnrneccs das forças

armadas, excluindo-se as polícias estaduais e corpo de oo-sbe í rcs

dos estados, dos territórios e do Distrito Federal por ser em fo!:.

ças auxill~res com.2}.'Ter~a de pode:re-s .nos es.:ados
Art. ~ _ A segurança publica e a proteção que o

estado proporciona à so'ciedade para a preservação d~ ordem públ.!

ca e da incolumidade das pessoas e- do p.atrimônio , através dos s!:,

guintes órgãos: ; Polícia Federal
II Polícia Estaclual

UI Corpo de Bombeiro

IV J<r'J.ardas Municipais e,
Art. gg.. _ As PoUclas Estaduais são instituições

permanentes organizadas pqr le1, dirigidas por delegados 'de polí

cia de carrelta ( equi\lalente ao Cel PM), destinadas e ressalvada

a competência da União. A preservação àa Ordem PúbÚca, a proce

der à apuração de il!clto~ penais, à repressão criminal e auxili

ar a função jurispicional na aplicação do clir'eito Penal comum,

exercendo os poderes da Polícia Judiciária, nos llnltes de suas

circunscrições, subo.rdinadas ao Judiciári~c:!o Estal:lo, do"!> Territó

rios e do Oistrito Federal.
§1 Q - As atividades- de policiamento ostensiva são

exercidas com exclusividade pelas Polícias Estaduais.

§ 2" _ LJ'li especial, disporá sobre a carreira nas

Polícias Estaduais, onde IJS critérios de antiguidade, mérito. CU!

sos e prova de título de bacharel em direito serão imprescind!vel

para exercer as fut}ções 'de delegado.

Inclua-se no ~projeto de te-xto 'Constituci~nalt na -parte relat1

va a1~nWPios, o seguinte ..dispositlvo",.c.o-o Clt.p/1uLo N/~-

'Ú "S~J P~~i;;:~lelção de prere1to: e vice-pre

feitos, 'inclusive dos atuais ocupantes dos mesmos ca!:.

gos, por mais um período~

JUSTIFICAÇJ\.O

A avocatória consta da cOr'lpetência originária do
Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, letra o, da const.1.tu~çãol de~
de a z-nenae COnstitucional nQ 1, de l3.04.17.-No ~proJeto, o inst!.
tuto passou para a competência do Superior; Tribunal de auata.ça, Entr~
tanto, a Suprema Corte não pode ficar desfal~ada de tal instrumento,
que tem sido usado, em causas da maior importancJ.a, com a ,final1dade
precípua .de unifornizar a Jurisprudência. sug~rJ.mos, portanto-, o re
torno da avocatóri~ para a competência originaria do Supremo Tribunal
Federal. '

Para o cabal cump-rimento de segurança

se faz nacessário termo$ um só comando/para que a ordem publica

tenha Um eficiente cumpliimento na aplicação do' Direito Penal
E.m função de termos atualmente dois co

mandos para arepressão criminal, no que tange a seg~rança publica~

isto afualmente causa atritos e dualidades de interpretação)

por que'm de di;eito deva aplicar as leis., ou raze:las cu~prir na
sua integra, e que toda segurança devera t~r u!l1 so comando .. dir!
do a um só fim jurisdicional, atendo-se çom essa iniciativa, ter.!:,

mos todas as responsábilidades estabelecidos em. lei, o que acabará

de vez com as arbltrariedades t~ndo-se então o ;fiel comprim.erito

das leis • Essa subordinação em .síntese será feita por Quem final

'mente fará cunprlr- toda a repressão criminal e jurisdic1o'nai que-

é o Poder Judiciano. '

JUSTIFtCAÇ~O

ca, quando decorrer lm~diato perigo d~ grave l~
são ã ordem, ã saúde, a segurança, ou as finan
ças públ1cas, para: que suspendam os efeitos da
decisão proferida e para que o conhecimento int~
gral da: lide lhe se j a devolvido.

f'l D' plÁRIQ

~--------"..",.."'"',',

.EMENDA lP12754-8
I:J S"IR 'CHÔ'

ê' PLENARIO

DEPUTADO SAMIR ACHOA

EMENDA lP12755-6
ê' SAMIR ACMÔA
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JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MOD I FI CATIVA

DISPOStTIVO EMENDADO ART. 200

Parãgr-afo único Os MInistros serão nOl'1eados

pelo PreSidente da RepúblIca, depois de aprovada a escolha pelo

Senado Federal, dentr~ Cidadãos com mais de trinta e cinco e nenos de

sessenta e seis anos ~e Idade, de notável saber Jurídico e reputação

111 ba'da ll
•

o Art 200 do Aft-t-e~roJeto passa a ter a seguinte

JUSTIFI CAÇ1io Mantém-se a atual estru'tura do Supremo Tribunal Federal,

Introduzlndo-~el apenas, o limIte de 66'anos para a nOMeação de seus

Ministros, a fim de que sua permanência possa perdurar, no mrnlll'o, por

quatro anos. ,

redação

II~ _ O SupreMO Tribunal Federal, com-

s-ede na Capital da União e Jurisdição em todo o terrltõrlo national,

COMpõe-se de onze li I n1st ros.

Em defesa dos bonS. costumes e dos valores mE

rais, i::;to ê, do que nos distitl.gue e,diferencia dos animais, en.-

Por essa razão, é bastante cOI"lpreensível '
que se eXiJa de todo aquele ql,le 1ngressa na função púb1:l.ca, eI'!

cargo eleFivo ou não, que possua uma irreprensível conduta Il'O

ral, não apresentando nada que o desabone tanto cível como cr~

minamente4

fim, d~ traço que nos torna dígnos perante nós mesmos e tOrna
possIvel a vida em sociedade. se destruirtllos os "lo-alares morais'

estaremos corroendo os próprios pilares em que se assemtam qual

quer agrupamento humano e, muito especialmente, UMa sociedade 
organizada.

A consulta plebisc~tária, historicamente e

ainda hodiernamente, é a forma Mais deIl'ocrát1ca de referendo po

pular.

"§ - qualquer cidadão só será investido em

cêlrgo" público, eletivo ou não, após demonstrar inexistir eneece

d~ntes çivis e crJ-minais."

:e preciso por ~ basta a essa onda de licen

ciosidade, sob pena de desaparecermos (antes mesmo de nos const!,

tuirmos como uma nação civilizadojl) sob a avalanche da deteriora

ção dos costumes e da frouxidão ljIoral.

:E a maneira mais -direta de participação do

povo nas decisões nacionais.

Não há que se discutir o estado de degenere=.

cência moral.que vimos assistindo nos últimos tempos. Atinge a

todos e, indistintamente, aos ma~s diversos segmentos sociais.

JUstifica-se, portanto, que, em matéria, de

, "parágrafo único - qualquer cidadão habi1it~

do civilmentre poderá impugnar perante o Poder Judiciário, a qual

quer tempo, a investidura dos funcionários referidos no presente

dispositivo.

JUSTIFICAÇÃO

A Suiça, modelo de democracia, adota CCM gr3!!.

de êxito a consulta plebiscitária. Melhor exemplo não poderia

haver. êcredftienos que igual prática pode vir a ser adotada en

tre nós, cUJOS resultados traduzir-se-ão no aprinoramento demo

crático e maior participação popular na adninistração púbIica.

Inclua-se na seção lI, capítulo VIII, Título

IV o seguinte dispositivo:

relevante interesse nacional, estabeleça-se o plebliscito para

definir os postulados a serem adotados sobre deterninado assun

to.

EMENDA lP12753-0
tJ SENADOR HUGO NAPOLEÃO

tJ PLENÂRIO

tJ PLENÂRIO

EMENDA lP12751-3
l: CONSTITUINTE SAMIR ~C~O;:

EMENDA lP12752-1
f: SENADOR HUGO NAPOlEM

r.r------- nr~••'.,•• ""s1D/lu'•• ",, •.i:.,--------

;",-----------"'''"....,,'',','-----------,
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t: Plen,r10

EMENDA lP12749-1
t: Deputado JALLES ,ONTOURA -

t: PLENARIO

r.r~- lUl"'O.$T,....;lD' --'

Dispositivo Emendado' Arbgo 331 do Projeto de Const..!.

Art. 331 - Cabe aos bancos do Nordest~, do Brasil, da

Amazônla e de Roraima receber, como repas-

se, todos os recursos federals ~ue seJam

d;stinados, direta ou indiretamente, aos

programas de Governo nas áreas scb suas j!:!.

risdições •

I - As despesas para execução dos Programas do Gover

no serão desembolsadas em favor dos credores, con
forme o investiMento fel to

11 - Os recursos a serem aplicados a Fundo Perdido, s!:,

rão repassados pelos refen,dos bancos. para apli

cação em programas que favoreçam a pecuária, a

agricultura, projetos de pequenas e médlas empre.

sas e entidades filantrópicas a juros de ulil por

cento ao mês, não cabendo, neste caso, a cobrança

do Imposto sobte Uperações financeiras e nel'l de

taxas.

IH - Os ba1J:S o que se refére o "caput" deste arhgo
terão ob sua responsabilldade as operações finan

ceira / operaçõe~omerciais. prqgramas regional-;

de desenvolvimento e investimento dentro da 'area

SOQ sua jurisdição, a juros de mercado.

EMENDA lP12750-5
t: CONTITUTIlTE SAMIR 1IcH01I

Mt•••••• Cabeà. Un.{Áo tegura.<t .wbu a uso, a. w.balf{:;:aç<io

e.o pMcela.rre.nto do "!olo u\bauo. adnu.Ud~ a leg.ufuçãc

lIl.ln.te.tpal .&upieuva

f 12 - 0-6 E4tatfOJ podl!./(do Cltitvr. Átl!.M Ile..ttcpol.<t4tta~. c.c.~

:t.duA..dM d<!. agtupa!lle.nto de rwH.C.i'p.tM l.unlt'l.06C4
U'l.U-4e-~ u1ballO& co/"ww.

Mt.... c a..~.Mg~nado a d.f.te.""to de p.top.t(.edade. !aC~o a

CJU.O do:. de-Utt:l'to"t-<.aÇão pelo podeI:.púbt.u:.o po't I1CC.l!.~~(.:'l,IC

040POli. .(.nU!t~(!. ~oc..utt.

f 12 - A6 de~ap.top.t.(açõe& de .(JIlóv!?.(,& u!tb~tO~ de .(,Iltl.!.':.o.se

<óoc.(a.c ~e!trIo pago~ em ti:w.l,('~ upeCUlu cem c.ldU&~e-::t C'(J,-

to. de. C.O'l.1tl!.ção monetált.ul e. jtH.o.õ, Ituga.tdve.r..ó em la a,·a~. I
Jle..Ma.tvada. a. dlUtlp!l.op.'t.ul.ÇáO de .uróvel .'/.1!.,6<deltCAA:l, d€. uso !
do p.top.'t.(,c.td't.(.o. CUJa indenização .6l!.'IlÍ p.'tév-ut e em d(,,;,l!.t- !

,.: I
Mt••••• O pede!!.PúbUco pltomol1l!.tlÍ e e.:te.eut:a."ã plal10& c. L
p.'l.ag'tdl1llW lIab.(tac.iOlltt.u que.IJ.(.Jl!.e.puv{teg-te. a COIt~t.,u.çi::o' :

de. ha.bitaÇliU de ca'ta~e 't óoc<al.. I
A"'t...... A ptop-aedade e a. ut.l.tua.ção do óoto u,bane ~ub ri :
zee-ee-zc aM plal1O-6 Ultfntlú.6-tl.cM de de4eavo!v.{JI1entc U~b.:l,lC I
ap.tol./ado~ 1'011. te.<. rmuucipaL I
f J2 - A populaçlia do~ 1lUn~cip.(.o-6, Ltt.tavé<5 da ma;11-t~e~,t:1ç..tO' I'
de Si Iccucc po"t cento) de .eeu ele-l.to!tado podc.!t1Í te't a -OU.

c.utU.va de ptloJeto de. te.-t de .uttu.e.ue upecilÍ-l.co d3. C-l.-J~-

de. ou de ba.-ilf.'1oô. I
A1tt...... POJl.a auegu'Ia'l a tUItÇl10 ôoc<at da. p.~Qp.'t-l.eddc a.

i.e.<. utabe.lece<ttÍ .{JI1pMto p.tog'teM.t.vo no tl!Jr.pO ôobll.e a à'tea
_"A ...... _A..r~ •

;;;..:-:-::"~;;~Il.e o domln.(.o do te-'l.!teno u-'Lbano. a:lém de eu- 1I

• .t\M tO'lm.:L6 p'tev.i.u.:w em le~, aquete que, não .-5eluio e-cerca
• ~IÍ-'I.-to de out.to .(móvel wr.bano ou.. 1{Ultat, o po~<!/l..{ cone ~cu~ I

po,,"" ewco aao.() continuM empaue não c.Onteótada.

f 12 - O .{JI1ovil adqu-l.lu.do po't new de u<!IOcap.(.lio uabenc, ~e'ti '

gltavado com ct.átw.uta.6 de btattenab.(.tuiaile e .{/lloclvlC''Lrtb,l.< I

Jade p01l. 20 ano~ .. -I
f 22 - 0.4 beru pU"bttco.& não ~ellão adqu~1{~do-6 POI( tWCCC'IHãC' I

Acrescente-se 5.s atribuições do Congresso Na

cional, de que trata a seção 11, Capítulo I, Título V, do ProJeto

de Constituição, o seguinte dispositivo:

. Nosso objetivo ao apresentarmos a presente emenda

. fortalecer os bancos do Nordeste. da Amazônla e de Roraima I uma ve<,;

que eles são de fundamental iMPortância para o desenvolvinento dessas

regiões, que necessitam de uma maior atenção do Governo Federál. Não

tem sentido delxarl'los de usar toda a estrutura de que dlspõen

instituições bancárias, ni:lo so sob o aspecto humano, mas de potenclal

instalado, que sempre acompanha;am de perto as necessidades das comu
nidades sob sua jurisdição. Não podemos pE!rmitlr que seJa vitor1osa a

proposta de acabar com essas insti tuições I relegendo-as a um segundo

plano.

"§ - O COngresso Nacional, por maioria absol~

ta de seus membros, poderá convocar plebiscito sobre qualquer ma:

têria de relevante interesse da Nação.

§ 19 - O resultado do plebiscito, homologado'

pelo Tribunal Superior Eleitoral, terá força de leL

§ 29 - Lê! complementar regulall"entará a rnaté-

ria.

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA
DISPOSI'l'IVO ~MENDADO: Art. 205, I, f.

SUPRIMA-SE O.ART. 205, I, !.
ACRESCENTE-SE AO ART. 201, I, a letra 9.

Art. 201-•••••••••••••••••
1-••••••••••••••••••••••••
q) As causas SUJeitas ã sua Jurisdição processadas p~

rante quaisquer Juizes e Tribunais, cUJa avocação
deferir, a pedido do Procurador Geral da Repúbli

JUSTIFICAÇl\:O

Tem-se observado por meio dos que militam na

política, assim como por parte dos estudiosos dos fatos políticos
e sociais um acentuado ?nseio dos munlcipes para que seja perl'1it.!.

da a r~eleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos p~r mai,s um período

Comumente são usados os argumentos de Que

nas mais sólidas democracias ocidentais a reeleiçilo para cargo ex!
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EMENDA MODIFICATIVA

.'n"'J~C.""'~.:. -.

1) a representação do Procurador Geral da República e
de outros órgãos previst.os em le~ complementar, por in

con:st:Ltucional:Ldade de Lea, ou ato normativo federal, estÊ.
dual ou mun:Lci.pal;

. , j) as revJ.sões crJ.mina1s e as ações rescisórJ.as de
seu:s julgados;

1) a execução das sente~ças nas causas de sua competên

cJ.a or1-g:LnárJ.a, facultada a delegação de atos. proces-
_suaJ.s;

m) 85 causas processadas perante quaJ.squer juizos ou
tribunais, cuja avocação defer::Lr, a pedido do Procurador

Geral da RepÚblica, quando decorrer imed1.ato per::Lgo de

grave lesão à ordem. à saúde, à segurança ou às f1.nanças
pÚbl~ca5, para que suspendam os efeJ.tos da decJ.são profe

rida e para que o conhecJ.mento :Lntegral da l:Lde lhe seJa

devolvido;

n) o ped:Ldo de medJ.da cautelar nas representações ofe-

recJ.das p~lo Procurador Geral da Repúbl:Lca;

rI - julgar em recurso ordJ.nárJ.o:

a) os casos prevJ.stos no art ••• , parágrafo únJ.co,

b) os "habeas corpus" decidJ.dosem ún1.ca ou últ1ma J.n§.

tiincia pelos TrJ.bunaJ.S super::Lores. se denegatórJ.8 a decJ.
são, não podendo o recurso ser subst:Ltuído por ped1do ori.

ginárJ.o;

rII - julgar medJ.ante recurso extraordinár10. as ca.!!
S8S decJ.dJ.das em única ou últ.:una J.nstâncJ.8 por outros tr1,.

bunais. quando a decisão recorrida:

SEÇÃO II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

a) contrar1ar disposJ.tivos desta Const1.tuição,
b) declarar a J.nconstJ.tucl.onalJ.dade de tratado ou le:L

federal;
01 julgar válJ.da lei ou ato do governo local contesta

do em face da Const3.tuição.

§ le. O Supremo Tr3.bunal Federal func10nará em plená

rio.
§ 22. O RegJ.mento rnterno estabelecerá:
a) o processo e o julgamento dos feJ..tos de sua compe

tênc:La o.rJ.ginária ou recursal,

b) a competênCJ.a de seu presidente para conceder

"exequatur" a cartas rogatórJ.as e para hotllologar senten.
ças estrangeJ.ras.

§ 3s!. As dec:Lsões do Supremo Tribunal Federal, na pal:

te de dJ.reito, serão sumuladas, tornândo-se o entendJ.men
to :LmodJ.fJ.cável, a não ser por norma const:LtUCJ.onal. A

decJ.são somente poderá ser sumulada se ao julgamento com

parecerem, pelo menos, nove MJ.n:Lstros.

I - processar e Julgar or1gJ.narJ.amente:

a) nos crJ.mes comuns , O Pres3.dente da RepúblJ.ca,

VJ.ce-PresJ.dente, os Deputados t'eeeeaa,s e Senadores, os M1,.

nJ.stros de Estado e o I!rocurador Geral da República;

b) nos crJ.mes comuns e de responsabil:Ldade, 05 M::t.nis

tros de Estado, ressalvado o dJ.spos:Lt1-VO no :Ltem••• , 05

membros dos TrJ.bunaJ.s Superíores da UnJ.ão, 05 M:Lní$tros
do Tribunal de Contas da União e os chefes de mJ.ssã(,.o. d1,.

plomática permanente;

c) os l:Ltíg:LOS entre Estados estrangeiros ou organJ.§.

mos mtemecaonaaa e a umãe, os Estados, o D1strJ.to Fede

ralou os TerrJ.tór10s,

d) as causas e conflJ.tos entre a Un:Lão e os Estados ou

TerritórJ.os, meaueave os xespecuavee órgãos de admJ.n1s

tração J.ndJ.reta;
e) os conflJ.tos de jurJ.sdl.cão entre 05 TrJ.bunaJ.s Supe

rJ.ores e destes com dema::Ls tr3.bunaJ..s ou juízes a eles não

pertencentes;

1:) a extrad~ção requJ.sJ.tada por Estado eseeençeaec e a

homologação das sentenças estrangeJ.ras;

g) o "habeas corpus", quando o coator ou paciente for

Tribunal SuperJ.or, auuoeaôede ou funcionárJ.o cujos at~s

estejam suje1tos dJ.retamente à jur:Lsdição do Supremo Tr1,.

bunal Federal, ou se tratar de crim1:!l SUJeito à mesma ju

r:LSdJ.ção em únace :LnstâncJ.a ;

h) os mandados de segurança contra atos do Pres1dente
da tlepública, das mesas da Câmara e do Senado Federal. do

Supremo TrJ.bunal Federal, do Conselho NacJ.'Onal da MagJ.s

tratura. do Tribunal de Contas da UnJ.ão, ou de seus Pr.,ê.

aidentes e do Procurador Geral da Repúbl1-ca;

SEÇÃOIII

DO CONSELHO NAC:IONAL DA MAGISTRATURA,

Art. O Conselho NacJ.onal da Magistratura. com sede

na Capital da UnJ.ão e Jur:Lsd:Lçào em todo o territór:Lo nÊ.

cJ.onal, compõe-se de flete MJ.nJ.stros do Supremo '1'rJ.bunal FS

dera~ e por este escolh::Ldos.

§ ls!. 1\0 Conselho cabe conhecer de reclamações contra

membros de trJ.bunais. sem prejuízo da competênc1a dJ.sc1,.

plJ.nar destes. podendo avocar processos d:LsciplJ.nares con

tra juízes de prJ.meJ.ra J.nstânc~a e, em qualquer caso, de
terrnJ.nar a dJ.sponibJ.11dade ou a. aposentador::La de uns e o!!,
tros, com vencJ.mento:s proporcJ.onaJ.s ao tempo de serviço,

observando o d1-sposto na tel. orgânica da Magistratura Ni!
cion~l.

Art. Compete ao Supremo TrJ.bunal Federal

Art. O supreec TrJ.bunal Federal, com sede na Cap:Ltal

da Un~ão e JurJ.sd1çào em todo o ter~r:Lo nacional, compõe-se de
onze M1nistros, sendo set;e escornaõcs dentre os membros
da magistratura, três, dentre os membros da classe dos ag

vogados e um, dentre os Membros do MJ.nJ.stérJ.o Púb11CO •

parágrafo únacc Os M1n:Lstros serão nomeados pelo Pr.,ê.

sJ.dente da RepúblJ.ca, dapoas de aprovada a escolha pelo
Senado Federal, dentre cJ.dadãos de trJ.nta e cancc a ses

nenta anos de adade , de notável saber jurid:Lco e reputE.

ção J.IJ.bada.

qualquerI - exercer, e a.nde que em dJ.sponJ.b1lidade,

outra função;

II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretex

to, porcentagens ou custas nos proceaeca sujeaece a

despacho e Julgamento,

III - J.rredutJ.b;r.lJ.dade de vencameneos , eujeaccs , en.

tretanto, aos ampcs tca geraJ.s, ãncrueave o de renda.

.:unpOSt05 extraord;r.nárJ.os peevaaecs no artJ.go: ••

Art. 05 vencJ,mentos dos Min1stros dos Tr1.bunaJ.s SUP.!ã

r:Lores não poderão ser :LnferJ.ores a noventa e CJ.nco por

cento dos vencimentos dos M.J..D-\stros ê30 Supremo Trl.buna1
Federal, e os vencimentos dos Desem'bargadores e Juízes

dos Tr1.buna1S RegJ.onaJ.s FederaJ.s não poderão ser 1níerJ..Q.

res a noventa e C:Lnco por cento dos vencJ.mentos dos MJ.nJ.§.
tros dos TribunaJ.s SuperJ.ores.

Parágrafo únJ.co. A Le:L orgânica da MagJ.stratura Nac3..Q.

nal d:LscJ.plJ.nará, em lJ.nhas geraJ.s, os venc~.:nentos dos d.,ê.
1IIa16 magJ.strados.

Art. Compete à Ordem dos Advogados do BraSJ.l, nos te.±:

IDOS da le1, fazer a :Lnd:Lcação. ao respect~vo Tr:Lbunal, em

em lJ.sta de qU1nze nomes, de advogados a serem escolhJ.dos

ou 1.ndJ.cados parà servJ.rem nos tribunaJ.s como magJ.strÊ.

dos.

III - exercer atJ.v~dade pOlítJ.co-partidárJ.a.

Art. Compete ao Conselho do M~nistério PúblJ.CO, nos

termos da leJ., fazer a indJ.cação, ao respectJ.vo TrJ.b.!!

nal. em l1.sta de qUJ.nze nomes, de Promotores de JustJ.ça
ou Procuradores a serem escolhidos ou J.ndJ.cados para ser
virem nos TrJ.bunaJ.s como mag1strados.

vos venc1.mentos;

§ 22. As dotações orçamentár1.as e os créd:Ltos abertos
serão consignados ao Poder Jud1cJ.árJ.o, recolhendo-se as
importâncJ.as respectJ.vas à repart:Lção competente. Cabe
rá ao Presidente do TrJ.bunal que proferJ.r a deel.são ex.,ê.

'quenda detet'Ill:Lnar o pagamento, segundo as possibJ.lJ.dades

do depósl.to de precedênc~a, ouvJ.do o chefe do MinJ.stér~o

Públ::Lco, o sequestro da quant1a necessár:La à satJ.sfaçào

do déb::Lto.

§ 12. ]f obngatóna a inclusão, no orçamento das enti

dades de dJ.reito púb11CO, de verba necessárJ.a ao pagamen

to dos seus débit.os constantes de precatórJ.os JudJ.cJ.á

r10S, apresentados até prJ.meiro de JUlho.

Art. Os pagamentos devJ.dos pela Fazenda Federal, :E1!__

tadual ou MunJ.cJ.pal, em vJ.rtude de sentença JudJ.cJ.árJ.a.

far-se-ão na ordem de apresentação dos precatór:Los e à
conta dos crédJ.tos respectJ.vos, proJ.bJ.da a designação de

casos ou de pessoas nas dotações orçamentár::Las abertos
para esse f:LID.

Art. Compete aos tr:r.bunaJ.s

I - eleger seus pr-eaaderrt.ee e õeme a.s titulares de

direção, observando o dJ.sposto na Lei orgânJ.ca da MagJ.§.

tratura NaC10nal;

Art. Somente pelo voto da maiorJ.a absoluta da total1,.

dade de seus membros, poderão os tribunaJ.s declarar a J.!l

const:LtucJ.ona1idade de le:L ou ato not'Illat1.VO do poder py.

blico.

Art. O mag1strado só fará JUs à aposentadorJ.a J.nt.!ã

gral se exercer a função pelo período mínJ.mo de dez anos

I - vaeaaacaeeeee , não podendo perder o cargo senão

por sentença JudJ.cJ.árJ.a,

11 - J.namovJ.bJ.lJ.dade, exceto por rnQt1.VO de aneereeee

públJ.co, na forma do § J!!.;

§ 12. Na prJ.meJ.ra J.nstânc3.a, a VJ.talJ.cJ.edade será ad

qUJ.rJ.da apõs do~s anos de exexaíoea, não podendo o Juiz,

nesse período, perder o cargo senão por proposta do tu
bunal a que estiver auboxdxnade , adotada pelo voto de

dca.e terços da total~dade de seus membros eeeeavcs ,

§ 22. A aposentadoria será cumpulsór1a aos setenta
anos de idade ou por";r.nvalidez comprovada, e facultat1va

após 'ta-anca anos d~ eervaçc públJ.co, em todos os casos

com vencimentos integraJ.s.

§ 32 • O trJ.bunal competente poderá determ1nar. por

ercuavc de J.nteresse públJ.co, em escrutín10 secreto e p.,ê.

~ lo voto de õoa.e terços da totalJ.dade de seus membros efe

tivos, a remoção ou a dJ.sponJ.bJ.lidade do Juiz de categ.Q.
ria inferior, com vencamencca proporcionaJ.s ao tempo de
eeevaço, assegurando-lhe defesa, e proceder da mesma fo.±:

ma. em relação a seus próprJ.os juizes.

Art. t vedado ao juJ.z, sob pena de perda do cargo JU

d::Lc:Lár3.o.

II - organizar seus seevacce aux1.lJ.ares, provendo-lhes

os cargos, na forma da le~; propor ao Poder LegJ.slatJ.vo ~

cr::Lação ou a ext:Lnção dOe cargos e a fJ.xação dos respect1-

111 - elaborar seus reg1mento~ :Lnternos e neles estabg.

lecer, respeitado o que preceJ.tuar a LeJ. Orgânica da Ms.

gistratura Nac:Lonal. a competênc1a de suas câmaras ou tu.!:
,mas ::Lsoladas, grupos, seções ou outros orgãos, com fun
ções JurJ.sdJ.cJ.onais ou admJ.nJ.stratJ.vas;

IV - conceder l:Lcença e férJ.as, nos termos da leJ.. a
seus membros e aos juizes e serventuárJ.os que lhes forem

imedJ.atamente subordJ.nados;

V - elaborar e executar seu orçamento após aprovação
pelo Poder LegJ.slatJ.vo.

eaves à organ;l.zaçào, ao func~onamento, à d:Lsc;l.pllna, as

vantagens, aos dJ.rcJ.tos e aos deveres da MagJ.stratura, re§.

peaeeaea as garantJ.as e proJ.bJ.ções pr-evas t a s nesta Const~

tUJ.ção ou dela decorrentes.

Art. Salvo as restrJ.ções expressas nesta ConstJ.tu~

cãc, os )uízes gozarão das sequm ces garantJ.as.
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PLENltRIO DA A5SEHBLEIA NACIONAl CON5TITIJTNIE
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Art. 12
VII
f) Suprima-se a letra f do inciso VI! do Art. 12
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"Art. 187. O Poder Jud~c~árJ.o é exerc::Ldo pelos seg.i~n.

tes órgãos:

EMEI'IDA lP12769-6
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I - Supremo Tn.bunal rederal;

11 - Conselho Nacional da Mag~stratura,

rIl: - TrJ.bunal Super~or Cível;

IV - Tr~bunal Super1.or Cr~mJ.nal;

V - TrJ.buna~s e Juízes Federa1.s;

VI - Tr::LbunaJ.s e Juízes MJ.IJ.tares;

VII - TrJ.bunaJ.s e Juízes Ele1.toraJ..s,

VIII - TrJ.bunais e Juízes do Trabalho,
IX - '1'rJ.buna1S e Juízes EstaduaJ.s,
X - JustJ.ça MunJ.cipal.

Parágrafo ún:Lco' te1. Complementar. denom1nada Le:L Ol:

,g;n1ca da Mag:Lstratura Nac10naJ.... estabelecerá normas rel-ª

Justificativa

B delinquencia e as atividades que visam subverter

pela violencia. os 'findamentos Constitucionais da Nação não

silo os únicos impepimenots que ameaçam a sociedade e o Estado ,
como pretende limitar o dispositivo do projeto da Constituição em
tela. De modo muito sucinto, poder-se-ia acrescer pressões de d!

ferentes origens endógenas e exógenas, que podem refletir-se no

campo econômico ( como seja a desnacionalização de empresas, esp!
onagem industrial, monopólio de tecnologia de ponta e de insumos

estratégicos. entre outros) no campo sociológico (controle dos

meios de 'formação da opinião pública, interferência lndesável no

processo cultural brasileiro, estimulo ao aguçamento de contrad];.

çlles internas). Ademais é da boa técnica legislativa que haja um
entendimento e respeito à hierarquia das leis. Como entender que
assunto de ordem mais administrativa se inferi-se no texto Constl.
tucional corno se fora, este mesmotexto, a le1 ordinária.

Emenda Supressiva

- Suprimir o Art 12, VlI, fl.

- Justificativa

JUSTIFICATIVA

A introdução da expressão "ê vedado" dâ um maior reforço ao
texto, enquanto que a sup.,essão do termo "invadidas", na redação ori
91na'" abre espllços para as atividades de investigação policial.

Dê-se ao artigo 187 a redação seguinte e ~ntrodlff~~ aE!,
JDOd~f~caçõe$ corre2atas no Capítulo IV. do Poder JudJ.cJ.ár~o,) eonEoI,
me segue:

Modificar o texto par-a,
aE vedada a divulgação ou publ tce cão da imagem do cidadão,bem

como de sua vida lntima ou familiar, salvo com autorização do inte

ressado" •

Justi fl catl va

Em seu conjunto, esses dts pcs i t tvcs unpeden ao Estado Repres eg
tatlVo da Repiibl t ca r eder-at t va do Brasil o cumprimento das pr-es c r-t-,

eões ecns t i tuc f cne f s de manter. porque e o seu ms tr-ument o , a sob~

r-ente do Povo (Art 39). garantlr a r ndependênc t a nac tona I (Art 69,
1). defender a deeocr-ac r a (Art 69. t r) e preservar a ordem piibl r ca
e a tncoj unndede das pessoas e do patrimõnlo (Art 252)

- No artlgo 12.

.letras "d'", "e" e "f". do r tem VII

.letras "a". "b" e "d", do item VIII

- No artigo 34
• item I

- Todo o artigo 39

- No artigo 17
.letras nau. "b", e "a", do item VI

EMENDA lP12768-8
f'l DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO

EMENDA lP12767-0
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SEçAo VI

DOS TRIBUNAIS E JUiZES MILITARES

Art. Aos juízes federal.s compete pro-

cessar e julgar, em prime1ra instâncl.a:

VI - os cr:z.mes contra a organização do traba

lho ou decorren~es de greve;

IX - os crimes cometidos a bordo de navl.OS
aeronaves, ressalvada a competência da JustJ.ça l'hli

tar;

§ 2!! Em se tratando de Juízes dos Trl.bunais

Regiona1s Ele1torais, a l:Lsta será fe1ta pelo Trib!!,

nal Superior Elel.toral e encam1nhada ao Presidente

da República, sendo duas l.nd:Lcações por antl.guldade

e uma por merecimento, alternadamente, sendo, no ú.l
timo caso, a lista tríp11ce.

Art. Os juízes e membros dos Tr1bunais e

Juntas Elel.torais, no exercíc:z.o de suas funções, e

no que lhe for aplJ.cável, gozarão de plenas garllon

tias e serão :Lnamovivel.s.

ee-ã a::r~~:::~ ~::c:~so:s::p::::o;~:=c~:~,este;:::

repressão de ·crl.me ~ontra a segurança nacional.

b) um da classe do Ministério Públl.cO que

atue junto à Just:Lça Eleitoral;

.parágrafo único. A lei poderá outorgar a o,!!

tros juízes competêncl.a para funç'ões não deoisó-

rias.

c) um da classe dos advogados.

§ l!! Os M1nl.stros C1.Vl.S serão escolhidos p~

lo Presl.dente da Repúbll.ca, dentre caeaaãcs de tr1...!l

ta e cancc a sessenta anos de aeaee, aprovado o no

me pelo Senado Federal, sendo:

Art. Os Juizes de Direl.to exercerão as

funções de Juízes Elel. tora1S, com juriSdl.~ão plena

e na forma da lei.

§ l!! A nomeação será feita pelo Presidente

da República após a aprovação do nome pelo Senado

Federal.

Art. O Tribunal superior- Ele1toral, com

sede na Capl. ta1 da Unl.ão e jurisd1ção em todo o te.!:,

r1.tório nacional, compor-se-á de C1nco Ministros,

sendo:

Art. A lei d1sporá sobre a organização

das juntas elertora:Ls, que serão presid1das por

Juiz de D:Lrel.to e cujos membros serão aprovados pe
lo 'tribunal Reg:Lonal Elel.toral e nomeados pelo seu

Pres1dente.

lha pelo Senado Federal, sendo três entre Of1Cl.al.S

ceneeeae da atava do Exércl.to, dois Oficial.s~Gen~

ra:Ls da amve da Mar:Lnha, dO:LS Ofic1als-General.s da

ata.va da Aeronáut1ca, e quatro entre ca ví.s ,

I - Tribunal Superior Elel.toral;

II - Tribuna1s Ele1toral.S;

III -.Juízes Ele1toral.s;

IV - Juntas meaeceeas ,

parágrafo único. Os Ministros e Juízes per

tencerão, excfuaavemente e respectivamente, ao Tri

bunal Superior Eleitoral e aos Tribunais Reg:Lonais

El.eitorais:

8) três escolh1dos entre Juízes de D1.reito -do

Estado e do Dl.strl.to Federal, sendo a l1sta trípli

ce feita pelo Tr1bunal Reg10nal Elel.toral;

a) eeae entre os auditores:

b) um do Ml.nl.stério Púb1:Lco da Justl.ça Ml.1:L

tar;

c) um da classe dos advogados.

Art. Haverá um Tribunal Regional Eleit,2.

rel na Cap1tal de cada Estado e no D1str1to Fe-

deral.

c) um da classe dos advogados, sendo a ll..sta

trípll.ce organizad<;l pelo respectivo Tr:z.bu?ial Regl.o

nal Eleitoral.

parágrafo ún1co. A nomeação será feita pelo

Presidente do Tr1bunal Superior Ele1toral. após

aprovação do nome pelo plenár:Lo deste.

ssçxo VII

DOS TRIBUNAIS E JUiZES ELEITORAIS

Art. A Justiça Ml.litar compete proces-

sar e julgar, nos cmmea mi11tare.s def1nl.dos

lei. os mil:Ltares e as pessoas que lhe são

lhadas.

a) três escolhidos entre os Juízes dos Tribu

nais Regionais Eleitoral.s;

b) um escolhido entre os Procuradores do Mi

nistério Público que funcionam junto à Justiça Ele!

toral;

Art. Os órgãos da JUst1ça Eleitoral são

os seguintes:

Art. O Tr1buna1 Reg10nal Ele:Ltoral com

por-se-á de cinco juízes, sendo:

Art. As decisões do Tribunal Superior

Mill.tar, em matérl.a recursal, na parte de direl.to,

serão sumuladas, tornando-se o ent.endamentic imodl.fi

cável, a não ser por outra norma legl.slatl.va. A de

caaêc somente poderá ser sumulada se ao julgamento

comparecerem, pelo menos, nove M1nl.stros e não

brangerá questões ccnetd tucdcneas ,

rc-Compete ao Trl.bunal Regl.onàlArt.

deral'

V - os crl.mes prev1stos em tratado ou conve..!l

ção 1.nternacl.onal em que, 1.nic1ada a execução no

País, seu resultado ocorreu ou deverl.a ter ocorrl.do

no ,:strangcl.ro, ou, reciprocamente, inl.cl.sda no es

trange1ro, seu resu1tado ocorreu ou dever1a ter

corrl.do -no Brasil;

x - os crimes de ingresso ou permanênc1a 1rr~

gular ae estrangeJ.ro, a execução de carta rogató
ria, após o exequatur, de sentença estrangeira,

após a homologação; as causas referentes à naC10na

lidade, 1.nclusive a respectiva opção, e à natural!

zação.

\, VII - os habeas-corpus em matér1.a cr1minal de

sua competênc:La ou quando o constrangimento prOVl.er
de autoridade cujos atos não esteJam d1retamente

sUJe1tos a outra Jurisdição;

Art. são órgãos da Just:Lça Mi11tar Fe-

deral o Tribunal Super10r M1l1tar e os Trl.buna1S e

Juízes :Lnfenores inst1tu.ídos por le1.

Parágrafo ún1co. A competência terr1torial

e func10nal da Just1ça Federal será estabelecJ.da P.!t

la Lei orgân~ca da Mag:Lstratura Nac10nal.

IV - os crJ.mes polítl.COS e os pratl.cados

detrimento de bens, serviços ou de 1nteresse da Un.!.

ão ou de suas entidades autárqu1cas ou empresas pú

blicas.. ressalvada a competênc1a da Justl.ça Mill,tar

e da Just1ça Eleitoral;

III - as causas fundadas em tratado ou cont;:ato

da União com Estado estrangeiro ou organismo inte,!;.

nacional;

'\UII - os mandados de segurança contra ato de a.!:!,

toridade federal, como tal def1n:Lda em lei,

tuados os casos de competência dos tribunais fe-

dera1s;

Art. O Trl.buna1 superJ.or Militar compo,!;.

se-á de onze M:Ln:Lstros v1talíc:Los, nomeados pelo

Presidente da República depo:Ls de aprovada a esco-

"'I - as causas em que a União, ent1.dade autá,!;.

quica ou empresa públl.ca federal forem 1.nteressa

das na condição de autoras ou rés, exceto as de fA

lência e as sujeitas à Just:Lça Eleitoral, à Justl.

ça do Trabalho e à Just1ça Militar;
11 - lIS causas entre Estado estrange1ro ou o,!;.

ganismo 1nternacional e mun1c!p10S ou Pessoa dOlll:L

ciliada ou res1dente no Bras1l;

Art. Cada Tr1.bunal Reg1.onal Federal te-

rá um quantic de seus juízes oriundos do M1nl.stér:Lo

Públl.cO e da olasse dos advogados indl.cados pej.c

eeepeceave Tr1bunal em aasee trípl:Lce, sendo a no

meação fel.ta pelo t'res1dente do Tribunal Superl.or

Federal, depea s da aprovação do nome pelo plenério

deste. O restante do respectivo Tribunal Reg10nal

Federal será' formado por juízes oriundos da classe

dos Juízes Federais, sendo, alternadamente, duas

promoções por antl.guidade e uma por mexecamenro , dS

vendo a ll.sta ser fel.ta pelo respectivo trl.bunal e
8 nemeação pelo Preaaôence do Tribunal Super10r F~

deral, ôepea.s da aprovação do nome pelo plenárl.o

deste.

Art. Os Juízes Federais serão nomeados

pelo Presl.dente do Trl.bunal superior Federal de

pois da aprovação pelo plenário deste, escolh1dos,

sempre que possível, em lista tr-íplice, organl.zeda

pelo eeepeeeave Trl.bunal Regional Federal.

§ II O provimento do cargo eae-se-é media..!l

te concurso públl.cO de provas e título organl.zado

pelo eeapeeeave Tr1bunal Reg1.onal Federal, devendo

os candidatos atenper aos requ:z.sitos de idone1dade

:~~:l~o: ::p~:~:=c::::r::rl::z.~e e cancc anos,

a) Julgar em grau de recurso as deci sôea pro

fer:Ldas pelos Juízes reeeeeaa de sua área de jur i a

dição e dos Juízes de Dl.re1to dos Estados quando e2.,

tes jUlgarem questões de l.nteresse da unl.ão,

b) adml.n1strar e fiscal1zar, nas formas da

1e1., os órgãos da Justl.ça Federal de sua área de j.!:!.

r1.sdl.ção.

Art. A Lea fixará o número de Tn.buna1s

Regionais reeeeeas que cons ta tUl.râo a segunda ana

eânca.a da JUst1ça Federal, determinando a área de

jur~sd1ção do eeeseeeave tribunal e a sua sede.

Parágrafo ún:Lco. Em se tratando de Juízes

dos Trl.bunal.s Regl.onal.s Federal.s, a ll.sta será fei

ta pelo Tribunal Super:Lor Federal e encam1nhada ao

Presidente da Repúbll.ca, sendo duas l.nd:Lcações por

ant:z.gul.dade e uma por merec1.mento, alternadamente,

sendo, no últ:Lmo caso, a ll.sta trípl:Lce.

Art. Compete ao T~l.bunal superl.0..E Fe-

Art. O !rcibunal Super10r Federal. com

sede na Capital da Un1ão e jur1.sd:z.ção em todo o te,!;.

ritór10 nacional, compõe-se de onze M1n1stros, sen

do oito escflh:Ldos entre os Juízes dos Tr1buna1s R~

glonais Federais, dol.s da classe dos advogados e um

da classe do Ministérl.o Públl.CO, sendo a nomeação

fe1ta pelo Pres1dente da Repúbll.ca depo:Ls de o nome

ser aprovado pelo Senado Federal.

deral:

I - processar e julgar orl.ginariamente:

sEÇXo V

DOS TRIBUNAIS E JutZES FEDERAIS

c) o habeas-corpus quando a autorl.dade coato

ra -for M1.nl.stro de Estado;

Art. Compete ao Tribunal Super10r Crl.minal'

a) processar e julgar os mandados de segurança contra

atos dos Tr1buna1s de JUstl.ça e Trl.bunais de alçada,

que tange à matér1a cr:z.minal;

b) processar e julgar os habeas-corpus a xespeaeo de

prisão determ1.nada, em 'imatér:z.a crJ.m1.nal, pelos TrJ.b.!:!,

nais de. Justiça~de Alçada;

c) processar e julgar, em prime1.ro grau, nos crl.mes CB,

muns, os Desembargadores dos Tribunal.s de Justiça e •

Jaízes dos Tr1buna1.s Reg10na1s da Un1.ão; -~

Art. O 'l'rJ.bunal SuperJ.or Cíve.l e o Trl.bunal supeeaee

CrJ..ml.nal, com sede na cepa.eea da unafic e JurJ.sdJ.ção em

todo o terrJ.tórJ.D nacJ.onal. serão compostos, cada um,

por onze M:LnJ.stro':J, sendo cc.ec e sccünaõos na classe dos

magl.strados dentre Desembargadores e Juízes dos Tr3.bg

naJ-s de Alçada, doa.e da elase dos advogados e um da ela-ª.

se do lhnJ.stérl.o PúblJ.co, sendo a nomeação fel.ta pelo

Presl.dente da Repúbl1.ca, depoas de o nome ser aprovado

pelo Senado Federal.

~Art. Compete lJ,O 'l'rJ-bunal Superior c.i:vel:

a} processar e julgar os mandados de segurança contra

atos dos Tr:z.buna:z.s de Justiça e Tr:z.buna:Ls de Alçada, no

que tange à matér:z.a cível, cr:Lm:z.nal e adm:z.n:z.strat:z.va, bem

como o habeas-corpus deva.de à pr:z.são adm:z.n:z.strat:z.va;

b) julgar, em grau de recurso,as apelações contra de

cisões profer:z.das em pr:z.me:z.ro grau, pelos Tr.:z.buna:z.s de

Justiça ou -de Alçada, das matér:z.as ecama refer....das.

c) julgar os recursos super-acres , conhecendo apenas

da matér1.a -de dJ.re1.to, eeaaeavce às dec:z.sôes prolatadas
pelos Tr:z.buna:z.s de JustJ.ça e de Alçada, quando estes, por

sua vez, Julgarem recursos contra decl.sões dos Juízes de

D:Lreito, profer1.das em ações cfveaa, ccmexcaec.s e adml.n1.§
trati.vas. •

d) os conflitos de Ju:nsd1.ção entre os Tr1bu

nais Federal.s a ele subord:z.nados e entre Juízes s.!:!,

bordinados e trl.buna1s d:z.versos;

II - julgar, em grau de recurso, as apelações

contra dec1sões proferidas em pr:z.meiro grau, pelos

'l'rl,bunal.s Regiona1s Federa1s;

III - julgar os recursos superiores, conhecendo

apenas da matér1a de -d:Lrel.to relat1vos às decJ.sões

prolatadas pelos Trl.bl1na1s Reg1.onal.s Federa1s, quan

do estes por sua vez, julgarem recursos contra dec.,!.

sões dos juízes federais.

Parágrafo únl.co. As decisões do Trl.bunal Su

pet:'ior Federal, em matéria recursal, na parte de d.!.

rei to, serão sumuladas, tornando-se o entendl.mento

l.maíHf1cável. A dec1são somente poderá ser sumulada

fie ao julgamen-to comparecerem, pelos menos, nove M.!.

niIJtros e não abrangerá questões constituC10na1s.

SEÇÃO IV

DO TRIBUNAL SUPERIOR CIVEL E DO

TRIBUNAL SUPERIOR CRIMINAL

d) jUlgar, em grau de recurso, as apelações contra de

caeêee proferl.das, em pr1meiro grau, pelos Tr1bunal.s de

Justl.ça ou de Alçada, em matéria crim1.nal,

e) jUlgar os recursos euper-aoees , conhecendo apenas da

matéria de d1re:Lto, relativos às aecaaêes prolatadas PS

los Tr1buna1.s de Justiça e Tr1buna:Ls de Alçada, quando e~

tes, por sua vez, julgarem recursos contra dec1sões de

Juízes de Dl.:reito e de Tr1buna:Ls do Júr~, proferidas

~ações crim1na1s:

f) proce!isar e julgar os Juízes Federal.s, os Juízes do

Trs1}alho e os membros do M1.n1stér1.o PÚb11co da Un1.ão, nos
crimes comuns e de responsab1.lidade.

1>rt. As dec:Lsões do Tribunal Superl.or Cível e do Tr:Lbunal

super1.or· Crim1nal, em matér1.8 recursal. na parte de d:Lrei

to, serão sumuladas, tornando-se o entendl.mento 1.modificã

vel a não ser por outra norma legislat:Lva. A dec1são someI!.

te poderá ser sumulada se ao Julgamento comparecerem. pelo

menos, m)Ve M:z.n:Lstros e não abrangerá. questões constJ.tucl..Q.

nals.

a) as rev1sões crl.ml.nal.S e as ações rescl.só

r1.as e de seus Julgados;
b) os mandatos de segurança contra ato de Ml.

nistro de Estado;

§ zs , Junto ao Conselho funcJ.onará o Procurador Geral

da Repúbll.ca.
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Art. A lel. estabelecerá a competênC:L8

dos ju:ízes e TribunaJ.5 Ele3.tQra3.5, l.ncluindo entre

ali suas atribu2ções1

I - o reg.1stro e a cassação de regl.stro dos

P8l::'tidos políticos, assim corno a fiscalJ.zação das

BUAS finanças:

11 - a dl.visão eleJ.toral do país;
:rI:! - o aJ.1stamento eleitoral;

§ 2!!. Poderão ser eeaeace por lei outros órgãos da

Justiça do Trabalho.

§ 3!! A lei, observado o d1sposto no §. I!!, disporá

sobre a const3.tu1çãofl .1nvest1dura, Jurisdl.ção, compe

cêncae, gar.ant1as e cond1ções de exercício dos órgãos

da Just.:l.ça do Trabalho, assegurada a paridade de repre

sentação de empregadores e empregados.
sentação de empregadores e .empregados.

§ 4!! Cada Tribunal Regional do Trabalho será Com
posto:

como orgao de segunda J.nstânC.1a o Tribunal de Justiça

Militar e, onde não houver, o Tr1bunal de Just::lça.
II - a craecãe do Tribunal de Just.J.ça Mil3.tar será

de ccmpeeêncae exclusiva de cada Estado e compor-se-á

de cinco juizes, sendo:

a) três m.111tares com patente de Coronel, do qua

dro de combatentes;

b) um civil promovido dentre os juízes audat cees ,

pelo cr1téFio de antl.guidade e merec.íJnento, alternada

mente;

§ 3!! O mandato de JU1~ Murticipal seriÍ igual
do Prefeito Mun1Cl.pal.

SEÇXO X

DA JUSTIÇA MUNICIPAL

§ 2ft A criação do TrJ.bunal de Justl.ça Mi11tar fi

ca condacdcnede à exaeeêncae de um contingente mín1mo

de cinqüenta mil poh.ciais mi1l.tares.

Art. Lei Complementar Federal regulamentará a

estrutura , organização, funcionamento e competên

cia do Conselho Mun1cipal de Conc3.liação. e Arb1trarnento.

8u:x:il1ado§ 2!: O Juíz Municipal poderá ser
conci11adores e árbitros.

Art. Os !l\"nic!p;Los poderão 3.nstitul.r Conselhos
IiunJ.cipais de conciliação e Arbitramento, na proporção

de'" suas neeeseaeeeee ,

§- I! O Conselho MunicJ..pal de Conciliação e Arbi

tramento será presidido por um Juiz Municipal, bacharel
em Dire1'T;O, nomeado pelo- Prefeito Municipal, sendo an

tes o nome aprovado pela Cãtllara Mun.1.cipal.

c) um cavaa , escolhido na classe dos advogados ou

do Min1stério públ.1cO que atue junto à Justiça Militar,

eaeeeneeaeenee,

§ I!! As nomeações serão reaeee pelo Governador do

Estado, mediante 1nd::J..cação do Tr1bunal de Justiça Ml.11

tar, nos termos da üea ,

§ 12 A nomeação será feita pelo Presidente do Tr.,;.
bunal Superior do Trabalho, depoa.e da aprovação pelo

.plenário deste; a lista no caso das alíneas "a" e "c"

será feita pelo. eespeeeavc Tr1bunal Reg10nal do Traba

lho.

§ 2!! Cada Tribunal Regional do Trabalho será di

vidido em- câmaras, cada uma coniposta por cinco Juízes

togados.

Art. Compete à .1ustiça do Trabalho conc11J.ar os
dissídios indivJ.duais e ccaeeavoe entre empregados e em
pregadorE!s e, medJ..ante disposl.ção de aea , outras contr2

vérsias ceaunâas de relação de trabalho, inclus1ve

os l:l.t!g.loS relat.lvos a ecadentes do traba1.ho.

Art. Das decJ.sões do Tribunal Superl.or do Tra-

balho somente caberá recurso para o •Supremo TribUnal
quando ccntrez-aarem esta Constitu1ção.

a) UIn quinto será formado de Juízes o1:1.undos do

M1.n1stério ,PÚbl::lcO e da classe dos advogados;

b) éoa.s juízes class:z.stas, sendo um da classe dos

empregadores e outro da classe dos empregados, com

mandato de eancc anos, anaaeeece pelo eespeceavc ór

gão de classe, conforme determinar a lei complementar

não podendo ser eecceeceaees, funcionando apenas nas

questões eeaeeavae a dissídios coletivos;

c) o restante do Tribunal Reg10nal do Trabalho

será composto por Juízes oriundos da classe dos Juízes

do Trabalho, sendo duas promoções por antiguidade e uma
por merec.lmento, altez-nadamente ..

VI - a decisão das argü:Lções de l.neleg.1bíhda-

7 - forem proferidas contra expressa dJ.sposi
ção de le1;

VIII - o julgamento de reclamações relativas a

obrigações impostas :per le~ aos part::l.dos pol!t::l.COS;

IV - a f:J.xação das datas das eleJ.ções, quando

. não determinadas por dl.sposJ.ção const.1eucaone t
legal;

VII - o proces:!:lo e julgamento dos crimes eleJ.t.Q,.

rais e os que lhes são conexos, bem como os de ha

beas-corpus e mandado de segurança em matér.18 elei
toral;

11 - ocorrer divergêncJ.a na interpretação de

lei entre ecae ou m8J.S trJ.bunais eaeaeeraãe ,

v - o processamento e apuração das elel.ções
e a ex~edl.ção dos d.tplomas;

de;

Art. Das decl.sões dos Trl.bunal.s neg10-
nais Elel. tora!s somente caberá recurso para o Triby
nal Superl.or Ele1.toral, quando:

IX - a decretação da perda de mandato de sena-
dores, deputados e vereadore$ nos casos do § do
S1:'t.

111 - versarem sobre J.nelegJ.bJ.IJ.dade ou expedl.

çào de d1.plomas nas ele1.ções federa:z.s estadua:z.s;
SEÇXO IX

DOS TRIBUNAIS E JUiZES ESTADUAIS

IV - Denegarem "habeas corpus" ou mandedc de
sel;Jurança.

Art. são irrecorríve1.s as decl.sões do
Tribunal SuperJ.or Eleitoral, saavc as que contra

rl.arem esta Constl. tUl.ção e as denegatór.1as de "ha

beas corpus", das quais caberá recurso para o Supr~

mo TrJ.bunal Federal.

Art. Os TerritórJ.os seeeeaas do Amapá,

Roraima e Fernando de Noronha fJ.cam sob a jUrl.Sd;L

ção, reepectavemenee , dos Tr::Lbunais RegJ.ona.1s Ele.1

tora1s do .Pará, lImazonas e Pernambuco.

Art. As decisões do Tribunal Super10r
Eleitoral, em matéria recursal, na parte de dl.rel.
to, serão sumuladas, tornandO-se o entend:z.mento 1mo
drfJ.cável, a não ser por outra norma legislatI.va~

A decJ.são somente poderá ser sumulada se ao julga

mento estiverem presentes os C1nco r-hnJ.stros e não
abrangerá questões constitucionais.

SEÇJio VIII

nos TRIBUNAIS E JUiZES DO TRABALHO

Art. Os órgãos do Trabalho são os segu1ntes:

I - Tn.bunal Super10r do Trabalho;

11 - Tr1buna1S Reg10nais do Trabalho;

111 - Juntas de ConcJ.11ação e Julgamento.

S ]!! - O Tr:l.bunal 5uperl.or do Trabalho compor-se-á
de treze Ministros, sentia:

a) 01.to dentre os Juízes dos Tribunais do 7-raba

lho 1ndicados em lista ao Pres::ldente da Repúbl1ca pelo

Tr1bunal Superior do Trabalho, sendo duas l.nd1Cações

por ant1guidade e uma por merecl.mento, fluceSSl.vamente,

sendo no últJ.mo caso, a l1.sta tríplice;

b) d01s da classe dos advogados,

o) um da classe do M1nl.stér1.o Públl.Co, que atue
junto à Just:z.ça do Trabalho;

d) d01S classistas, sendo um repreSentante dos em
pregadores e óutro dos empregados, com mandato de CJ.nco

anos, 1ndJ.çados pelo respectJ.vo órgão de classe, conio.!:

me determ:z.nar a lei complementar, não podendo ser recon

duzl.do, func10nando apenas nas questões l:'elat1vas a di~

sídios colet.1vos.

Parágrafo úmco: As nomeações serão feitas pelo

Pres1dente da RepúblJ.ca após a aprovação pelo Senado F,g.

deral.

Art. As dec1.sões do Tr1bunal '-Superior do Trab~

lho, em matér:..a recu-rsal, na parte de d1-reito, serão

sumuladas, tornando-se o entendJ.mento .:unod1fl.cável, a

não ser por outra norma legiSlativa. A clec1s50 ·somen

te poderá ser sumulada se ao julgamento comparecerem,

pelo menos, nove Hin1stros togados e não abranger ques
tões const.1tucJ..onais.

Art. A lei fixará ~ númet:o dos Tr1bunaJ.s Re-

gionais do Trabalho e respect3.vas sedes fe 1nstJ.tu.1rá

as Juntas de ConcJ.l:z.ação e Julgamento, podendo, nas

comarcas onde não forem instJ.tuídas, atrj.bul.r sua JU

-risdição aos Juízes de Dire1to.

§ l!! Cada Estado deverá .ter, pelo menos, um Trib,!:!

nal Regional do Trabalho, bem Como o Distrito Federal.

Art. Os Estados organ1zarão a sua justl.ça cbsee-.

veacs esta ccnstu tUJ.ção, a r.ea OrgânJ.ca NacJ.ona1. e

segu1ntes da.apoaa tra.voe t

I - os cargos inicJ.a1s da magistratura de cex
re1ra serão provl.dos por ato do Pres1dente do TrJ.bunal

ode Just1ça, medxarrte concurso públ::lcO de prevas e t!tu

10.13, o_rganizado pelo Tr3.bUnal, e veeaeaceece os reqU1S.l.

tos fJ.xados em lei, inclusl.ve os de ãôoneadaõe moral e

de a.dade auper-aor- a vJ.nte e canco anos e infer;Lor a CJ.!!
quenta anos, com a partl.c:tpação do Conselho aeccacnaa

da Ordem dos Advogados do araeaa , podendo a aea. exigJ.r

dos candidatos prova de hab::lli tação em curso de prepa

!"ação para _a~ag1stratura;

lI" .: a promoção dos juízes de primeJ.ra 1nstâncl.a
compet1rá ao Tr1bunal de ,Just1ça e far-se-á de entrãn

Cl.a a entrânc::la, por antJ.9Ul.dade e por merecimento,

111 - o acesso aos Tr1buna1s de segunda instância

dar-se-á por ant::lg~1dade e por merecimento, alternada
mente;

IV - na composJ.ção de qualquer Tribunal, um qUJ.nto

dos lugares será preench.1do por advogados e membros do
Ministério Públl.co, todos de notório conhec::lmento e re

putação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prát.1ca

forense,

v - o 'l'r:z.bunal de Just1ça, com sede na Cap.1tal

do Estado, poderá ter, no máx1mo, vinte e OJ.to desem--

bargadores, e será d1vid1do em câmaras, tendo cada

uma, cJ.nco Desembargadores. O Pres1dente, o Vl.ce-

Presidente e o Corregedor não pertencerão às câmaras;

VI - em caso de mudança da sede do juízo, será fa

,cultado ao JU.1Z remover-se para ela ou para comarca de

igual entrânca ou obter a dJ.spon1bilJ.dade com vencimen

tos l.ntegrais;

VII - compete privatJ.vamente ao Trl.bunal de Justl.ça

processar e julgar os membros dos Tr1.bunais ::lnferio

res de segunda J.nstâncJ.a, os Juízes de infer10r 1ns
tânc.1a e os membros do M1nistér+.o públJ.co dos Estados
nos cr1.mes comuns e nos de responsabi1.idade, ressalvada
a competêncl.a da Justiça Eleitoral.

Art. O Estado poderá crJ.ar TrJ.bunais de Alçada,

na capital do Estado e nas cida~es com maJ.S de quinhen

tos ml.l habJ.tantes, sendo que cada Tr1bunal poderá ter,. .no maXl.\JlO, c1nquenta e um JUl.zes.

A-rt. Lei estadual estabelecerá a competênc1a

do Tribunal de J~st1ça e dos Tribuna1s de Alçada.

Art. O TrJ.bunal de Justiça pode propor à Assem-

blé1a Leg::lslativa do Estado projeto de leide alteração

da orgaru.zação e da d1visão Jud::lc::J..árJ.a••

Art. Nos casos de J.mpedimento, fér1as, ll.cença

ou qualquer afastamento, os membros do Trl.bunal serão

subst1tuídos, sempre que possivel, por outro de seus

componentes, sem acréscJ.mo de remunel::ação. A lei es
tadual regulará a forma e os casos em que poderão ser

convocados, para substituição, _juizes não pertencentes I

ao Tribunal.

Art. Os Estados organizarão a sua Just:lça Mil1.-
tar observadas esta constl.tuição e a Lei Orgânica da M2.

gistratura Nac10nal.

I - a Just1ça M11itar estadual de pr.1.mel.ra 1nstân

cia l!Ierá constituída pelos Conselhos de JUst1ça e terão

SEÇJio XI

'DO 'FORO .JUDICIAL

Art. As serventias do foro jUdicial, p-rov::ldas

pelos Estados e Dístrita Federal, terão seus servaeeree

,remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, res
salvada, por dez anos, a s::ltuação dos atuais titulares,

vitalíc::los ou nomeados em ca-ráter efetivo, a ser d1.sci

plinada em aea complementar.

Art. As serventias jud1ciais, respeitada a eeseej,

ve prevista no art.1,go anterior, serio privadas na forma

da legis1.ação dos Estados, do Distritõ Federal e dos

Territórl.os, observado o cr.::ltério da nomeação segundo ~ a
ordem de class:J.f1caçÍjo obt1.da em concurso públ1CO de pro

vas e títul.os.

Parágrafo únl.co. Os cargos de titulares das

vent1as JudicJ.a1s serão ocupados por bacharéis Dl.-

rel.to.

Art. _ A contagem, a cobrança e o pagamento de

custas e emolumentos obedecerão às disposJ.ções do regl.
mento de Custas e Emolutrentos dos Estados e do Dl.stri to

Federal.

§ I!! A receita das serventias reverter-se-á

Poder Jud1c1árJ.o de cada Estado e do Distr1to Federal e

[lerá dest1nada ao seu aparelhamento e modern1zação.

§ 2!! Terá redução de trJ.nta por cento no valor
das 'custas e emolumentos aquele que comprovar rtmda men

Dal de três a cinco salários mínl.mos.

DISPOSIÇÕES F'"rNAIS E TRANSITÓRIAS

Art. As serventias do foro extrajudicial passa

-rão a pertencer ao Poder Execut1VO.

Art. Os Tr1buna1s de Justiça MJ.litar, já criados

13 instalados na data da promulgação desta constl.tu::lçào,

são mantidos, mesmo que o cont1ngente policJ.a.l m1l~tar

do Estado não atl.nja Cl.nqüenta mil homens.

Art. Fica estabelecl.Qo, a partl.r da promulgação
de$ta Constl.tuição, o praz.o de dol.S anos para que a União
cr1.e as Varas da Just,.ça Federal e as Juntas de Conc111a-.

ção e Julgamento para atendereM a todo o país.

Parágrafo único: F1ndo o prazo estabelecido neste

artigo, cessa a competência das Just::lças Estaduais para
processar e julgar catlsas de ::lnteresse - da União e suas

autarqu1as, bem como causa de natureza trabalhista.

Art. Os atua::lS MinJ.stros do Tribunal Super:z..or M1

13.tar,do Trabalho e do Tribunal superior Fede-ral, bem

como os desembargadores dos TrJ.buna1s de Just1ça cont1

nuarão serv1ndo ~os respectivos tr1buna1s até que a com.

pos1ção deles at1nja I) nú~ero estabelecido nesta Consti

tuição.

parágrafo único: Os mandatos dos Ml.nistros e Juí

zes classJ.$tas, do Tr:J.bunal Super:l.or do Trabalho e dos
Tribuna1.s Regl.Ona1S do Trabalho, prevalecerão até 31

dê: dezembro de 1969. proibida. a -recondução~

JUSTIFJ:CAÇXO

Propomos com esta emenda formular uma nOva estru

ture para o Poder Jud1cl.ár::J..o. tão carente de meios e recursos

necessários a uma prestação jurisdJ.ciona'l adequada e e~iciente.
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EMENDA SUPRESSIVA
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P CE N A R I O

EHl:NOA SUBSTITUTiVA

lll~posltlvo Emendado Artigo 395

o art1go 336 do proJeto, proíbe que essa contr1bl.nção seja calculada sobre a fo

lha de pagamento e o parágrafo ún1co do arti!l0 337, combmado com o artigo 488.

destlna ao Fundo Nacional de Segurldade Soc1a1 Ta1s dlSPOSltlVOS, asstm, lnvia

billzam essas entidades,

De-se ac a.rtlgo 395, do PróJeto de ConstitUição, a segufnte redação.

"Art. 395 - Cumpre ao Estado, à SOCIedade, ãs empresas e aos t..ldadãos apoiar, In
centlvar- e promover o ensino,' a experlmentaçiio cient l tjca e o 'desen
vctvmentc tecno,lõglco " -

I>arãgrafo OOlC... - A iJção do ~stlldo terZ por finalidade <

a)' garantir a l aber-dade de pésquj sa , ensino e e.ll.p:e
• rlmentação científica e tecnolôglca, -

bl assegurar o fluxo InternacJonal do conhecimento
e da exper têneia c lent lrrea e tecnológica,

~) estlmut.ar o rnves tmentc em novas tecnologias e
sua transferencla real ao pat rrmêrno clentrflCO
nacional,

d) mcentrvar-, mediante benej Iclcs fiscais, o J!!.
ves t taenro pübllco e privado em pesquisas, no
tremeeenrc e no aper-Fe rçcenenro do trabalhador
naeronal ,

e) proteger adequadamente os lnventcs , as marcas e
patentes. II

Objetiva-se, exelusrvemente , COIII a apresentação-da presente emenda dar maior cbj e
t rvldade ao texto do artigo que se quer ver aI eeradc e amplIar a reserva monopõ
1í-stJca do Estado, erevlsta no "caput;" do artigo, da promoção do 'Incentivo e práiio
ção da exper-rmenteçec Científica e dp desenvolvmenrc tecnolõglco, estendendo tal
IncumbênCia aos de:nalS seqmerrtos da soc"edade

ASSim, parece-nos que, com a redação proposta, estaremos atendendo melhor os Inte
resses eareres da Nação nessa área de Ilnportâflcla crucaa l para seu desenvolvimen
m -

,..,0'"."""0.;.. --,

Suprimam-se do Projeto de rcnst.rtutçêc os sequmtes d1~POS1bvos

a) artigo 336

b) parágrafo ún1CO do ar-t tqn 337

c) artigo 1187

d) art1go 1188 JUSTIFICATIVA

A supressão dos ar-t.tqos supracitados tem por objet rvo garantir a existência de

SESC,SENAC, SESI e SENAI, entndades educecrcnars e de essrstêncre SOCõla1

flns Iucret.rvcs , er-radas e mantidas pela mtcrat tva pr tvede do comér~lO e da

1ndústrla. Essas ent\dades existem há ma1S de 40 anos graças a contnbu1ção do

empresanado naclona1, calculada sobre a folha de salános, sem qualquer ônus

para o trabalhador,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS Art 336, par4grafo õmco do ar-t, 337, artigos 1187 e 1188,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12779·3
l:J CO}lSTITUINTE -MAX' ROSENfiANN '

EMENDA lP127ao.7
ê' CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

f!7~~;'~

rr;y~'~7HJ

E;:~;'~

fS;["~m

Dê-se ao inciso XV do artigo 13 do Projeto de Constituição, a

guinte redação

"XV _ A jornada maxima semanal de trabalho é de 48

(quarenta e olto) horas, podendo ser reduzida

mediante acordo ou convenção coletiva, de tra

balho"

Coma presente emenda cbje ervemes pos s tb rl r t ar- melhor execução orçamentiÍrla, atr-a
vês da atuallzilção dos recursos votados no exer-c lcic anterior, com a sua correçãõ
segundo índices apurados pelos órgãos c:cvnpetentes

Coero mecanismo de controle rígido, Inserimos a eXlgencla de quorum quallr',cado pa
re essa atualização pOIS, como evrdente , tal atualização rmpl rca tilmbém em corre
ção dos recursos captados pelo sr s tee-a t r-rbut.ârre , e deve, por consequrn te , ser
examinada con MUito crr tér rc e sr:3 aprovada se, efettva-nen te , a defasage'll entre
os recursos arrecadados e. a realhação de sua destinação tornar esta InViável.

Acrescen~e-se o seguinte § lj" ao artigo 287 do p';Jeto de ConstitUição'

"§ lj" - Mediante proposta fundamentada do Presrdenre da República, o Orçamento da
União pode rã ser corrigido rrone tar-temente pelo Congresso Nacrenal , pêlo
voto da raaiorr e absoluta dos membros de cada uma das duas Casas"

lllsposltlvo Emendado. Artigo 287

EliEl/DA ADITIVA

JUSTIFICACÃO

Todos desejamos que aqui se desenvol';'a uma -pj.ena dem.2'

oxací.a , A manutenção. do texto original dó Artigo 429 se contrapõe

ao esplri to que deve ncrteex a tranSição democrática ora em curso.

Por em dúvidas decí.sõee tornadas em dete!

minada época, com dados COlhidos no presente, é besacamenee uma

tentativa vã de se proceder a uma avaliação sêria

Além do mais, tal medida propugna pela instauraçã~ de

uma verdadeira revisão de atos JurJ.dicos que jã surtiram efeitos e

provocaria intraq:hlidades sociais tão nocivas â estabilidade paI!
tica e social, necessárias aos momentos atual e futura.

A revogação da constituição em vigor (1967), quando

da promulgação da nova caeee , levaria em seu bOJO seu Artigo 181 ,

tornando desnecessárla a permanência do Artigo 429 no corpo do a

tQal ProJeto ccnseãeueacnaí.,

suprima-se do Projeto de Constituição o Artigo 429 e

seus Lncí.scs ,

EMENDA lP12776·9
(lCOflSTITUINTEMAX ROSENMANN

P L E N A R I O
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EMENDA lP12777·7
I: CONSTITUINTE MAX ROSEMMANN
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P L E N A R I O

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Nada justlfl:a o fato ~e, ~um mesmo Imposto, haver-era par-trc rpaçêes con perceneuers
diversos, ate porque nao ha POSSibilidade de se afe r t r os vatcres efetlvilmente
pagos em VIrtude de a oper<lção ter Sido praticada Com COnSU'llIOOr final ou não

Por outro lado: conhecidc o mo~tante arrecadado do [CIi não se torna possível rden
ti ficar, por Munlc:iplo, os valqres recolhidos nesta ou naquela operação, se prat'
cada COIlI consumidor final ou comerCiante, ou qualquer outra Identlfltilção por de';'
tino da mercadoria ou' serviço < -

EMENDA lP12772·6
fi CONSTITUINTE AAX RomAANN

Suprima-se o parãgr<tfo I", do artigo 276, d.o Proj,eto de Constituição

Dispositivo Emendado- Artigo 276, parág~afo I"

A regra que se pretende ext rrpar do texto do Projeto fere d prlncfplo federativo
~ã~rustra os Interesses d~ Nação que aspira o r es tebef ecrmenre erecrvc da Feder~

JUSTIFICATIVA

A prcpos te de supressão do_parágrafo tem por fi na'lldede 'conceder 25~ (VInte e c I n
co por cento) da e r r-ecadaçéc ai, pr-evrs ta seja repassada ao l'lunlcfpl'O e não 50";
Ic tnquente por cento) como proposto no Proj e to , prevalecendo o crlteno do Inciso
111 do mesmo artigo que é, regra geral

ürspcs l t rvo Emendado Art19~ 272, parágrafo ]", inCISO II

EMENDA SUPRESS JVA

P L E N A R I O

P L E N A R I O

.L.~."'o/C ... ".~O)I'iI.O~' .... O _,

AssJm, justlfl:.a-se plennf!.lente a emenda'stlpresslva porque a ncrr-a é inadequada a
uma êcns t l nnçec que propoe a outorga de major autonomia aos Estados Federados

JUSTIFICATIVA

~i~~lma-se o Inciso II~ tio parágrafo ]", do artIgo 272. do Proj e tc de Constltu!.

Inovações são apresentadas como TrJ.bunaJ.s Su-

periores Cível e CrJ.ml.nal, J.nstâncias c;'Iestinadas ao julgamento

ord::Lnário ou recursal dos TrJ.bl.ma15 de JustJ.ça. e, especaaaerenee ,

em conhecimento de matéria eXClUS,1.Vamepte de daxeato ,

Ap'resenta-se, também. ,-a ,J"ust.J.ça Munl.cJ.pal,

través da crJ.sção de Conselho,S MunJ.cJ.pa;l.S de COt1cJ.liação e ArbJ.

tramento, destinados ao eneesunneeenec das- ccmpoeaçêee e acordos

como passo peévae para ~a sdlução de -dJ.~s:!dJ.os.

, .
gerer e-s e, o~d ISpOSI tr vc que se quer ver, supr ,mldo Que competi rá ao Senado Fede -e l
a flxação-atravês de Resolução das alí~otas do ICM per't.i'nel"tes "às opera'i.õe~ in
ternas realizadas co-s energia clét'(lca e cd'll petrõleo, Inclusive eor-bas t lvers 1T
qmdcs e gasosos dele derivados" 1 -

r.r---------","",....".:"--'----------,

EMENDA lP12773-4
I"
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EMENDA lP1277'1.8
I: CONSTITUINTE 'AAX ROSENAANN

MENOA MODIFICATIVA

Olsposltlvo EMendado ArtIgo ljl5, ; 2°
JUSTIFICAÇAQ

O art190 487 manda para o Fundo citado as atualS contribuições sociais, tal como

a que mantém as entldades de comerciários e industriános

JUSTIFlCIrrIVA

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao; 2°, do artlgo'ljl5, do p,roJeto de Constituição, a seguinte r~ação

rc·;~;·;~

[ITEi'~;ã7]

CONSTITUINTE fiAX ROSENHANN

EMENDA SUPRESSIVA

DlspO~ltlVO Emendado .Art.~go 272, §~inciso H, alfnea Ilbll

P L E N A R I o
'Luu"'.O~' ... o/'~"'~'1I1.

Destaca'll-se, entre outras razões ele InaceJtabllldade, da não Incldencla do ICMPS
na exportaçãa do petrõll;o e derlvados,para outros Estados, .as seguintes

a) porque e tecnlcam~nte ~nJustlflcãvel e'ls (JUl: consagra a Jncl.dencJa na ponta
do consumo, prlncrplo repudiado pelos próprios co'nst.itulntes ao remodelarem
o ICM,

o dISPOSitIvo que se pretende SUprimir afronta os Interésses dos Estados que ex
portam para outros petrõl'cOo, derIvados e energia

JUST[FICATIVA

Eis porque não podemos concorrlar com 'a manutenç<!o de tais d'lSpOSltlVOS, no futu

ro texto ConstltUC10nal

Por outro lado, a flX-aç~o da base de ,sálcuTo de tnbutos e contrlbuições é maté

ria de leglslação ordlnána, como se venflca do pr6prlo texto constltucional

que' a ela não se refere quando trata da cobrança ,de trlbutos

Nestas lnstltulções é assegurada, constitucionalmente, a partlcipação tripartite

de gQv.erno, trabalhadores e empregadores. •
A arrecadação dos recursos é r!!allzada pelo lAPAS, a titulo onerOSQ e posterfor

mente repassada às ent1dades. [stas prestam contas da destlnação desses recursos,

apresentando anualnente suas propostas de orça'llento-programa à SEPLAN e a prest,!

ção de contas respectlVa é submetlda à aprec1ação do Tnbunal de Contas da União

Para atendlmento das necessldades do trabalhador, dapõem de ampla rede de inst,!

lações e equipamentos blbllotecas, gináslOs, teatros, audltórlos, colon1as de

férias, gab\netes méchcos e "odonl:ológu:;os, restaurantes, escolas, hospitals, ma

ternldades e centros de reabilit,açao

Estas entidades prestam relevantes serviços, formando m1!o-de-o~ra especfallZada,

aperfelçoando trabalhadores, preparando Jovens e adultos de ambos os sexos para

o trabalho, proporclonando-1hes, alnda, lntegração na VIda soc\a1

SuprTrna-se a alínea "b", do InCISO lI, do S lO, do artIgo 272, do Projeto de Con.!.
tltulção

Estas lnstltu1ções sem fins lucrativos ainda cuidam da comUOldade em geral. not,!

datnente na perlfer1a das cldades_

EMENDA lP12781-S
('l

er;;:~';'~

(Ç/'~;u;J

Não é outra a diretriz adot"lda por comissão_ de peritos,

da organização Internacional do Trabalho no exame deste direito e de

suas limltaçêles.

população ou de parte dela",

JUSTIFICACAQ

"h _ E: vedado o exercício de greve total em atlvi

dad'rs essenciais, -cuja paraiização possa col.2

car em rlsco a vida, a saúde e a segurança da

o dire.ito de Qreve assegurado é colorária de uma genuIoa

autonQmia coletIva No entanto, deve-se agregar a ressalva de que se

trata de direito relativo a ser compatibilizado com as necessidades

essenciaIs da coletividade

Inclua-se no inciso V, do artigo 17 do Projeto de Constituição., a se-

o processo de desenvolvimento do Brasil impCle a neoessidade de todo

povo participar desse esforço com muito trabalho e dedicação t

A situação de crise permanente em quê tem o Pais 'vivido não permite

mui tas concessões no setor Por isso a Fixação da jornada básica em

48 horas, estabelecendo-se, porém, mêdiante consenso, livremente

pactuado entre as' partes interepsadas, a possibilidade de suà redu

ção,

Por outro lado, cumpre lembrar que, atualmente, o Brasil já tem uma

média anual de horas ef.etivamente trabalhadas menor do que vários

países, neles incluidos os mais ricos e desenvolvidos

guinte alínea Uh" ,

.Lu.. 'o/co~ .. d.J .....""., .. lo _,
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CONSTITUINTE MAX R'OSENMANN

Oisposltlvo Emendado Thulo VIJI, Capitulo I

EMENDA ADlT1VA

Inclua-se onde coube~ no Tftulo VIII, Capítulo I. do Pr9Jeto de Constituição, o
seguinte artigo'

IlArt ~ Os Estados t1estlnarãQ percentual de suas receItas correntes ao setor
mineral para o fim dê manter programas estraté~lcos de prospecção,
pesquisa, l:'lvra e tecnologia mineral 11

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIYO EMENDADOl l ARTIGO 429 E SEUS INCISOS

Na espéCIe- que tratal'los -consignar, como regra c:onstituclon.. ,a res?::-"1sa~d lde<:Je
sem culpa não ê a<:eltável

[-flúlleras causas, acessórias 'e COilcort'entes, podClr gerar cano a.,tnel"tal, ~="do In
JLsto imputar-se responsablllcade a deternl,radil atividade na nlpótese oe a:::loenie
ec:ológlco se, eM abstrato, ~Ita a~lvldade não permitisse Sllpqr riSCO ce oe~ração
do nelO am!llente, e cau.sas S',ecundarlas, d!,!sctlnneCldas e It"prev,sivels, \.~-'"a"1 ai
originá-lo' ~ \

11; 20 - Quem, de qualquer modo, Gonc:orra para d.egradar o MeIO a~blente, res?ond~

riÍ por perdas e danos, nos l,ml tes de sua culpa"

A presente emenda tem por escopo Qarantlr, atraves de recursos dos Estados, a con
tlnUldade das pesquisas geológicas para ~ manutenção do fluxo de geração de novas
ja71das eIs que esta vinha se preservandp, até o presen.te, graças ao trabalho su
pletlvo dos slsremas estaduais de IIllneração mantidos através dos ,recursos da cota
-parte do Imposto 00.11:0 sobre mlnet;4ls que"pelo novo texto, áev~rã ser eX~lnto-

Nestas condições, IInpõe-se que o acervo acumúlado ao longa dos últimos dez anos
por esse sistema não venha se percler, COm graves consequênci-as para o fluxo de ge
ra~ão de novas JaZidas e o desenvolVImento da tecnologia mlóeral, através de aT
ternatlvas a serem ofêrecldas aos Estados que, respeitadas as peculIaridades re
glonals. possam garantir a continUidade de crescimento do setor mineral, cobrlndõ
o risco empresarial na fase de pesquisa

r.r 'ud.lO;e.~,.. lo/ ....D.".... O ..,

EMENDA lP1277S·1
I"

EMENDA lP12774·2'l: CONSTITU[NTE I1AX ROSENMANN •
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JUSTIFICATIVA
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NDA 1P12786-6

EMENDA MOOI FI C!l.TlVA

DISPOSitiVO ênendedc Art 13, Inciso l°

A emenda óra apresentada, contem proposta que tanbén pretende garanti r vínculos
empregatíCIOS mars estáveis., Ilmrtando e desestlmula"ldo as drspensas !Motivadas,
sem retirar ao enpregador a necessárla flel'';Ibllldade para ad"'lrnlstrar raCional e
eflclentell'ente, no dIa a dia "Prevê, alé'll dIsto, as situações excepCIonaiS, onde
ocorram obstáculos Inarredávels. na VIda das empresas, pernl tI ndo dCl'11 ssces aCI
ma dos limites normalmente ad'llitldos -

Conserva-se a menção aos contratos de eXperlenCla e a termo, ou maIs apropriada
mente - para conservar a temlnologla da atual legislação - por te'llpo deternlnadõ,
para guardar relação com as dISpOSições do Projeto de ConstitUição, ao qual é a
emenda apresentada

Todos o~ que deseja" a criação, no BraSil, de condIções para a eXlstencla, de fa
to, de SOCiedade pluralista, aberta, afluente, crIatIva e apta a enfrentar os de
saflos do crescentemente competitIVO mercado nundlal, devem te"er qualquer slste
ma de proteção do emprego que leve ã ,nfleXibilidade e flgldez, com a preponderân
cie das relações de e'llprego ImutáveiS -

c) a I!:, dlscrpllnará os contratos por ter-pó determrnade , que não ultrapas
sarao o prazo de dOIS anos, e serão ad-n s s Iver s apenas nos casos de tran
sr tcr ledade dos serviços ou da a t rvrdede da ell'presa, be-n cc-o os contrã

~~~a~ea:X~:~~~l~~~da~~~od~r~~:b:~~~aa s:~~ :~~~~~:~O~ noventa dias, ate~

De-se a sequmre redação ao InCISO I, do artigo 13, do Projeto de ConstitUição'

"I - garantIa de dr rer tc ao trabalho, vedada a de-u ssàc motivada, no decorrer de
um ano, de e-npreqadcs contratados por tenpo Im!etermlnac!o, alé'll aos 1,,,, ees
de vinte por cento da força de trabalho nédia, contratada nas r-ess-as condi
fões duraate o ano smerror , por elr'pregador co."1("lalS de vrnre enpr'egados, e-;
de dOIS errpreqadcs , por Cll"pregador com nencs de vinte empregadas, mdepende-r
temente do numero de contratados no ano precedente, observado o segUinte -

a) assegurar-se-â aos ell'pregados, cvj a demissão "ão seja mOtivada por falta
grave, de srmda err lei e eonprovada j cdrer alr-en re , IndenIzação properere
nal e progreSSiva á duração do contr:to de trabalho, -

b) admltlr-se-á a dispensa tectrvesa de erpregaéos, alêm do limite fixado
neste InCISO, na supervemêncre de fato eccoêmcc mt renspo-tlvel, técm
co ou de Info!:túnlo da el'lpreSa, seje r to a. comprovação judre rel, sob penã
de eemteqreçae ou IndenIzação, cUJO valor poderá ser ec-teneece até o do
bro da nornal, a crltérlo do JUIZ, -

não havendo garantia ret aerveaenee ã estabilidade econô"ica para nanutenção do ní
ver de atIVidade, torna-se Impraticável ur-e es eetn r Idade pre t rcaven te generallz~
da, c quase absoluta, no empr'eqo

r lnvr êve l qualquer sistema que, objetivando proteger ou garantir o enp r-eqc , s-e
sulte en excessiva rlgldez do mercado de trabalho, acabando por prejudr car ate ã
própria liberdade de trabalhar, Igualnente Importantc

d) exceto quando referente a contrate de exper-s ênera , a demIssão será forma
ll zade com a assr s tênera do Sindicato, e. na falta deste, sucesslvall'e'lte:
de autcr rdede do Hlnlstérlo do Trabalho, do Hlnlstérl"Q Pjiblrco ou da De
rensorre Pübllca, e do JUIZ de Paz li -

'Continuação da suges.tão de emenda mcdr ftce t eva ao Art 13, IncISO I~

estão

de um

rr;;~;"~

tçj'~;J;J

P L E H A R I O

EHEllDA HODIFICATIVA

DISpOSitiVO Emendado Artigo 13. InC:ISO III D

O Fundo de üarenr-e do Tempo de "ServIço' há de ser preservado, e eprr-soredoçconser
vades suas earae ter Is crcas e finalidades atuais -

O Br'as r l não pode dar-se ao luxo de desprezar o meearu snc hábil, e eficaz, que
c rtcu , para a proteção do trabalhador e do sr s re-e prcdut rvc , que lhe garante ern
pregos Que surgiu corno alternativa Inteligente a un regime de estabilidade des
VIr cuece pela realidade econômica e SOCial bras 11el re , r.ostrando-se Inadequadõ
para dinamizar as at.r vrdades produtivas, e proteger o empregado dos percalços a
que elas estão SUjeitas

Procuremos aperfeiçoá-lo, para que, estendido ao campo, torne-se Instrumento apto,
também neste setor pr-cdu t rvo , a aprimorar, e fazer mais Justas, as relações na
balhlstas -

"Art 1) - São direitos SOCiaiS dos trabalhadores urbanos e rurer s , alem de outros
que visem ã melhorra de sua condição SOCial

1-
11- •

III - Fumfo de garantia do tempo de serviço,"

De-se a seguinte redação ao rncrso 1110, do artigo 13, do Projeto de Constituição

JUSTIFICATIVA

Simplesmente transfornar o atual F G T 5 •.el'l un pretendido "fundo de garantia do
patrimÔnIO ,ndiVidual", da !'lesma forma extens,vo ao trabalhador rural, apenas
VIria a onerar arnda mais os custos de produção, e aU'llentar o nivel dos preços
-enã:>esqueçamos da neceSSidade de criar un seguro-desemprego efetiVO no Pais 
sem os resultados pOSitiVOS que disto poderia adVir, para manutenção do sistema
gerador de empregos

flPLENARIO

EMENDA lP12785·8 ...., -,
tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

..". .~u.l.'oJe...... :;;o/." ..UIUi.o -,

I
a desper te dos próprros percalços, por vezes mccntcrnâver s , a que seapre
s uj er ras as ernpr-es.as

Não derxarr e , concomitantemente, de pcssrb r lr tar , ao empregado, a forl'lação
patrimônIO IndIVidual

fTY'~~~':J

f!Y/~;7ã!J

COMS'fITU!NTE MAX ROSEM·IANN

o Fundo de Garantia do Tempo de ServIço há de ser prcservado no ordcna1lento legal
brWlsllelro, e aperfeiçoado, conservando-$e suas características e finalidades
atuais

b) do ponto de vista sCielo-econàmlco e político Implica em consagrar·se un absur
do que virá a bênefrc rar os Estados ccnsumdores de energia em detrimento dos
ês taecs produtores,

o .rasl1 não pode Jogar fora o mecanismCl Inteligente, e eficaz, que CriOU, Il'ara a
proteção do sist~ gerador de empregos, e, portanto, do próprlo trabalhador Que
surgiu como alternativa a U'lI regime de ~stabllldade deSVirtuado pela realIdade
econômica e social braslleira, mostrando-se Inadequado para dinamizar as atlvlda
dcs produtivas, e proteger, ao mesmo tempo, o empregado dos azares a que elas
estão sujeitas

~Contlnuação da JUSTIFICATIVA da suge!tão de emenda modlfrcatrva e supresslva
Artigo 474.,. do Projeto de ~nstl tulçao

d) não ten sentido premer estados consu-mdcs-es em de r r mente de estados produto
rc's, pOIS, nestes a exploração dos r-ecursos naturais para gerar eletricidade
se faz ás custas do desconforto da população, de prejuízos econômICOS e fr s
cais decorrentes da l nuttlt zaçjio de ermrrr-es áreas de terra -

1:, pois: oportuna, oeeessã-rae, acu-e de tudo JUStd,ü supressão proposta

c] notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul os Estados prcdc tcr es
es t ar l am, na verdade, sendo forçados a abrir Irão da reeer ra trlbutáfla en
favor dos Estados econosu cenenee nôl5 poderosos, nos quer s a denanda de eaer
gfa elê tr rca supera as condições de produç~o prõprla No None/rlordeste., pã
rã e Bahra , ser Ie-n punidos porque despontan- cono produtores e exportadores de
energIa elétrica Igualnente prejudicados serão os Estados do Rio de Jane r rc,
Espírito Santo, Sergipe de plataformas marítllras ricas em petróleo E o pró
prtc EStlldo do A'l1azonas onde recerue-erue descobriram-se enormes l ençôrs pe
t eel Ifercs , -

S 2~ - Os patrlmôn'os anter-Iormente acumulados do Prograna de Integr!!,
ção Soc'al e do Progra"a de Fornação do Pa t r u-iânro do SerVidor
públ tcc são preservados, »anrende-sc os Cri terlos de saque nas
situações prevIstas nas leiS que os Criaram, con exceção do
pagamento do abono salarlal. 1I

pê-se e eeautnee redação a'o "caput" e ao § 3° do artrgo 474, do Projeto de tons t •
tulção, suprrmlndo-se seu § i-. com a consequente rcnulleração dos outros dOIS p:!:
rãgrafos

IIArt 474 - Ficam extintos o Programa de Integração SOCial, InstItuído pela Lei
Complenentar nO 7, de 7 de seceebrc de 1970, e o Progra"a de For..,ação
do Patrll'lÔnlo do Servidor Pübllco, errado peta Lei Conplell'entar nO 8,
de 3 de dezembro de 1970

S I~ - As atuais contribuições para o Programa de Integração sccr a l e
o Progra-na de Formação do Patrlrr-õnlo do scrvrecr Pjiblrcc pas
sam a ecns t r nn r contrIbuição do empregador para o Fundo lê
GarantIa do Seguro-Oesemprego

pr ENfiA I o

DJs.posltlvo Emendado. Artigo 474

r.r .LU..'O/CC.... .xOI.lJIOO .. ' .....--------,

~r- TCnOI....,' .. <.Ci.O

EMENDA lP12782·3
I'l

JUSTlF'JCATIVA

aquisição de moradia e estabelecimento de negócIo próprios, d~
missão imotlvada e quando se completem o~ períodos de permanê.'!
ela no emprego, que ensejam sua utlllzaçao 11

Assim, melhor dQ que substituí-Ia slmple~mente PO! outro fundo com escop,;, de Int!.
resse social, bem maIs limitado, seria sabio nante-Io, pOIS trata-se de Instrume.,!!
to hãb1t, e eficiente, de preservar as perspectivas d!,: efetiVO atendImento dps
direitos dõ trabalhado~, CM quaisquer CijSOS c;Ie cessaçao do contrato de trabalho,

p:r;,~~"':J

(lEi~~7B7J

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser abolido, ou perder as
cilracteristlcilS atuais. Deve. sim, ser preservado e aprimorado

~, ~~~~~~~ee~~:~~~o~:I~u~=~~nd~:~:~~:~I=~~~aa~~~a~ I~~ t~:r~:n~~~~~~, f~~s~~s=~e~~:::
da falta grave pnra a dcspedída, caso e'll que o Cl"prcglldo perderia o direito à In
denlzação proporCIonal e progressiva ao seu te1lpo dc servIço para o C1lpregador
Essc controle serii sempre feito "a POSterlOrl l ' nos dcnals casos, sob pena de não
serem Criadas condições para que o sl:;tenil proposto se operaCionaliZe

JUSTIFICATIVA

f) exceto quando se refI ra a contrato de experlêncla, a demIssão
será SCl'lpre forrrallzada com a asslstencla do SindIcato, e, na
fal ta deste, sucesslvanente, dc autorrdade do MlOlsteno do
Trabalho, do H,nlsteno Pübllco ou c;Ia DefenSOria Pübllca. e
por Juiz de Paz"

c) será lmotlvada a demissão que não Se caracterize por motivo
disciplInar'. técniCO ou ecoOÕmlco, justificável, após ocorrida.
em Juízo, verificada a improcedênCia dos natiVOS alegados, o
Juiz poderá aumentar, até o dobro, de aCOrdo CO" Cfl terlos es
tabelecldos em lei, o valor do depÔs I to previsto na ai ínea an
terlor, -

d) além dos dem;IlS 'l:rlterlos admitidos, por lei, para saque das
quantias depositadas, em scu nome, no fundo de garantia, o e!!.

EMENDA f'lOOIFICATlVA

Oi:>posltlvo Emendado. Art. 13. inciso I - (Continuação)

pregaqo poderá levantar, respectivamente. até cincoenta eoi te!!.
ta pOr' cento do saldo de sua conta, ao completar cinco e nove
anos de permi:lnêncla no mesmo emprego; nos casos de aU'llento do
valor da IndenIzação por dIspensa rmotlvada, o saldo da conta
do empr'egado deverá ser recomposto para efeito do cálculo de,!
ta, como se nenhum saque houvesse ocorndo.

Olsposltivo EMendado Art. 13, inCISO I

e) a leT dlsclpl inará os contratos a termo. que não uI trapassarão
O prazo' de dOIS anos, e serão ad'lllssívels apenas nos casos de
tr'ansltol'led<ide dos servIços ou da atiVidade da e1lpreSa, bem
como oS" contratos de experiência, cUJO prazo nunca será sup~
dor' a noventa dIas. atendIdas as peculIarIdades do trabalho a
ser' executado,

EMENDA HODIFICATlVA

I M garantia de direito ao trabalho, com proteção e IncentIvo ã rei!!.

ção de emprego duradoura, lI'ed,ante constl tulção de funao que gara~

ta O tempo de serVIço, e desestímulo ã demissão do eTpregado por

tempo Indeterminado, agravado quando efetuada Ir.otlvada"ente por

empregador com mais de dez empregados, observado o seguinte:

a) o fundo a que se refere este Inciso será constituído, na forma
da lei, por contribUições do enpregador sobre a folha de saTá
rios. c será gefldo. e fiscalizado, por representantes deste:
do trabalhador e do Poder PúblICO;

b) excetuada a demIssão con fundamento em fal ta grave, sempre de
flnlda em lei e comprovada Judiclalll'ente, o enpregado demtldõ
fará jus a Indenlzaçio proporCionai e progressiva ã duração do
seu contrato de trabalho, calculada sobre o saldo de sua conta
no fundo de garantia, e nela depositada, podendo. então. ser
por ele moviMentada livremente,

Oe-se a seguln,fe redação ao Inciso 1'), do artIgo i3, do Projeto de ConstitUição:

"Art. 13 - são direItos sociaiS dos trabalhadores urbanos e ruraiS, alé" de

outros que viseJ'1 ã melhorra de sua condição social:

O preceito da alínea ud" se torna aconselhiivel para demonstrar a neceSSidade de
um controle préVIO das demissões, para verifIcação sobre se elas se contê" nos pa
râmetros legaiS e tO'llada de provIdênCias, perante o JUdiCiário, caso IStO' nâo se
VerlflljUe

_P l E N A R I O

EMENDA lP12787-4
f'l CONSTITUINTE "AX ROSEN"ANN

r;r----------1U.ONUST"'C.~iO ___.___----_,

A proposta consubstanciada nesta emenda busca conciliar a sobrevi
vência desse Fundo. verdadeiro "ovo de Colombo", e fator preponde
rante de progresso pa=a uma economia e uma sociedade que pretende~

mos sempre modernas I abertas e afluentes. com a evidente necessida
de, por todos sentida. de tornar a relação de emprego mais perma":'
nente.

Para isto há de envolver-se os interesses de ambas as partes, em
pregado e empregador, mediante sistena que crie estímulo para a
constância no emprego. e desestímulo para sua precariedade

Não se há de adotar, po;ém, si tema rígido e paralisante.

Alternativa a um sistema de estabilidade no emprego inoperante, e
desvirtuado, por não adequar-se à realidade de uma economia dinâmica
como a brasileira, o F G T S se revelou. ao contrário, elemento pro
pulsor das atividades econômicas e produtivas Meio inteligente, ir
eficaz, de preservar incólumes as próprias perspectivas de efetivo

continuação da JUSTIFICATIVA da proposta de emenda modificativa do
Art. 13, inciso 1.

Uma vez compreendido no contexto dos outros preceitos contidos
Projeto de Constituição. o aqui proposto é justo _ adequado

Assim, há de ser ele considerado em conjunto com a previsão, e a
expectativa, de seguro-desemprego que atenda. de fato, às necessi
dades do trabalhador

Do mesmo modo, faz-se mister que se possibilite a plena atuação das
entidades sindicais como defensoras dos direitos e interesse do tra
balhador, a fim de que funcIone devidamente a sistemática aqui pre
vista, onde a atuação da Justiça especializada deve dar-se, na gran
de maioria dos casos, a posteriod (apenas nas hipóteses prevJ.stas
na alínea "clt _ dis'pensas com fundamento em falta grave -, tal
atuação se daria antecipadamente).

Evidencia_se, além dlstO. a atenção que foi dada às pequenas e
micro_empresas, que por razões óbvias, de ordem princ1.palmente ec~

Conttnuação da JUSTIFICATIVA da proposta de emenda modificativa ao
Art. 13, inciso I,

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser abolido, ou per
der suas características atuais. Deve, sim, ser preservado e april"'lõ
rado -

atendimento dos direitos do trabalhador, em quaIsquer casos t:e ces
sação do contrato de trabalho, a despeito dos proprios percalços";
por vezes incontornáveis, 8 que sempre estão sujeitas as el'lpreS8S

JUSTIFlVATIVA

nômica, ficariam fora apenas das regras que procuran agravar o de
sestímulo às dispensas imotivadas

Ficariam assegurados I por disposição transitória, a ser inserida
no texto constitucional. os direitos dos trabalhadores urbanos e

~~~~;~' d~u~S~:b~~~~~~~~m sob a égide do vetusto regime. ainda vi_

Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do artigo 13, do Projeto de

Consti tuição.

"Art 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e ruraIs.

além de outros que visem à melhoria de sua condição

cial'

1 _ garantia do direito ao trabalho, com relação de
prego duradoura, mediante

a) desestímulo à demissão imotivada, conforme dispu
ser a leI;

b) indenização proporcional e progressiva à duração
do contrato de trabalho, de acordo com a leJ..

c) Fundo de Garantia do Tempo de serviço' que prote
,1a as relações de emprego e o patrimônio indivi
dual do trabalhador.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo EMendado: ArL 13, inciso I

fT!~~~OO~

&1';071
CONStITUINTE MAX ROSENMANN

P L E H A R I O

EHENDA MODIFICATIVA

DispositIVO Emendado, Artigo 338

Dê-se a seguinte redação ao artigo 338, do PrOjeto de Constl tulção

IIArt. 338 - A programação do Fundo Haclonal de Seguridade SOCial será fel ta de
forma Integrada com a participação dos órgãos responsáveiS pelas
ãreas de saúde, de prevldellela SOCIal e de assistêncra SOCIal, que
terão a~segurada sua autonomia na gestão dos recursos.

§ 1~ - Integrarão o orçamento do Fundo, o Fundo de Garantia do Segu
c, f"o-Desemprego e o de Garantia do Tempo de Serviço -

§ 2° - O Fundo Nacional de Seguridade SOCIal destinara ã saúde, no mj:
OImo,O eqUivalente a trrnta por cento da sua receIta, excluT
das as do Fundo de Garantia do Seguro~DesC/l'prego e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço

S )0 - O seguro-desemprego será finanCiado por contrrbuições da CMpre
sal do empregado e da União, que constituirão o Fundo de Gã
rantHI do Seguro-Desemprego, sob administração tnpartlte .-

O Fundo de Garantia do TCI'lpo de ServIço há de ser preservado no ordenamento legal
brasileirO, e aperfeiçoado, conservadas suas características e fInalIdades atuars

Indiscutivelmente, Insere-se no sistema de Segur!dade SOCial, erevlSto ~o ProJeto,
não só porque protege o' trabalhador e seu patrlmonlo, mas tambem as proprras at.!.
Vldades econômicas e a empresa, proprlcrãdora de empregos, e m~nte~edora do p~

prlo sistema que vIsa -assegurar os direitos soclars relatIVOS a saude, prevlde.'!
ela e assistênCia SOCial

i "0 ... Os. recursos do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego serão
aplicados emprogramas de Interesse social, com CritériOS de

"remuneração definidos em leI.

S 'S~ - A contrrbulção do empregador para o Fundo de Carantla do Segu
ro~Desemprego será acreSCida de adiCional, definido em lei";"
quando o nÜlllero de empregados dispensados super,ar os índIces
médIOS de rotatlvldi:lde da mão-de~obra no setor.

i M - Os recurso~ do Fundo de Garantia do Tempo d,; Serviço serão ap!1
-c:ados em programas de Illvestlmento com crLterros de remuneraçao
definidos em lei,

S 7'! - Os tnbalhadores poderão utilizar o patrimôniO InQlvldual ac,,!!.
mulado. em caso de aposentadOria, reforma, morte, Invalidez,

Continuação de sugestão de emenda modificativa ao Artl.go 338 do Projeto de Const.!.
tuição

o que se leve é tentar aperfelçoã~10, para que, estendido ao campo, transforll'e-se
em instrumento apto, tambén neste setor produtivo, a tornar maIs Justas, as rei!!,
çôes trabalhIstas

Simplesmente converter o atual F.G T S num pretendido "fundo de garantia do p!!.
trimônro IndiVidual", igualrneme extensIvo ao empregad~ rural, Viria onerar ainda
maIs os custos de produção, aumentando os preços - e nao esqu:çanos da neces~ld!!,
de de arcar COI'l os custos ae um seguro-desC/l'prego efetiVO, alem de toda Ur"la sene
de encargos tambén previstos no texto do PrOjeto -, se'll os resultados pOSitiVOS
que dIsto poderia resultar. para manutenção do sistema gerador de empregos

r.r .~U..IO/<G~Elllc/.""C.~I.. io

EMENDA lP12783·1
f'l
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EMENDA SUPRE5SIVA

urscest nvc Emendado Artigo 362

r.r .Ll"••""'<.K'.,4."~••OK'..40 __.

,EMENDA lP12794-7
Pf!;~~~":J

DV~';J.;J

DiSpOSitIVO Emendado Artigo 258

EMENDA lP12790-4
P

AlterniJtlva a um sistema de estabilidade no errprego Inoperante, e desvr r tuado ,
por não adequar-se ã realidade de uma economia dInâmIca como a brasileira, o
F G.T.S se revelou, ao eentr-érrc , el eeeruc propulsor das atividades econômlt:as
e produtivas Helo Inteligente, e eficaz, de preservar Incólumes as próprias
perspectivas ~e efetivo atendimento dos dt r-er tns do trabal~lldor. e-n quaisquer c~

sos de cessaçao do contrato de trabalho, a despe r to dos propr res percalços, por
vezes tneontornâvet s , a que sennre es eãe sujer res as e-oresas ,

A proposta ccnsubs renct ada nesta emenda busca eenctttar a sobrevlvênCliJ desse Fun

Contlnui!ij:ão da JUSTIFICATIVAda proposta de emenda modlf~catlva ao Art 13. 
InCISO I"

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

do, verdadeiro 1J0vo de Colombo", e fator preponderante de progresso para u'Ila eco
nomla e uma sociedade que pretendemos sempre moderl'las, abertas e as tuerues , c071ã
evidente neces srdade , por todos sentida, de tornar a relação de emprego mals pe.r.
manente ,

Para Isto há de envolve#r-sc OS Interesses de ambas as partes. empregado e empre
gador, mediante sistema que crie esdmulo para a ccns tâner a no emprego. e desestl.
mulo para a sua precar redade ,

Não se há de adotar, porém. sis tema dgldo e parallsante

Uma vez compreendido no contexto dos outros preceitos contidos no Projeto de Cons
ti tulção, o aqur proposto é justo e adequado -

Assim. há de ser ele considerado em conjunto com a prevr sjio , e a expectativa, de
seguro-desemprego que atenda, de fato, às necessidades do trabalhador

Do mesne modo, faz-se mister que se pes s Ibrlr te à plena atuação das entidades srn
dlcals como defensoras dos direitos e Interesse do trabalhador. a fim de que fun
clone devtdiWIente a sistemátlea aqul prev lsta. onde a atuação da JustIça espeelã
l Izada deve dar-cse , na grande maioria dos casos. a pos ter-ror r (apenas nas hlpóte
ses prevrs tas na alínea "CU - dispensas com fundamento em falta grave -. tal
atuação se daria anteerpecemenee)

EvidenCia-se, além dt s to , a atenção que foi dada ãs pequenas e rarcrc-empresas cque
por razões óbvias, de ordem prme rpalmente eecnêen ee , f rcarrem fora apenas das re
gras que procuram agravar o desestímulo ãs dr spens as tectrveoas -

Flcarlum asscgurados. por disposição transItórIa. a ser tnserlda no texto eonst1
tuc lonal , os dr re l tcs dos trabalhadores urbanos e rurais. que se encontr-em sob a
eglde do vetusto regime. ainda vigente. da es tebr l Idade

Suprima-se o artigo 258 e seu parágrafo único

JUSTIFICATIVA

Em seu artIgo 257, estabeleceu e fiXOU o leg,slador os prmeIpros geraIS da t r rbu
tação, quando fiCOU delineada. de forma clara. a diVisão t r t par trda dos tributos
em Impostos. taxas e contribUição de melhorr a , cuja InstItuição cabe ã União.
Estados. Hunrc Ip ros e Distrito Federal Tal pos tura exerce tece de forn-a slster,â
trca , como convêm ã norma ccns t r tucrcnal , de IMpOrtânCia não só para a atuação do
Poder Publico como para sua ªpl,cação no papítulo das gara~tlas Indlvldua.'.s, pod.!.
r-ra vir a ser descer ac t err aedc , caso v res se a vIngar a vlgencla da normaçao contl
da no ar t 2511. cuj a supressão atende aos Interesses de toda ccle trvrdade -

Do referido diSPOSitIVO consta a possibilidade de os Hunlcíplos poderem ms tr nnr
"como trrbuto, contribUIção de cus t eie de obras de servIços resultantes do uso do
solo urbano", Situação essa que está a Identificar a presença de ums. taxa (art
257. [I)

Isto porque, o referido rrrbuto será eXIgido "de quem promover atos que rmplrquem
aumento de equipamento urbano em área determinada". o que vale dr zer , ao aUTentar° equipamento urbano, mediante o qual será exerc rdc o poder de políCIa rete trvc
ao uso do solo urbano, o MunIcípiO estará se utrlraandc para ree l raá-!o da fIgura
tão discutida e conhecr da sob o nome de taxa, prevista no art 257.11

Percebendo o autor do texto (art 258) que não poder ra se utilizar da dicção
"taxa". quando sua Intenção ser i a fecr lmeme percebida, valeu-se de outra palavra,
dotada de alargado campo semântiCO, ISto é. a contrlbLlção Mas, a regra nnrria t r
va das contrIbUiçõeS Já estâ per ter temente delineada no art 263. devendo. assIM7
ser excluido do texto constitucional a precertuaçác contida no art 258 e seu pa
rágrafo -

supr toa-se , na íntegra. o artigo 362 do Projeto de ConstItUição

JUSTIFICATIVA

O diSPOSitIVO a ser suprimido pretende que a Pr evldênera SOCial tenha direito de
regresso cortra o empregador. nos casos e-n que o acrcenre do trabalho seja 'llotlv.!.
do por dolo ou culpa deste Quando. anote-se desde Já, prevê o próprio texto do
Projeto que n indenização ecr dentârra não e)(cluI a do direito COll'U'll •

A propOSição é desceblde , posto que ao e-npregador cabe pagar o prêmiO do seguro
(taxa variável. e-n função do rr scc da atiVIdade desempenhadJ) Serr e , por exe.!!!
plo , o caso do segurado paga~ o prêmiO ã seguradora. e ainda ter que cobrir os
gastos com o srms rrc E. ai. pergunta-se Qual a Hnal Idade do seguro?

Ademars , conforme Já f rccu anotado, o artigo 16 do Projeto de ConstitUIção es:ab;
[eceu a responsnbrlrdade CIVil objetiva do empregador (teoria do risco Integral).
Isto é, ele será sempre responsável. a!é mesmo quando o preposto não conc~r.reu.
com culpa E, admitindo-se a proposiçao do ar-t rqo 362, o empregador arcara com
a Indenização em dobro, devendo ainda custear o prôprlo seguro de ecrdent e do tr!.
balho

EMENDA lP12795-S
P
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PLENARIO
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EMENDA lP12791-2
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DISPOSitiVO Emendado Artlgo_l2, InCISO I". alínea "g"

Suprrma-ser na íntegra. a aI ínea "g", do InCISO 1°. do Artigo 12. do Projeto de
ConstItUIção

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA A proposição ê absurda
EMENDA SUBSTITUTIVA DISPOSitIVO Emendado Artigo 12. mc t se XIII. alíneas "a" e "d" Tornará constitucional a InadimplênCia, er l qa ndo-e ã cateqorte de Imunidade

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

"Art 318-

L;~~;'=:J

tçj';ã!ã7J,Ll••"'o/coWll.h/IU••• K'.sIo, _

P L E N li R I O

§ 3° - A lei definIrá as zonas p"Ior, tárlas para reforl'la agrária e os
parâmetros de conceituação de propriedade Il'lprodutlva "

Dê-se ao § 3°. do art 318, do ProJeto de ConstitUição. a seguinte redacão

DiSpOSItivo Emendado § 3<>. do art. 318

Para atingir o objetivo cet roeêc , talvez possa a lei ordinária disciplinar • .para
o caso previsto, Isenções de taxas e tarlfas Jamais. contudo, elevá-la ao nl
ve1 cons tl tucrcna l

TU10/.UI1"c
4
c:io, ---,

'EMENDA lP12796-3
1: CONST ITUImE MAX ROSEHHAMl

Dê-se a seguinte redação ao Inciso XIII. do artigo 12. do Projeto de Constltulção,
alterando-se o texto de sua alínea "ali e supruamdo-se , por Inteiro, sua alínea
"d"

X.ll! - A. PROPRtEDP.OE PRllJAOA.. A.SSEGURA.DA. E PROTEGIDA PELO ESTADO

a)'A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação de
bens Irr,óvels e móveis por utrl Idade pübl Ica ou por Interes
se soCial, mediante préVia e Justa Indenização en dlnhelr07
ressal vados os casos prevI s tos nesta Constl tUlção,

b) o exercíCIO do direito de propriedade subordina-se ao bem
-estar da SOCiedade, ã conservação dos recursos naturaiS e
ã proteção do l'IelO a"llblente,

c) as desapropriações urbanas serão sel'lpre pagas ã vista e
dinheiro"

~~~~~~;dd~:~e~e:~~~~:s:op~~a~:~~I~m~~e~~t~Il:~v:: ;~e~a,,~,I,: n::g~~~'~ ~o~~:~se In,~~f
bens de-produção sáo susceptível s de desaproprl ação por necess Idade ou ut I1 Idade
pübl Ica ou por Interesse soCial. desde que necessária ã execução de planos, pro
gra'llas e projetos de desenvolVImento SOCIal e econô"Ico, seJa'll e~es da União, dos
Estados ou dos MunicípIOS, Mediante Justa Indenização em dinheiro"

"Art. 12 - são direitos e l rberdedes sndrvrduer s mvrclâver s

Dispositivo Emendado Artigo 361

Louvavel o espírito contido no artigo que pretendemos emendar No en_
tanto, convem ressaltar o indiscutível propósito soc1.al das entidades
fechadas de previdência privada que representam hOJe 1 800 000 (hum
ml1hão e oitocentos mil) trabalhadores brasileiros e at1.ngem uma popu
lação de 6 000 000 (seis milhões) de pessoas, assegurando melhores
condições de vida aos idosos, viúvas e orfãos brasile1.!os por meio do
sistema de previdência complementar, visando ainda coibir a chamada
~revidência mercant!1izada, a qual tem por escopo primordial o lucro.

sslm, na busca de nao Incentivar a elitização da previdência c~-
mentar, a qual só beneficia as classes diretoras e de maiores salá
rios nas empresas é que estendemos a vedação contida no artigo e enti.
dades que. mesmo sem fins lucrativos, tenham como benefic1.ar1.os essas
categorias

Dê-se ao art. 361 do projeto de Constituição a seguinte redação

-Art. 361 _ Ficam vedadas as subvenções ou incentivos fiscais dos po
deres públicos às Entidades de Pr ev Idênc ra Privada com
fins lucrativos, bem como aquelas que. mesmo sem aquelas
que, eesnc sem aqueles fins, favoreçam apenas minariõs de
dirigentes e empregados de maiores sarar í oe de empresas"

JUSTIFICATIVA

Enl(uga-se, aSSIM, sem quaisquer preJUlZOS para aS PrÓprias Intenções do legls!.!.
dor. o texto do Projeto

A emenda conSiste em eli'lllnar do texto do referido parágrafo as expressões fInaIS
"bel'l cono os módulos de exploração da terra"

CONSTITUINTE HAX ROSENMAI-.N

econômIca, das regiões e das culturas ou atiVidades que. em cada momento e lugar.
cOf\vler estlll'ular ou desestImular

EMENDA SUPRESS [VA

Continuação da proposta de emenda ao § 3°. artigo 318. do projeto de Constl tUlção

A questão de "mõdulos de propriedade", ou, cono agora se vê, "mõdulos de explor.!.
ção da terra" encobre. na verdade.#o prOpÕiltO de I 1"Illt~r arbltraf\a~ente a e.::!;
tensão de proprIedade ~u~at permlsslvel a qualquer c'dadao Nas versoes anterlo
res CUidava o texto do anteprOjeto da subcomIssão da Pol ítlca Agrícola e FundI:!
rla'e da Reforma Agrária de fIxar em 100 mõdulo~ ruraIs a extensáo l'Iáxlma de te!.
ra que uma pessoa poderIa possuir. a qualquer titulo

Essa proposta fOI derrubada, nas versões postenores, inclUSive no texto aprovado
pela ComIssão Temática da Ordem EconômIca FICOU', entretanto, o prIncípiO d~ 1'1,2
dulação Esse prlncfplo, como veremos a seguir, contrarla o Interesse naCIonal
em numerosoS aspectos A saber

a) Na eJ-tploração agdco1a. em nosso País, coexistem harmoOlosamen!e pe~uellas. ~!
dIas e grandes propriedades. A cada uma corresponde uma voci]çao proprla, I!!.
confundível con as das dell'alS formas de propriedade rural ASSIll', a pequena
propriedade e, ate. certo ponto, a de méd,~ extensão - caracter,lza:se pela fo..!:
ma artesanal. ou quase, da atiVidade ec:onomlca. praticada pelo proprlo agr..!...
cultor-proprletárlo ou arrendatárlo, SOZInho, ou com ajuda de sua fa'llílla Em
torno das Cidades, a micro-propriedade é. quase sempre, llsada para culturas
de rapldísslf'lO cl,clo vegetativo a produção de frutas, hortaliças, aves e
pequenos animais

b) Mas. num mundo com 5 bilhões de habitantes. há um papel no qual a grande agrl
cultura é lnsubstltuível Praticada em escala "Industrlal". distIngue-se pe
lo uso Intensivo de maquinarIa. de InsumoS moderl"os, compreendendo, frequen
temente. da semeadura ao beneflclaríento Essas propriedades. de vános mdhã
res de hectares, notáveiS pelos altos índices de produtiVIdade, são essen
ClalS ã produção dos mrlhares de toneladas de produtos. necessáriOS ao abaste
cimento naCional, bem aSSln, ã crlação de grandes excedentes e'lportávelS, que
nos permitem cOll'petlr vantaJosa'llente nos mercados mundiaiS, em loualdade de
condllfões com as demaiS economias tão ou rrals desenvolVidas. que a nossa

c) De sua parte. a pecuárla é, no Brasil, essencialmente extenSiva As proprie
dades nas quais se cria um dos maiores. se não o maIor rebanho bOVIno do mun

,do - são grandes extensões de terrao. nas quais os animaIS pastam soltos A
ImpOSição de mâdulos de exploraç~o. com sua possível extensão, sob a forma de
limites permissíveIS de proprIedade, condenarIa a atIvidade ã Invlablll:<:ação
O gado pode. eVidentemente, ser criado e1l confinamento ASSim acontece nos
países de área terrltorlal redUZIda, como o Japão e a SUlça. Mas. é õbvlo,
esse modelo não serve para o Brasil. com seus 8.5 milhões dt Km2

-d) Da ll'esma forma. as atIVidades dependentes do uso de produtos florestaIs -éomo
a Indtist';.Ia de móveis. l1'adelra para COnStrUç~o, papel e celulose. entre ta!!.
tas outra!f- - se tornariam Imedlatall'ente Invlavels MeSMO em nosso clima. e
nas regiões mais favoráveIS, o temoo de maturação das florestas de corte e de
seis a sete anos Quer dizer quem se dispuser a prodUZir Il'adelra. para In
sumo Industrial. tel'l de dIspor de terra sufiCIente para plantar un sextõ
(1/6) da .área dlsponíve' por ano. e ccmezar a colher no setl,"o ano, para con
tlnuar o cI.clo em moto perpetuo Isso nao se pode fa:<:er economlca'llente em
pequenas extensões de terra

PoderíaMOS cItar numerosas outras razões contrárias ã Idéia de se limItar o aces
so à propriedade rural el'l funzão de "módulos de proprIedade". ou. como está nõ
proJeto, "môdulos de exploraçao da terra"

Se algo tiver de ser feito. nessa questiio, melhor será deDtar ã legislação ordlná
rla, que diSSO cUldar.=i em funcão das peculiarIdades de cada tIpO de exploraçãõ
EHENDA SUPRESSIVA

Continuação da proposta de emenda ao li 3°. do art 318. do projeto de Constituição

rr;:~'~'~'=:J
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P L E N A R I O

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

El-lENDA SUPRESSllJA

OISpOSltlVO Emendado' Artigo 12, IncIso '''. lIe"

DIspOSitIVo emendado Artigo 356

Assevere-se, ademaiS. que se encontra ínSito nesse ordenamento. cuja supressão es
ta emenda obJetiva, o "confiSCO". institUtO atípico em um Estado, que se pretend~
de Direito

EMENDA MODIF[CATIVA

Dê-se a seguinte redação ao artigo 358 do Projeto de ConstitUição

"Art. 358 - E. vedada a acumulação de aposentadorias, ressalvado o disposto no
art. 87, e quando o benefiCiáriO tenha custeado outra aposentadOria ti

A sugestão visa ....ontemplar a Situação de pessoas que custearam outras aposentad2.
rias. não Vinculadas ã PreVidênCIa SOCIal

E. o caso tÍPICO. por exemplo. do profissional liberal que contrlbu' para a Previ
dêncla SOCial como autônomo. e e funCIonário público estatutáriO

JUSTIFICATIVA

Ora, e desplclenda a referida assertIva, ViStO que dlflcllrrente, e COM obJetlvlda
de, consegulr-se-á defInIr o que seja "e~cesso de lucro" -

Outros meios óbVIOS existem para tentar-se atingir o referido obJetiVO de erradl
car-se a pobreza Umdeles i através da trIbutação progresslva e seletiva -

Aliás. eXiste todo um capítulo. no ProJeto, dispondo sobre o sistema trIbutá
~~~' onde já se prevê 'êI tributação do lucro nas atiVidades econômIcas e flnance!:

Pretende esse diSPOSitIVO. a ser suprimido. que Ire. excesso de lucro nas atlv/da
des econômIcas e financeiras" seja "defInido por leI e obrlgatorrar.-ente apllcadõ
no programa naCional de erradicação da pobreza"

Suprima-se a alínea "e". do inCISO ''', do artIgo 12. do Projeto de ConstitUição

EMENDA lP12792-1
P

EMENDA lP12793-9
f'J

EMENDA SUPRESSIVA

Tais prrvllêglos encontram-se previstos no Capítulo VI do lítulo 111 do livro s!.
gundo do Código TributáriO NaCional (artigos 193 a 193) e na Lei nO 6830 de
22.0980, que regula e execução fiscal das fazendas públlcas federal. estadual e
muniCipal

A Lei 6830/80 retlTOu do ãmbl to do Código de Processo CIVil a execução fiscal, on
de se encontravll ha vala comum com o mesmo nto processual dos demaiS títulos l;;
crédito do dIreito prIvado, como a nota promls!óóroa, o cheque e as dupl,catas,dan
do-lhe rlto espçclal e priVilegiado diferenciando-a das execuções das obrlgaçCies
assumidas por particulares

TaiS priVilégiOS. longe de se constltulcem em arbítriO. são determnados pelo
princípiO unIversalmente consagrado da prevalênCIa do Inter/sse públiCO sobre o
Interesse partIcular

Este princípio tem norteado cls normas que estabelecem atualmente o efeito de
prova pré-çonstltuída com a presunção de Ilquldez e certeza que l:el'lO título e:l;c
CUtlVO do Estado, a preferênCIa no pagamento sobre os dClrêllS créditos, a não sü
jclção ao çoncurso de credores na declaração de insolvênCia ou falênCia do deve
dor~ a pre:!ouroção de fraude ante a alIenação de bens pelo devedor com dê~Ito Ins
Crlto na dfvlda ativa em fase de execução, a lIl'posslbd Idade de encerrar-se a ,n
ventárto, levantar-se a concordata ou serem declaradas extintas aS obrrgações dõ
faleCIdo sem préVIO paganento dos crédItos trlbutârros. alem do rito espec'al e
sumárlo que segue o processo executivo fiscal para a expropriação de bells do deve
dor -

JUSTIFICATIVA

Dispositivo Emendado Artigo 26'1. InCISO V

TaiS privilégios são. tradlçãÇl em nosso direito e sua Orlgell' no prlncíplo da ~reva
lêncla do Interesse públiCO se perde no te"llpo, COf'lO, InclUSive, ocorre em países
desenvolVIdos e, diga-se. com maior rigidez que e1l nosso País E'il certos países,
como é o caso dos Estados- Unidos, o não cumprlrrento das obrigações fiscaiS lmpll
ca, InclUSive. en prIsão do devedor além de graves sanções f'nancelras e o confls
co de bens, não obstante a grande tradição dCl"locrâtlca que possuem -

Estas as razões que nos parecem fundamentpls para a supressão proposta

Suprima-se o InCISO V, do artIgo 26'1. do ProJeto de ConstitUição

P L E N Á R I o

são estes, cntre outros, os meCaillsmos que tê'll pOSSIbilitado algum sucesso na co
brança dos créditos da fazenda publica, por SI só de dIfíCil cobrança eT face dõ
grande volume de ayões ante to poder JudlelârlO e o pequeno número de advogados a

Contlnuaçãtl da JUSTIFICATIVAda sugestão de supressão do InCISO V. do artigo 264
do Projeto de ConstitUição

darem aCOMpanhall'ento a ta I5 ações

1n~~~~~~:~e~e~m~~:i~z:;ã~u:s ~~~c~~d ~~~n::á f~~~~~~e~ú~ I{~ad~~~c ~~r~Ob~~~~~~ I~~~ o~
~~~:i~m~~t~~r~~:d~~i~a~e~: fl~~~Ç::u~~~~I~sJUíZO e fora qele. co~ severa repe!.

EMENDA lP12789-1
l:J
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Dê-se ao art. 37B a seguinte r-edação

RI ENfiem

\'l P' ENaRIO

EMENDA lP12802·1
f:J CONSIITUINIE KOYU IHA

JUSTIF'ICAÇAO

Dê-se ao ineiso IV do art. 13 a seguinte redação'

Temos ho je o salário minimo mais baixo de toda a nossa

história Isto porque, os téenicos que elaboram a política do
salário mínimo estão distante da realidade dos trabalhadores •

Para acabar com esta injustiça é que propomos Que os trabalha

dores, através de suas organizações, pcss an part í.c roar dos es

tudos federais para a fixação do salário mínimo

A política educacional brasileira não pode ficar uni

cemente nas mãos dos técnicos e burocratas da unrãc , Estado~.
Distrito Federal e Munieípios.Por isso, propomos para a demo
crat rz ação do ensino no Brasil. a formação de um Conselho r;

presentat ãvo dos mais diversos segmentos da sociedade civil-;

a ser definido en lei , que participaria na elaboração e fis
caí raaçsc da política educacional em todos os níveis.

JUSTIFICAÇJ\O

Art 378 - A União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios. com a participação de um

Conselho representativo da sociedade ci

vil formado de acordo COI'1 a lei, organiza

rão os seus sltemas de ensino, COI'1 obser:
vêncfa da legislação da educação nac$onal"

Art. 13 - ••••••• '" ••••••••

"IV - salário mínimo, fixado em lei pelo Governo r e
deral com a per tãctpacãc de representantes dos

t.rabaãhaccres , nacionalmente uni ficado, capaz
de atender às suas necessIdades vatais básicas

e às de sua família, com moradia, aj Ieenteção ,

educeção , saúde I lazer, vestuário I higiene.~

porte e ~revidência scní e L'",

\

se controle será se~pre fer tc "a pcs ter-rcrr" nos deear s casos, sob pena de não s~ \
rem criadas ccndrçoes para "queo sr s teoa proposto se operacionalize

E tambên prev rs ta , no texto proposto, uma proteção para as micro e pequenas errpre
sas , assim ccnsr deredas as que possuem atê dez e'l1pregados -

EMENDA lP12801·3r CONSIU","IE KOVll IHA

EMENDA lP12800-5r CONSIITlIINIE KOYU !HA

\'l P' ENaRIO
r.r ~EJ:TO"~11lr'<~l~

P L E N A R I O

te;
XIX - decretar e executar a intervenção reoe rai ,

XX - autorizar brasileIros a aceitar pensão, emprego Ou

comissl!lo de Governo Estrangeiro,
XXI _ enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional ;

XXII _ Prestar anualmente ao congresso Nacional, dentro de

sessenta dias após a abertura legislativa, as contas

relativas ao anterior;
XXIII _ remeter mensagem ao congresso Nac i ona l por ocasião

da abertura da sessão Leqds La t rva , expondo a situação

do País e solleitanl:!0 as p rovt oêncaas que julgar n1:

ceesãrIcj
XXIV _ decretar o estado de alarme, ouvadc o Conselho da R~

pública, ad re rerenoun ao Congresso Nacional,
XXV _ sollcitar ao Congresso 'Nacional, ouv rdc o Conselho da

Repúbllca, a decretação de estado de sítio.
§12 _ Não havendo Primeiro Ministro en exê r c IcLn, o

Presidente da República exercera d.í r etanent.e os pod!

res estabelecidos nos mcrscs IV, V, VII e IX do pr1:

sente artigo
§2!2 _ O Presidente da República pode delegar ao Pr.!.
meiro Ministro as at r abu Lçôes menc í.cnadas nos incisos

lII, IX, XI e XX deste artigo.
§3!2 O Presidente da Repúbllca exercerá plenamente as

funções previstas no artigo enquanto não nomeado

Primeiro Ministro, inclusive para nceeacaes de Mini~

tros Interinos

DispositIVO Emendado Art 13, InCISO I~

JUSTIFICATIVAS

EHENDA HODIFICATlVA

As eleições diretas para Presidente da Repúbliea constituen
hoje un fato i.ncrus t adc na vida brasileira, dado lnafastável.

O Presidente da República, eleito en eleições m re t.es , por

maioria absoluta, é o mS1S Lídimo Delegado da Nação, que em ca'llp~1

nha percorre o País e ausculta a população O Pres roent.e efe i to , te!:. I
do ouvido as aspirações, assume ccnprcnn sscs E macea tâve í Que v1:

nha emaseular esse mandatário do povo , por meio da criação de reg..!. I
me caract.er í.aeôc pela co-xeeponsab í Lacade do Executivo e do Legl~ 1

lativo na condução da aoaí.ní s tr-eçãc e na execução do Plano do Gove!.1

no O acúmulo de at r Iburções recaem sobre o Presidente da Repú I
bf í ca e o seu isolamento -do Congresso Nac Lona l indicam o cas-Inbo d-;I

um seeu-Presroencrat i sao , no Qual é mant i.da a I='igura Central do pr~!
sidente da nenuot rca , a ser aux í Lrado , no eontrole e coordenação dosl

xmf s tér í os e na execução do Plano de Governo por um Primelto Hini.§.1

tro, que seja t ambérn condutor político, opinando sobre nomeações e

exonerações do Ministro de Estado.
E prevista moção de censura por parte do Congresso ao Pro!.

meiro Hinistro, ou Qualquer outro titular, importando, se aprovada,

na respectiva substituição. Tal moção no entanto, somente poderá

ser apresentada seis meses após a nomeação Com rs tc garantem-se a

continuidade e a e r rcéct a administrativa.

EMENDA lP12799-8 .""., ~ ",,,,,,..~
tI CONSTITUINTE MAX ROSENMANN J L!:l:!.lJB ---.J
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CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

Inclua-selonde couber .. no texto do ProJeto de ConstituJ.-
ç~, 0$ segu.!!!tes artigos e seus parágrafos)"t.1.A: ~ ~ eq.r~
.(IJ( Tilj"d;,.-r.

Art. - No arbl.tramento dos d1.ssidJ.os cctetavoe entre em
pregados e empregadores, a JustJ.ça do Trabalho delJ.berará somen
te scbee as questões de dJ.reJ.to.

Para o efetivo funcJ.onamento desta s1stemát1ca, será preca.ec

modifJ.ear-se alguns d1.sposJ.tJ.vos da leg1slação do trabalho, em
partieular, os que atualmente ampedem a subSt1tU1Ção de grevistas.

o Bras1l necess i.te mcãexmaac-se em matêm.a de relacões do

trabalho. A principal proposta é ampl1ar a prát1ca da negoc1ação

direta entre as partes e dmunua.r a quantidade de casos eceanea-.

ros que, por concda.emo ou inércJ.a, são levados à JustJ.ça da Traba

lho. l'ara que 1550 ocorra, será p recasc crJ.ar uma eêr-i.e de meca-e

nisn:os estamufedcres da neqocaeçêc dJ.reta e desestJ.mulac!ores da

ida apressada ou descabada à JUst1ça do Trabalho. Da mesma for

ma, os mecanismos devem deeeatnmuLax a eubnuaeêc de casos sobre

os quaJ.s a decasâo da JustJ.ca do Trabalho supõe acne.rteaas

até mesmo, arb1trariedades. Isso ocorre, por exemplo. quando

Tribunal arb1.tra um deterrnJ.Dado percentual de aumento sa.J,ar1al

que a empresa siI'lplesmente não pode pagar. con âã i.eos desse t1pO

dever1<un ser deaxadcs às prôpr1as partes e aos meceru.smcs de tra

tamento que elas voluntarJ.arnente estabelecerem, como por exemplo,

med1açào, arbitragem adm1DJ.stratJ.va, cczu.s sões de Julgamento 1D
terno das empresas, etc

S Onico - As questões de aneecease serão tratadas pelos meca

nismos estabelecidos no contrato de trablaho f1rmado andavaduajmen

te entre empregado e empregador ou ccãeeavemenee entre empregados
e empregadores da mesma categoria

No caso de conflJ.t.os ccãeeavos , fJ.ca claro que a -rus eace não

opinará ou decJ.dirá sobre da spubaa de antereeser no caso dos
conflitos individuaJ.s, mantêm-se um pr1ncipJ.o protetor ao empreg~

do, ou seJa, ele fJ.ca com ôoi.s meeerdamcs de arb1tragem ao seu

dispor: os definidos no contrato de trabalho e os da JUstJ.ça do
Trabalho.

'UtO'JUU"'t:A~Io'- ----,

EMENDA AQITIVA:

S Ilnaco - Os pleitos de interesse serão tratados pelas prõ
prias.pártes ou por mecam.smca por elas estabelecidos, meda.ante
acordo voluntárJ.o.

Art. - No arbitramento dos conflJ..tos i.ndJ.VJ.dual.S entre em-
pregados e empregadores, a zruseaca do 'l'rahlaho delJ.berará sobre

as questões de dJ.re1.to e, se o empregado deee j ae , sobre as dJ.spu
tas de mtereese,

EMENDA lP12797·1
r
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tI4i;:v;m
17, com a seguinte re-Aerescenta inciso ao ítem VIII, do art

daçãO

E chegado o momento de, com a Nova Consti tuiçlio, colocar

-se um paradeiro na privatizaçíJo que se vem observando nas praias,

praças e acesso aos parques ecológleos.Sob vários pretextos I con

domínios e prpjetos mirabolantes estll.o invadindo as areas próximas
a esses patrimônios públ1eos e avançando sobre eles , criando 10
eais acessíveis apenas a uns poucos privilegiados.os patrimônios
públieos dev~m ser de todos e, desse modo, todos devem ter aeesso

fi eles , sem discriminação econômicas.

JUSTIFICP.Ç1\O

Art. 17 - •• • ••••••••••

VIII - •••••••..••••
llC) As faixas de praia e aeessos a praças e parques

~cológicos são considerados de domínio público

sendo vedada sua privatização a qualquer titulo,
bem assim a implantaçJo de projetos de urbaniz!.
ção Que impeçam ou dificultem o livre aeesso".

JUSTIFICP.ÇAD

fnctua-ae alínea no mcãso IV do art. 17 com a seguinte redação-

A política econômica do País recai mais duramente sobre

os ombros dos tra_balhadores, Que n~o têm nenhuma partlcipaçllo na

sua elaboraçllo.Sabemos que de forma direta ou indireta, os repr.,ê.
sentantes dos empresários e da área financeira. sIlo ouvldos pe
lo Governo F'ederal.O único segmento sel'l voz é o dos trabalhado

res, Que arca com o ônus da crise e dos erros do Governo Isto

posto, propomos que os trabalhadores, através de seus represen

tantes, possam partieipar da elaboração da politlca econômica cb

PaIs

Art. 17 - •••••••••••••••••••

IV - •••••••••••••••••

115 ) E assegurada aos trabalhadores, através de uma

Comisslio Nacional de Representantes Sindicais,

disciplinada em lei t a participaçlllo na formula
ção de política econômica do Pais". -

fl PLENaRlO

EMENDA lP12803·0r CONSTITUINIE KOVU 'IHA

Contlnuao;ão da JUSTIFICAÇÃO de sugestão de e'llenda modificativa ao art 13, inCISO
I~.

E inVIável qualquer Sistema que, objetivando proteger ou garantir o e"'prego , re
sulte em excessiva rigIdez do mercado de trabalho, acabando por prejudIcar até ã
própria lIberdade de trabalhar, Igualmente Importante

Conserva-se a menção aos contratos de experlênc.la e a terTo, ou maIS apropnada
mente - para conservar a termnologl<l da atual legislação - por te-po deterrrlnã
do, para guardar relação con as dispOSições do PrOjeto de ConstitUição, ao qual
e a elJlenda apresentada

Todos os que deseja'll a criação, no Brasil I de condições para a exlstêncla, de f,!
to, de SOCIedadepluralIsta, aberta I afluente, cr,ativa e apta a enfrentar os de
saflos do crescentel'lente coropetltlvo mercado !'lundlal, deven tener qualquer slste
ma de proteo;ão do e71prego que leve à InfleXibIlIdade e rigidez, co,., a preponderâ'ii
cla das relações de er.-prego ImutáveiS -

c) a lei diSCIplInará os contratos por terr.po detennlnado, que não ultrapa~
sarão o prazo de d01S anos, e seráo admIssíveiS apenas nos casos de tran
sltorledade dos serviços ou da atIVidade da empresa, be"tl co-.o os contr:!
tos de experiênCIa, CUJO prazo nunca será superior a noventa dias, aten
dl~as as peculiaridades óo trabalho a ser executado, -

d) exceto quando referente a contrato de experlênCla, a del::lssão será forma,
llzada com a aSSistênCIa do SIndicato, e, na falta deste, sucessIvamente;
de autoridade do Hlnlsterlo do Trabalho , do Hll'ustérlo Público ou da De
fensorla Pública, e do Juiz de Paz" -

A emenda óra apresentada, contEn proposta que ta71bér- pretende garantir vínculos
empregatíCIOS rals estáveIS, II('IItando e desestImulando as dlSpe.,sas Inotlvadas,
sem retIrar ao e....pregador a necessária fleXibilIdade para ad~lnlStrar racl0ral e
eficientemente, no dIa a dia Prevê, alê"l disto, as sItuações excep:;,o"als, onde
ocorram obstáculos Inarredávels, na Vida das e.""1preSaS, peMlltlndo de71lssões aCIma
dos I 1I111 tes normalnente admItidos

Não havendo garantla relativamente à estabilidade econÕrnlca para r>anutenção do or
vel de atiVidade, torna-se lmpratlcâvel U'"la estabIlIdade pratlca~e.,te generallz:!
da, e quase absoluta, no el'lprego

o preceito da alínea IId" se torna aconselhável para demonstrar a neceSSidade de
um controle prévio das denllssões, pa~a venflcaçã~ sobre se elas se conte" nos
parâmetros legaiS e tomada de prOVIdênCias, perante Q JudiCIáriO, caso ISto não
se verifique.

O controle préVIO de Justiça cspeclallzad~apenas se daria quando fossen alegadas
sItuações excepCionaIS para dispensas aCima dos IlrilteS ad."lltldos, ou fasse alega
da fal ta grave para a despedida, caso em que o e'llpregado perderia o direI to à In
denlzação proporcional e progresSiva ao seu tempo de serVlço pa.ra o ernpreQador Es

Dê-se a seguInte redação ao InCISO I, do artIgo 13, do Projeto de ConstitUição

"I - garantia de dr r-ei rc ao trabalho, vedada a demIssão IMOtlvada, no decorrer de
um ano, de empregados contratados por te-tpo lndeter-inado, por e.-.pregadQrcom
maIs de dez empregados, além do I,n.te de vinte por cento da força de traba
lho médIa, contratada nas mesmas condIções, durante o ano anterior, observ:!
do o seguInte

a) assegurar-se-á aos errpregadoSI cUJa dem,ssão não seja notlvaca por falta
grave, deflOlda em leI e comprovada Judlclall'lente, IndenIzação proporclo
na1 e progressiva à duração do contrato de tratlô3lho, -

b) admltlr-se-á a dispensa Inotlvada de elipregados, alé-=: do ltl"',:e fIxado
neste InCISO, na supervenIênCIa ce fato econÔ'lIICo Intran500nível, técnl
co ou de Infortünlo da empr-esa, sUjeito a com?rova~ã:J ).Jd':;lal, sob penã
de reintegração ou IOde"zação, CUJO valor poderá se~ a.J..,ent;ldo ô3té o
dobro da normal I a CritérIO do JUIZ,

Compete privativamente ao Presidente da Repúbl..!.

DAS ATRIBUIçÕES DO PRESIDENTE DA REP!lBllCA

ca.
I _ Nomear e exonerar o Pril'1eiro Hinistro na forma estab1:

lecida na Consti tuição;
II _ nOll)ear e exonerar os Ministros de Estado, ouvindo

Primeiro Ministro,

UI _ Convocar e presidir o Conselho de Mlnistrosj

IV _ exercer com auxílio do Primeiro MiOlstro e dos Mini~

tros de Estado a direção da administraçi:lq Federal, !.
presentando Plano de Governo ao Congress::,

V _ iniciar o processo Legislativo, ouvido o Primeira UI
nisbo, nas formas e nos casos previstos nesta Const.!.

tuição,
VI _ sancionar, promulgar e fazer publicar as le1s, eXP1:-

dir decretos e regulamentos para sua fiel execução I

VII _ Vetar projetos de lei, ouvido o Primeiro Ministrai

VIII _ Convocar e presidir o Conselho da Repúbllca,
IX _ dispor, conjuntamente com o Primeiro Ministro, sobre

a estruturação, atribulçães e funcionamento dos Ó!.

gãos da administração federal;
'( _ Nomear os Governadores d.os Territórios,

XI _ prover e extingult os Cargos Públicos Federais,

forma da lei,
XII - manter relações com Estados Estrange~ros;

XIII _ celebrar tratados, convenções e atos 1nternacionais ,

ad~ ref~ndum do congressà Naeional,

XIV _ declarar guerra, depois de autorizado pelo congresso

Nacional, ou sem prévia autorlzação, no caso de ~

gressão ocorrida no intervalo das sessões legislat,!.

vas;
XV _ fazer a paz. CO'll 2utorização ou ad referendum do Co,!!

gresso Nacional,
XVI _ permitir nos casos previstos em lei complementar,Que

forças estrangeiras transitem pelo territorto Naci.Q.
nal ou nele permanecam temporariamente;

XVII _ exercer o comando supremo das forças Armadas,

XVIII _ decretar a mobilização nacional, total ou parcialrren

ART.

joÍ«J".l.c
Oar a SEÇ/3.0 XI, do Capitulo lI, 00 EXECUTIVO' a

seguinte redação
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Pretendia_se anteriormentequeessa norma fosse prerrogativa do
Con~resso Naétonal, a fim de evitar a fuga costumeira às penas da lei
até a manifestação da Justiça. Concordamos inteiramente com o princí
pio exposto. No entanto, defendemos que essa prerrogativa. por so11ci
tação do Tribunal de Cont'as da unrão , deva ser cometida ao Presidente

da República, capaz de adotar mais rapidamente a medida e assegurar 
lhe o caráter preventivo que se pretende.

JUSTlflC'AÇl\O

EMENDA MODIFICATIVA
Oispositil/o emendado. II.rt. 356. letra ~

a) 50 por cento das vagas por servidores inte9G!!
tes do quadro j e,

b) 50 por cento das vagas por concursados não lEr

tencentes ao quadro.
IV - até a r-eaj.Lzaçãu do concurso de que trata o inci

so anterior, a vaga será ocupada interinamente pe

10 servidor que ocupar o cargo imediatamente mte
rior.

custa dos cortes púbhcos e a medida decorrente dessa'
solicitação prevalecerá até decisí1 final da justiça

sobre o caso.

üê-se a seguinte redação à letra ".!!", do artigo 356, do Projeto de
Constituição:
'"d) aposentadoria por velhice aos 55 anos de idade para as mulheres

e aos 60 anos para os homens"
Acrescente-se a letra "f'" nos seguintes termos:
"f) por deficiência físIca ou menta! ou portador de doença congênita ..

Propomos esta emenda visando extirpar a prática hoje multo comum
de q.!-'e servidores ingressem no serviço público em cargos de inIcio de
carreira e imediatamente sejam guindados a postos superiores. em par- .
ticular por apadrinhamento ou política, .desvirtuando todo o processo.
Entendemos que todas as vagas devem ser preenchidas por concurso. se
pre, com reserva de 50 por cento delas para os integrantes do quadro.
.de modo a compabbi1izar o ingresso de pessoal externo com O aprovei
tamento dos servidors do quadro.

A emenda quer restabelecer a justiça social na Concessão das apE!,
sentadorias por velhice É regra no 8ras11 que os trabalhadores com
melhores condIções de vida alcançam sua aposentadoria em face do tempo
de serviço, eis que desde cedo conseguem ter sua carreira de trabalho
assinada e passam a contribuir para a previdência. Mesmo Que isso 5151

nifique apenas um emprego e não um trabalho.
Acresce-se, ainda, o fato tios empregados com melhores salários (e

muitas vezes correspondendo com melhor qualificação) não passam por
grandes rotações de empregos, e quando isso ocorre, os intervalos ef!.
tre um e outro emprego são pequenos. Tudo isso contribui para alca!!,
çar a aposentadoria por tempo de serviço antes do 50 ou 55 anos de

idade
No entanto, com os pobres.. a situação é diametralmente oposta Mu!

tos começam a trabalhar sem que seus patrões registrem o contrato na
- cTP~e'SThb"S'êm'Pi:e-sendo (i~mitidõs e reãdmitidos,'~com longos espaços

entre um e outro emprego i sem contiderar um grande contigente que bu.,ê.
ea sua sustentação no subemprego, onde inexiste contribuição à previ
dência social e, por conseqüência interrupção na contagem de tempo p!.
1"a aposentadoria. Estes, os pobres, os humildes, os desqualif1.cados,
são fadados a trabalhar até o limite da idade para a aposentadoria por

velhice De outra parte, temos também os tral::lalhadores rurais para serem

inc~uidos na análise dessa proposta. Os rurículas até hoje ~ãO gozam
de aposentadoria por tempo de serviço, devendo trabalhar ate seus 65

anos de idade para buscarem a aposentadoria por velhice É sabido que
os trabalhadores rurais ao chegarem _ quando chegam - a esse lif'li te

de idade tem pelo menos 50 anos de tempo de serviço
Será de todo injusto, manter o limite de idade para a aposentadE.

ria por velhice aos 65 anos, quer para os urbanos, quer para os rurais.
aaixar esse limite para 55 e 60 anos de idade, para mulheres e homens
respectivamente, terá um grande alcance social.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAçno

, Acrescenta incisos imediatame'~·t:;'·~~flJ;;~·u-;i=r--=.=o--=d;:e...,o"úc:m=er:::o-,'"',,..,-;dA-:."'rt"'i=go-'
86,renumerando os de~aisl do número III proposto no Projeto em chat:e.

Ficam acrescidos ao artigo 86 os seguintes incisos:
Art. 86_

I

II
In - os cargos públicos que vierem a vagar serão pl1B'l

chidos sempre por concurso público e deverão ser providos na seguinte
proporção:
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ecnstatumte

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso V do Art. 25

Art. 17 -. ••••••••• • •••
111 - • • ••••• o.' •

lia) é livre a prática de culto religioso, respeitada
a dignidade da pessoa".

Dê-se a alínea na" do inciso III do art. 17 a seguinte redação

Educação é dever do Eat ado desde o nascImento da cria!!,
ça.A obrigatorie:lade de creches e pré-escoãás para crianças a-,
té seis anos de Ldade , vem fortalecer o conceito da educação ro

Brasil, reparando uma grande injustiça, principalmente com as
camadas mais carentes da população, que não tê'll ccndtçües fina!!
ceiras para me-rteren seus filhos numa creche ou pré-escora pa!.
t í cofaresvse a lei garante direitos igU3is para tcdas , a educ~

ção não pode ser uma exceção

"lII - atendimento gratuHo e obrigat6rio em cre
ches e p~é-escola para crianças até seis.!
nos de idade".

JUSTIFICATIVA

A redação proposta exclui a ressalva contida no texto ns a!
vo autorização Judicia, que acaba por suprimir a garantia. Prime~ro

porque abrange tudo, inclusive nossa correspondência particular,que
fica sujeita a devassa, pois sempre se pode alegar que isso se torna

ra necessária para inveshgação crinllnal de um determinado ca;o.
O que, às vezes, se tem pretendido são as interceptações

telefônicas, especialmente nos casos de sequestro o Se é J.sso Que se

quer, a norma de exceção precisa ser específica. assim, por exemplo:
n o sIgilo da correspondêncJ.B e das c6mun~ciJções em gera, salvo as
interceptações telefônicas, autorizadas pelo juii. em caso de seques

tro'! Assim mesmo com as devidas cautelas, pois não é adm1.ssível amp1l
ação.

Aí se diz que o povo exerce a soberania pela obr Iqatc.,

r Iedade de concurso de provas nas funções de jurisdição e adm..!
nl s t r açãu Data verua , não é correta essa dcutr Ina sus te-itã-La

ê até perigoso, porque serve de fundamento a tese ( já suste!!,
t ada por alguns) de provimento de cargos de senadores por via
de concurso público, tese dIreitista, que, por todos os títu
lOS, há que ser repelida. Concurso é una tecnica de investidura
em cargos públicos, técnica legitima desde que não se refira a
provimento de funções políticas seüet íves , por isso mesmo su
b:Jrdinsda à vontade p:Jpular periodicamente conferida.

JUSTIFICATIVA

c) do sig1.lo da correspondência e das comunica
ções em geral

JUSTIFICATIVA

Art. 12

VII

Dá-se à eiínen "c" do inciso VII do art. 12 a seguinte redação:

A redação proposta baseia-se no enuncãaoc tradicional do

Direito Constitucional brasileiro, q.re sempre foi eficaz e respe.!.
tado Se há, neste País, algum direi to respeitado, esse direi to é
o das Hberdades religiosas Não há, pois, necessidade de compli
car o enunciado De fato, a alínea lia" anovou para pior, data venía,

Torna-se até mccmnreeosãveã ç quenoc da z que "os direitos de reu
nião e associação estão comoreendadcs na liberdade de culto
O contrário ainda seria admdas f ve Lt Labe r-dade de culto compreend.!.
da nos direi tos de reumãc e eesccaação Há di ferenças f'undamen _

tais, por Isso ê que ê necesaerfo norma especifica para garantir
a liberdade de cwlto.Quand:t se declara, na Constituição, q.re é l,!,

vre a prática de culto religioso, isso envolve todos os me1.OS n!
cessários à sua efetivação, não sendo preciso acrescentar, tau
tologicamente, "liberdade de culto, cuja profissão por pregações,
rituais e ceumônias púbhcas é livre"
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fJ

ante-roenca que a permissão prevista no inciso IId". do 81:.
tigo 86 --aposentadoria a partir de 10 erras de trabalho, com ve!!.
cImentos proporclonals-R configura exceção lnadmisslvel, pelo pr.!
vlléglo q.re encerra em ralação aos cemar s t rabattracores brasile.!
ros, obrigados a se aposentar Somente apos 35 anos de trabalho,e
pelo absurdo da proposta em si, a nosso ver , carente de qualquer
justificativa racional.

~ cbeqede a hora de colocarmos UlI paradeiro na ânsia de
se cobc:eder privilégios ao funcionalismo, já equín'roacc com bene~

ses como a aposentadoria integral, enquanto os demais trab3lhad~

aes epose-rtan-se com a média cas últimos d:>ze meses Ou as sumãmas

una pas ture séria, estabelecendo U1l m!nim:t de p:3rida:le de dLr-eL,

tos, ou t.ereerrs que assumir a r esponsabfLí dede de manter a inju.2,
ta continuidade dJ tratamento difere'1ciado, q.re não encontra qual

",auer respaldo na so-;iedarle o

Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo único do capitulo lI,

eeçãc r r , dJ AE1;eprojeto da Nova Co'1stituiçao.

Data venia, a redação mistura conceitos incompreensíveis
Ou se estabelece a irretroativid3de geral da lei~ como se faz no
final do dtepcs.í t í vo emendado "a lei. não poderá_t~er erec to re':
t rcatfvov , ou se mantém apenas a garantia- do' dirêito adqJuido,do
ato juridico perfeito e da coisa julgada to que a irretroatividade
geral já contém essas garantias

Não se sabe bem o que é que se quer dizer com use (a lei)
for restritiva de direitos e liberdades, não se cc-npnr t ar á exce
ções" Talves, o nobre relator não tenh'3. apercebido o perigo de no.!,
ma constitucional desse tipo, porque está admitindo, sem 11mit~

ções, que seja restritiva de llberdade, de direitos também ( isso

é normal), mas quando diz "não comporta exceções", gera uma S1tu
ação pior, poIs que exceções a norma restritivas a liberdade são
em favol:' de ampliação da liberdade.

A clausula lia le1.. •• só terá vigê'1cia após a publicação,é

princípio geral de direito, que sell'pre constou da Lei de Introdu
çi:lo ao c6digo Civil com as gradações convenientes." entra em v.!.
gOl' na data de sua publicaçãO, ou no dia tal e qual, ou tantos dIas
ap6s a publicação". Nunca houve problema a esse respeito A intrE!,
dução da norma na Constituição não se justifica, e até atrapalha

JUSTIF'ICtl.ÇAO

o dispositivo cuja expressão é proposta fixa limite de
participação dos orgãos e enpresas estatais no custeio dJS pl.!
nos de prevfcê-tcaa das entidades fechadas, por eles patrocina
das, estabelecendo a per í cecs na contribuição de e'Tlpregados e

empregadores, es tenaenda a regra à pr-evLdê-tc La pa r Lame-rt.ar
Alé'll da constituir matéria cujo tratamento extrapola os

princípios que deve-a informar o texto constitucional, já se eE!.

contra ela disciplinsda ta'"lto pela Lei 6.435, de 1507.77, e
seu regulamento, Decreto n12 B1,240 de 20. O1. 76, q.rantc pelo D~

creto nQ 94.648 de 14 07 87.

Acrescente-se, ecemats , q.re da maneira como foi redigi
do, o texto atinge instituições de iodiscutiveis própositos s.Q.
ciais, que' intregalizam benefícios securitários, contemplam
grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de
emprego e dinamizam o dese-wcãvimento econômico e social.

Não é d-emais le;abrar que na manutenção da previdência
complementar privada, bcje já com mats de 6 milhões de trabalh.§!.
dores e dependentes associados, não e equ1.tativo hmita-la ap~

nas e de forma diferen::ial para aq refes ligados ao Setor públ.!.
co.O Estado e suas empresas ccs suen a mesma necessidade de r e-.
tenção de mão de obra especializada Que o Setor Privado, o que
justi fica a flexibilidade na concessão de bene r.íc í cs Caberá a
legislação ordinária a regulamentação da matéria

Art 12 - .: •• '.0 •••••••••

XV _ •••• • ••••••

" c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato Jurídico perfeito e a coisa julgada."

JUSTIFICAÇAO

Dê-se a alinea "c'' do inciso XV do art 12 a seguinte redação:

a..âU"t\UI',.
Suprime e-éeeéec "d", d, artigo 88, q..e permite a anoee-iteocr í e
do servidor após 10.ao05 de trabalho

,.".- fU'ol.ul"m.çI.
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Acrescenta parágrafo único ao Artigo 142
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Dê-se ao inciso III do art. 'J73 a seguinte redação:

Att. 37:5 _ •• \••••••• " o ••••••

Art. 142 -

Parágrafo t1nico: O Tribunal de Contas da Upião poderá

sDlicitar aD Presidente da República o confisco prev

• tiva de bens de que. tenha enriquecido ilicitamente à

1'0 Projeto de I..ei aprovado pela Câmara~ dos Deputados, quer de inicia_
tiva popular ou parlamentar, dispensa revisão, sendo enviado direta

mente à sançlJo cu promulgaçãoJPrêsidencial" •
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S1g~ - Aqueles cuja propositura é de Iniciativa do Executivo ou do S!
nado Federal quando aprovado por uma Câmara será revIsto pelo outra,
em um 56 turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou pru

mulgação se a Câmara revisora o aprovar, ou arquivar, se o rejeitar
§2 g _ Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

§3Q - Ficam, também, dispensados de revisão os projetos de idêntico
t ..or eprovaccs nas duas Casas, em tramitação paralela."

JUSTIFICATIVA

-ü que pretende com a presente emenda é alcançar a celeridade n~

cessârIe à tramitação dos projetos de Lei e mais respeito à represe!!.
taçDo popular A sociedade está a reclamar uma tramitação mais rápi

da no legislativo a fim de que as leis possam ter apl1cabilidade ai!!

da enquanto a situação social ensejadora da nova norma jurídica não
tenhil sido aI terada.

Essa quest.âc se prende ao fato de que toda e qualquer lei tenha
que per~'o;rer sempre as duas c~sas Legislativas c, por muitas vezes,

retornar li casa iniciadora.
Queremos acabar com essa morosidade. O projeto de lei. cuja prE.

posltura tenha sido na Câmara dos Deputados. fica dispensado de revi

são no Senado.

Não tem lógica traçarmos om processo legislativo que permita 70

Senadores (ou menos) rejeitar um projeto de lei já aprovado por qua

se SOO deputados federais. Não se trata de aplicar outro critério de

v8loraçlIo para uma ou outra casa legislativa. Mas não podemos esque

cer que o Senado tem representação igualitária por Estado; enquanto

a éllmara. dos Deputados tem representação popular e ideológica propo,!,

clonal ao número de habitantes.

Além de incurtar os prazos de tramitação, a emenda objetiva ga

rantir maior responsabilidade legislativa II casa que melhor ze t.r a t a o

anseio do povo brasileirO'.

xe de 'recesso de inverno' e o período- das férias trOPicais no verão.
Nesse sentido, entendemos ser necessária - e a população está a exi

gir - estender o período ordinário de efetivos trabalhos nas duas Co!
sas do Congresso.

De forma como se encontra inserido no projeto de ConstituIção,
tem-se a impressão que os parlamentares brasileiros trabalham em amba
entes semelhantes aos de construções primitivas que tornavam imprati':
eéveda a execução de tarefas em face do sol forte do verão e muito ~a

101'. Assim como, impossibilita, no Inverno, devido ao frio castigant;
o acesso dos parlamentares até a Capital da União.

Faço essa citação porque copiamos da Inglaterra o chamado "t-eces

so de inverno'. Naquele Pais essa prática foi adotada pelas dificuld;
des de locomoção das carroagens nas fortes nevascas enfrentadas pela;
Deputados para chegarem até Londres.

uaa, no Brasil, a realidade é outra. E a praxe não deve substi

tuir. Se por outro lado, quizerem alguns justificar o recesso de in
vemo, e as prolongadas férias de verão como período para visitar as

suas bases eleitorais, há que rediscutir a concessão dos créditos de

) a 4 viagens aéreas mensais ao seu Estado de origem exatamente para
essa finalidade.

O comércio, a indústr1.a, a agricultura e todos os outros setores
da economia não interrompem suas ativitlades em julho e nem os três

meses de verão, exceção feita aos estudantes. Não há razão, portanto,

para que o Congresso Nacional fique parado pOl" quatro meses a cada
ano.

Por analogia. cito, ainda as férias dos trabalhadores. EStas não

ultrapassam a 30 dias por ano. a Brasil não pode es-tancar as ativida

des legislativas por tanto tempo, arcando com despe~uase iguais a
que tem com o Legislativo em funcionamento.

E ainda digo mais, no momento em que a nova Carta passa a acolhe

mecanismos de participação popular, como a iniciativa do povo propor
leis, não podemos limitar essa participação PQl!tica fechando as por-,
tas do legislativos durante Quatro meses ao ano.

r
Por isso tudo,a presente emenda visa estabelecer o período ordi_

nário dos trabalhos do Congresso Nacional de 1Q de Fevereiro a 20 de

dezembro de cada ano, sem interrupção
Sugiro, ainda, que os parlamentares tomem posse no Congresso Na-,

cional no dia OS de Janeiro de cada nova Legislatura como forma de di

Ilinuir o longo período entre a eleição e a posse.
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EMENDA MODIFICATIVA

DJ.spos1tivo Emendado· Art. 458 nas Disposições r.rans.í cõr í as
Dê-se a seguinte redação ao Art 456 do Projeto de Constituição:

"O mandato do atual presidente da repúb1l.ca t.e rmarrar á em 15 de

março de 1989".

JUSTIFICATIVA

D assunto é por demaí.s polêmico, mas há compromissos políticos
do ex-preeãcente Tancredo Neves e do próprio presidente José

Sarney, ao assumir, de que o mandato do atual presidente seja de

quatro anos. Vivemos U'll periodo de t.rans íçâo , que se esgota com
a promulgação da nova Carta ,.Iagna do paIs. De outra parte,me,!

mo reccnhecenco que o atual presidente chegou ao poder pela Q
nica via possIvel, o colégio eleitoral, dia.nte do autcr t ter Ieo

que reinava no país, o atual mandato não conta com a legl.tlmid!,
de do voto popular Por esta razão acreditamos ser imperioso dar
ao Presidente da República, ainda mais num período de crise que
vivemos, a autoridade e a respeitabilidade que somente o voto .!!
niversal e secreto podem conferir

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado-: Art. 438 nas Disposições Transitórias

'suprima-se integralmente o artigo 438 do Projeto da Constituição."

Ttno/",UI'IC&l:le
• EMENDA MODIflCATIVA E SUPRESSIVA

DJspositivos emendados: Art. 17, inciso IV, letras.! e.!!!.

DI..se a seguinte redaçBo à letra.!.1 incJso JV1 do Al"t. 17:

-t livre a associação profissional ou sindical, assegurado o princí _

·prlo da unicidade; as condições para aeu registro perante o Poder P.f!

bllco e para a sua representação nas convenç6es coletivas de trabalho

.erlo definidas -em Lei".

SupriMa..se integralmente o disposto na letra,!!, inciso IV, do art. 17

JUSTIFICATIVA

~A DE PLENARI~Lu.~IO'l:C...,.. l./IQ.nw'...o

E~'EIWA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art. 247

Dê-se a seguinte redação ao art.247.
"As forças armadas destinar'se à defesa da Pátria."

JUSTIFICATIVA

A nova Constituição deve tratar do assunto de acordo com o art.t_
go 49, parágrafo terceiro do mesmo Projeto Constitucional. Quando se
discute aqui nesta assembléia a descentralização de decisões e recur

sos, não seria aceitável que legislássemos sobre questões que podem
muito bem ser definidas pelos diversos Estados da Federação. Devemos

considerar e.índe , que serãc-necessãr í cs recursos no valor de 20 bilhões

de dólares para criação, dos diversos Estados propostos. Levando-se em
conta as dificuldades econômicas do país e Suas carências sociais,co.!!
sidero necessário que-õ- assunto seja mais amplamente debatido, o que
não foi possível até o momento. Devemos destacar que com os recursos
necessários a criação dos novos Estados, o governo poderá construir

" milhões e BOa mil casas populares a um preço médio unitário de

200 Mil cruaedosj pagar pelo ....alor atual, curante dez enos , 2,7 mi_
lhões de salários mínimos; comprar 4 milhões de veículos; e, colllprar
20 milhões de hectares de tereas para realizar a reforma agrária a UM

preco médio de 4.5 mil cruzados o hectare.

JUSTIFICATIVA

Dê..se a seguinte' redação ao Caput do Art. 114 do projeto de Constitui
çllo:

"O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capital da Repúbli..
ce , de 1lõ1 de fevereiro a 20 de dezembro."

Ao seu §SQ, a seguinte redação:

"Cada uma das Casas reunir..se-á em sessões preparatórias, a partir de
S de Janeiro, no primeiro ano da Legislatura, para a posse de seus

membros e elelçã.o das respectivas Mesas, para as Quais é vedada a ree
lelçllo na mesma legislatura." -

JUSTIFICATIVA

fOrmulo a presente emenda por ter sempre discordado, e continuar

discordando, do chamado recesso de inverno e as férias ri", três meses
• dos Deputados e Senadores.

A proposta contida no projeto de Constltuiçllo nlio altera em nada
o período de f'uncig"namento do Congresso Nacional. Mantém a velha pr.!

JUSTIFICATIVA

§ lQ - O Tribu!'al Superior do Trabalho compor-se-á de dezessete

Ministros, togados e vitalíclos, sendo nove dentre adv,2

gados, com pelo menos dez anos de experiência profissig
nal, e quatro dentre membros do Ministério Público.

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado. Art. 212 e 214

Dê-se a seguinte redação.

nArt 212 - São órgãos da Justiça do Traba.lho:

I - Tribunal Superior do Trabalho;

II - Tribunais Regionais do Tra;balho e

III - Juntas de ConscilIação e JulgamÇnto

"Art 214 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos

de Juizes t.cqaoos , nomeados pelo Presidente da. Re

pública, observada a Proporcionalidade estabelecida

no § 12, do art.2l2
§ Ooico: Os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão.

a) os magistrados, escolhidos por prcacção de Juízes do

Trabalho, por antiguidade e merecimento, aI ternadamen
tej -

b) os advogados, eleitos· pelo Conselho Seccional da D.r.

dem dos Advogados do Brasil da respectiva região i

c) os membros do IHnistério Público, eleitos dentre
procuradores do trabalho da respect Iv» Região"

§ 2$1 _ Para a nomeação, o Tribunal encaminhará ao Presidem:e da

República os nomes resultantes de eleição a serem real.,!

aedas-

a) para as vagas destinadas II magistratura do Trabalho ,
pelos membros do próprio Tribunal

b) para as de advogado e de membro do Ministério Públi

co, pelo Conselho federal da Ordem dos Advogados do

Brasil e por um colégio elei toral consti tuido por Pr~

curadores da Justiça do Trabalho, respectivamente ti

A figura de jlJ!zes classista na composição da Justiça do Traba_

não convence mais a nJ.nguem. Contudo, é admissivel e salutar
primeiro grau de jurisdiçãO. •

A presente emenda visa erradicar os Juizes classistas nos Tribu_
nais Regionais do Trabalho e n~ Tribunal Superior do Trabalho,ma!!.

tendo_os nas juntas de Conciliação e Julgamento Embora elogiados

por muitos, os classistas se revelaram na prática 'julgadores' do

SIM ou do NM, votando Sf'mpre na tese sustentada pela Sua respec,
tiva categoria: profissional ou econômica.
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\ emenda sugere a supressão das exncessües , "e à gari>ntia dos pod~

res Constitucionais, da lei e da ordem"
De acordo com o atual projeto a manutenção da ordem pública é re,!

ponsabilidade das policias militares e corpos de bombeiros, por

sua vez cabe ao Judiciário a garantia da re i e dos poderes Con~

Htucionais, estes através do Supremo Tribunal Federal ou de
Tribunal Constitucional, que ainda pode ser criado. A garantia da

:onstltuição, das leis e da Grdem cabe aos poderes constituidos,

que são o Executivo, o Judiciário e o legislativo. Desta forma
sempre que estes poderes não se sentirem em condições de se man

ter po.dem convocar as Forças Armadas para auxiliar nesta tarefa,

embora sempre haverá o perigo de que façam justamente o contrári~
e até mesmo fora da lei, como historicamente tem acontecido.

EMENDA ADITIVA

Dispos1l:ivo emendado Seção da'~EVlDENCIA SOCIAL" (Ap-ff: t;1'(.'-lG.~ IK,
Inclua_se onde couber, na Seção 6a Previdência socia?"il dispositivo
com a seguinte redação

JUSTIFICATIVA

liA base de cálculo para a apuração do valor do oene tfc í o de pest,!

Cão contanuaca do camponês incidirá sobre .c salário quando se tr!
tar de empregado e sobre o ganho médio mensal ou valor de ccnt r I
buiçã:o quando se tratar de produtor rural." -

r;r- TU.O/<UUl1H:.çiO --,

Embora esteja prevista a uniformidade e eqUi~~;,ência dos benfIcios
para os trabalhadores urbanos e ruraJ,s (art m, inc II) no Pro
Jeto de Constituição, f rca una lacuna sobre como alcançar o valor
do benefício destãnacc , principalmente, aos pequenos agncultores

que trabalham em regime de economia famil i "\1", de forma autonoma e
sem o concurso de etlPregados.

Essa categoria de agricultores se encontra cress.í racaca como "trã_
balhadores rurais". E segundo o artigo 356 do proJeto de Constitu.!

ção, os benefícios de prestação continuada serão calculados leva,!!

do-se em conta apenas o salário percebido. Ocorre que tais agricul
tores, sejam homens ou mulheres, n.1Jo recebem salárIos Têm. apenas,
ganho médio mensal fruto da comercialização do que conseguem pr~

zir •

rPor essa razão, quero, com a. presente emenda, assegurar que os mes_

1I0S benefIcios conferidos DOS trabalhadores urbanos sejam garantI
dos aos rurais, notadamente aos poquenos agricultor.es.

G'~~~';;;:J
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EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art. 114 caput e seu §.5R

A presente emenda tem pol" objetivo impedir o enfraquecimento da
rDrç. sindical dos trabalhado:tes brasileiros. Na forlna como se enco.!!
tI'l colocada a sindicalização no texto do Projeto de Constituiç~o,sem

dtivlda, I representação sindical múltipla do mesmo segmento de intet'e!,

se protlsslonal determinará o fracionamento e a dispersão das lutas
do opel'arlado.

AdMitir a existência de mais de UII sindicato para representar lI1la

cltegoria profissional dentro de uma mesma base territorial é encam!

nh.r as d!scordias eventuais e momentâneas dlll perpétuos caminhos dive!
gentes. A pluracidade sindical, que não passa de uma liberdade teóri_
ee, não serve para a realidade braslleira.

If inadmissível pregar per" disposição constitucional a criação de

vtirios sindicatos dentro da mesma categoria profissional. Em breve t~

ríamos um associação sindical ligada II Central "A", outra à Central
"S", e outras ainda seguindo doutrinas e/ou Ideologias "V" ou "2".

Ao se fortalecer a unicidade sindical não se está fazendo tábua
rasa das correntes ideológicas tão presenteseativas no movimento sindi
cal brasileiro. Se quer apenas o convIvio destas correntes em torno' 
das reivindicações maiores tiradas 'Pelo conjunto (inteiro) da catego

ria profissional. Na pluricidade haverão deHberaçãea parciais da ca

tegoria, enquanto na unicidade .. por mais guerrida que seja a disputa

por propostas - a deliberação reflitirá sempre a vontade do conjunto
do categoria. Por isso, pelo seu caráter mais democ.rático, deve prev..!!
lecer o princípio da unicidade sindical no texto da nova Constituição

f: EMENDA DE PLENARIO'Ud"""co."'dol........ llio



; Assembléia Nacional Constituinte e 1333

Inclua-se no art. 371, os sequíntee dí.spcsac.ívcs r

mente aos grevistas Por isso, a proposta assegura, no texto consti
tucional, o exercício amplo do"direito de paralisação das atividade;'
Iaborat rvas , mas, ao mesmo tempo, ressalva que a lei ordinárJ,a drspo

rá sobre as prerrogativas e deveres dos qrev.rs tas , como aliás, ocoE
re nos ceIses de regimes capitalistas mais avançados.

Por outro lado, busca-se, assegurar. de forma ampla, estl
mulo à negociação coletiva de trabalho, capaz de scbrepujar e assu
mir papel de real relevância nas re tações de trabalho, de tal modo -;

tornar irrelevantes as atuais condicionantes que existem em relação
ao contrato individual de trabalho, muitas vezes mero contrato de
adesão, no Que respeita ao trabalhador

Acreditamos que se tivermos uma estrutura sindical livre
e autônoma' e um regramento moderno, elástico e eficaz do direito de
greve tornar-ee-â bem mais promissora a tarefa de e ret Iver-ee a 11.
'Ire negociação coletiva de trabalho

ciência e da tecnologia, com o estImulo a pesquí

sa, à disseminação do saber e ao domlnio e apro
veltamento adequadce do pat.r ímôruc universal de
ãr-cvuções ,

Art. Compete ao Estado somando a área não
governaméntal, o estímulo e a orientação do desen

vlvimento tecno16gico, obedecendo aos seguinte~
princípl.os:

I - incentivo às universidades, centros de
pesquisas e indústrias nacional, com a destinação
dos recursos necessários;

II - subordinação as necessidades sociais, econômi
cas e culturais, dendo-ae prioridade ao esforço ~par-;

completa incorporação dos marginalizados, na sociedade
moderna;

UI - respeito as características Sociais e cuItu
rais do Pais e plena utilização de seus recursos hum;
nos e mat.er ãaas j

IV - resereve de mercado interno, nos casos em
que a exija o desenvolvimento econô'mico e tecoorõçrco •

Art. • A automoção utilizada na infornática enseje

rá cuidados para que se assegure o indispensável aJu~

tamento ao mercado de trabalho, visando a proteção .da
mão-de-obra e do trabalhador."

r=;;;"~
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Dispositivo Emendado' Art. 439 nas Disposições Transit6rias.

Os classistas no prImeiro grau de jusrlsd!ção, apesar de repeti

rem a pratica do simples voto 'de acordo' ou 'contrário' do Juiz
Presidente I cumprem um papel fundamental que é a CONCILIAÇAD eD.

trc os reclamantes e reclamados. Por isso dem ser mantidos.

Mas a ní.vel de tribunais, onde a concilil::lção praticamente desapa

rece, pois processos estão em grau de recurso, os juízes classis

tas não cumprem nenhum papel de relevância. Pelo contráno,acabam
Sendo motivo - por' -veaes '"- de irônicas observações por. seus 'c~

legas' togados, advogados e muitas vezes pela própria categoria

profissional ou econômica que os 'indicou
Além destas razões, há ainda o fato de que a quase totalidade dos

juízes ou mini'stros classistas chegam aos t r ãbunaa s através de
influências politico-partidarias.

!-lENOA SUPRESSIVA

"Suprima_se integralmente o artigo 439 do Projeto da Constituição. 11
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JUSTIFICATIVA Justi ficação

COj

I - o ~nsino primário ê gratuito e obrigat6rio, para
todos, dos 7 aos 14 anos, sendo ministrado, preferentemente
por estabelecimentos oficiais, ou escolas comunitárias, sem
fins lucrativos, que receberão apoio material do Poder Públ1.

II - o ensino, quer estatal, Quer comunitário, será
,Jratuito para quantos demonstrarem efetivo aproveitamento e
insuficiência de recursos,

In - observados os limites da lei, o ensino é livre à
iniciativa privada. que funcionará sob fiscalização do Estado,
e, quando tiver fins lucrativos, em pé de igualdade com as e.!!!.

presas em geral;
IV - nos termos em que a J.t:J. ornmârí.a vier a dispor,

engloba-se na conceituação genérica a educação informal. lI

Busca-se com a presente proposição assegurar a priva
excede dos cidadãos em face da informática, visto que esse 
um princIpio básico aplicável a todos indistintamente.

Por outro lado, assegura-se a todos os brasileiros o

acesso a informações contidas em bancos de dados, controlados,
seja por entidades públicas, seja por empresas privadas.

A informática assume: papel cada vez de maior relevãn
cia no cenário nacional. Por isso, raa-ae mister que a nova
Constituição assequre garantias mIni mas e possibilite o in
cremento tecnol6gico, obedecendo a princípios que consul tem
os interesses nacionais

Estado, e
seguintes

A educação é direito de todos e dever do

será míndsbrada no lar e na escola, com base nos
;Jrincípios:

A nova constituição deve tratar do assunto de acordo com o arti
go 49, parágt'afo terceiro do mesmo Projeto Constitucional, Quando se
discute aqui nesta Assembléia a descentralização de decisões e recur
sos, não seria aceitável que legislássemos sobre questões que podem
muito bem ser definidas pelos diversos Estados da Federação. uevemcs

considerar ainda, que serão -necesséxrcs recursos no valor de 20 bilhões
de d6lares para a criação dos diversos Estados propostos. Levando-se
-em conta as dJ.ficulLlades t.conômfcas do país e suas carências sociais,
considero necessário que o assunto seja mais amplamente debatido, o
Que não foi possível. até o momento. Devemos destacar que com os recu..!.
sos necessários a criação dos novos Estados, o governo poderá construir
4 milhões e 800 mil casas populares a um preço médio unitário de
200 mil cruzados; pagar pelo valor atual, durante dez anos, 2,7 mi.Ihões
de salários mínimos; comprar 4 milhões" de veículos; e, comprar 20 ni ,

lhões de hectares de terras para realizar a reforma agrária a um pre

ço médio de 45 mil cruzados o hectare

Justi ficação

TlzT'lIIu'Tlfll:.ç.e ___,
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PLENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

2. fncfua-ee no Illflsmo inciso a seguinte alínea d:
"d _ ,A lei assegurará aos autores de inventos indu.!

triaÜ privilégio temporário para sua utllização, bem como a
propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusivid.!!.

de do nome comercial".'

JUSTIFICATIVA

"Art If assegurado o direito de propriedadé, condicionado
à sua função social.

Art. ,A propriedade rural poderá ser desapropriada por ne-

cessidade ou utilidade pública ou interesse social, me~diante paqa
menta de justa indenização em tItulos da dIvida agrária

Art Será insuscetIvel de' desapropriação, nos termos do a..!.
tigo anterior. a propriedade economicamente produtiva e socialmen
te útil, nos ti'rmos da lei •

Art. Para equacionar os objetivos 01;\ ce r cr-ma agrária, com a

existência de pequenas propriedades. o Estado assegurará a racian!
Uzação da atividade agrIcola dos minifúndios, através da organiz!
çãc de cooperativas mesmo informais. capaz de poss~bilitar maí or e
melhor pr couçãc e produtividade e o bem-estar eccnõmrcc. e social

dos produtlDres.
Art. Ao Estado cabe incentivar, por todos os meios ao seu

alcance, o coqperatLvj smo, como fotma maior de desenvolvimento das
comunidades "

1. Suprima-se no inciso XI, do Art. 12 do projeto

da Const! tu.íção elaborado pela Comisdn ríe Sistematização,- as

a1Ineas d, e. f, g, h, i e j.'

JUSTIFICATIVA

A eficácia e estabilidade de norma consti tucional
nessá matéria pressupõe generalidade que conceda espaço as n,2

vas circunstâncias da pol!tica e da tecnologia. O detalhame,!2
to limita sua relevância e pertinência a um curto horizonte de
tempo, o que lhe retira prestígiO e errseja a ocorrência de 11.
mitações danosas ao interesse nac.ícnaf , Dessarte, mais pr6prio

e adequado ao texto que se propõe, qque . rspete a norma geral da

atual constituição, sob a qua~' elaborou-se um sistema moderno

de propriedade industrial, que pode ser mais eficazmente refo!.
mulado em face das mudanças justamente por ser de natureza i,!2

fraconstitucional.

r.r------'-----UzTO/.tUSl"~.e__-;- ~___,

~e.()'<·&'l,1
rnc.ccee-se no TItulo VIII. Capitulo~seguintes di~sitiVOS:

O direito de propriedade é fundamerttal num regime capitalis
ta, onde à J.niciativa privada é assegurado papel de re~evância em
todos os meios de produção EMtretanto, esse direito não pode nem

I
1 deve ser exercido ao arbibio do capital Ao Estado deve caber a

importante função disciplinadora, p'ara assegurar a indispensável

função social, com vistas à melhoria de condições c:te vida dos seg"'~

Mentos populacionais mais cSTentes.

5;~""J,

fui'~'ãLãZJ

seguintesInqlu~e no. Titulo Já', capitulo IV, os

dispositivostUlA-dc.. t-ok~ •

Podemos conceituar educação como sendo o processo p!.
10 qual o homem adquire sua essência real e social. Sendo a,!
sim, não pode a educação ser reduzida, nem a simples transm.l,!

são de cultura, nem a sua expressão meramente escolar.

Podemos dizer que a educação é um processo. Neste se!!.

tido, é um fato hist6rico, na medfda em que representa a pró
pria hist6ria de cada indivíduo e na proporção em que está
vinculada a fase vivida pela comunidade sempre em evolução. ~'

fato existencial quando se refere a como o homem se faz. ser
homem. E: fato social, ao ser determinada pelo interesse que
move a comunidade a integrar todos os seus membros a forma so
cia! vigente. E fenômeno cultura na medida em que é"a tran~
missão integrada da cultura em todos os seus aspectos, segu!!.
do moldes e pelos meios que a pr6pria cultura existente possl

bilita ll
• Estes são os pensamentcs , em linhas gerais, do pr~

fessor Alvaro Pinto, contidos em suas "sete Lições sobre Ed'y
cação de Adultos".

A educação é direito de todos e dever do Estado. A
este cabe ministrar gratuitamente a ensino básico, de forma a
alcançar os diversos segmentos da sociedade.

Ao lado do ensino gratuito, ministrado pelo Estado,
entendemos como salutar e indispensável o papel das entidades
ou escolas comunitárias, que desenvolvem seu trabalho sem ne
nhuma finalidade lucrativa. Visam apenas ao desenvmvfmento
comunitário. São instituições que podem e devem ser estimula
das, pois desempenham papel de ~relevo na pr6pria substituiÇã~
do Estado.

Doutra parte, admite-se também a existência da in.!
cLat Lva 'privada com fim lucrativo no campo do ensino, trat.!!
da em igualdade de condições com quaí equer outras empresas

que visam ao lucro. Essas empresas de ensino podem coexistir
com os estabelecimentos públicos e com as escolas comuni t!
rias,mas do Estado não devem gozal=' de nenhuma regalia, na m~

di da em que visam ao ganho mercantil.

Importante destacar que, suscetível de regramento es
pecífico posterior; não poderíamos plvidar a educação I infoi
mal, num país em que ela ocorre em cada rua, a cada instante,
e sem fronteiras re'gionais e culturais. '

"Art. O uso da informática garantirá a

privac.idade d.o cidadão e o pleno exercIc.io de
seus direitos Ninguém será, obrigado a fornecer
dados Quanto as suas convicções filosóficas ou P.Q.

Hticas
Art. E. a!;segurado a todos o direito de ace.!

so às referências e informações contidas em-ba.!!,
cos de dados controlados por éntidades públicas 0I.l

particulares.
Art. Cabe também ao Estado, sem prejuizo

da iniciativa privada, Ill'0ver ° desenvolvimento da

f? PLENAR!o
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.uLUlo/n.."de/.... ~..,...lo -.

"b) ~ assegurada, na forma em que a lei dí.spuser j proteçêc

ao exerc íc Io do direi to de greve, com o reconhecimento de
direitos e deveres corresponde~tes, bem como o efetivo estí
mulo li negociação coletiva de trabalho" -

A emenda tem por obJetJ.vo compatJ.bilizar o texto acima
com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, nos termos do inciso
XII, alínea a) do próprio proJeto, compete à União "explorar dir~

tamente ou mediante concessão ou permissão, a navega'ção aérea, aerE!.
espacial e a infra-estrutura aeroportuária.

Segundo a tradição do Direito Público brasileiro: e
especial do Direito ConstJ.tucional e do Direito Administrativo, as

concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes órgãos do
Poder Executivo que gerenciam as diferenres atividades concedidas •.

xem teria sentido que o Congresso Nacional fosse o poder concedente
para uma simples lJ.gação rodoviária ent re dois municípios vizinhos
ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida
de regida por acordos, convenções e protocolos / tanto muIti quanüo
bilaterais. Neste caso, deve caber J:> Congresso a aprovação das di
retrizes e da política nacional de transportes que caberá ao E~ecu

tivo poi em prática sob a fiscalização do Poder Legislativo. -

•ud.,o/co~.. d./.u.c."'..l.

cional de transportes

seguinte.

Emenda Modificativa
ní.epceãtavc Emendado: Artigo 100, inciso XVI, alínea "b".,

Dê-se à alínea "b", do inciso XVI, do Art. IDO, do ProJ~

to de Constituição, a seguinte redação:

XVI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) aprovar as diretrizes e a política na

JUS T I f 1 C A ç A Of

Art. 100 - .

I - .••••••....•• •••• ••.•..••••••..• . ••••..

JUSTIFICATIVA

Subs t I tua-se a alínea "b", do inciso v, do Art. 17, pela

o exercfctc do direito de greve representa uma prerroçat í

'Ia a ser assegurada a todos os trabalhadores assalariados, na med1d;
em que é a forma de defesa mais eficaz de que dispõem os operários
de todo o mundo

A asseguração desse direito, de modo amplo e generalizada,
entretanto, deve conter mecanismos capazes de, em contrapaÍtida, po~

slbilitar ao Estado a dJscipli ,ação de. dueitos e deveI'es relatl~-

';MENDA lP12824·2 ...,,---------.1 r:r-p",'L""---'
[1constituinte CARLOS CHIARELLI _ C.....J _J
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Com efeito, é prectsc que o Estado possa promover a a1esapro
prlação da propriedade;'serrpre que haja necessidade ;Ligada ã ut!11da
de púbhca, ou ao interesse social Nestes casos, cumpre pagar
justa indenização I não em dinheiro. como ocorre atualmente. mas.
no~ caso da propriedade rural, para fins de reforma agrária, deve a
indenização ser efetuada em títulos da dívida agrária Trata-se de
uma forma de retirar do proprietário negligente, ou que está espe
culando cOM a terra, a propriedade, destinando-a ao setor prccut í-,

vo, fazendo-a produtiva e premiando aqueles segmentos que a dese
jam para trabalhar e incrementar a produção. sobretudo de aLâmen.,
tos

Por isso mesmo, aquela propriedade racionalmente explorada,
com adequados Ind í ces de produção econômica e pacrües dignos de
atendimento social estará preservada, por âbvias razões. do ato d~

sapropriat6rio

De outra parte, busca-se explicitar que o -aataoc deve incent,!
var , por todos os meios ao seu alcance, o cocperat.Ivfsno , como fol.
ma de m-elhor amparar os segmentos produtivos da sociedade,os quais
se ressentem de uma estrutura cooperativista capaz de contribuir
pará a melhoria de suas condições de vida e trabalho.

"r) Os tribunais trabalhistas constituirão, no

âmbito das respectivas jurisdições, turma especial.!
zada para julgamento de dâas Idj.os coletivos atraves
de procedimento sumário, no qual, além da presença
das partes, será li t reccnsõrc Io passivo necessâr ro ,

o Poder Concedente dos serviços, quando se tratar
de empresas concessionárias ou permissIonárias do
serviço público, remuneradas, parcial ou totalme!!.
te, por tarifas por ele rãxedas ,

§ 19 O 'rr rbuna.t , durante a pendência do d.lSSl
dia, poderá determinar em caráter cautelar, a apli
cação de aumento salarial para viger enquanto se
processa o exame do pedacc , ficando o Poder Conc~

dente obrigado a fixar o percentual de aumento t~

ri rârro suficiente para atendimento da medida inibo

litis.

§ 22 Na decisão definitiva, o Tribunal, além
das demais c1ásu1as do dissidio, decidirá a relati
va ao aumento de salários, condenando o Poder Conc~

dente a emitir obrigação de fazer, consistente
edição da tarifa. necessária para atendimento da co.!!
cessionária ou permissionária dos eerví çcs ;"

Porque ã época tenha h~Vl.do natos casos de invasão de conpet~

era, coma rcíoma tnbutâna de 1965 (Errenda ümstdtucronal n'1 18), estabel~

céu-se que os :unpostos componentes do Sasteaa Tnbutãrio NaclOttal ernn cxcl!!
savaaente aqueles atados na refenda ümstanuçâe,

I:ntretanto, como advento da Const1.tuição de 1967, esta mtrodu

nu a faculdade de poder a Ull1ão mstl,tuir outros wPostos não previstos na
ConstJ.tuição •

Ihante disse, a aludida entidade tributante tem-Se valldo daquele
preceito, pna lcgit:unar tona sonha arrecadadora e estataaante, que mn.to tem

preocupado os contmbuintea em geral, especiatrentc as ençresas privadas.

Trorbém por essa vae, o própno jt..·,haâno tem lCgltimndo contr.!.
bw.ções novas. criadas pelo Poder Piíh1J.co

Ass1lll, fi de toda ccnvemêncía que se restaure a regra contada na
Emenda Conshtucional ns 18/65, segundo a qual era taxativa a cc-pctência da
lbuão, dos Estados e dos l-iuucl'pios.

'L(_."'~/~.U,•• l."U':OM'I'io -,
Justi ficação

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

~----------.u'olloJn""'o.t;l~,---'- -_--_~

Por outro lado, o ~rtigo 291, cxcepcionando o pnnc!pio da anua1l.

dade orçamcnt3.na, possibJ.1l.ta que c.rêdltos eSpCC1.31S, ultrapassem o cxercí.c.1o para

o qual foram autorizados. Esta exceção niío deve eX1.st1r no Sl.stcma. conSt1tUC10nal,

pois l.nduz li mã adm1nistrasão pübl1ea 11ã falta dc fJ.scl1lizaçiío orçament'ãr1a.

Com efcl.to, em nenhum momento até os artigos 290 e 291 do projeto

mc.neJ.ona a posll:r.bil1dade de credltos extraord:r.n'iírios; 05 termos utilízados' são

erêd1tos espcc1al e suplementar. Porem, nos artlgos citados, veeaeaee-se l1 cria

ção de uma rcrcecra flgura, não d1sc1pl:r.nada nos díspOS1.tlvoS anteriores, que ti

exatamente a do crêdlto extraordm'áno.
Ora, não convêm que f1gure na Constitu1çiio termos que 1uduzam

::r.nterprc.tações düb18S, prJ.ncipalmcnt.e, quando esta 1nt.orprctaçiio pode. ser util1zad~

para se consentir na abertura de c.rêdltos orçamcnt'ânos, sem qualquer v1.Oculação e

flScal1zação, c.om.o e o caso do'i "crê.dl.tos cxtraord1nâr1osll• Se nos art::r.gos prec~

dentes jii se faZ1a menção a outros c.rêd::r.tos d1st1ntos daqueles prevJ.stos no orçamc,!!.

to, desnecess'iír::r.o cr::r.ar-se outra figura de credJ.to.

A presente emenda tem por ebjetnvo c.xpunS1.r do texto const1tuc10

nal 11expressão " crêd1.to extraordinlir1o" c. eVJ.tar que crêd1Los eapecfaa.s tenham vi
gênc1a para al'étndo orçall1ento ~ao qual foram lncorporados.

Dê-se aos art1gos 2!lO e 291 do Projeto de Constl,tu1Ç'ão, a segumtc

'U~o/,ju.,'rlC.çlc --_-__----,

"Art• 290. A abertura de cr'édlto espec1al somente serâ ~

mitida. para atender despesas llIlprev1s!Vll:15 e urgentes. d.=,

cot't'entes de guet't'4, comoção 1Dteroa ou cal1Jlll1dtt.lc pübl1

ca, Co deverá ser submet1da ã apreclação do Congresso 1Iacl2

nal.

/u::t. 2!H. 05 cred1tos especs.axs e suplclllentares não pod.=,

rão ter VlgênC14 além do exerc!cJ.o fJ.n3llCC1ro cc. que fot'em

eeeeeaeeacs,"

redação.

EHENDA SunSTITUttVA

prp;~'''~

rrm;~7EJ"

A proposta visa a craar UM mecaniSMO ágll, nos trib~

na í.s trabalhistas, para enfrentar dissídios em atividades e§.
sencaaí.s , normalmente dependentes de tari fas ou preços rrxeoos
pelo poder público. Na maior parte das vezes, as paralisações
que ocorrem nesses setores, dar rvam de dificuldades instJ.tJ,!
cionais, já que a negociação entre o empregador e o empregado

depende, fundamentalmente, da tarifa que vier a ser es tabefg

cida por um terceiro, o Poder Concedente dos aervaçcs , que,
por sua vez, não é parte na neqomacão

A proposta, a par da criação de turma especraf í aeda
nos tribunais, prevÇe a participação do Poder ücncedente como

litisconsorte passivo necessário, ao lado do conce;sionário
ou cemuss i cnãr í o , o qual atuará em todas as fases do dissl
mo e poderá ser condenado a emt í.r obrigação de fazer, ou s~

ja, de edr t ar a t ar i fa necessária e suracfente ao cumprimento
da decisão normatava \

Prevê, ainda, a proposta que o Tribunal poderá, em ca
ráter cautelar, autorizar aumento salarial, enquanto pende ~
exame do dissídio, ficando o Poder Concedente, nesta hipotese,

igualmente obrigado a editar a tarifa suficiente para atendI
menta da medida cautelar.

A proposta diz respeito a atividades como e1etricid~

de, telefonia, transportes coletivos de todo o gênero e outras
atividades dependentes de tarúação pelo poder público e e da
maior importância para a vida do país

rncãua-se no er t 334, adaptando-o ccrwement.emente, os
seguintes princípios:

1'0 Sistema Nacional de Saúde deve respeitar os. segui!!

tes pnncípios:
a) universalidade de a;endimento,
b) pluralidade de sistemas médico_assistenc~ais.

c) livre exercício profissional;
d) liberdade de opção entre os diversos sistemas"

fí!LENARIO

EMENDA lP12832·3 .."., _
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fÇ/';;;;J

subs t í tua-se o termo "Saúde" por Hig~ene, passando a
ter a seguinte redação: SEGURANÇA E HIGIENE 00 TRABALHO

TITULO 11
"DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAI-IENTAIS"

CAPITULO Il
"DOS DIREITOS SOCIAIsn

o termo saúde já é inserido e contemplado na Seção I,
"DA SAIJOE", artigo 343, que diz "A saúde é direito de todos e' dever
do Estado"; ora, se é direito de todos, inclue, obviamente, a classe

trabalhadora, bem como as demais portanto, é redundância, repetição
e o termo é inadequado no artigo 13, inciso XX

Mesmo porque, o termo "saúde" na área do trabalho não
, têc abrangente quanto o termo Higiene~ Enquanto saúde, retrata ap~

nas o estado de uma pessoa. A higiene é parte da medicina e aos di
versos meios de conservar a saúde.

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que Saú-

de. A Segurança e Higiene do trabalho como está na Constituição em

vigor é muito mais abrangente, completa, evoluída, dmâeuca e asse9!:!. 1
ra ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças I

do úabalho. COMO está colocado no Projeto de Constituição, ora 'em I
debate, houve um .re t rocesso do direito do trabalhador

Nas definições internacionais a Saúde está contida na
Higiene, mas a Higiene não está contida na Saúde.

Dispositivo emendado: Artigo 13, Inciso XX

[J.LEN~RIO

EMENDA lP12830·7 ....., ~

(!Jconstituinte CARLOS CHIARELLI

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 13, Inciso XX
JUSTIFICACAO

Esses os lIlotivos para a nova redação dada aos artigos 290 e 291 do

Dê-se a segmnte redação ao art 261 do Projeto de ConstJ.tuição

supnmmoo-se 05 seus Parágrafos 19 e 29 •

A matErla versada nos lncísos cUJa supressão se lndlca dlzem
respc1.to a...P'OIí.t1~...!a!!!:!.!~!t que deve vanar de ac.ordo com as flutuações de
ordem c.conam1ca.

CO/!lO li polr~::r.cD s.11ar::r.al tem ínclIna 11gação com li. poH::tica ec2,

j:~íaa~~~~~e~~~~S:i::~:~l.:cd:~~,~,~:~Bd~~::~:n:d;:l.p~~:l~~~~~;ç~~l.~~ :~~a~~7
Não e, assJ.m, matêna para ser versada em uma Const1t.u1Ção. c~

ja alt.eração 'é mais demorada e ma1S difrell.

.J U S T LF 1 C A ç Ã O

''''.lIun'.. e.~ll> _

ElIENDA SUPIU:SSIVA DOS INCISOS V, VI, VII e VIII~ DO /lRT9 13.

Suprimam-se os ínclsos V, VI, VII e VIII do art9 13 do ProJcto
di COnstlt.u:r.ção.

~ '.ltQll""""C'Cl0' -'--,

PJ-';~;:J

~2-7~~/87 )
.....~••tOrc.u,.,I.I.u.eo_, .. I. ,

"Art. 261 - Os trlbutos componentes do Sistema

Tnbutâno Naaonal são exC!US1VanJente os que COnst3l1l desta Co~

tJ.ttução. comas competêncl.SS e hnu.tações nela prenstas".

o direito à proteção da saúde e hoje reconhecido como

um dos direitos fundamentais do ser humano Por isso, as Constitui

ções modernas, sobretudo as democratico-1iberais, como as da ltá1ia,
Espanha e portugal, declaram solenemente esses princípios de li vre

escolha.

Como desdobramento necessário desse direito e do PU!!
cípio, geral de liberdade, que é inerente à democrac~a, a futura
const~tuiÇão deve preservar em favor do individuo o dneito de esc,!!.
lher o sistema de atend~mento que preferir. Para que possa fazê-lo,

cumpre assegurar a pluralidade de s~stemas, com a necessár~a coexi.§.,
tência do setor público com o setor privado

A existêncIa de tal pluralidade de sistemas implica,
por força do princípio de igualdade, uma das peças fundamentais do

Estado de Duelto', que se proibam as diferenciações arbitrárl8S
injustas entre os varios setores e seus segmentos.

~=======:-;:==:::=====::'.-:=~~~

EMENDA lP12833·1 ..,.. ----,
~lnuINTE P.LBANO FRANCO

T!TULO II
"DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS"

CAP!TULO 11
liDOS DIREITOS SOCIAIS"

Não se deve manter dois dispos~t1vos tratando do me.§.
mo assunto Cumpre compatibilizá-los

O Artigo 350, na verdade, se: refere a meios e instr.,!!

mentos de reahzar o que consta do artigo 13, inciso XX, mas o faz
de maneira incompleta, deixando de lado, atividades essenciais à s~

gurança dó trabalho. I

Por i5'sO mesmo se propõe a reunião de toda a matéria

em um s6 dispositIvo.
A redação ptoposta. evita a redundância, enxuga o te~

to e torna mais clara e mais abrangente a proteção ao trabalhador

JUSTIFICATIVA

Acrescente_se ao arbgo 13, Inciso XX, o conteúdo dos
incisos do arbgo 3.50, suprimindo-se o llcaput" do artigo 3.50 e dando

ao inciso XX do artigo 13, a seguinte redaçlJo:

XX - Higiene e Segurança do iraba1ho, mediante
a) - Hedidas que visem a eliminação de riscos de ael

dentes e doenças do traba1hOj

b) M Informação 8- respeito de atividades que compor_

tem riscos à saúde, e dos métodos de controlá_10sj I
c) - ParticipaçlJo na gestão dos serviços internos e

externos aos locais de trab'"alho, relacionados à segurança e medicina
do trabalho, acompanhando a ação hscalizadora do ambiente

"Art 13~ •••••••••• _~

EMENDA ADITIVA:

.LE"'IO,,~..,.s1o/IUI:O ..,.. lQ' -'

~ - ~.ltO""""f,;.~10'---''-- ---,

Acrescente-se ao art. 17, inciso IV, uma allínea ITr".
;c;:ujnte redação'

Não foi boa a experiênCJ.a handa na ConstJ.tUl.ção de 1946 (art.ZI).

que autoriz.ava 'ã Un1ãoe aos Estados decretarem outros tnbutos. além daqueles

que lhes eram expressmrente atribuídos naquela Carta. Era a chamada conpetê!1

da concorrente.

Inclua-se onde couber, no Pr.oJeto da ComlsJ;lão de S1.stematização,
o seguinte artigo} u.D Úr~ f21i; ~r'Ítdv:r

nArt:. - Para assegurar a função socJ.al da proprledade, o

Poder Públi:co estabelecerá J.lI\posto progress:Lvo no tempo, sobre

as áreas urbanas e rurais não utilizadas.
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EMENDA SUBSTITUTIVA DO § l'l' DO ARTIGO 304
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Ef>IENDA SUBSTITUTIVA DO CAPUT DO ARTIGO 13

r;r fUTO/JU.TI."'.çiG

r;r------ t~lqUlO/t~.. ,t:h/IU•• U..I.U.G

EMENDA lP12840·4
C' CONSTJTU't1TE ALBANO FRA,m

pa:t:ãgrafo Onico - No caso das p:x:opl:iedades rurais não ut:l.

lizadas, o imposto será proporcJ.onal e crescente, de acordo com
o tamanho da área.

Toda propriesiade não uta.Lfaada deve ser one:cada .por exabu
tos que desestJ.mulem a eepecutecãc ,

Até para erea.ecs de reforma agrárl.':i1, esta pode ser uma fór
mula barata para o Estado reaí.aaã-au,

De-se ao s.!ill!.! do a r t i gc 13 do Projeto de Con~

t1 tuaçãc a seguante redação

"Art 13 - A Const1tUl.çào assegura aos traba 

1hadores os segu m tes da rea tca jundamentaas

além de outros que, nos termos da Le a , va sem

ã mcIhora a de sua condaçâc SOC1a1 "

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao 51 'l' do Projeec de Consti~ão a se-

qumte redação

"Art. 304 -

§ 1'l' - A lei repnm1rá a formação de monopó

lios, ol1gopõl1os, car têa.s e toda

quakqaer fOTma de abuso do podeT eco
nêaacc , "

EMENDA SUBSTITIITIVA DOARTIGO 302.

fMENM SUBSTI1UfIVA NJ ARTIGO las

JUSTIFICAÇÃO

J filY;~~~

A redação ot-a gz na L do parágrafo ora emendado

edm t.La exceções, ou seja, pe rrm t.aa que houvesse abusos eccaê

m1cos,'

Ora, não cabe ã Const1tul.ção pe rna tn r abusos

mai.s sim restr1ngí-los, de forma a que O pacto sccaut que com

ela se forma,refl1ta, efe tavanerrte um consenso, t.razendc Just.!,

ça a todos, e não benefacaando uns poucos, mesmo que seja o
Poder Piib Lacc ,

O mot rvc da presente emenda, p01S ê extarpar

da Const1tu1ção expressões que possam futuramente ser utn Id aa

das para o favorecl.mento de alguns em dc tr-amento .da Naçãô: .- •

JUSTIFICAÇÃO

_ Dê-se DO Iaeaac V do art9 59 do ProJeto de Constl.tuição a li.!:
gUlnte redaçao: '

"Art9 S9 '- .

V - prolllOver a Justlça social".

_________ futuIIU.TltIl:AÇiiu

j. EMENDA 5UBSTI'I'lJrIVADO n~CISO V DO ARTIGO 59.

Caso aSS1m não ocorra, poderá a cons t í tuaçêc

se cons tn tua r em entrave ã mcôernaaaçâc do üa re a tc do Trabalho Br!,

s r.Ie a ro , aanda calcado numa vetusta ccnsot rdeçâc das Le1S do Tra 

oalho, que Jã cump r-au seu papel em tempos rdcs , mas deve'raa ter

sadc subs ta tuída desde a promulgação da Const1 tuaçâc de 1'46, por

um CÕd1g0 do Trabalho que fortalecesse as organ1zações de emprega

dos e empregadores e estabelecesse regras afnmes a serem supj emeg

tadas , complementadas c melhoradas pelas partes mteressadas na

mesa de negccmção ,
O D1re1 to do Trabalho da maro r ra dos países do

mundo cc rden ta I calca-se exatamente neste tr1pé- di rc i tcs fundamen

ta rs na Const1tul.ção regras biis acaa na Lea , conquas tus c nova;

cond1ções de trabalho no contrato coãe t i.vc ,

Serve de exemplo, em nosso con t.anent.e o que

ocor-reu no Mêx1CO a pa r t a r- do ancent i.vo â negccaaçâc coãe tave , on

de a das capt ma do da rea to dos trabalhadores não maas se encontra

na Le r , mas nos contratos ccfemvcs e dos regulamentos an te rncs das

empresas, como anfo rma NARIO DE 1A CUEVA (Derecho Mexi.cano de L

'rrabajo) •

A repeuaçâo do texto atuat , porem ambur da de~

se espfr i tc , poderá levar o BraS11 a um nrrea tc do Trabalho que

melhor :ttenda aos anteres ses das partes envc Ivadas no processo da

produção e cxrcuí eçâc de bens.

Acreda tamcs que o texto con t i.do na Ccnstu tua 

ção ora em va go r seja mua t;o maas têcmce do que o proposto do Pro

j e tc da ccnusaãc de sas teeata aaçâc , pOl.S a Constl.tu1ção deve ape 

nas enunca.ar os da re a tos Eundamen tua.s dos t reba Lnado res ,

Dê-se ao artlgo 302, do ProJeto de Constit.ulção. a seguinte r~
dação:

Dê-se a seguinte redação ao arugo 285, do Projeto de ConstltU1ção.

"Art. 2BS - A lsuâo se respcnsebataaarã pelos depôs].
tos ou pelas aphcações nas mstannções Fmancearas", -

D<rtaverua , não tem o menor cabnrentc a Umiio não se reaponsabaLr
zar pelos ínveSTIiiicntos populares reakazadoa em mstanuções fmanceâras ,

P1."llI'CUO. pt)'rq,ue cabe nos seus propnos órgãos a constante fl.scah
zaçno..sobrc datas atfvrdades , Se forem nãs , cebe-Ihes , de mediatc, 1J!i1odn que
prejurzos sejam causados aos respectrvce mvestadcres,

Se~do, porque os Adrnl.Il1stradores dessas enerdaões só podem exer
cer suas funções apôs prêV1a aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Biã
s11 que. na opcrneudade, deve examinar a cospetêncâa e a adcneadade nnraj c Ú
nencerra de cada umdeles, face â relevância do cargo que não ocupar prmepaI
mente porque lhes caberá Iadar com fundos pW11COS. -

r;r flnO/lUJn',c~çIO

EMENDA lP12838·2 - , _
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"Art9 30i - Os mvescreenecs de capltal estrangelro se
rão admltidos no mneresse naeaenet e dls
eap'l rnados. na forma de lel. complementar, ti
qual regulará as remessas de dwraes para
o exterucr!",
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EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO IX, DOARTe;> 13.
JUSTIF:ICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

lG, hOJe, uma aberta dúvlda sobre as areaa em que se pode hxar
o capltal estrangelro, tendo em vlstn, argumentos baseados nl] lsonomla, de um
Indo, e nll soberanla. de outro. Em verdade, UlII país tem o poder de regular as
'árcas cm que o capltal est.rangelro e benvlndo, com transparênC;la que lnteressa
a todos, pOlS daí decorre a segurança do lnvestldor.

No entanto, devldo ao grande lntercâmblo flnanCelro e tecnologl
co, entre as Nações, a remessa de dlvlsas para o exterlor passou a ser a pedrã
angular para o desenvolvltnento dos países. chamados do Tercelro Uundo, tendo
emvlsta 11 balança de pagamentos.

Deve. p01S a ConstltulÇão possulr um dlSpOSlt.l.VO que garanta sua
soberanla, sem contudo retlrar a transparêncla de sua polítl.ca econômlca e o
estímulo dos lnvestlmentos estrangclros.

Nesse sentldo e que fl~emos lnclulr no nrt.lgo 302 a necessldade
de a lel complementar regular tals l.nvelõtl.mentos e dl.SCl.pllnl1r obrlgatorlamen
te as remessas de dlvlsns pnra o exterlor. -

Por fim retlramos a expressão llcorno ngente complementar do de
senvolVlmento cconômlco", tendo em vlsta que tal expressão pode lndu:!:lr a crrõ,
dando melllS dlreltos e benefíclos ao investlment.o estrang<l.lro tio que ao naclo
~, -

ACRESCENl'E-5E NOART 12 DOMftEFROJETQ DA cauSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, O

SEGUINI'E DISPOSITIVO.

Dê-se ao Incasc IX d~ artlgo 13. a seguanee redação

" IX - gratlflcação natallnll na forma da lel.".

JUSTEFICAc:ÁO

O deeuno t.eree!ro salarlo. hOJe, ii pago em duas parcelas, não ba
vendo ra~ão para o retrocesso de se pretender que sCJ.tI pago em dezembro. Caben
do ã lel orJJ.narw estnbelccer as formas e condlções de pagamento, porque pode
rã o Congresso N:1I:1ona1, ante mudanças soClalS c econíimlcas do Pats,estabelecer
IIlOdlflcações no sistema. quando lStO atenda melhor aos lnteteSses dos trabalha
dores. -

1"iT---------- ..."""''',,..''',-----------~

EHENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I. DO ART9 13

Dê-se ao 1l\C1SO I d? artlgo 13 do Projeto a segulnte redilção

" I - Garantla de elIlprego, na forma da lel.".

A ldêlt! da presente emenda. como se está a perceber, ê a de 1l.
mitar a "edação do aneasc V, art9 59. do PtoJeto de Constl.t.ulção, ã. referêncl.â
de que c: flnalldade do Estado br.asllelro prol:!OVer a Just.iça ~.ellmlnnnd!:!,

aSSlm, a subsequente alusão que o texto emendado fa~ aos~ II reallZac.ao
deste objetlvo (" ••• pcla lmplementação das c.ondlções necessãrlaS para que a
fellCldade de cada um não custe a lnfellcldade de nlngUem, mas contribua para
.li fellcldade de todos").

A proposta de supressão deste período do d1SpOSlt.1VO decorre de
vanadas ra~ões Em primeu~ lugar, nenhum EreJuí~o trana ii ldêla-!orçn ~n
Justlça social sua slmpllflcaçao nessa expressa0 modelar, ~ncorporilda a ttndlçl!.o
constl.tuclonal braSlleua (ConstltulÇão de 1946, art.'? l45,Constl.tulÇão de ).967
art'? 157, carta vigent~, art'? 160).

Alem disso, o sentido unívoco da afl.tmação constltuclon:,l de
que compete ao Estado "promover a Just.lçn soclal" nunca f 01 outro senao o de
que as atl.vldades estatals devem onentnr-se ã consecução do bem comul1\ - daí
derlv:tndo, P01S. a absoluta lnoculdade da deflnlção elabornda pelo ProJeto E.
por ultlmo, Jusdflca-se a supressão, 41ndn , em razão da mã -qualldade da pr~
pria defJ.nlção, Ja que nas socledad~s modernas, enormemente dlf.erencladas do
ponto de vlsta soc~al, abrlgando em Sl cll:lsses e segmentos com lnteresses as

I :1~m:~:t:~5::lc;~~~~;~~t~sb:mc~~;~~t:~~e;~e~:~~~sa~:~~:d~~~:r:~:~:~~d~V~~~:rs
ou. meramente gru.pill.!h 'Logo. não li vt.ãvel cogitar-se da realLzar;ão de uma jus
tl.ça soel.a1 que " ••• c::ontrlbua para a fellcldade de todos". sem que tal noo
custe, normalmente, " ••• a lnfe11Cl.dade de n",nguem••". como quer lmpOr o tex
to do Projeto de forma. equlvocl1dn, muito ao c::ontriírlo. nas compleus socl.eda
des modernas, o bem c~mum c: tn;dido pelo lnteresse das grandes maiorlas ~ nno
pela Unanlmldade que e lmposslvel de alcançar: a ]Ustlça soela1 hnvera de
levar em conta ta:nbem a neeeSSldade de submissão dos lnteresses de uns pou
cos ao loterer.ses superlores da socledade Como UlII todo -

Portanto, o contexto que estamos a crltlcar aflgura-se desneces
sãno, lnõcuo e ate mesmo contradltono. podendo e devendo, em eonsequêncla :
s!:r ellmln.ado da redação do dlSpOSl.tl.VO Na realldl1de. a deflnlção do proJet.o
n:o passa de. UlI\ me.ra -e dafalt.uos,:- 3<:l&0 de palavras. no qual. ti. vc,'I:'!c' 1:I..t.~

rarla do leglslador conS[;ltulnte nao andou bem, a conflrmar, P01S. uma vez
~~~~õ:sveracl.dade da antlga adve;.t.êncln quanto a serem pengosns todas llS do!

EMENDA SUPRESSIVA DA AL!NEA "J" DO INCISO II,DO ARTIGO 17

r;r----------TUIG/J\lllIl~.ÇA. .

Justifieando-sc desta f~rJIa. a lupressio propolta.

_----'1 r:";;,=.J
::J ~-;;;'~~!EJ

Suprimu n lllínea Uj" do lnC150 lI,do art9 17 do Projeto de Con.! -
tl.tulção.

JUSTIFICAÇA~O

t notonll a dl.flculdl:lde de se obter pessoas que se dlsponham li .ld
mlnlstrar as ~n!:ldades .osslstenclals e fllantrõplcl1s, a lmposlção quanto a reno 
vação a cada d01S anos. cumulada com a vedoçüo parn a reelelçno, po,r certo - que
lrá gcrar serlos ttanstornos n ndmlnlstra~q,~ de algumas entldades.

~o----rLt~lllll>/t.WI.._'._"_""'_"_..._•• _

EMENDA lP12845·5
l~J" CONSTITU!NTE ALBANO FRANCO~UTG"

A restnção ã dlspensll do empregado lmposta pelo ProJeto ê de
drastlcldnd~ que não se observa nem mesmo em paises de economln estavel.

Aflpal, o tecldo econômleo e composto de forças varl.ndas: há
grandes e ttadlC10JllllS empreendlmentos, ao lado de peliuenos lnlClantes. Não se
pode dar o mesmo trat.amento normat.1VO a todos sob pena de sucu:nblrem os malS
fracos.

o d1relto eX1ste para compensar deslgualdades. não para favare
eer os =1$ fortes. -

Em. vão favoreceremos a classe trabalhadora com concessões pater
!!allstas sue oneram a aOCl.ed&de como um todo. acarretando consequênclas nocivas
a ordenaçao da I!collOlli. 8. portanto, I.oa próprios interesses SOC181S.

JUSTIFICAÇÃO

Por outro lado. rarotl são os países que tratnm dessa materl.a em
sede constituclonal elS que malS adequada i lel. ordlnaria.

O Duelto Comparado mostra que a establhdade no emprego ê' Obtl
da ~! fluêncla de cerEo prazo, posslbllltando, po=êm, a despedlda do trnba
l~l1dor nno so~ente cm razao de atos fnltosos nem tambem por motlVO$ de ordem
tecnica, cconomlca e flnancelra, observlldas as caract.erístlcas das ernprellas e
das profusões.

Ora. uma tal regularncntaí.ã"o Ullcessanamentc complexa, não se pro
cessa na esfera constltue10nal, mas no arnblto da lel ordlnâna ou dos acordos
colctl.vos, em face daa altetnatlvall que comporta.

JUSTIFICAÇÃO

A virb.1de dessa proposta é a s~l1cidade. Toda propriedade

será adicionalmente tributada se for de tamanho grande. Essa fÓrnula foi

seguida po~ vários países que ralizaram a reforma agrária cem sucesso e de

forma barata para o Estado. Esse foi o caso da Inglaterra

tio mÍcio, ru:quele ~:, argt:men\:ava-se não ser justo tribu

tar adicionalmente una propriedade produtiV; grande só porque era grande.

Oçorre, porém, que un fazendeiro de grande propriedade que era produtiV~

não tinha nenhl.llll problema em pagar o irrposto relativo l'f' tamamo. O faze!!

dciro de uma gronde propriedade irlprodutiva, por outro1ladO, tinha enorme

dificuldade em pagar o imposto a partir de sua proprie~e. Nesse caso,

ele tinha duas al temativas pagar o irrposto cem renda' gerada em outras

atividades ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos'

a operar propriedades menores, mas cujo. tamanho pennita o pAASirento do !;!!!

posto. Dessa forma, a reforma agrária iria ocorrendo naturalmente e

altos custo.s para o goverpo.

Art - A União prcxroverá a melhor distribuição da terra de

uso agropecuário através da tributação progressiva e baseada exclusivamen_

te no tamanho da propriedade.
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EMENDA lP12862-5 ..,,·-------·1 ~..·M""-,
[J Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES _ LL..n..JL..J

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art 328,Ipciso III

Adita ao Inciso :UI a seguinte expressão
ções financeiras públicas e privadas"

"e demais institui-

EHENOI\ MODIFICATIVA

.u•••IOI•• u".lo/lu•• O"IIS.O

fl PLEN~RIO

deral,dos Estados,do Distrito Federal e dos

HunicilHoS, bem como das eecresas por eles'

controladas serão depositadas em instituições

bancárias oric raí.s respectivas as suas áreas

geográficas,ressalvados os impedimentos de
natureza operacional previstos em lei

A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto,tornaDo
do-o mais inteligível, principalmente quanto aos depósitos das di§.
ponibilidades de caixa dos orgãos e entidades ligadas ao Poder PQ

blico Federal, mantendo o critério de exclusividade dos depositos

de .r ecurs cs públicos em instituições bancárias o tfc í.a í s ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

-Nãc tem sentido separar a Constituição, a lei e o Estado

inclusive para efeito de ênfase, ainda que se trate do princípio da

isonomia.

~ eeesebfco que a constituição também é .lei. E LEI MAIOR
Logo basta falar-se em lei <àbragendo todas, sem exceção)

e Estado, mesmo porque é óbvio que o princípio da a.quafdade se exerce

prioritariamente, permite a ccns t í.tuaçêc da República.

EMENDA lP12855-2 "'..--------,1 r<rp'T"B""~tJ DIRCE MARIA TUTU DD VALLE QUADROS . '=--.! _J

328 - ••••••••/>IOVA REDAÇAO. Art

I 

II-

JUSTIFICATIVA

111 - A organização, o funcionamento e as atribuições do

Banco Central do ênas Lj, e demais instituições fi

nanceiras públicas e privadas

A falta de definição I em lei, da organização, funciona
mento ê atribuições das instituições Financeiras, possibilitou que

até o momento o Manual de Normas e Instruções do Banco Central aan
tenha em branco o espaço reservado à definição sobre o BASA e o BNB,
o que tem acarretado transtornos à atuação dos mesmos.

. .~."A.'MCOI/.. llol.II.CD"'nio

DISPOSITIVOS EMENDADOS. Art. 284

EMENDI\ MODIFICATIVA

por PLENARIO

EMENDA lP12859-5 '"". ---,
~do Constituinte ASDRUBI\L BENTES I l:-;P~OT~O;=]

I 1:127~&j

P LENARIQ

"f) - são elegíveis os militares alistáveis de
mais de dez anos de serviço ativo, os quais se
rão agregados pela autoridade superior ao se
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam au
tomativamente para a inatividade quando diplo':'
mados. Os de menos de dez anos s6 são elegí
veis caso se afastem espontaneamente da ativi
t1ade"

EMENDA SUPRESSIVA: suprim~-se a alínea "f" co inciso Il do art. 27,

que diz:

JUSTIFICATIVA Altera o caput do arf 284 que passa a ler a seguinte

redação

fi PLEN,"IO

Todos os integrantes das PMs e Bombeiros Militares, inclusive Cabos

e Soldados, devem ter o direi to de votar e serem votados, isto é,
CIDADANIA PLENA, sem qualquer restrição.

Art 284 - A execução financeira do orçamento da uru ão será efetu.§!.

da pelo Tesouro Nacional, lendo como agentes pagadores
o Banco do Brasil e, nas áreas de sua respectiva Jur~sd!

cão , os Bancos Reg~onais Federais

EMENDA lP12863-3 ..". --..,""
tcQ;plltado Constituinte ASORUl3AL l3eNTES ) pr;'~.T~0:=J

I m'fAt+

l\ supressão do parágrafo 32 é reconendeda face seus ter
m.os negarem a necess âr-aa ação reguladora do Estado no domínio econ6
mcozscc tar , no exercIc ro do papel consti tucional de intermediar ";

realização dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, por se
tratar de mat ér-aa de legislação ordinária e, principalmente, por con

fli t ar com os termos dos artigos 277 I inciso I I alínea "C", 284 e pa

T':Ígrafo único, 466 paragrafo 19 e 330, que estabelecem prerrogativa;

e privilégios às instituições financeiras c rãcaars , na intermediação,

movimentação e aplicação de recursos públicos I no exercício de atri
buições já consagradas, Lnde.Leqave as e Lrd.í s soc í éve Ls de seus objet!
vos sociais

Oe outro modo, as organizações estatais desempenham r e ,
levante função social na crestaçao de serviços essenciais à cccure
ção , algumas com responsabilidade acrescida no projeto da cons t Lt.ur-,

ç110 Artlgo 12 , inciso r , alinea !lG", que por seu mérito, não podem
ser realizadas pelo Setor Privado

Assim, ~benefícios s"'U6V'eilções,se existirem,não
podem ser credi tados às organizações e sim a população a que servem,
razão maior do objetivo social dos mesmos nocnaís;e intervenção do rstaoo
no domínio econômico se faz apenas quando o interesse privado não se manrresta.

JUSTIFICATIVA

Sup r Imar o parágrafo 32 do ar t , 303.

jiI Plenário

EMENDA lP12864-1
tJ Deputado ConsbtllInte: f\SDRlUlfiL...B,"lENCllE"'S JJ C~

.UU.IOI•• ~,.. iO/.U••O".. ,.lO _,1 fil127;r;m

F;':"~-;]

I C12"7iAH

JUSTIFICATIVA

o 8NB e o BASA foram criados para serem os Agentes r.=,
nanceiros do Governo Federal no Nordeste e na Amazônia respectiva

mente, de forma a ccnt r i.bu.í r em para o processo de Desenvolvimenlo
daquelas regiões, não se jus t í r.icenco , portanto, o a Lr j aaerrt o dos

mesmos do processo de captação e aplicação dos recursos púb Lí cos en
suas respectivas r eqrões , Por outro lado, o avanço nas areas de co!,!!.

putação e comunicaçdo dão ccnmcões , dentro da mesma e r í c rênc a a ad

ministrativa, para dtver s i r.tcaçêo dos agentes pagadores

JUSTIFICATIVA

Acrescenta novo Artigo ao Titulo VIII Capitulo III

Artigo - As aplicações das Instituições Bancarias, em
regiões com renda inferior à méda a Nac ronat ,

não poderão ser Inf'er aor es aos depositas ne
las captados

neput.ooo consta tu.i nt;e I\SDRUBAL BENTes

EMENDA lP12860-9

".,- .UfOIJIIIT'"•• ;io

".,- .~t..A'o/.O~....O,.".COII .. 'AO

PLENARIO

Emenda subshtuhva - O caput do art 203 passará a ter a
seguinte redação.

Art. 203 - São partes legítimas para propor eçãc direta

de controle de constitucionahdade

EUENDA MODrrrCI\TIVA

JUSTIFICATIVA

Não se afeiçoa à mulher técnica jurídica a expressão "a

çUo de inconsti tucionahdade"
A doutrina e a jur í.eprudênc i.e , de há muito, ao reconhecer

que a representação por inconsti tucionahdade ~ ação e drre ta , denom,!

nando-a de ação direta de controle de ccnet i tucionalidade
Afinal, o que se controla é a ccns t Ltucaona Li dade e não a

inconstitucionalidade. Resguardando-se o que é ccnat í.tucacnat , decla

ra-se a inconstitucionalidade dos textos que afrontam a Constituição

r.r TcnO/.un"'.Açio ___,

EMENDA lP12857-9 "'O'
liJ I p;~';';.-'L..-..Q..till.IdJ'..ill!Q...Çonstitl.!J.ll1..lL8.S0R1Jl3.8L..D.EM.T_C5"- ~ 'L..J
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EMeNDA f.lDDItICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 328, Inciso I

",-- ..nOIJ""f.....~iO-----------___,

No monentu en que se exercita o aprimoramento democrá

ti co no texto constitucional, com a supressão de termo assemelha-
do constante no artigo 4Sl, inciso I, da Constituição vigente, que
deu fundamentação para a expedição do decreto 1 164171, que expro

priou o patrimônio fundiário das Unidades Federativas da Amazônia,

p~r nova redação de seu correspondente artigo 52, inciso I do pr,E,
jeto de Constituição, não tem cabimento a permanência de tal mot L.
vaçãn

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica o caput do ar t 303 que passa a ter a seguinte redação.
"Art. 303 - A intervenção do Estado no domínio econômico e o monopo

lio far-se-ão quando relevante interesse coletivo exi-
giro

Tlue""l1lflO.~io

____ ,."'OIJU•• '.IOAÇio

JUSTIFICATIVA

f:J PLENARIO

p:r;;'~"~BJ

~?/~

Adita ao Inciso I a seguinte expressão' "assegurado às
instituições bancárias oflci-ais acesso a todos instrumentos de merc,!!
do financeiro".

NOVA REDAÇ'W: Art 328

I - A autorização para o funcion\mento das Instftuições
financeiras I bem como dos estabelecimentos de se
guro, previdência e capitalização, assegurado às
ms t í turções bancárias oficiais acesso a todos in.=?

trumentos de mercado financeiro.

Há necess rdade de que haja instrumento legal que impeça
as Institu~ções aancãr í a., de continuarem exercendo papel concentra

dor de renda, com a trans ferência de poupança das regiões com renda
inferior a média nacional para outras de maior desenvolvimento, como

hoje acontece especialmente com a rede privada no processo de capta

ção de depósito/aplicação de crédito

EMENDA lP12861-7
Deputado Constituinte ASDRUBAL DCNTES

P PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Há necessidade de formalizar em lei os requisi tos bus r

cos para a desigração da diretoria de todas insti tuições orfc rai s p~

r a se evitar o preenchimenlo desses cargos por pessoas mcapec í tucas
para o desempenho dessas funções

I .

II 
III - •

IV - Requis1tos para designação de membros da diretoria

do Banco Central do B.rasil, e der aí e instituições

financeiras oficiais, bem como seus impedimentos .!!.
pós o exer-cJc ro do cargo

Adita ao inciso IV a seguinte expressão "E demais í nst í turções fina.!!

ceiras oficiais."
Nova redação Art 328

DISPOSITIVOS EMENDADOS ART 328, ~NCISO IV

~ />IDortICATIVA EMENDA/SUPRESS I VAI AOI TIVA/MOD IF IeAT IVA

DISPOSITIVOS EIIENDAOOS Art 284 1 Paragraro umcc
JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS.

1) Suprimir o parágrafo 1" do Art
\Oa~ Disposições Transitórias;.

AI tere o § Um co do Artigo 284, que passa a ter a seguinte redação

Art 284
§ único _ As disponibilIdades de caixa da UnHio,serão

depositadas na Banco Central do Brasil. As
dos órgãos ou entidades do Poder Público F~

Há necessidade de se assegurar aos bancos oficiais o a
cesso a todos instrumentos de mercado r.ínancea ro disponíveis pelos ba.!!

cos privados, para perMitir, especialmente aos bancos regionais como
o BASA e o 8Na, o pleno desempenho de suas runções Atualmente esses
bancos têm dificuldades de captação de recursos e at.endrment.c do em
presariado e produtores dessas regiões menos desenvolvidas por não
disp~rem de acésso a diversos instru.mentos do mercado financeiro.

T1TuLO X

T1TuLO VIII

CAP1TuLO rrr

- üí.scoeações Transitorias

- Da Ordem Econômica e r ínance.i ra

- Do Sistema Financeiro Nacional

466, do Título X • ·1
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'uro
/ 1ltl

1lrn:.
çlo

--,

A sugestão de1.Xa espaço para a r rvre negoclar;;iio

entre patrões c empregados nos acordos co te mvoa, como Já

acontecendo.

Por outro lado. como e de s ab e nç a comum, sOllle.!!.

te através do trab./lll1o fi p os s Evc I gerar ma as r a c ue eas e o Rr.!!.

alI. Paio em desenvolvimento. não se pode dar o luXO de crab~

lhar menos. sob pena de se tornar cada vez ma r s pobre

5;'D;u
§';8fl1J

'UdfllP/~ft~'..lo/llllce....lo ,

"Art. 17 - 0; 0; •••••••

Ir _ À ASSCCIAÇÃo.

aJ-
o b)- mo será exigida autorJ.zação estateu. p9.ra t'.

~tl..'ldação i:e associações a de cccper-ràívee r
c)- é ved:-da a. J..n:',:eI'ferÔnc.:l.E. fio BFt:.3ao no :f'llnc.:.o

na-ente das eaeccãaçêce e cb.e ccojere tavae''

BI:E'mA ADITIVA
DIOFOSI~:;:VO :J~:EtD.'J)O· Art. 17 do Pro;;cto de COnstitlUÇ5:0

Dê-se, as alíneaale..l1, do ite:J lI, do Art. 17, ee-ta
redação:

AGA3SIZ A~EIJA

2) Incluir, no titulo VIII, Capitulo 111 _ Da Ordem E

conômica e Financelra~Sistema Financeiro Nacionai\artigo a ser nu-;;;.ê,
r.ado com a redação modificada do par.ágrafo lI;! do Art. 466,como segue

lia aplicação dos recursos destil'lados a operações de
créditos de fome .. to será efetuado através das instituições financei
ras oficiais". . -

o Texto emendado constitui norma permanente do funei,2
nementc do Sistema financeiro Nacional, não cabendo, portanto,sua

Iccãusãc nas .Disposições Transitórias Por outro lado, é dí.spenaã;

vek como inadequado tecnicamente para o texto constitucional a es
pecr rrcacêc de um dos ccnocncntes de um conjunto,como no caso do
aance do 8r<l511 em relação ao Sistema financeiro Oricial. No te»,
to su.gerldo, apesar da não exp Id c I taçãc daquele Banco, o mesmo ccnt í

nua c:ont~mpladQ por ser uma das instituições financeiras oficiais do
Pp:ís.

JUSTICATIVA

artlgos 301 e 397 - SUP.RIMIR INTEGRALMI:.NTf: •

'LUU""C~""$l."".c.~'nl' "l

E"r::":lA' J'C:JIPI:JATrlA
D:;:..TCSlTI11OE~3 ~A.DC: Ar";. 1,10

o Art. 410, :ltl.s'J". ~ -ee, e'- OU" "'1.!l;.cn b, ...ct ..... ~E.
ção:

Partmdo do :;trll!c:!pio de que cabe ao Estaê.o a;tcJ."1'
e esti.,...·mlar o f:OOllora.tivia-o, preceit1.udo nc Art. 304, atccvés
do seu llaró.,?'afo 22, xeccceaôe-se amplJ.1ll' ca gaz-entaas ;tre'r~S
tas no C..1:p!ttü.o dos DiroJ.tos Coletivos.

.JUSTIFICAÇAO:

EntendemOS que não deve ser lnaerlda no tex

to Constitucional a deflnl.ção de emp r e e e s nacionais por moc1.

vos ÕbVl0S.

1! que, por raaa s abrangência que possa ter a

definição dada. dificl.Imente se co ns e gua r a a a eenaee determin.!

das finah.dade.s e s pe c f f a e as buscadas.

Assim. na nossa opinião. a definlr;;io deve

constar. quando necessãrio, de Le a, ord1nâr1.a. de acordo COm ea

"Art. 'tIO - • • • •••••••••••
EMENDA ADJTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 118 s~ § 4g , letra f, do projeto de

consta tuíção ,

D BrL 115,~O~, § 42 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 118: .

da caso.
Sequer a Const1.tulç.io de Portugal e Eap.!!..

nha, a todo 1.nstante Lemb r-a d aa na coee e t ecance , expl1.citam

que seja "empresa nnca on a L'! ,

A d.1nâml.ca da st:l.v:l.d.:rde comercia.l no mundo

moderno não pode lJ.mltar a uma def1.nlç.ãa eens t a cucaona t - im,!!

tiivel por natureza -, o que e prõpr1.o o1a lel or011n8rla, tão

variável como as 'r e a La d ad e s econômlcas 40 nosso tempo.

A.I}ASSIZ AL:'"JID\

[=!ffi:~~~

Fi'~ã(ã?l

,.".--------,

at't1go 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

X- o saIiirLo do trabalho noturno será a up e'r a c r' ao do diurno ;

fl PLEN~RIO

1')0 sistema parlamentar de governo. n

-r..y..- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 4g '- .

.l .

bl •.•••••••••••••••••.•••.••.••.••••.•••••••..•....•.

c) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dl·················································· 1
e) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. _•••

A e:d.~:,.ci::>.. de prévia nlltorizaç:to co Co=..:;!:'c::~o
r.o.cional deve ee'tczãer-ec tC~'õ"á·. M t.z1.."'\!) nucãecrcc, ::,,::!.o
aeu ;t.ntrr..sJ.co risco à B!l1.Ú1c e J.nto!.rid..l.c :r!cJ.ca. rlc. :PO~l)~t;.
cão.

EMENDA lP12867-6
f'J

."... lIITP/'u'rl,tc.çip JUSTIFiCATIVA .JUSTIFICAÇÃO

:n~~A. i"ODIFI.... t!l:'rlA
DI3rC3ITIVO ::r"E:"DADo:- Art. 52

" Art. 52 - •••••••••••• , •• , , •••••

XI - .

§ 2~ - Aos 3:Jt'!.Üos, iunic:Crrios e Terr1tóri"'J, 01.
âoe t9rritÓr:.OS ce ..~.":l ~et".':.o:J por :,roJeto:3 de n.provcit"U';'lLo
h:C!!rico 0'01 de c,e}....ç5"o de enerEi~ r-ccac-w, é n':ce.:;tlX.::l.dn P<!rt:'oi
Ilt'ção nu. nrrec~d'1.ção (10 'taxes e tarif':<.s inoifenteFJ r-cbz-e o CO"1_

et'.TIO de~no. cncr,:;:La.."

A experiência resultante do ato adIcional de 1961 do texto pcs

sibllitanto o plebiscito, provocou o empenho do então Presid~nte da

República em ej.Im lnar o parlamentarismo, através de intensa propaganda

destinada a ressuscitar o presidencialismo imperial, que ainda vigora

no pais, e que tantos males vem causando ec povo brasileiro,sobretudo,

pelos impasses matd tucfcnaí.s que acarreta.

A presente emenda visa resguardar a Nação deste atropelo políticc..

zn ceneeees por d ema a a exagerado o perc::c::.!!.

tUl11 de canquencu por cento e. saaa s ti redução da hora para. qu~

renta e ca nec eu nu cos ,

'reas b c ne Ed c a c s pcd e-r a nm , qu Lç a , V1.r a acaE.

ce car fi a.meda a za dlmunu1.ção de emprego e delDlssio de funclan..!

rios. p-r a.nc xp a Lraen t;e em at1.vJ.dades nace a s a r a amen t e com serv.!,

ÇO$ noturnos, como, por exemplo. hosp1.tais. farmiiC1.as. h~

tihs etc.

Assim. lei ordlnar1.11. f1.xar8. o percentual e

a hora compatíve1.s com o grau de desenvolV1IDento do País.

art:Lgo 13 .

J- garant:t.a do direJ.to ao trabalho medJ.ante relação de empre

go com :LndcnJ.zação el'l dobro, inclusl.ve fundo de garant1a.

em caso de despe:d1da sem justa causa.

CARDOSO ALVESJUSTI:'ICAÇ'ÃO

nio é ;ju:Jto que c1otel';ir>nd,s 1'a.,:iõ':ls, n~!J.'-:"'''\.S :-5 ,-ti._

pobrccic1S, seJc..!:I. at.!nl;!.l1's !leIo i. pac-to acb:ler..tn2 .1::: pro" to::;
,::i-;m:':.e'Jcos. '\0 ~st:.do c"1..e rcc::Õ::lX'cil" Ol~ i'azer 1'C::;::'m·c~J.· o":. a ..
noo porv.:lr..~11ra oe'loionadoo, por ele llircta-ente ou 'por e'..~ca·~
concesBJ.C'.'1".:-iao,

~ :1 prindpio b=ISilm- ec DJ.rcito ~rlC n tocln. 1'38)0 • 0'
r r;pondom. j'J.S1n re'p~~ção ror ~\lCC a. pr'1tic .r.

EMENDA lP12871-4
f'J

.u...'.'e.~,.s1o/.... eo~",.o ,

PLI:NÃRIO
"' llllP/~... r.',e.u;.o

pry;.;;;SPJ
5L.o837J

r;r----------""."."",,.,",------------,
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ALiNEA "E" 03 ITEM I DO ARTIGO 12

Suprima-se a alínea "e" do item I do artigo 12.

PIZi'Á.1IC

AGASSIZ Ar':3IDA

artigo 13 •

'IOTo/l".I".e.~.o' __,

III _ estimular a livre iniciativa. promovendo a

distribuição da riqueza. do trabalho e dos meios de produção, a

fim de evitar todas as formas de agressão e exploração e garantir o

bem-estar e a qualidade de vida do POVOj

o preceito conb.do na aUnea mencionada confIita

com o estatuído no iteM IV do arb.go 264, pois envolve urna espécie

de tributo confiscatório sobre o lucro que a legislação ordinária

vier a definir como excessivo.

p. distribuição da Tiquela deve ser promovida atI'2,

vés da arrecadação dos trJ.butos e da aplicação dos recursos corres

pondentes Para isto existe o Imposto sobre rendas e proventos de

qualquer natureza, cUjas alíquotas são progressivas

o dispositivo questionado representara mais

forma de intervenção estatal nas atividades produtiVas, inibindo os

investimentos e desistimulando a criatividade.

Dê-se ao item lU do artigo 69 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM III DO ARTIGO 62

EMENDA lP12876-5
[J tONSHTUllHE tU\UOlb l\VILA
."... .u •••""e.~••'l.,.""Co~'••io "l

PLENi\RIO ASSEt~BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

fIYM~~/~u

trni~';J!D

CARDOSO ALVES

JUSTIFICAÇÃO:

Se a proposta de estabJ.ll.dnde for apr.2,

vada estaremos camJ.nhando, J.nexoravelmente, no rumo de aOlpla

estatização da economia no Brasil, p01S, com a estab'J.l1dadc.

o empTcsárJ.o przvado não poderá. e nem quererâ correr o r1SCO

de ter empregados estávcJ.s e, ass1m, l'lU1tOS deles reduz1rão

as SUas empresas. Estas empresas, então menores e com maJ.s a!:!.

tomação, oferecerão menos empregos e alguns fecharão suas po!,

tas e outros. que ~rialll abrir novas empresas, buscarão empre
gos para S:L.

Ass1m. a proposta aquJ. sugc:nda de :Lnd~

nizaçiío' em dobro e ma1S a criação de um seguro desempre:go pr!

t1CO e que contemple rendJ.mentos compatíveis por prazos razo!

veJ.s atcndorl.nm. na nossa opJ.núio, ao angust1an,te problema das

despod1das lnJustas que atualmente afetam a c.1asse trabalhad~

Ta.

SUPRESSÃO DAS ALINEAS !!:.' E.,.s e~.

xv - d1.lração de trabalho até quarenta c OJ.to horas seman.aJ.s. e

não excedente a oito horas dlãrlas, com lnterva10 p.o.ra Te

pouso e aU.entação;

PLENÂRIO

EMENDA lP12872-2
I!J

m-----------TU""/~U.TI"C.çio, _

A aCtl.ll1'.il.a.l;ão de dois c'.a-Cos pr.iv:?:t2voS de oofucc ci\':l2

~~n:~;: :~: ~:~~ j~{:::r~~s:~s:W.~dOS:tavcriVC:ls c
No e.rt.. 164 dn. ConstJ.i;l.~ção de 1934 essa pernissão era

aoce,surada CO!:1 clarezll, o que ;já não ocorreu nas Os.rtas de 1946
• 1967.

ttt1 direi toA ~~a;:a:~i~~e~e~~~~~n;;~;~t~;a~·:\;~~~::~~~:;~_
Cir-se-á, ie;.cl1rente, uma. injol5tJ.!;a praticada por !>l'o~J.s<Jlc.!""is
contrntadoD ·'Odiante- conc\'l:!'oo llÚ~)1ico e q'lC efetJ.'ln..:õ.ente Ir.-'a'J _

t<u!1 aerviç03 e.!J dl.ü,'lo lÍrena, sao '1\16 ostl:ljllO t'. tra.'I.:Jg"l'eftJ.:r r...or.-.::l
lelJOl ou llrJ.nc.Jpic ~or::!.l.

JUSTI~J:CAÇÃO

"Art. 87- .

I 
II = -
ri - de dois c::J.rCOs rr~v~ti....os de r.édico, exerci

doa por t:Éd).c o oi~1 ou:militar. "

EI.:3i:!>A. ADITr{A
DI3?OSITIVC B!3:-:JAIlO: Art.. 87

Acrescente-De, a.o Art. 87, o selrJJ.nte J. te':!.

EMENDA lP12868-4
[!J

f'l
r.r--------~- TUTO/~~ST"u:.Ç.o, __,
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JUSTIfICATIVA

Visamos proteger a atividade eccnômí.ce , tantoquan
to possível. da intervenção estatal, da! 'então nossa opção pelo 5U:
pressão da expressão "democratIzar a livre iniclabva ll •

Ao Estado incumbe estimular a iniciativa privada.
De outra parte, o~~mprego do termo "abolirJ' induz a existência de
um preccnce í to I pois parte do pressupo,sto que existe exploração e
agressão. Salvo melhor juízo, a elaboração da Ordem Constitucional
não pode escorar-se em dí.epcs.íções preconceituosas, principalmente
quando rcrnuâado contra o setbr que mais esForços tem dí spencfcc no
sentido da promoção do desenvolvimento e do progresso do País.

__ T~XT~/N"'''CAÇiO_-----_-------,

EMENDA ÂDITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 455

Inclua-se no Art. 455 do Projeto de Consbtuição,

o seguinte Parágrafo ümco-

Art 455.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, em vigor, Art. 4Q item
II, preceitua que as ilhas oceânicas são de propriedade da União

Nossa proposta visa a restaurar a tranqUilidade

tanto do Poder Público Municipal, quanto dos proprietários ou pos

suidores de terras em municípios sediados emilhas oceânicas costeiras.

lntencionamos, unicamente, a uni formidade da reda
ção. sem oferecer interpretações duvidosas, razão da inclusão do

IlHunic!pio ll no texto para excetuar de pertencer a União, as ilhas
oceânicas ou municípios costeiros

A Assembléia Nacional Constituinte não pode abs
ter-se de solucionar, definitivamente, tal situação

EMENDA lP12877-3 .."" ,
tJ CONSTITUINTE CL"UDIO ÁVILA

Parágrafo üruco - fica assegurada aos substitutos

das serventias extrajudiciais, na vacância, a e retavação , no cargo

de titular, desde que, investidos na forma da ÍeJ. 1 contem ate a

data da promulgação desta Constituição, maa s de dms anos de inves
tidura na ccndrção de substituto, na mesma serventia.

EMENDA lP12882-0 '".."' ~
f:J CONSTITUINTE CL~UDIO ÁVILA tJ!FL....·~

~..ôã[ã7J

JUSTIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM II 00 ARTlOO 56

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADO ARTIGO 350

Suprima-se integralmente o Artigo 350, do 'Projeto

de Constituição

JUSTIflCATIVA

A nossa atual ConstJ.tuição ao longo do tempo foi,

a medida do possível, procurando devoãver a sociedade, através de

emendas, seus direitos.

Não podemos omitir o que já preceitua o atual Art.

208, mas s rm aperfeiçoá-lo para que as serventias vejam na nova

Carta a concretização efetiva de um direito que já foi adqui r í do ,

O item II do Artigo 56 do projeto de constitulnção

passa te~ a seguinte redação

Art 56 ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••

I - .. ...•...••.• ..••.. .••.. . ...

II - as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas p.!

los Estados, exceto as que forem sede de Município,

JUSTIF'ICATIVA

v;~ ..·~
thj~~Jã!J

rr;;'~"OO~

flMi'~ãLã?J

r!Ft"~

flM1'o"!YJ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. INCISO XX 00 ARTIGO B

o inciso xx do ATtlgo 13, do Projeto de Consti

tuição, passa a ter a seguinte redação

XX _ Segurança e higiene do trabalho;

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' INCISO VII ARTIGO 347

Não acreditamos que a Constituição de 1967, teve a

intenção de Inscrever no domínio da União, bens situados em centros

urbanos, nas ilhas litorâneas, e integrantes do patrimônio dos es ta

dos, municípios e particulares, mas cabe-nos o dever de resgatar o

direito daqueles cidadãos brasileiros que vivem a intranquil1dade de

não ter o que já é seu.

Da forma como está a solução encontrada, apenas re...

passa da União para o Estado a questão das ilhas oceânicas, e certa

mente continuarão as di ficuldades para ti tulação de terras, coristl-

tuição de hipotecas, loteamentos sem mencionarmos os atritos entre o

Poder Publico Estadual e Municipal, portant.o, envidamos nossos esfor

\ ços no sentido da correção desta situação. -

JUSTIFICATIVA

O inciso VII que diz "controlar a qualidade do
meio ambiente, inclusive o do trabalho" é redundante, repetitivo

e indevido, pois já está atendido no inciso XXI, do artJ.go B

"üos Direitos soc rafe", a parte referente "LncLus Lva o do tra-

balho".

A 1n parte que diz "ccntrmar- a qualidade do
meio ambiente" bembém já foi atendida nos incisos VI e VII do

artigo 408, "00 MEIO AMBIENTE", que as seguram aos trabalhadores e

comunidades em geral a segurança e controle do meio ambiente

Suprima-se o Artigo 479 do Projeto de Consti-

Ao apresentarmos a presente emenda, o fazemos
convictos de que os professores tiras i tea.rcs , unanimemente, não

concordam com tal dispositivo

A condição de professor titular é feita excl~

sivamente por concurso público de provas e títulos, princípio
consagrado que não podemos modi ficar.

suprima-se integralmente o inciso VII do Artigo

)47, do ProJeto de Constituição

JUSTIF'lCATIVA

tuição.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 479

EMENDA lP12884-G ..''' -,
tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

r.r--;---..,.,.". .uN.lAI~/coultl1~/I".C~UI••i~ ..,tJ PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

tJ!F~'''OO~

~"ôã(ã7J

tGF~'OO~

(IMi"ôãzã7]

r::r=;;~"OO~

5'~ãf?J

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 360

O item !lI do Artigo 52 do Projeto de Cons t Ltua-,

ção, passa ter a seguinte redação.

Art. 52 ••••••••••• •••••••••• • •••••••••••••

Ao incluir como dever da família e da sociedade,

responde-se ao direJ.to de cada um à educação com a correspondente

responsabilidade de atendê-lo sem a exc Iusav rdade reccnhecada pa
ra o Estado no texto.

lU _ as ilhas fluviais e lacustres nas zonas li

mítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceâni

cas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados e Muni
cípios na data da promulgação desta ConsUtuiçl!io;

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ITEM !lI DO ARTIGO 52

Art 371 - A educação, direito de cada um, é de
ver da família, do Estado e da Sociedade.

O Art. 371 do Projeto de Constituição passa ter

a secumte redação

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 371

Supx:ima-se do Projeto de Constituição, o Artigo
360 e Parágrafo ün.í co ,

JUSTIFICAÇAO

D dispositivo cuja supressão e proposta fixa li
mite de participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos

planos de previdência das entidades fechadas, por eles patrocinadas,

estabelecendo a oer rdade na contribuição de empregados e empr eqa

dores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Da maneira como foi redigido, o texto at~nge in~

tituição de indiscutíveis prccõss tcs sociais, que integralizam b,!

nefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas

geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvol

vimento econômico e social.

Não é demais lembrar que na manutenção da prevf
dência complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões de tra

balhadores e dependentes associados, não é equitativo limita-la

apenas e de forma diferencial para aqueles l.f,gados ao Setor Púb1i
co. O Estado e suas empresas possuem a mesma necessidade de rete!!,

ção de mdO de obra especializada que o Setor Pr rvedo , o que jus

ti fica a fledbilidade na concessão de benefícios. Caberá a legislação ordi
nérre a regulamentação da matéria.

EMENDA lP12879-0tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVIA~AR

r.r----------TEXTOIJU."''';.;õO ---.,

EMENDA lP12880-3 '"'00 --,
[J CONSTITUINTE CLA.UDIO ÁVILA

EMENDA lP12881-1 '",.. ~__,
tJ CONSTITUINTE CLA.UDIO ÁVILA

Essa matéria já está inserida no contexto do art.!.

90 13 do Capítulo lI, "Dos Direitos Sociais", portanto e redun

dante, repetitiva e indevida, mesmo porque este assunto não é pa-

ra ser tratado na Carta Magna e sim em Lei urdmãrra , além do que

a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na

"pasta do t rebe.lho'", e não na "de Saúóe tl •

Entende o legislador que o direito do trabalhador

não pode ficar dividido entre dois Ministénos, além do que o ter

mo "saéoe Ocupacional", não vem atender aos interesses do traba

lhador brasileiro, pois o referido artigo viola a tradição nacio

nal e universal de que as relações e condições no trabalho são e

sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Minis_

tério da Saúde

As condições de trabalho é que vão determinar se

há riscos ou não à integridade física do trabalhador Quem cuida

dessa matéria no Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que

além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais direitos

do trabal~ador

Como pode a Fiscalização Federal na are a do tr~

balho, ficar dividida entre dois sumstér ios , ou pertencer ao Mi

nistério da Saúde'? E como ficariam as Negociações Coletivas

área de Segurança do trabalhador'?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou

seja. pratica a medicina preventiva, mas nos processos produtivos

e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fi§.
callzadora e normatizadora, em todos os segmentos' Engenharia de

Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias, salário, identi

ficação e duração do trabalho.
Se a fisca" lção permanece no Ministério do Tr.!

balho, de onde devem emanar; amas Regulamentadoras de prote-

ção e segurança ao trabalhado ica óbvia a necessidade de

nutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para
o Hinisterio da Saúde, onde provocaria conflito de jurisdição,

reais prejuízos à integridade física do trabalhador.

Essa é a tradição do direi to do trabalhador, co!!,

quis tada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de Pre-.

ve~ de Acidentes e está registrada nos anais da História do tra

baflÍador brasileiro. Portanto, o artigo que se pretende suprimir

não atende ao interesse nacional, nem se ajusta à atual Política

de Segurança do trabalhador As relações capital/trabalho são uni

versalmente pertinentes ao Hinisterio do Trabalho; é a OIT o Fórum

dessa matéria e. não a Organização Mundial da Saúde
O Sistema üo.ícc de Saúde é voltado à Saúde Pú

blica mas não deve intervir nos meios produtivos, pois aí o fator

principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes
de trabalho, que deve continuar sendo de responsabilidade única
do Ministerio do Trabalho.

Ao Ministério da Saúde ou Sistema ünrcc de Saú
de já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as endemías

que recrudescem a cada dia no pais Ha 3.000 Municípios sem médi

cos. Há portanto um grande trabalho de saúde pública a ser execu

tado Entregar-lhe também a Segurança e higiene do trabalho é

aumentar a carga, além daquela, realmente devida e ainda nos seus

pril"leiros passos; "O Brasil é um grande hospital", quando compa
rado com países desenvolvidos.

A OlT - Organização Internacional do Trabalho ,

sabiamente chama "Segurança e higiene do Trabalhou desconhecendo

o neologismo "Saúde Ocupacional" que só trará conflitos I com a

OMS - Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saú
de Pôb.l Ica ," com fins diversos e específicos -

Por essas e outras razões entendemos que cabe
ao Ministerio do Trabalho, a Segurança e higiene do Trabalho, ati
vidades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado

o pessoal que já soma i milhão de cipeiros (membrôs da CIPA)

20.000 Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50 000 Técnicos de

Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano pas-,
saco e oriunda do Senado Federal E, para concluIr, no ano de
1986, conforme divulgação dos dados oficiais da Previdência ::'0

cial , mais de 1 milhão de trabalhadores fJ.ca'ram acidentados dev.!.

do às condições inseguras das máquinas e eq~ipamentos, enquanto
apenas 7 000 (sete mil) trabalhadores foramJafastados temporaria
mente por doença do trablaho, o que demonstra que o problema bás.!,

co não é de medicina, mas de engenharia de Segurança, que visa a

eliminação de riscos nas maquinas e meio ambiente, atraves de

processos tecnológicos. Em 1972 o índice de acidentes do trabalho

no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%, de lá para cá
tem caído progressJlvametne e em 1966 foi de 4%, aproximadamen~e
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Dê-se ao inciso VIII, do Ar:t. 10, do Projeto de Con~

tituição elaborado pela Comissão de sãs teaet t s eeao , a seguinte
redação:

IIVlll - O direito de acesso em condições razoi

veis às daescobertas cientificas e inovações te,E,
nologicas r-e Ia t avas a vade , à saúde e à alime!!
t.eçãc dos seres humanos."

JUSTIFICATIVA

Nossa opção pelo terno "hlglenl:: l t:: pcJ.U tato de
que entendemos que na área do trabalho "saúde" não seria tão abran
gente Enquanto Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a H.!.
g1en é parte da medicina e aos diversos meios de conservar a Saúde.

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que
saúde A segurança e higiene do trabaiho como está na Constituição
em vigor é muito mais abrangente, completa, dinâmica e asaequra ao

trabalhador a eliminação dos riscos de ac rdent.es e doenças do tra
balho Como está colocado 'no Projeto de Constituição, ora em deba
te, houve um i e trcceeec do direito do trabalharlnr

I:J PLENARIO

ntN1IUl1/Cou'"llolollSco..'nio -,
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11 - cobertura e atendimento à reclusão, invalidez, velhice e
morte,

lI! - pensão por tempo de serviço e assistência à natermcace.
Art: Os órgãos de direção, ecnurustraçêo e fiscalização s.ê.

t-ão colegiados, conpcs tcs de forma paritária e tripartite, com re
presentação dos empregadores, dos empregados e do Governo.

Art. O orçamento da União ccnsrçnaré dotações especificas
em complementação ao Montante das contribuições dos empregadores e

dos empregados, de modo a garantir a total cobertura de custeio
dos planos de Previdência e Seguridade Social

Art. ~ assegurado a todos os cidadãos, sem discriminação
de Qualquer espécie. serviços médico-hospitalar, anbufatorIat , so
.eial e de reabilitação profissional.

Parágrafo único A assistência médico-hospitalar será pxeven
tiva e curativa

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Substi tua-se o § 12 do art 62, pelo seguinte:

JUSTIFICACR.O

"§ 12. O Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereadores, nos
crimes comuns e de responsabilidade, serão julgados pelos Tribunais
de Justiça dos Estados, exigindo-se prévio assentimento das Câmaras
Municipais quando se tratar de crime de responsabilidade"

r=;;~'~

(Ç/';ãmJ
CONSTITUINTE CARLOS CltIARELLI

A Previdência Social, sem embargo de recentes iniciativas .adE.
tadas pelo Governo, não chega a atender aos históricos reclamos de
seus beneficiários. Com efeito, o desperdicio de recursos em geral,

a ineficiência dos mecanismos de controle de qa s t.o s , o elevado mo!!
tante da divida das empresas, inclusive com retenção da contribui

ção dos empregados, têm feito com Que a perspectiva de um sistema
previdenciário justo e equânime para os trabalhadores da cidade e
do campo, seja, ainda, uma busca constante, de dificil consecução.

Está muito em voga e com justa razão, falar-se em seguridade
social, ideal a ser perseguido, pois, na verdade, o que terras hoje
é muito mais um sistema de seguro social que sobrevive das ccntxj ;
buí.ções diretas de seus beneficiários Por isso, a universalização da

Previdência Social é uma necessidade, que somente será obtida com
a refornulação de seu plano de custeio, para permitir a extensão
dos serviços e benefícios, igualitariamente, ou pelo menos de modo
aproximado, a todos os seqnent.cs da sociedade, A igualdade de tra
tamento entre o homem da cidade e do agro é medida que requer urgência

~ preciso, quem sabe, uma mudança total' da mentalidade a r ea
peito dos objetivos da Previdência Social, que, de resto, não tem

cumprido integralmente o seu destino de atendimento justo, humano,
oportuno e pronto, aos seus beneficiários, razão mesma de ser de
sua pr6pria existência.

Oe mais a mais, o trabalho e seu agente tel'! de ser protegido,
faça-se como subordinado ou autônomo, na agroindústria ou na mina0 I
para mais jovens ou menos jovens, na fábrica ou no recôndito domi_
ciliar

10xtft/'''''''',C.o.r;l:ft' ~
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EMENDA lP12893·5
I!J
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Justi rrceçac

lnclu.r-'"se no Titulo lI, Capitulo I, os seguintes di.2,
positivos: •

IIArt. Constitui atribuição do pai e da

mãe decidirem sobre o número pe filhos que des.ê.

jam ter, segundo os princ!pios 'de paternidade re~

ponsável.

Art. Em caso de adoção do planejamento

familiar, compete ao Estado colocar à daspos íção

da sociedade os recursos educacionais, técnicos e
cientificas recomendados pela medicina para O"

exercício desse direito."

A presente emenda tem por fam evitar que se impeçam

as inovações necessárias a industriahzação, no Brasil, das
inovações tecnológicas ali referidas em prejuízo de toda a PE.
puâeçãc Esta matér ra Já é suficientemente tratata no art. 12,

inciso XI, letra o, com a redação de emenda já apresentada,
adaptando a proteção às invenções tecnol6gicas e tornando-a
flexivel de acordo com as ca rcuns tâncfes conjunturais da poli
tica t ecncf õcaca , sem prejufzo do sistema moderno de propri.!:.
dade industrial, eficazmente elaborado e aplicado I:ltualmente
no pais.

EMENDA lP12890·1
I:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI
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O § j a constante do Projeto e que ora se propõe se.ia

substituído já trata da matéria, ao dispor que "os Prefeitos e os V~

readores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justi
ça". Entretanto, o dispositivo oferecido parece-nos incompleto,
medida em que não explicita os cr rnes de responsabilidade, nem tI:~ta

do Vice-prefeito, figura que deve merecer tratamento específico.
Por isso, entendemos que a Emenda ora proposta é' mais

completa e, por isso, deve ser adotada, como forma de melhor atender
aos reclamos dos interessados.

['JPLENARIO

EMENDÁ lP12886·2 """' -r-t

fJconStitulnte CARLOS CHIARÊLLI

I!J PLENARIO

EMENDA lP12887·1
f' CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

dação:

Justi ficação

~----__---_'uTft/'uo"•..._;ift

eu; 11t.c.t}l IX',IAM+' J'+-, vw"V\ u-J,WÇf, ..L 0
Acrescente-se~ 1.3:'~, com a seguinte rl!,

11§ 32. I:. assegurado ao consumidor e aos órgãos que o
representam poder de ação, legitimidade ativa, contra ab.!:!.

so de poder de Qualquer espécie e origem, sem necessidade

de outor~~,'tepod~~e~,. nos t~rmos e~ que .e lei dí.spueerJ''

EP;~'''~

fui~ãLFJ
nu.~'o/cow.. o1o/l""to ...lIl:o, ~

"b) São eleitores os brasileiros que, à data da

eleição, contém dezoito anos ou mais, alistados na forma
da lei.

§ 12 O alistamento e o voto são facultativos p.!
ra os brasileiros de ambos os sexcs ;"

JUSTIFlCATICA

5ubstJ.tua-se a alínea "be , do inciso I, do art 27,
pela seguinte:

A emenda tem por objetivo compatibilizar o texto acima
com o que dispõe o art. 54, segundo o qual, nos termos do inc!

50 XII, al.í.nea i() do prõprio proJeto, compete ã União "expãc
~ar diretamente ou mediante concessão ou permissão, a navega
ção aérea, aer~espacial e a, infra-estrutura aeroportu5ria.

Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em eE:,

pecial do Direito Constitucional e do Direito Administrativo,
as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes
órgãos do Poder Executivo que gerenciam as diferentes ativida

des concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fo.!
se o poder concedente para uma Simples ligação rodoviária en
tre dois municípios vizinhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida

de regida por acordos, convenções e protocolos, tanto multi

quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a aprov,!
ção das diretrizes e da paI!tica nacional de transportes que
caberâ ao Executivo por em prática sob a fiscalização do poder

Legislativo.

Substitua-se o art. 100, inciso XVI, alínea b), pelo seguinte:

b) aprovar as diretrizes e a política nacional de trans_

prtes.

EMENDA lP12894-3
_ ['J CONSTIT])INTE CllRLOS CHIA~ELLI

I-? PLENARIO
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Busca-se com a presente proposição garantia máxima para a pro
priedade familiar, ou seja, aquela gleba com dimensão equivalente
ao chamado módulo rural, capaz de garantir aos mewbros da unidade

familiar subsistência e progresso social e econômico, Trata-se da

propriedade com dimensão minima e que visa assegurar ao trabalhador
rural - pequeno produtor _, garantias máximas contra quaisquer eve!!

tos que possam prejudicar suas atividades agrícolàs, A proteção se
impõe como forma de garantia de produção de' alimentos de subsistên
cia. e, também, como forma de incremento dos ideais de uma reforma
agrária efetiva, que assegure terra em dimensões ideais para quem

nela trabalha.

O planejamento familiar constitui um dos temas mflls

polêmicos de quantos se discute atualmente, por envolver as
pectos diretamente ligados à própria vida. Dai a importância
do assunto e a necess tdade rle ser bem estudado pelos Co"c;tl
tuintes ~

Em nosso ecoe de entender, o número de fJ.lhos 'deve
ser objeto de decisão do casal, sem qualquer intervenção e~

terna" seja de entidades privadas, seja por parte do Estado

Entretanto, desde que seja adotado o planejamento f~

miliar, cabe ao Estado colocar a disposiçdo dos interessados
os recursos técnicos, ecucecfcnafs e cientificas necessários,
recomendados pela medicina.

IlArt. I:. insuscetrvel de penhora o imóvel rural de área Que

absorva toda força de trabalho da unidade familiar (agricultor e

.sua família), qerant índu-Jhes a subsistência e o progresso social
e econômico, incluida sua sede, racional e diretamente explorado
por quem nele resida e que não pessue outro imóvel rural."

JUSTIFICATIVA

_----------lCK'o/.un".... çio __7""""" __,
___ 1J'.,d. c,.uh.v< I

Incluam-se no Titulo VIlI, Capitulo I~seguintes disDositivosfU'
n-u<..nl~1::an-teú- $-f "?~~ .

EMENDA lP12891·9
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Acrescente-se ao art. 17, inciso IV, uma ali a "S",
com a seguinte redação:

"5) Compete a Justiça do Trabal o concili
ar e julgar os dí as Idí os individuais e coíe"tlvo-;

entre empregados e empregadores, incl~, ive os d~

correntes de acidentes do trabalho e, mediante lei,
outras controvérsias oriundas das relações de tri!,
balho 11

A inclusão da competência da Justiça do Trabalho pa
1'a julgar 05 dissídios decorrentes de acidentes do trabalho é
um imperativo dos dias atuais. Com efeito, acredita-se que a
competência constitucional decorre do fato de que antigamente
o seguro de acidentes do trabalho estava nas mãos das empre
sas privadas de seguros. posteriormente, com a estatizaçãode~

se seguro, não mais há razão para que permaneça a competência
da Justiça ücmun, vinculada aos Estados.

Ademais, é not6rio que a Justiça do Trabalho, além
de ser a competente para Jul\gar os dissídios -resul tantes de
acidentes de trabalho, e mais pronta e célebre em seus Julga
mentos, fato Que milita em favor dos trabalhadores, com vanta
gens também, para o pr6prio Estado. -

I!J PLENARIO :J-'~

EMENDA lP12888·9 """' ------,
E coneti tuinte CARLOS CHIARELLI

o instituto do voto obrigatório contém, em si mesmo,

uma contradição, se o projetarmos na perspectnve democratica •

A democracia supõe liberdade, espontaneidade, soberania da
consciência O voto obrigatório soa como uma democracia imp0.2,
ta à força, de cima para baixo. Se o instituto poderia ser

justificado em épocas anteriores, de afirmação do principio
da undver sa Lrdade do sufrágio, relativamente a uma sociedade
então com baixIssimo grau de organização da sociedade civil,
hoje perdeu sua razão de ser

2. O sufrágio facultativo é natural a uma sociedade
~ éivil cada dia mais organizada e consciente de seus direitos.

Sign1fica a maturidade de uma comunidade Que assume, de baixo
para cima, de dentro para fora, a consciência do voto, sem
precisar que uma determinação constitucional o empurre para a
urna.

Justificaçl:io

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

"Art. ~ assegurado a todos os brasileiros, sem discrimina-
ção de qualquer espécie, sistema de Previdência e Seguridade Soci
al, que unh~.ersalize os bene r.íc i.os , consubstanciado nos seguintes

princ!pios e 'direitos
I _ plano de custeio sustentado por ccnt r Ibuí.ções dos empregi!,

dos, ellpregBdores e do Governo, mediante craté r Ios que a lei ordi
nária definirá;

EMENDA lP12892·7
f'l
l'l

Justificação

. Não há na Cons,tituição vigente nenhum dispositivo c!,
paz de coibir abusos de poder dirigidos contra o contribuinte
e consumidor que, não raro, são 'vitimas de medidas que lhes
retira o poder aquisitivo do salário, Que lhes impõe cargatrl

butária insuportável e que, em contrapartida, deveria haver
ao menos a asseguração do direito de defesa.

Por isso. terna-se indispensável que õs cidadãos di~

ponham de meios eficazes de defesa contra tais práticas, a sl!,
rem asseguradas pelo poder estatal, como forma de afirmação

do valor maior da pessoa humana.

b contribuinte e consumidor necessita de meios que
estejam sempre dispon!veis, a fim de que se sinta garantido
contra poss!veis abusos dometidos contra seus direitos mais
rundamentais.
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Dê-se ao inciso IH do art. 270, a seguinte redação

RmLJA-SE: ÀSsDIõ

Parágrafo t\w:o - AselllJresas de cap1tal excluS1VCl1reOte braS1
Iene, sem vi."lCUlos econ&tncos ou eeeeeérace permanentes de qualquer natureza
em outras de caprtaj, estran;l'euo, a le1. assegurará:

a) excl\lS1vidade no acesso a crédJ.tos pjblicos subIJ~;

b) proteção teq::ornna àquelas que a le1 cc:ns1derar estratég1- ..

cee pera a defesa MC1cn31 ou para e desenvolVJ.Jrento tecnolég1CO;

c) preferência em 19ualdade de carl1ÇÕes, no fomec:unento de
bens e sezvaçes ao p:der pj'bl1co.

Art. J01 - Ehpresas Nac:l.Oná1S são as seaieeas no País, consta

tuídas na for.:l. da lCl., e ·classúJ.Cadas segundo o capJ.tal, em do1S grup:!s,

I - as de Cáp1.tal exclusJ.vamente bras11e1rO; e

II - as de Cáp1.tal susto, ou estrargeuo.

EMEHJA. KDIF'ICi\T.IVA HJ M'I'IGO 301

EMENDA JP12901-0
(l cctlSTI'OJINIE = ADOUO";;;.-IVE-lRA----------,J ~ ....".~
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Prc::lp::Dos detim~ clara e objet1va, S8ll deJ.:lcar nargBll àa
"interpretações" 1J!P3tnótlcas.

As 1I1l1'Uf\aC1.or.a1.s e e cap1.tal est.range1ro hcarão r'l1t.ldazrente

1dent1fu:ados. enquanto às enpresas bras1le1.ras f1cam assegurados os escassos
credites sul::5.chadQs, a pr;t.eçào tenp:>rárla e a prererêreaa (em 19"laldade der~1Ções) no fornecmento de bens e serviços ao Poder JudicJ.áno

Rac1.Or'.almente, sem xenofob1a nem ent::'egu15llD.o acumulo de vantagens indevidas foi um dos
principais fatores que criaram os famosos "marajás" que represen-

tam um atentado ã miséria de grande oarte do cavo brasileiro.
O que pretendenos ê evitar o acumulo dessas

vantagens que tem servido de várias manobras morais que fazem com

que o principio da gratificação pelo e-eercfcãe da função sej a dis

torcido.

"'úSTIFICAl"1\O

"Nenhuma vantagem decorrente do exercicio de
qualquer função, na adninistração direta ou

indireta, noderã ser integrada aos vencimen

tos a qualquer funcionário, por mais de uma

Vez. Toda a vez que houver erornocão de fun-
cionãrio que delermine vantagert em decorrên

cia do exercí.ctc da neva funcão, poderá o

mesmo optar por aquela que lhe (or mais con

veniente. Lei cC1\\'DleI'l.entar rf!9ulamentarã

presente disnositivo.

JUSTIFIC1\('XO

adntinistrac-ão diret<:l ou indireta, da união, es
tados fJU munic!nios, vigentes na data da nro"':

rnulgação da presente Constituicão, noderão ser

revistos nor lei que nade_rã di"inuir o valor 
dos neencs quando canstituirl:!M evidentes abu
sos.

paráqrafo secunde-vaca os efeitos da leqisla-

ção que dininuir venctnenees de valores abusi

vos, ou suas veneeerens , não nrevalecerã'nos e

feitos da coi ..a Julqada ou qualquer outra nedi

da anterior da qual decorreu a fixacão de eajs
vencimento .. ou vantmqena ,

MaraJás em wn pais em que o novo uasaa mi

séria e a quase totalidade do funcionalisno é mal remunerada

coisa inadmissivel quando elaboramos uma nova Constituicão car-a
o país.

Inclua-se onde couber:

Fó·,;....~

fIE!'~8®

:==J r=;;;;"oo~

) G;~~A;J

.~tM••'.'c.M"llo"u'•• M'nlo

EMENDA lP12896-0
tJ DEPUTADO SAMIR ACHOA

f'J PLENARIO

o Projeto de Constituição foi muito avaro na discip1l
nação do Imposto de Renda. Com efeito, nem mesmo a ressalva contida
no inciso IV do ar t 21 da Carta vigente, relativo à ajuda de custo e
às diárias pagas pelos cofres públicos, consta do inciso IIl, sob ex!!

me.
Isso se nos apresenta como incompreensível, face à n.,!!

tureza nitidamente indenizatória dessas vantagens, consoante se vê
dos dispositivos constantes da Lei nQ 1.711, de 1952, que aprovou
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

Podemos recorrer também à doutrina, valendo citar a I,!
çãc do eminente Themistoches Brandão Cavalcanti (Tratado de Direito

Administrativo, 3D Ed , Liv Freitas Bastos. vcã , IV, péqs , 273 e 275,

~.
liA diárIa reveste-se de caráter de indenização pelas

despesas de estada, como alimentação. pouso e outras

despesas impostas pelo seu deslocamento do lugar onde
reslde( •• ). Ajuda de custo é Incerü.aaçãc a1:.nbuida
ao funcionário para atender às despesas de viagem

nova instalação" ••

Desta forma, essas rubricas devem ficar imunes à inCil
dência do tributo instituído sobre rendimentos e proventos de qual

quer natureza.

llHI .: renda e proventos de qual.quer natureza, salvo
ajuda de custo e diárias pagas pelos cofres eúblicos na forma da lei".

r.r tlu.,.ust" ....,•• --,

r.-r- TtnO/.OOTm •• ob

EMENDA 11'12895-1
f'J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Inclua-se, onde couberJ"(&~I) c6..o~h.J...o JJ; d-c
-;,,'hJ.o ]I:

Acrescente-se ao a~rojeto de texto

constitucional, na parte relativa aos Direitos Pol1ticos, a
seguinte norma:

"são alistáveis como eleitores os mill

tares em geral, inclusive os integrantes das polícias Mil1t,!

res" r.r T1 1<\'. ''''' T1'....'1. --,

- o respe1.to aos valores naturalS, Úrw:::olunte à liberda-
de 1IrlJ.VJ.dual.

JU5TIFICAÇ'AO

A Carta politica ainda vigente dete!.

mina no § 20 de seu art 147, que são alistáveis como eleit~

res os militares, desde que oficiais, aspirantes a oficiais

querces-mar Inba , sub tenentes ou suboficiais, sargentos ou ,!
lunos das escolas militares de ensino superior para fOi'mação

de oficiais.

o texto constitucional, por consegui.!!

te, exclui dentre os cidadãos alistáveis os cabos e soldado

das três Forças Armadas e das Polícias Militares dos Estados

Não conseguimos vislumbrar qualquer r,!

zão que justl fique tal restrição, tão antidemocrática

e que exclui do processo elei to'tal milhares de cidadãos

que, pela lei maior, são considerados como de segunda
classe.

Particulamente no momento histórico em

que estamoS a viver, com a restau~ação das liberdades

democráticas e a elaboração de uma nova constituição,
atavés da Assembléia Nacional Constituinte, e fundame.!!

tal que o inalienável direito de alistamento eleitoral
assegurado a todos os demais cidadãos brasileiros no

gôzo dos direitos políticos - seja estendido aos cabos

e soldados das Forças Armadas e das polícias Mili tares

Nessa conformidade. poderão eles, também

participar da escolha de nossos dirigentes e rep'tese!2,
tantes legislativos nos vários níveis.

Na verdade, como já consignamos. não
se justifica, no atual momento da vida polítlca nac!.Q.

nal, Que as bravos cabos e soldados do Exército,da
Aeronáutica e das Poilcias !UH tares continuem margin,!

l1zados do processo Pol1t1co_eleitoral, devendo a eles,

sem exceção, ser assegurado o direito ao alistamento

eleitoral
Tal é o anel{) desta proposição que,

pór estar em plena sintonia com os prlncIpios democr.!
ticos. temos convicção merecerá o acolhimento da douta

comissão.

1. Dê-se ao:LnC1SO VIII, do Art. lO, do ProJeto de Const1tuJ.Ção ela1::g
rado pela ceecesêe de SJ.StematJ.Zaçâo, a segw.nte redação.

VIII - O due1.to de acesso, na forna da le1, às descobertas C1.eDtí.

eacas e inovaçÕeS tecnolÓgicas reãatnvas à VJ.da, à saÚde e à abmentaçâo dos

seres huMnos.

A presente en'eIlda t.em per f:lm antar que. se mpeçam as 1.IVJVaÇÕes IIg.

cessánas à inclustnal1Zação, no BraslJ, das J.nOvaQ5E!s tecnolÓgJ.Cas ah refer.!. 

das em preJuízo de to:la a p:>pUlação Esta maténa ]á é suzacaenteeence trata

da no art. lz,. inc1SO XI, letta "d", can a redação de emen::ta já apresentada

adaptan:lo a proteção às lIlvençOOS tecnolÓgJ.Cas e tornando-a flexível de acor

do can as cncunstâncl.aS cClnJuntura1S da politl.Ca tecnolÓg1ca, SEm preJuízo

do sJ.Stena rroderno de propr1edade J.ndustn.al, efJ.CaZmente elaborado e ap~ca

do atualmente no p:lÍ5

FMENDA SunSTITUTIVA

REDIJA-SE ASSIM O ART. 315

Art. 315 - As empresas de pequeno porte aSS:Lm de

"f.1.n1daem 1e1 receberão da Un.1.ão, qo I:stado e do Mun1cíp10, trata 

mento Juríd1co dJ,ferenc:Lado, de fortlla a .1.ncent.1.var sua cr1ação,

preservação e desenvolv1rnento através da e11m1nação, redução ou

S1mpl:Lf:Lcação de suas obr:Lgações adm1n:Lstrat:Lvas, tr:Lbutár:Las pre

v1denc:Lár1as e cred1tíc:Las.

JUSTIFICAÇÃO

trata-se de pcx1.to programiÍtJ.co do Part1do LJ.beml.

A ccmscJ.êncJ.a dos valores éeacce insere o irdJ.víduo em sua

socudade natural, lu.stónca e hurena permJ.tiJdo-lhe: e p1eM real.iza,;ão das P.2.
t:encia1..irh5e •

EMENDA 1P12902·8
(!J COD8tituinte Deputado~ OLIVEIRA

'U..',.,.T" ...oçI. ---,

EPreNOA ADITIVA

Acrescente-se, logo apÓs o IlIrt. 304, o segu1nte.

Art. Ao tur1smo, fator de desenvo1v1mento econô-

ID1CO e produto de exportlllçio, o Estado dest1nlllrá J.naent1.votl fJ.nlm

ce1ros, f:LSCIll1S e cred1tíc10S, proporc10nados a llger1,tes de .vlagelD,

transportadores e hoteleJ.ros.

Parágrafo dn1co - Â le1 d1sporá .sobre o apo10

estímulo ao cooperat1V1smo e outras formas de aS50C1at1V1smo.

JUSTIFICAC1D

Trata-se de pr9Porc10nar melhores e maul adequadas

cond1ções à s1tuação do turlsmo, que equivocadamente figurava (art.

394), no capítulo da educação e cultur8, !lem preju:tzo do eproveit§.

mento do apol.o e estímulo ao cooperat1.v1.smo, que consta do projeto

como § 21: do art. 304.

~IO
r.r .UfDf.U'...";.~.G

Inclua-se, onde couberl~ "]h.~~ 1+ohk~'e.-,:
J

liA união, os estados e ós municinios estabele-

cerão os seus quadros de fune!onãrios da admi
nistração direta e indireta, bem corno os venci
mentos e vantagens dos mesmos, semere por lei;

Paragrafo nriMeiro: Os venciMentos e Ilantaqens

I percebidos por todo e qualquer funcionário da

:Def1n1çâo de "tratamento d:Lferenc:Lado para a pe

quena at:Lv1dade empresar1al".

L1m1tação do relac10namento burocrático e tr~butá

r:Lo, com a cr1açâo de um Imposto t1nico para a Pequena Empresa, na
esfera dos mun1cip10S. .

Democrat1zação do s1stema bancár10, com a el:Lm:Ln.5!.

ção do ol.1.gopól:LO das "cartas patentes", de forma a possJ.b111tar

ao setor prcdutJ.vo se organJ.Zar da mane1ra ma1S conVen:Lente a
:Lnteresses creà1tic10S

Essas med:t.das estão cont1das no texto propos to
são sugestões v1ndas da Assoc1açâo Flum1nense da Pequena e Méd1a

Empresa (FLUPEME).

EI'lENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 318

A'rt. 316 - A Um.ão pode'rá p'romover a desa.prop'rlação 13a

propr1edade terr1.torial rural, medlante pagamento de justa 1ndeni

zação, f1.xada segundo 05 crJ.térios que a le1 estabelecer, ero títu-

loa espec1a1s da dív1da púb11ca, com cláusula de exatlll correção
lllOnetár1a, resgatáve15 no prazo deV1nte anos, em parcelas anuais
suceSS:Lvas, assegurada a sua aceitação. a qualquer tempo, COI)O

:eJ.o de pagamento até c1nquenta ~r cento d01mposto' terrJ.tor1al •C]l

ral e CeZQO ~gament~ do preço d. terras públicas.
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JUSTIFICATIVA

zcenda rrod3.ficativa do art. 231, do Capitulo v,

Do },inistêr:t.o ?úblico, do Titulo V

Dê-se ao a.:::t. 231, nova reeecêc , aditando-se-lhe um ,a.:::ágrafo·

§ - O Pxccwradcz- Geral da República perceberá vencamen eos ,ão in=!!

riores aos que perceberem, a quakquez- titulo, os }finlstros do

Supremo Tribunal reeerat ,

Os mer-Seos do foI.inistério Eúblico Estadual Já têm

suas vagas reservadas nos tribunais perante os quais atuam, dai par

que não será justo que, ainda v';nham a concorrer em idênticas condi
ções com o Ministério piíbU.co Federal. -

O objetivo da emenda é restabelecer a proporciona

lidade sistemática,' bem ecnc compatibilizá-la cem o próprio proJeto,

em face da que diSpÕe o § 19, do art. 447, do Titulo X, Das Dispasi
çôes Transitórias. -

Q'~;;':J

IS?J:';;;:]

fC;;;:J
fÇJ';Jã7l

EMENDA I-(ODIFICATIVA

DISPDSITIVO EME'j[;~DO • .lRT. 13

üê-s e a.seljUlnte r-edacão ao § 49 do art. 49:

" § 40 - A cr-i acâc , a 1ncorpor-acâc , a fusão e odes

~~:~~:~~~t~a~ec~~~~~r~~~~;so:~~=â~~~~,o~e~:~~~üi°d~
consulta prêvte , med'rante pl eb i sc r tc , às ncput e
cões dtre tanen te tnter-e s sadas , de aprovação das
Câmaras de Vereadores dos Hum cIp i cs afetados e se
darão por te r estadual. li

JUSTIFICACJtO

Estamos propondo que os requ í s t tos para cr-i acâo , lncorp,2.

ração. fusão e desmembramento de Hun tc'lp tcs , sejam e s tebe t ec tucs

pelos Estados ell suas respectivas ücns e t tureêes e não como prevê

o Projeto, ea lei complementar federal.

t evidente que uma leglslação federal de ap l tc acãc 19ual

a todos os Estados, não levarã em conta as dtfer-enees condicões e
xrs eenees nas drver-s í etcadas reglões do Pais. -

Asslm, obedec tdos os pr tnc Ip tus básicos, Já estabeleci

dos na Constituição Federal. caberã às Constituições Estaduais, de

fi ni r os r-equf s t tos para a emanei pação dos Munielpi os, atend i d;s

as peculiaridades de cada Estado.

PPLENARIO

EMENDA lP12910-9r DEPUTADO ZIZA VALADARES

PLENJl:RIO

EMENDA lP12909-5 ,..l.l:J CONSTITUINTE GENEBALDO CORR'-E~I::-A-';--------

fl7~~~"=:J

fu!~~7ã7l

pry;;'=:J

l5V:~--;:J

PLENJ{RIO

.U'... "'/to....../.u••••,.,&:i, ~

.uu... 'to., .. I.I'""tc., ..... _,

"'.,---------,
CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE

A emenda se destina a explicitar, quanto

Chefe do f'inistério l'LbUco, em nivel federal, a equiparação feita

entre os membros da instl.tuição e a magistratura, no art. 234 do

ProJeto.

Trata-se, portanto, de explic3.tar o que Já
acha impllcito no texto er-endado , a f1m de que não se dê margem

interpretações que ponham em dúvida, no tocante ao dirigente máximo

do l'-1nistério público, o principio da paridade, que o ProJeto cans!.

gra relati....anente aos integrantes da mesma.

f'J

EMENDA lP12907-9
l:J

tJ PLE>lARIO

EMENDA lP12906·1
['J CONSTITurNTE PAES DE ANDRADE

t da experJ.êenc18 d1ár18 a constatação de que proprl.
euéeaos de pequena d111lensão vavee, atualmente, numa sJ.tuaçâo d~

apreensão, J.magJ.nando-se alvo da pcaaa'baLadede de desapropr1a

ção, quando, na verdade, a Reforma lIgrárJ.a va se a mult1pllcação

de um número mal0r de pequenos e rrédJ.os proprietárJ.os, cabendo

ao Estado, consequentemente, arrparar e tranqu111zar os já ex1.S _
tentes. ( § 61 )

O texto proposto ~ra o :UUt do art. 318 e seus ean-
_ ,. MJSCtl: ~D

co primeJ.ros paragrafoB e a do que consta da ccnaea _
tUlçâo atual ( art. 161 e seus § § l

§ 12 - A le1- dJ.sporá sobre o volume anual ou per:lódico

da!5 esuaeêee d"9 títulos, suas característJ.cas, taxas dos juros.

prazo e cond1ções do resgate.

§ 2! - A desaproprJ.ação de que trata este art1.qo é da

cc.petênc1.a exetuewe da umêe e 11.m1.ta-se-á às áreas incluídas

nas zonas pr10r1.tár1Bs. f1xadas em decreto do Poder zxecueavc, só
eeeemee sobre propr1edades rura1.S cuja forma de exploração contrl!.

r1e o acima d1SPOlltO. conforme for estabelecido em lei.

13 1 - A .1nden1Zação e. títuloe somente serli fe:Lta qUlJn

do se tratar de latlnfúnd1o. como tal conceaeuaec em 1(>1., exce tua

:!.~S as benfe r toraes neceeedr.ras e éeeas , que serão sempre pagas em

dlnhe1ro.

~4!l - O Pres rdenee da RepúblIca poderá de Leqa r- as atr.!.

baçees para a desaproprlação de lmóvel" rura19""'ppr mt.e resae 50

cae i , sendo-lhe pmve t i.va a declaração de zonas prl0rltárJ.as

§5!! - Os proprJ.etárJ.os fJ.carão J.sentos dos impcscos

fede.r~J.s, es eeecaa,e e munac.rpe i.s que ancadee sobre a transferên
cae da proprJ.cdade eufea.te a desaproprJ.ação na forma deste art:1.

90.

§6!! - A leJ. determJ.nará a área mÍl1una eoeaxc da qual

é vedada a desaproprJ.ação de aeéveas ru'rea.s , para ezea.ec da Re

forma AgrárJ.a.

supr:Uaa.-se os artJ.qo9 319 320 321 322 323 324

JUSI1'IFIClICÀO

"ld.tO/~O.1S110/o:acO.'Ia.l" -,

,,,,, ....,,"...,---------
Inclua-se na Subseção rI - Disposiçõe~.6erais. da Seção

VIII, Do Processo Le;1islatlvo, do Cacítulo I~O' Le·;~s·latlvo,
qumtes cnacoat t ivcs

Art Será arqurveda a croccsrçãc que receber parecer pela

inconstitucionalidade ou contrário, no mérito, nas respectivas cceu s-,

sões competentes

o Inciso I do Art. 13 do projeto passa a t e r a seguIntf'
redação:

Fundo de garantia do tE'MPO de serv.ícc E' Lnden Lzaçâu ac

E'mprE"gado cespemdc , proporcional E' progressiva E'm relação ao tE'mpo

de serviço. devidas nas hipótE'sf'$ det In Lnas em IE'i

secses.ece-ee a red.ição das alíneas "d" e "e", do JllCl.SO XI do xee.
12

d) a expressão da aUV1dade J.ntelectual, artÍ5tJ.ca. c1.entífica e
eécuea, na fome da le1.,

e) aos autores de J.nventos .udustnal.S, prJ.V1.1ég1.ot~ pa

ra sua utJ.1u.ação, bem caoo a prqrJ.edade das marcas de U"dÚstna e o::méJ:-
ClO e a exclus1VJ.daé1e do t'iCIM c:::anercwl.

Art Será considerada aprovada a proposição que obtiver

parecer favorável das ccmtssêes a que for submetida.

Art Da cocr tcaçao do despacho da presidência sabre as

providências previstas nos artigos anteriores caberá recurso, para a

preciação da matéria pelo Plenário, se requerido Dor um terço dos mem
bras da Casa respectiva, no prazo de cinco sessões. -

JUSTIFICATIVA

A eatab í l Idade no empceqo , num país de população ee ínenteeent.e JO

vem como é o Brasil. se transformará, SE'. dúvida nenhuma, em f'stab!

lidade no desemprego para aqueles que não tivera. ainda a oportuni

dade de alcançar o mercado de trl:lbalho.

Supr~se as alíneas "f", "9", ''h'' e ":1.". Art, Será tida cama rejeitada a proposição para a QJal não

houve outra del1beraç~o, tendo perl'lanecido em pauta para votaç~o du
rante cinco sessões.

JUSTIFICAÇAD

EMENDA lP12911-7
iJ

DEPUTAOO FRANCISCO PINTO

PLENÁRIO

rr=:~'::J

rç;~~L;;;]
rUl0/.r~."r"oç;;.

Trata-Sé de garantU' a propnedade lJ'ldustnal. el:urunan:lo-se ~w

P'51.t1.VOS melhor reSUllldo:!l e caq:at1.b1.1J.:zados, e balllrrlo-so temas de leq1s
lação ordmána.

A matéria é, salvo melhor juízo, constitucional, pois
volve tambem as proposiçães de lnciiativa de outros poderes

O que se ~r,=wen(Je e ceixar =.;:. :lle""1árJ.o 1as Casas Le;;;::.s

1a-::l./as as grandes de-::isç~s e debates

EMENDA AO ARTIGO 360 DO -.&PROJETO DA CON5TITUIÇli.Q

SUPRIHA-SE O ARTIGO 360 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO

rr;;'""l
rç=;~~

JOAO REZEK

Parecewnos que a lIatéria objeto do artigo 360 e

seu parágrafo situa-se .elhor na le! ordinária, não se afeiçoan

do a natureza constitucionaL

No mérito poder-se-á arguir que ele atropela a Pr!

vidência supletiva. já e_ curso, se_ ressalvar, ao lIenos, os

casos pr~ existentes a prolllulgação da nova constituição. Alé.

disto. prejudica a .llhares de pessoas beneficiadas, inclusive ~

posentados .ediante este tipo de seguro socIaL

Depois de tantas anos de vigência de regiae CORlO o

atual, que favorece lIals de seis .Uh~es de contribuintes e suas

ra.rUas, alterar o critério que a todos beneficia é criar 50lu

çD:o elllbaraçosa q,ue nllo condiz co. 05 objetivos maiores de justi
ça sociaL Se o legislador COIllU. pode apreciar oportuna.ente o

assunto coa te.po _alar e .elhor conhecillento de seus porllmares,

nlo h4 porque sltu4-10 no rigor dos trabalhos da Asse.m,léla Con.!

tltuinte.
Este e.enda, a rigor. seria subscrita por lIIais de

seis aUMes de brasileiros. qUe poderão ser absurdamente preju

dicados se prevalecer _ norll. prevista no Projeto Constltuclo

nal.

P

EMENDA lP12912-5
['J Constituinte

PLE"IARIO

CONSTITUINTE GENEBALDO CQRRFA

r ...~/.~.t'.'c'çl.

/5/
Dê-~e ao art.4 a seguI.f'lte redação

I~J
Art. -:31'" - D Presidente da Repuol!ca é :) Chefe de Es

tado e o responsável pelo Poder Executivo. Sua autondade é exercid;
através do Conselho de HinI.stros.

Panágrafo único - Ao Presidente da República incum

be assegurar a unidade e a independência nacional, a integr idade do

territóno e O livre exercício das inst1.tuJ.ções.

EMENDA lP12908-7
fl
fl

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1987

Por outro lado, as sugestões ora apresentadas permitI.

rão a valorização do trabalho das Comissces Permanentes, que passarão

a ter poderes de caráter quas~ term1nativo no processo legislativc, 2:
br_gando uma atenção 'lIaior, não só dos parlamentares mas também c.a o

pinião pública, sobre seu funcionamento.

Alem disso, entendemos serem necessarios, no processo

, legislativo, meios que levem as Casas a decidir~m efetivamente as que.:!

tões, esvaziando as pautas que, em regra. tornam impraticável a ativ!

dade deliberativa dos plenários.

rr=;;;':J
rç;;;;+J

~
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12

04

Er"e"1da

12

12

04

A 8."Ienda proposta, mantendo a sistemática vigente
da composição do Trib~hal I'ederal de Recursos - equivalente, no Pro

jeto, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuiçã~

eqt1itativa das vagas, permitindo uma representatividad~ mais eq~ili

brada entre os segmentos que deverão 1ntegrar à Corte de Justiça:-

Destina-se, assim a preservar aatual proporciona-

lidade na distribuição de vagas, que sistemática e historicamente
tem d~monstrado ser a Mais adequada.

O delTlOns-trativo abaixo faz O coteJO entre o Proje
-to e a emenda sugerida: • -

JUSTIFICATIVA

Juiz Federal

Juizes locais e do DF

Advo,gados

E-enda rrpd1.=icativa da ai 1:"ea c do § 19 do art.

:04., ca S~ção lU, Do S'l..per1.or-::=:l..ounal de J!.1stJ.

-.:a, do Capítulo IV, Do Jcdic:l.á:io, do Título V ~

:;a Organiz:"ção dos Poderes e Sistema de Governo

Modifique-se, no art. 204, a redação da al:!:l'ea c, do § 1,9, adotando
se a segui"1te: --

"~ - um terço em partes iguais, en~re advogados, =embros do Ministé

rio Público Federal, merrbros do Min.istêrio ?:llilico Estadual o;
do Distrito Federal". •

r..t.I.r.,,,''''.~h._--__------_,

ror--'----- 'Uu..../co'" ..lo/•••c•• ,. .. o, ~

EMENDA lP12905-2
I!J CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

""F
~ local

MP do OF

02

02

04

04

04
JUSTIFICATIVA

Dê-se a segU1.nte redação ao art. 12, xv, alínea ":I"
do Projeto de Constituição'

"Art 12 - •
Ao M.t.m.stér3.a Público Federal, atualr.:ente, são r!!

servadas 04 (quatro) vagas no Tn.bunal Federal de Recursos. o ProJe

1:0 fixou estas vagas em apenas duas_ reservando as out:as duas para

o ~inistério Público (ics Estados. Ora, i-sso significa w::a quebra co

sis'tema, sem levar em conta que ao 'Ministério público Federal cabe

atuar perante o referido Tribunal.

Entre as diver5;as tem:at!vas de melhor definir, na

síntese de um artigo, o papel do Presidente da República no Parlamen
tarismo que se propêle para o 8rasil, entendo que a redação do dispo:

sit1vo proposto pelo Senador José Fogaça é boa, raz~o pela qual a:
submeto à consideraçiJo do Relator da Comissão de Sistematização,

forma da presente emenda,

XV - •

a _ A lei não poderá excluir da apreciação do Poder

Judiciário qualquer lesão de direito individual. Ela não poderá

proibir o exame dos fundamentos de qualquer ato, nem atribuuá

efeito definit1vo a ato ilegal"
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Inclua-se pnde couber) ~ T/.4,.ec T

JUSTIFlCAçno

Objetiva a presente acrescentar dispositivo const1t!!,
cional no capítulo dos direitos e garantJ.as ind!vidua.ts, o qual
certamente possibllitará uma apreciação, pelo Poder JlJdiciária,
mais acurada, h lesões a direitos individuais.

A nova redação certamente implicará numa obrigatori~

dade do exame dos litígios em todos os seus fundamentos de fato
e de direito, e mais, obstará com tal providência a possibil1d!
de de se atribuir efeitos deflnit!vos e danosos a atos Jleçais,
get'almente pnt1cados PQt [ulotldades administrativas, os quais
na maioria das vezes são exc lutdoa da apreciação do Poder Judi
c íãr í o , em razão da atual redação do art 153, § Ali, "in fine".

Art. Aos titulares dos orgãos do poder Executivo, do Poder Legislatl
'Ia e do Poder Judiciário não serão concedidos nenhum privilégio
de natureza individual, eouroaeencc-ee em direitos e deveres ao

cidadão comum.

partir do qumtc , em parcelas anuais sucessivas, assegurada sua
aceitação, a qualquer tempo do período, como meio de pagamento
de até c1.nQuenta por cento {50~} do imposto territánal rural e
como pagamento do preço de terras públicas.

§ 2 11 _ A desapropriação que trata este artigo, é

de competência exclusiva da União, e acdeta ser d~legada através
de ato do chefe do Governo.

§ )ll _ Os recesees devidos pelas propriedades ex
propriadas, serão, ob-rlgatoriámente, abatidos nos títulos da di
vida agrária, no ato de sua eerssão ,

JUSTIfICA.TIVA

Ao propormos, aUrn da et terecãe do "ceput" do
Art. 318, a alteração elll seus par.fgrafos, buscamos a apl1.caçilo •
daquele dispositivo.

EMENDA SUPRESSIVA

er';~~~~

fl;/;';7;;]

EMENDA MODIFICAtIVA

JUSTIFICATIVA: O nosso país convive hoje com as discrepãnClas forja
das no poder poder público, onde são at r rbu í das vantagens e ma.rs 'la!!

tagens, razendo dos seus titularelst' UfOa casta de privilégios, Que se
diferenciam em direitos e obrigações do cidadão comum, É preciso a...
cabar cce isso. A moralização se impõe para Que as instltuações te
nham credito nesse país. Alguns exemplos se rezem necessário, como
o pagamento de imposto de renda, que esses titulares não paqam como
o cldadão comum, aposentadoria difer"ncladas e assim por Uiante

) tç~;"'~
'-"-'''''''''"'-'-''''-'''-'''---''''''''---''''~-------~

PLENEtR;~u",a/c ....n.a/lu.c••"'Io_--_--~-'J f:!l7;~-;-~

EMENDA lP12913-3
tJ,... Constituinte JOI'O REZEK

JUSTIFlCl\ÇP,O

sucr Iea-se o disposto no art 31, §§ 2" e 32.

As normas contidas nos paragrafos 2g e 3g do art1go 31

do Projeto disciplinam a chamada "inconstitucionalidade por omi,!
sãc'' , divergentemente das regras enunciadas no art. 203, §§ 22,

311 e 411, que também regulam e de modo mais adequado

cee efeito, no art. 203 tal declaração de inconstitu
cionalidade é reservada ao Sucremo Tribunal r ederat , que poderá
assJnar prazo para o legIslador, ou suprir a omissão por uma res01!:!.

ção , No art. 31 qualquer juiz poderá fazê-lo, embora sua decisão
esteja sujeita a recurso ( sem efeito suspensivo) O1'a, isto co
derá provocar a multiplicação de decisões Judi~iais contraditó:
rlas ou discrepantes, que tumultuara'a o mundo jurídico, em ooncos
tio delicados quanto os de cefssêc do legislador ..

UM~;'~ ----:

fu/~~~

E:MENDA ADnIVA

DISPOSITIVOS E"tENDADQS ARTIGO 12 INCISO XI AL!NEA "J"
INCISO XIII ALtNEA "O·

Propomos a aã reraçãc no ítem I, do Art 310, visa!!
do o resguardo dos Interesses da União e "'I. Petrobrás, através da
elevação à norma constitucianaltEtodas as at.ívadades que integram
o monopólio do petróleo, instituIdo pela Lei 2004/53, ficando
assim, protegidos de enventuaí.s mudanças na lei ordinária

JUSTIfICATIVA

.:lê-se ao Hem I, do Art 310, a seguinte redação.

Art. 310 - •• •••••••• ••••••• •

I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o crceessg
mento do petróleo, sob QU<usquer de suas formas, inclusive a do gás
natural, bem como o seu transPorte e dos respectivos der Iveccs
marítimos ou em condutos

EMENDA lP12920-G .. -----,
tD cons t i tufnte JOJtO REZEK

p=;~~~.=:J

~/~;,~-~
----,

PLENARIO

r raos reénen-se os ar t s 13, 14, 15 e 16 do Pro~E:'J

Constituição em ar t s 13 e 14, com a seguinte redação:

I - segurança e medicina do trabalho;

II _ salário mínimo;

lU - salario do trabalho noturno, rnsa Iuhre , cer rçc
so e em horas extraordinárias superior à remuneração básica;

IV - .::.al!iriQ igual P.flI fOjl'1r;ões !dêntlc~s;

V - jornada máxima diána de 8 (oito) horas e sema/
nal de 48 (quarenta e oito) horas, salvo lei, convenção coletiva

ou acordo coletivo;

VI _ repOUSO remunerado nos domingos e feriados;

"Art. 11 - Aos assalariados são assegurados os segui!!
tes direitas, sem prejuízo dos regimes especificas de t rena lno ,
nas termos da lei:

W
\

EMENDA lP12917-G .._
tI Constituinte JOltO REZEK '-----------,

o
I
I
\

r:ry;;;;;:J

rr-n;'~aeJ

EMENDA MODIFICATIVA

fl PlENARIO

EMENDA lP12914·1
ê' CONSTITUINTE RONAlOO CARVALHO

DISPOSITIVO EMENDADO: letra.!!. do itell IV do ArL 27

A letra!!. do l.tem IV do Art 27 pas
sa a ter a seguinte redação:

letra!! - o mandato poderá ser im-
pugnado ante a Justiça Eleitoral, instrulda a ação com nr o-,
'Ias conclusivas de abuso do poder eccnõeuee , corrupção ou
fraude e transgressêJes eleitorais

VII - férias remuneradas,

VIU _ Iodenízeção com estabilidade ou fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço,

IX _ participação nos lucros, desvinculada dcs sal!
r rcs , fbada em convenções ou acordos coletIvos."

"ar t 14 - I: prolbido o t r atraIhc a mertcres de. 14 (quat.:~

ze) anos e o trabalho noturno, Ins e ruc re ou ce r Lqcan a menores de
la (dezoito) anos"

üê-se nova redação aos dHpositivos citados, acresce!!.
tando-se a expressão "prévia" antes de "Justa indenização·.

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XI -

J - por necessidade social, a Butoddade pública P2,

der ã determinar a imediata utilizaçao de oordS cll;'itíflo::as.
seguradas prévia e justa indenização.

JUSTIFICATIVA XIII - •••••••••••••••••••

oud... 'oa_...."u.o••,.,.. ,

d - os bens de produção são susceptíveis de desapro
priaçllo por necessidade ou utilidade publica ou por interesse s.!:
cia1, desde que necessária à execução de planos, programas e pr2
jetos de desenvolvimento social e eccnôeuec , sejam eles da União,
dos Estados ou dos Municípios, mediante prévia e justa Lndeo Lza
çãc em dinheiro".

A rim de se compatibilizar o Projeto de cons t Ltutçêc ,

para que o mesmo mantenha coerência entre seus dispositivos. há

necessidade de se incluir a qualificação de prévia às indenizações

citadas, conforme determina o art. 318 do Projeto

o dUpOSItlYO cuaa supressão ê proposta fixa hmi~e de parbclpaçao dos órgãos e
empresas es tatars no cus tere d'ls planos de crevrcênere das entidades fe-:~o!Idas ,
por eles patrccrnades , estabelecendo a par-t dade na ccnt r t bu r çâc de e
pregados e empregadores. estendendo a regra ã pr ev tdênc t a Par-Iementa

Trata-se de matéria dTsclpllnada tanto pe Ie lei 6 435, de 15.07.77,
e seu regulamento. Decreto n9 81 240 de 20 01 78. quanto peTa üe cre
to nQ 93 597. de 21.11.86. agora alterado pelo Decreto nQ 94.64B d
1407.87. por m t c r a e tva do próprio Poder Execu t r vc vr s ando aperfei
çoar os dlSPOSltlVOS nele cr-r adcs •

Não é demaIS lembrar que as contrHlldçães para a Prevldênci. Supleti
'Ia ofereclda por essas entidades ê determlnante atuarJal não podendo
Ser parltãr\a sob pena dI!! inviabllhar os planos oferecidos ou sobr
carregar o empl egado o gUl!! representa um retrocesso para as grandes
massaS desprotegldas ale. de ferir os anselOS de bem estar e seguran
ça futura da classe trabalhadora.

Atualmente exiStem no Branl 180 Entldades Fechadas de Prevldênch
Privada, mantlda pOI" cerca de 100 empresas, incorporando UlIIi contlnge
te de 7 1311hões de assoclados e seus dependentes. Este contlllgente,
petas suas cllrllcterhticlS SOClal$, constitui segmento destacado da
sociedade bras fleira que inegãvelmente contribui para A for,.ação da
opinião pública nacional.

Há que se observar ainda que, desde a Declaração dos D1
re tt.cs do Homem e do Cidad\\o de 1189, a tradição tem sido mantida,

onde a garantia da propriedade é a prévia e justa indenização.

]" Título ;- - .. -----·.. 'OI.u...·c>ç ••

....~~rtulo Ir SUPRIMA-SE O ART 360 E SEU PARAGRAFO aNtCO CA SEÇJlO 11
~ II CAPITULO II DO PROJETO DA CONSTITUINTE

JUSTIFICAÇ1\O

~_.-_--_.Ll .._'o=....,la""••~.,..""-------
PLENAAIO

EMENDA lP12921-4;r--
CONSTITUINTE JaMiL HApDAD

ção
Art. 318 - •••••••••••••••••••••••••

§ 1<;1; _ I!I in~enizaçãa <jas terras nuas se::â caga em
t!:ulos da dívida agrána, !esgatáveis no prazo de vinte a.,os, a

I: proposta, como avanço que não pode ser afastado, a
elevação da idade mínima para o trabalho sob a forma de emprego
para 14 (quatorze) anos, a participação nos lucros desvinculado
dos salarios, para que se torne possível a negociação coletiva
dos seus percentuais e ccncnçêes em cada caso concreto e a man!:!,
tenção da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas, admit.!,

da a sua redução pelos interessados.

E",::'-lOA o.tODIFIC1\TIVA

JU5TIFICAl;AD

Dê-se aos parágrafos do art. 318, a segL:..,,:e redi!

A estabilidade no emprego não é afastada da Consti/
tuí çãc , mas as condições para a sua objetivação e sua vincula

çêc com o Funda de GarantJ.a do Tempo de Serviço devem resultar
leis ordinárias, como é próprio.

A Constituição F'ederal deve ser uma garantia apenas de
direitos fundamentais, sem entrar ell detalhes ou incluir vantagens
que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes formais
próprias que são as leis, as convenções e os acordos coletivos
os acordos coletivos e os requfanentcs das eepresas ..

COIR esse objetivo, a proposta .antém os direitos que
são previstos no atual texto constItucional e, seguindo o exemplo
das Constituições modernas, incentiva a neqoctaçãc direta entre os
empregadores e sindicatos, como forma deecc rét.Ica para a fixação
das demais estipulações ao contexto do trabalho. "

Ao remeter para a lei 0l:d1nária a especificação de o~

tros direitos e a regulamentaçl!o dos direitos que declara, a Cons
t!tlJiç~o cumpre o seu papel de per_Itir a Melhoria da cond!ç:!o S!!
cia! do trabalhar, de modo dinâmico e coerente com a livre organi
zação sindical.

EMENDA lP12918-4
I'l CONSTITUINTE WAlO'R PUGLIESI

f'l Pl<'I<RIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17

Acrescente-se a letra!:!. ao i tem V do
Art 17

letra h - é livre a manifestação
de grupos de pressão, que será regulamentada por lei.

JUSTIFICATIVA

Esta atividade ê regulamentada e. le1
e. diversos países e J4 4! hora de oficializá-la no Srasll.

Esta Emenda visa institucionaliz.ar o

-lobby" ou grupets de pressão que procuram influenciar os re
presentantes do povo, no sentido de fazê-los votar segundo
os interesses que representam.

Foi reti1'ada a expressão "parlamentar-.

A impugnaç~o prevista nesta letra b
poderá ser de mandato p~rlamentar ou majoritário. -

Por que apenas o parlamentar? Por Que

Por esta Emenda não existe prazo pa
-ra a impugnação, ficando o culpado sempre ameaçado de ce r
der o mandato a Qualquer época

També- foi retirada a frase "no prazo
de seis meses ap6s a diplomaç:lliO". POr que o prazo? Pela re
daça:o atual, a obtenção de u_a prova conclusiva ecds os seis
meses de diplomaç~o, de nada valeria, assegurando ao culpa.
do a impun:'c!ade de seus atos delituosos

a d:scr iminaçllo1

EMENDA jp12915.0
tJ CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO

('l PLENÁRIO

",---------"..",.......,..
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JUSTIFICArAo

I.I - •• 0.0 ••• _ •• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••

"Art.188 - ••••••• 0.0 ••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••• 0.0 ••

~=~
1:Jl2J~a7ã7J

TITULO VI - CAPtTULO lI!

DAS FORÇAS ARMADAS

... UO-/"".LSSieI'...........io _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

Art. 246 - As Forças Armadas são instituições Na
cionais, organizadas com base na hIerarquia e na disciplina, de;
tro dos limites da LeI, para a defesa da Naçl!lo contra o Inimigo
ext;rno, e garantia dos poderes constitucionais.

§ 111 - Na regulação legal da estrutura das For
ças Armadas. caberão exclusivamente ao PresIdente da República~

COIlO seu comandante supreee , a ncmeaçãc , e a promoçAo dos ofi
c1ais de todas as Armas. • -

§ 211 - Constituirá crime. definIda em Lei. deso
bececer o militar a ordell emanada do PresIdente da República cu
de MInistra de Estado. ou fazer pronunciamento público sobre a
vida Política e as instituições do Pais

Propomos a alteração no Art. 97 do Projeto de
Constituição. reintroduzindo o sistema proporcional para a ele!
çAQ de Deputados Federais.

O sistema dIstrital misto. que consta no Projeto

de Constituição, 56 traz uma vantagem: a vInculação do represe!!.

tante acseu distrito eleitoral, e inúmeras desvantagens: a de
fraudar a vontade pol!t1ca das mInorias, acabar com o pluralis
mo poUtico, alé. de transformar o representante,pÕp~lar e;

advogado de interesses específicos do seu distrito.

Os argumentos em pr61 do voto distrital como for
11I1 de coIbir os abusos do poder eccnôefcc nas eleições n:lo pr~

cedee par que é be. mais fácil o dominio econômico num dIstrito
de que nuna região. Com o voto distrital, os preJu.dlcados são

os pequenos partidos e as mInorias, que não se representar'ipoll
tlcamente. -

tre cidadães maiores de dezoito anos e no exercício dos direi

tos políticos, por voto direto, secreto e proporcional, em cada
Estado. Territõrio e no DIstrito Federal.

pr~~;;~~

[Çj'~ãZã7J

Sl.(:lr.ill'tEla-Sf'-: do Projeto de Constituição, os Art!
gos 162 e 163, juntamente com seus paragrafQ.s e incisos.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Estamos propondo a supressão do texto Constlt!:!,
cional, do "Conselho da aecõbrtca», por entenderacs que
função está conflitando com as atribuições do Congresso Naci!!
nal, e que a denominação de Conselho da República, apesar de

ter sua estrutura ampliada, não passa do atual CSN _ Conselho
de Segurança Nacional.

presas públicas, às Sociedades de aecncera MIsta e às Fundações

Públlcas benefícios privilégios ou subvenções. Dispensável le!!!,

brar que estas instituições geram beneficios que contribuem p!.
ra a Co_unidade de prestaç1'Jes de serviços, e que se mantivermos

o Artigo que ora estamos suprimindo, certamente estaremos impo.!

sibiliando o runcfonanento das Fundações Universitárias e o.,!!

tras Fundações em áreas essenciais onde a presença do setor P.Q.
blico I! por todos conhecida como prioritárla~

Art.. - Os Contratos de exploração e prospecção de petról-eo ou g~

ses naturais no terrltório nac rcnat , por empresas de c ap i t a I
privado ou transnacional, ficam extintos.

Propomos a inclusão. nas disposiçi5es transitórias do novo texto
constitucional, de elimina.ção dos chamados "contratos de rIsco", que

em dez anos de existêncIa, não garantiram para o Brasil. a

transferência de tecnologia para o qual foram constituidos. Ressalta
se,ainda, que cabe à Petrobrás o monopólio estatal do Petróleo, em
todas às suas farmas.

EMENDA SUPRESSIVA

~~TU~~T~2~~D~:3pl!G;;5I-----------" C;:~:~

f.l PLENAR!O I fÇ/'~',;z;;J

~A lP12926-5 , .. ----,
~NSTlTUINTEWALDYR PUGt.IESI

PLENÁRIO

r;r---------- ·(U'IN=t'''c.çã.

r âcrescente-se nas disposições t rans í tõmas o sequmte dispOSltivo.,)
~d.<..- e:cu6.tt..'

r;r---------- TUTO/.".r,oeoçã~

pr;~~;itu~

rru-;·~~;;J

Título V - Capítulo IV - seção I

\
Titulo VI - Capítulo III

.-----TCUa"J.. ''''~ia ._

______ .~..._,C••' .. i.o/llllC... I • .Lo _

EMENDA (aditiva)

EMENDA (substitutiva)

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exeE.

cfcdc na respectiva entrãncia e integrar o Juiz o p:r;imeiro qui,!!

to da lista de antigtl.idade, salvo se não houver, com tais requ!
sitos, quem aceite o lugar vago, observados os critérios obJet!

vos de aferição estabelecidos em lei complementar;"

Dê-se ã letra "b" do inciso 11 do art .188 a segu1.nl:le redação

Busca a presente emenda, alá de melhorar a redação da
altnea, criar mais um obstáculo ao carreirismo, dimunuindo a l!!,_

ta entre os colegas no momento da proaoção por merecimento,
que fortalece a-idéia de eaeeeí.ea,

Tal como ora proposta a redação da allnea "b-, torna-se
desnecessário o texto da allnea "c", na verdade matêria mais
própria de lei complementar.

Inclua-se, após o art.247, um dispositivo con a sequ i nce redacão

"Art. - O cidadão brasilei;o, ao ser enca j adc nas Fo!,
ças Armadas, prestará Juramento ã constltuição e aos poderes con~

tituldos. "

JUSTIFlCAçXO

Hão nos i sequer posslul Id.ittr que nossos constituintes 1e91t1ml
mente eleitos pelo voto do povo br as í l e tr-c • sobretudo dos trabalhl~
dores desejem pnvi~los des sa conquista.

Impõe-se pois por absolut. lncompatfbilidade I supressão do art. 360
• seu Parígrafo IJnlco do Projeto dll..Constl)uinte apresentado pela C~
IIllssão de Sistematização.

flI PLENARIO

EMENDA lP12923-1 J.l: CONSTITUINTE JAMIL ~D; '---------,

JUSTIFICATIVA

,JUSTIFICATIVA

Ao propormos a alteração na estrutura dos atuais

,TRT, com a nova denominação de Tribunal Estadual do Trabalho, e

• respectiva ellminação dos Juízes Vogais na Justiça do Trabalho,

na parte alusiva ao TST e TRT. estamos aplicando a definição de
seus membros e forma de noeeaçãe ,

A Constituição é a lei maior. Prestam-lhe Juramento de

fidelidade as altas autoridades Judiciárias, os membros do Leqi~

lativo, os chefes do Executivo. As Forças Armadas, às quais i,!!
curnbe a defesa desses poderes, devem prestar o mesmo juramento ,
feito esse quando o jovem neles se engaJa.

O compromisso de fidelidade aos poderes constituídos está
dentro das finalidades das Forças Arll'adas.

pr;~~'~~

fui"~;;t;J

Ao propormos a at teraçãc do capitulo lI! do Títu
lo VI do Projeto de ConstituIçiJo, estamos procurando rceme e- éo;
uma céss rea t r ad.í çãn inaugurada na cons t Ltu rção de lB!H, que

consIste na "tutela" exercida pelas sorçes nr aade s , sobre as
Ins t í turções ~úblicas, COl'!O se essas fos~~~ espécie de 1='0

der moderador, "Apesar de parecer -,;.rJ.J~.-jÚrÍdic:a a cer.íruçêc d;

Que as Forças Armadas são ~as da defesa da Nação contra o
Inimigo externo, representa princípio da melhor tradIção demo
crática. Ressalta-se ainda, a sançao das rígidas normas de hi~

rarqulas e disciplinas que devem prevalecer nas corporações mi
t í taees , além de considrnr crIme a de aebedaêncLa , pelo milita;'

de ordem do Presidente da República ou de Ministro de Estado,

além de pronunciamento:; públicos sobre a vida política e as ins
tituições do Pais -

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 317 do projeto de ConstituIção a s-,!
guinte redação:

Art. 317 - O uso do imõvel rural cor=esporode a una
obrigação social.

Parágrafo único - A propriedade rural corresponde
a obrigação social quando. simultaneamente:

a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e pr!.

serva o meio ambiente,

ro) observa as disposições legais que regulam as r!,
!ações de trabalho e de produção e não .otiva

conflitos ou disputas pela posse ou do.inioi

d) não excede a área máxima prevista como limite

regional i

e) respeIta os direitos elas populações indígenas
que vive_ nas suas imediações.

EMENDA lP12932·0 .._
l:J CONSTITUINTE WALDYR PUGLIES-I-----------,

"'---------"""."""~,.,----------,

pr~'~~;~

f:RI'~'ãmJ

Prpomos a alteração no Art. 318 do ,m.t.Qprojeto, v!
sando uma definição clara da desapropriação de terras. Não se co!!.
cebe que em nosso paIs, grandes extensões de terras fiquem impro

dutivas ou tnexctcrcc cs, c;u~n:"o tantos brasileiros carecee de tra

palha e melhores condiç!5es sociais. Dessa forma. initos se a espe-,
culação agr!cola, e a terra para a -=:suprir sua obrigação social.

Art. 318 - Compete a União promover a reforma agr!
ria, pela desapropriação ou por interesse social. da propriedade

territorial rural, improdutiva ou que permaneça inexplorada dura~

te 03 (três) anos consecutivos, independente de indenização •

,JUSTIFICATIVA

te redação:

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se Art 318 do projeto de ccns t í turção a segui~

cr';;~

f:D"7;;;;J

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição pela supressão dos dispositivos !:.
numerados acima, deve-se pala apresentação de definição das Forças
Armadas, contida em proposta de nossa autoria, que deixamos inclu
sa no Art. 246, e .aI~ _três parágrafos.

EMENDA SUBSTITUTIVA

ê xc.lus-c-se do projeto de constitui:;ão, no -ítulo VI,

Capítulo lII, os rlrbgos 247, § único, 248 §§ li! e 2'2, ~,250 e
251, que dispõem sobre as Forças Armadas. "..:....-t

EMENDA lP12928-1
(!J CONSTITUINTE WALDYR PUGL;;;I

fC;:~;~

rç;~~W

F7~~;'~

rrw"~WJ
...... 1..''''' ....10/'_...10 -,

.....~,........,.~, .....,,--------,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

o § únIco e suas alíneas-do Art 214, passa a ter
a seguInte redação.

Art. 214 - •••••••••••••••••••

§ único - Os membros dos Tribunais Estaduais do
Trabalho se rãc-

a) - dez magistrados, esccnuccs cor cromoçêc ,de
JuIzes do trabalho, por antiguIdade;

b) - cinco advogados, eleitos pelo Conselho Sec _
clonal da Ordem dos Advogados do Brasil do respectivo Estadoj

c) - doIs membros do HinIstérIo Público, eleitos'
dentre os procuradores do trabalho do respectivo Estado.

f'J PLENARIO

f'J PLENMIO

JUSTIFICATIVA
suor íea-se do Prcjeto de ccns c í tufcêc , o § )~,

do Artigo 303, renumerando os deaa.l s-

JUSTIFICATIVA

Propomos a supressão do parágrafo terceiro do A!.
tlgo 303 do Projeto de Constituição, visando a garantir às E,m.

r.r T(I<TO/"""TOncoçLo' _

Dê-se ao A~t1go 97 do Projeto de Constituição I a

seguinte redação:

Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até qu~

trocentos e oitenta esete representantes do povo. eleitos de~

A alteração que propomos, em plenário. no projeto

de Constituição, na parte da Pol!tica Agdcola t visando. princi

palmente a alteração da definição de "funç~o social-, para "obr,!
gaç:lo social", ulla vez que "funçio social", não avança ea dire 
çAo a apllcação de urla Reforllla Agrária que atenda aos anseios dos

trabalhador;s rurais com a efetivação do assentamento e. terras

desapropriadas. A redação que propomos, garantirá que a terra S!

r ja destinada a produção rural, evitando as grandes áreas desabit,!
das que funcionam como "gancho" de especulação latifundiária.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. - A iniciativa das emendas constitucionaIs

~~~'~~

rrRi~ffil

(=Ç~~~~

1:Jü'~ffiJ
r~t... ""l/~••W1io/.U.~•• ' ..io _,

Art. 90 - ••••• ••••••• ••••• • ••••••••••

§ üruccv- A revisão de proventos de que trata o

"in fine" do presente artigo, sera ef!
tuada com base na totalidade da remun.!
ração, IneIusIve das gratificaçaes e

vantagens permanentes, devida e pe rce

bida pelo servidor, em atividade, de
igual categoria funcional e posicion,!

mento.

No Art. 90 do Projeto de Constituição sere acrescido o

paragrafo único. que passa a ter a seguinte redação

O Art. 91 do Pr-ojeto de Consti tuição sera eeresercc c
parágrafo único, que passa a ter a seguinte redação'

JUSTIFICATI'VA:

Art. 91 - ••.•••••••••
§ ürucc _ A regalia de que se trata sere extensi

va aos pensionistas beneficiárias dos

servidores cujos óbitos ocorreram antes
da promulgação desta constituição.

tJ PlENARIO

r PlENARIO

Trata-se de mérito indiscutível A legislação vigente

deixa os familiares do servidor falecido penalizados duplamente.

Aléll da ausência do ente querido, a sua pensão (calculada se.

as vantagens regulamentares inerentes ao cargo que vinha exerceo
do) fica substancialmente reduzida -

A nova redação apresentada através da presente emenda,"
corrige a ralha existente no texto atual e devolve a milhares de

famUias brasileiras direito lIquido e certo que vem sendo rec.ta
mado ao longo dos últimos 20 anos. -

'EMENDA lP12937-1 .....
PJ CONSTITUINTE JOS~ rINOCO -----------,

(EMENDA lP1293G·2
(!J CONSTItUINTE JOSE TINOCO-

Art. A coordenação da polItica de habitação,será
definida em Lei Complementar. [e criada. )

§ 112 - As políticas e projetos haoitacionais se
r ãa implementados pelo Município de forma descentralizada,cabe-;:;

do o controle direto da aplicação dos recursos à população,atri
vés de suas Entidades

§ 12 - O direito de usucapião urbano não será re
conhecido ao nes-se ocssumor mais de uma vez. -

§ 2(;1 - Ao ser proposta ação de us ...cec.íãc arbeno ,

ficarão suspensas e proibidas quaisquer ações re!vlndlcatorias
ou processuais sobre o illlóvel usucapiado

Art. O poder público, respeitado o dispositivo
do Art. anterior pode oeaeprcprrar Lndve Ls urbanos para fins de.
interesse social nectarrte o pagamento de indenização, em títu
los da dívida pública re;gatávelsem 20 anos. -

§ 1; - Essa indenização será fixada até o montan
te cadastral do imóvel para fins' t;lbutários. descontada a val~
rização decorrente de investimentos públlcos. -

§ 2Q - Por interesse social entende-se a necess í

dade do illóvel para programas de moradia popular. para instaI;

çãc de infraestJ:utura. de equipamentos sociais ~ de transporte;
coletivos.

DA POL!TICA HABITACIONAL'

Art. - Cabe ap poder públ1co municipal exigir
que o proprietário do solo urbano ocioso ou sub-utilizado' pro

mova seu adequado aproveitamento sob pena de submeter-se à
tributaçllo progressiva em relação ao tempo e à extensão da pro
es reoeee, sujeitar~se ~ desapropriação por interesse social 0-;;
ao parcelamento e edificação compulsórios.

Art. No exerctere dos direitos urbanos, todo ci
dad30 que, não sendo proprietário urbano, detiver a posse na~

contestada, por três anos, de terraspúbl1cas ou privadas, cuja
lIetrage. será dertnida pelo Poder Municipal até o lillllte de
trezentos metros quadrados, utllizando_a para sua moradia e de

SUB família, adqulrir-lhe-à o domínio, independente de Justo tI
tu lo e boa U. -

S 20. - Os encargos mensais referentes a rlnancla
nentcs para compra ou construção da hebf taçâo , não excederão;
20" da 'renda familiar.

Art. Os !ndices de reajuste da amortização dos
encargos sobre os débitos de financiamento de im.d'leís, serão

reajustados anualmente, CO" base na média da variação salarial.

rer!

a R~

in!

rat!

! único ~ Depende de rat í r ícaçãc em

r~ndo popular as emendas que tendam a abolir a Federação,
publica e a Ordem Econõmica e Social

Art., - A revisão constitucional óepende da

c1ativa de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
ficada por referendo popular.

pertencem

TU'D/'"""'c-.çio ,

Dê-se ao titulo V I "DA ORGANIV\ÇAO DOS PODERES E

SISTEMA DE GOVERNO". CAPITULO I. SECA0 VIII. suasecno I _ DA

EMENDA A CQNSn,.urçj:lO - r a seguinte redação:

ArL - A Constituição sé pode ser revista por
uaa Assembléia Nacionai constituinte, eleita pelo povo, ãxc Ius í

vamente para essa finalidade. -

§ 1; - A Assembléia Nacional Constituinte será
composta de seiscentos representantes eleitos pelo povo. sendo

clrcunscr Içãc eleitoral a Nação. e funcionará sem limitação de
prazo

JUST.XFICATlVA

I .. Ao Presidente da República;

XI .. A um terço dos membros da Congresso
Nacional;

III _ A dois terços das nssembãé.tes Legls1~

Uvas das unidades da Federação,desde
que cada uma delas manifeste-se por
UlIl terço de seus eeebecs i

IV .. Ao conjunto de trinta mil cidadãos.

Art ... A ConstituiçDo 6 emendada pelo Congresso

Nacional, mediante voto dois terços. de seus membros, em dois
turnos.

Art. - Constitui emenda, a alteração de dispas!
Uvas da Cc'nstituição que permanece e~ vigor. A revisão constl
tucional c~nslste na substituição da vigente Constituição po;
outra

JUSTIFICATIVA:

PC";;;;;;=)
tSi"~o/Y7I

r,r----------lUtnl.l'''.llnuo;la _

r

E: preciso que essa revisão de proventos seja efetuada
com base na totaUdade da remuneração, inclusive das gratifica
ções, porque nenhum servidor aposentado, se hoje em atividade

estivesse, cuidaria de requerer sua aposentadoria por tempo de
serviço Os anos) se não estivesse em ccndrções de incorporar,

aos seus proventos, as gratificaçi5es e vantagen.s !!.Q.!!!!:!!!!!Q._
~ .! percentuais máximos

,EMENDA lP12938-9
tJ LOcrA BRAGA

P PLENARro

EMENDA lP12939-7
\:J -CONSTITUINTE MA; ROSENA;;;

Retirada pela autora.

Ao propormos este capítulo aditivo, na Ordem §.
conOmica e F'lncanceira, estamos lel]islando pela anI Iceçac de

uma questão que esU r tcendo relegadd a segundo olano. que é a

Questão Urbana e os Transportes. Sabemos que a maioria dos Cons
tituintes está preocupada com possiveis embates entre os Trab;
lhadores Rurais e a UDR. na parte Que trata da Reforma D,grári~

Enquanto isso, a Reforma Urbana. não está a merecer o acolhimen

to e a Inpcr tênc ra que lhe é devida. pevencs considerar que~
atualmente, a população urbana brasileira, ccrcesponoe acerca

de 751 do povc-Bras I Ledro , Dentro dos proximos trinta anos, ela
corresponderá aos 90%, aproxim'adamente 216 milhões de pessoas
no ano 2.020 r rata-se portanto, de arccurar-nos explicitar no
novo texto constitucional, condições de vida urbana condigna pa
ta mais de 120 míIhêcs de Brasileiros. -

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, deve-se ter presente que a degra
dação da vida urbana deriva da particular dinâmica de acumu

laçllo dos capitais imobiliários'das nossas c.ídadea. cs quais pr~

.ove. a retenção de áreas ocupadas bem como a renovação e/ou ex

pensão de outras áreas urbanas segundo seus exclusivos proP6s1
tos de lucros extraordinários. -

Oessa forma, acreditamos que nossa propositura
tenha no Plenário da Constituição, a devida acolhida.

Ao propormos a supressão da subseção ac ima, no

Projeto de Constltuição, com a inclusão de nossa proposta,basea
ec-ncs , preliminarmente no trabalho do emérito Professor Fábi~
Konder Comparato, em seu Projeto "Muda Brasil" _ Uma Constltu!
çllo para o Desenvolvimento üesccrãt.ícc _.

A atribuição de Congresso ConstituInte, ao parIa
sentares eleitos em 15 de novembro de 1966, demonstra a necei
sldade que a queatão de Emenda e Revisão ccoet reuctcnat , deve
ser regulada pela própria Constituição. Procuramos disciplinar
as roeeas de proceder as emendas, que são alterações em disposi
tivos do texto Constitucional, criando ~ rns t Lt.ufção da ratifl
cação popular, para emendas que v i see abolir a Feder~ção e a R;
pública e a Ordem Econômica e Social, p01S estes temas estão Ln

timamente ligados aos interesses populares. O Regimento Intern~

da ANC prevê. que um conjunto de 30 000 eleitores podem propor
emendas populares ao Projeto de Constituição, que estamos esc re
vendo,desde que apoiado por três Entidades representativas da

Socledade. Mantemos no Art. segundo da subseção, a iniciativa

de Emendas à Constituição poR213 das Assembleias Estaduais. des
de que cada uma delas, temham manifestção favorável de 1/3 d;

seus membros, dispositivo que estava no Projeto de Constituição.

Na parte da revisão Constitucional, ela só poderá ser rea ta por

uma ANC explicitamente convocada com essa finalidade. e compos
ta por seiscentos membros. Acreditamos que os ilustres pares na
Comissão de Sistematização, deve do apoiar nossa proposição, que

visa a deeccrat.Izar a SistemiJtização de emendas e revisão à
Consti tuição.

r,r----------TIZ"fa/."IT.lII:.OçiD ,

DOS DIREITOS URBANOS:

DAQUESTAO URBANA E TRANSPORTE

ncrescente-ae no ProJeto de Constituição, no Tít~

lo VIII "DA ORDEM ECCNOMICA E FINANCEIRA", o seguinte capítulo:

dePretende-se dnser-ar- no ancí.sc a pro~b1.ção, ao menor
dezoito anos, de trabalho per-a.gcso ,

JUSTIFICAÇão

"XXIII - Prol.bição de qualquer trabalho a menor de
llJ (catorze) anos e de trabalho noturno, '

insalubre e Jier.1.goso aos menores de 18

(dezoito anos. fi j

Dê-se ao aneãsc XXIII do artigo 13 do ProJeto de Constinução,
seguinte redação.

o parágrafo 32 do Art 349 do Projeto de Consbtuição passa a ter
a seguinte redação.

§ 32 - O Poder Público, através do comando ad-uru s t rat I
vo único, estabelecerá dr r e t r-Lzes que POSSibili:
tem uma efetiva subordinação das ações de saúde

prestadas pela rede hospitalar privada aos inte

resses maiores da população e cbjet avcs da polI
tlca nac rcnaj do setor

EMENDA lP12935-4r COOSTITUINTE JJSE TI,º",

f'J PLENAAIO
rY;;;;';~

f'Çi";à7ft?J
...uúlO/.-.da/lu~u'ÕO ,

[!J PlENARro

EMENDA lP12934-G
('J CONSTITUINTE WAlOVR PUGLIESI

___________ t~I.D/~u..".c.çia ,

FOê-~e a.o ,(.IIC..u.O XXI do a.!ttlgo 13, do Pltojeto de. Colt.5ti.tulçao J d

I gu.{.nte Itedaç.-ao·

Cremos que a med.1.da se 1.mpõe pela própria na-tur-e aa do tra

baâhc , combinada com o nível de amadurecimento do menor. Entendemo;,

as sam, como um dever a proteção proposta, poas o rl.SCO no trabalho
com inflamâvel.s. explosl.vos e. ele"tricidade (trabalhos pes-agcsos s~

gundo a legl.slação em vigor) é maior para um adolescente, que para
um trabalhador adulto.

Art. - Todo cidadão tem direito de vida urbana d!
gna, que não pode contrariar as exigências fundamentais de hab!

tecãc, transporte, saúde, lazer, cultura, saneamento públlco e

comunicações.
Art. O direito a condiçêles de vida urbana digna

condiciona o exercIcio do direito de propriedade ao interesse

social do uso dos im6veis urbanos e subordinado ao principio do
estado de necessidade.

DA PROPRIEDADE IHDBILIARIA URBANA:

Art. _ O direitó de propriedade territorial urbana
não pressupõe o direito de construir, que de~eriJ ser autorizado
pelo público municipal

Art. A desapropriação da casa dr6pria somante pod!

d ser feita e. caso de evidente ultllidade pública, mediante
integral e prlivla indenlzaçllo em dinheiro, cujo depdslto depen

der' tall'lbélll da i.15s:lo ~prov1s6rill da Qosse: :dQ.._be!ItV

JUSTIFICATIVA

Oa forma como está redigido o par.ágrafo 30. do Art. 349
lnviablliza a medicina privada como empresa. E todas as caracte
rístlcas conjunturais e estruturais do setor, torna-se di fieil~
sar numa estatlzação da medicIna no Brasil. -

Intervir ou expropriar estabelecimentos de Saúde detém,

como pré~condlção, uma mudança radical de todo o espectro de rela
ç15es sociais, econômicas e polItlcas no país. Em segunda iJ;lstãn:
eia. desapropriar a rede privada traria implicaçiles econômicas q..e
não passam pela realidade dos cofres públicos brasileiros. Se o

orçamento est1=ado para o setor ni!io tem condições imediatas para

reaparelhar a rede pública, que dirá para comprar estabeleeimen tos
privados.

O maIs sensato é disciplinar a atividade médico-hosplta

lar de pr~priedade Ru..liculat..aos ..o'-':JeUYos~'9oveTnamemãTs. -

EMENDA lP12940-1
l:J eoNSTITUINTE MAX ROSENMANN t0~'~;'=l

tsíi~~7ã!J
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JUSTIFICAçno

._.,----- .....~,......,,~...,...,--------

"XXI - A lei. Q.t.X4JLâ: lU c.Otr4,(,.ÇÕeA de. pJLeótaçã.o de tlta.balho

at..:.v1.dadel> Útlla.!ubJLe.s ou peJL.igoól1.6.

JUSTT FI CAçliO

E un4n.(.me c delll!.Jo de. que. nU1hum lJtl1bathad01l. e:teJI.ç.a óuaó a,t.t.v.l.dadeó

em c.ol1d-t.çõu adve.ltól1J ã: .!l.ut 4a.üde ou l!.xpo4..tO tI JU..4C.Olo. En.tlt.etanto,

.tnev.(.titvet que. al!jul1ó c'.(.dadãoó .tltaba.thellt Coam. e.letll..t.c-t.dade, l!.xploó.l.vo.!,

-I.n6lllltliive4 .C out1LoJ 4e.,t01l.eó que não pode.lLiio telt a. e.l.t.m.t.naçiio compl~

til e a.bóoluta. doó Jt.u.c.oll A.nlltZl1óe.C,06 li et..U.v-t.dade.

Oiante r!ÚlJO, c1 te..t, lUlI c.ada el1óO conch-eto, pJtec..wttJL4 de6.(.n.iJI. c.ont1L~

lU tecnológi.c.oó, 4.6 l!.ventuaLó. Um..c.taçõu de. jOJLI1a.da. e ac/têóc-lmaó ó!:
l4Ju..4.U a.dequadoll.

EMENDA lP12943-S ',,1..---------,1 r.r';:::-----'t: COOSTlTUINTE M.8Am FJWO] . C- õ<'l,.O_J

,.". .taT.N~I1"C.;b

EMENDA S,;BSyITUTIV'A AO INCISO IV DO /\RUGO 312.

Dê-se ao lnC1SO IV do art9 312. do ProJeto de. Const1.tuLção. a
segulnte redação:

"Art9 3n - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I1" - gratu1dade do easme piíblI.co. no prulIelro
grau.t bea COIXl, nos detaaa.s n!vels de Ln.!,

~~~~~~C~~~~~:ld:a~:C~~:~:~~ delllOnstrarem

o representante do povo não pode esquecer uma categoria emi
nentemente popular cemo o poeta de cordel e o repentista. hoje margina
l1zado porque não pode sequer registrat-se na Delegacia Regional do Tra=
bajno , nos Estados nordestinos, por não ser incluido·numa categoria
profissionai

O cantador repentista, o romanceiro popular e o aceta de ban
cada são os personagens que permanecem fiéis à cultura de uma região";"
o Nordeste. oferecendo uma das mais ricas contribuições à cultura na
cional. devendo ser preservados para continuarem representando as nos
sas tradições. A cr í eçãc de uma categoria própria para estes poetas
populares é pOl;' demais Justa, porque vai permitir que eles obtenham r.!!.
gistro e possam contar com todos os beneficios previdenciários e ou
tras vantagens.

EMENDA lP12947-8 .... ---,
['J CONSTITUINTE JOSE QUEIROt ,- I ~';;;:--=j

r;;;:;;;mzJ

ACilESCENl'E-sE o saxrrsre DISPOSITlVU\ 00 PROJETO DE CCt5TITUIÇÃO, CNDE

rojEERj ......A :.u~ 7Jf; etv Ú'---j2-f'4.lo I, d-s -;-;..~ rJ2C

Art. Além do iIrpcsto de transmissão causa roortis, a

propriedade 1Jrprc:d..1tiva herdada será taxada na razão direta de sua ac!!

rrulação na fanÍ.lia e 1nd!reta de sua produtividade, na forma da lei.

EMENDA lP12941·9 ...1,, ---,

[:J CCtlSTI'lWlrE AUW<J FlWrn I ('rOOâ"":J

~ PUNÀ!Uo I r;;~;AU

cr,;;~"~

®~
......""......,._, ...,,--------,

E preciso fixar a separação do dIreito de construir do direi

to de propriedade e as subordinar às diretrizes de planejamento urbano

formuladas pelo Poder Público.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Emenda ao Projeto de Constituição.

rocfue.-ee ond~ couber o seguinte artigo:

TíTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Ellenda ao Projeto de Constituição.

JUSTlFICAÇAO

"Art ••• _ Incut'lbe ao Poder Público'

TITULO VIU

DA ORDEM ECONOHICA E FINANCEIRA

CAPITULO I

DOS PRr~cIPIOS GERAIS, DA INTERVENÇ~O DO ESTADO,

00 REG mE :OE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONOHICA

"Art ...• - O direito de construir em área urbana estará sub

metido às ex rqê-ic í.es expressas nos planos urbanísticos e de desenvolvi
mento urbana "

tJPlENARIO

EMENDA lP12948-6
l:CONSTITUINTE JOSE QUEIROZ M'"

r.T---------- •••••,.~.T<.te.oçiQ,-----------_,rr=";;:~~

I:J&I';;W!J

Todos o. serv1ÇO!S têm um custo. malor quanto eethee for a qu,!
lidade do produto ofertado.

Se a educação e sratuita para uns. D preço dessa gratuidade e
repassado para outros. no easo atlnglndo a sOC1.edade Lnteira. 1nc1~sbte aqu!,
le. que não puderl.lll, por insuficiência de recursol. frequentar COleg1D algum.

Nãohá nenhumlmtlVO razoãvel que impeça a cobrança da prest.!
ção de servLçoa de enSLI10 supenor a penoas de. sufLcLente r.ê...~.

Rã por outro lado. todas as razões êtLcas a fazer ~ prev.àlecer
nessa :aatirl. o prlncípio aegundo o qual ao ElI,tadocabe assLstLr aos necesa1:,

eados. Sucede q\.e as UnLversidades Publicas gratu1tas. estão repletas
de estudantes bem nascic.os. enquanto o setor prLvado, onero!c. ;ecebe, em r:la.=.
or parte. a população es cudantn.L de. baLxa re~da que por eaacee obVL3S perdeu
a competlção pelas vagas das unLyers1dades publLcas

A presente emenda vua estabelecer Justiça soc1a1 em J:Lateria
de custo. educacLoMU no Pais.

.1VS'lX!'XC.l.çi.o

A ConstitulÇão vigente. nesse sentadc , e malS rea11sta ao tra
tar do assunto em seu artlgo 176.

Tal ccntra-seaso preclsa ser sanade nUlll.:l socI.edade que se pr.!

tende democrãtLca.

tJ PlEN"IO

EMENDA lP12944-3 ~ ~

t:CONSTITUINTE JOSt QUEIROZ

Emenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

,.".------ lC •••'''''.,,'''..;1.4

,.".- ,<•••"'./c......1.4'lule.....I. ~

r=P;;';'~'~

fÇ/~~7!lJPLENARIO

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

r.r------.~.d_/c •• '..l./I...Q..I •.to

Atendendo ao espírito de outras sugestões que aprese,!!

tei, o texto prcccstc visa desestim.1l.ar a propriedade ..iÇIrodutiva dos

"cal9iderados bens de ProdJçã-J. bem COITO inibir que a expectativa de una

bereoça, ccnàJza parte de nossa pop.1l.eção prcdJtiva ao 1m:lbllism. na E!3.

pec:tatlva de tm <qU!rhoarento fUblro.

EMENDA lP12942-7
(I

JUSTIFlCAÇ~O

JUSTIFICAÇAO

rr="'~;CJ

~;~JfiJ

EMENDA lP12949-4 ...\., ----,
fCONSHTUIUTE JOSE QUEIROZ

TITULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP1TULD III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

"Art •.• _ O ensino religioso, entendido como educação religio
sa e parte integrante da educação, é direito de todo cidadão e serã
garantido pelo Estado nas escolas.

Emenda ao projeto de constituição.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

r.T .UT.I."..."C.~iO,_--__------..,

JUSTIFICAÇAO

XI! - tutelar a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as
práticas que as coloquem sob risco de extinção ou sub
metam os animais à crueldade;

XIII - instituir o sistema nacional de gerenciamento de recur
50S hídricos. tendo como unidade básica a bacia hidro=
gráfica e integrando sistemas especificas de cada uni
dade da federação."

- -ranter os processos ecológicos essenciais e qa ran t Lr o
manejo ecológico das espécies e eceas í s tenas ,

Il - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do Pais e fiscalizar as ent rdadea dedicadas à
pesquisa e manipulação de mateual genético,

UI - promover a ordenação ecológica do solo e assegurar
recuperação de áreas degradadas;

IV - definir mediante lei. em todas as unidades da federa-
ção, espaços terrItoriais e seus coepcnentes a serem
especialmente protegidos vedado qualquer modo de util,!
zaçãc que comprometa a integridade dos at r rbutcs que
Justifiquem sua proteção;

- 1nstituir o Qet"enl:1amento costeiro. a fim de garantir
o desenvolvJ.hlento sustentado dos recursos naturais;

vI - estabelecer a monitor1zaç~o da qualidade ambiental, COlll
prioridade para â:reas criticas de polulçl!lo. mediante
redes de vigilância ecotoxicológica;

VII - controlar a produção. comercialização e emprego de té,E.
nicas, métodos e substãncias que comporte", riscos para
o meio ambiente e a qualidade de vida.

VIII - exigir. para a instalação de atividades potenc~almente

~~~s~~o~~~a~~od~~~r~~~:~.d~uj;i~v:~~~~~~e~e~~t'f~~t~r~;
audiências públicas.

IX _ garantir acesso livre. pleno e gratuito às informações
sobre a qualidade do meio ambiente,

- promover· a educação ambientai em todos os níveis de en
sino. -

XI - capaci tal' a comunidade para a proteção do meio ambien-
te e a conservação dos recursos naturais assegurada a
sua participação na questão e nas decisões das insti
tuições públicas relacionadas a mel.O ambiente;

N:Io é in tensão preservar toda a natureza como santuário into
cável. mas possibilitar que posta a serviço do homell brasileiro. e do
progresso da Humanidade COftlO UI:I todo, pela criaçllo consciente do seu
futuro, não seja entretanto depredada, destruída, morta. A natureza
1II0rta não serve ao homem. A utilização dos recursos naturais. inteli
gentemente realizada, deve subordinar_se aos princípios maiores de uma

~;~aa~u::~~ê~~I~:' d~mv1d: ~mi~~:~~~~~ ~~~n~m~~~rí~g~l~ã~u~r~~:l~~~ ~~:
gado - e. como todos sabemos. é ele revestido de rinitude, é degradá
vel e é perecivel.

E'~;~'~

f%H;:'MJ

EMENDA lP12946·0
tJCONSTITUINTE JOSE:. QUEIROZ>u",~

r-:::-::-.----- .<l......,IC~w ...~/I".<••" ..< ~

r:=&ARIO

"Art ••• - A lei disporá sobre as ncrmas cre ccnat ru.,

ção dos logradouros públicos. dos edifícios públ1.cos e dos particula-!

res de freQuênc1a aberta ao público e sobre as nor nes de fabricação
de veículos de transporte coletivo. be'm como sobre a aoao c açãc dos já

existentes, a fim de garantir que as pessoas portadoras de oe rfcfên.,
c La possam a eles ter acesso adequado."

A moradia é indispensável ao cidadão Cumpre ao Estado apli-
car planos para assegurar esse direi to a todos.

TlTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA S:~LJCAÇAO E CULTURA

"Art. •• - Os repentistas, poetas de cordel e poetas de ban
cada, serão reconhecidos na categoria profissional de :Joetas pepula::"
:es, sendo facultado o seu registrr. no 6rgão competente do Ministério
do Trabalho."

"Art ••• - Todo cidadão tem direito; para si e sua família,de

condições de vida urbana dignas, incluindo o acesso a uma Il'oradia com

condições mínimas de intimidade e segura""ça, ate.rdidos os serviços de
transporte coletivo. saneamento básico. educação. saúde, lazer e de

mais dispositivos indispensáveis, no contexto do desenvolvimento urba

no. e é dever do Estado assegurar as condições para que este direito
seja exercidO."

Emenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se onde coube-r o seguinte art1go
T!TULO VIII

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
CAP!TULO I

DOS PRINCIPIaS GERAIS. DA INTERVENÇAO 00 ESTADO,

DO REGIME OE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

Emenda ao Projeto de ConstI.tuição.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

E necessário estabelecer a obrigatoriedade de eeo r

das necessárias à superação das "barreiras arqultetdnlcas," para

concessão incondIcionada do direito de Ir ao deficiente fisico

r.--------- "d, "''''''".,'--------_

=-----_ ....C...../e<l .. ,••i.'.IJIc•• ,......

,.".--~-------"""'"''',.'''',--'------------

EMENOA ADITIVA:

Este artl.go, com seus parágrafos, Vl.sa a dois ob)etl.vos: pe~

m.iti.t:, sob condl.ções, a greve nos servJ.ços eSSenC1al.S e elevar o

custo da greve para ambas as partes.

S lo20 - A resolução da greve fi assunto das partes envolvl.das

no conflito, mediante mecanismos por elas estabelecl.dos, exceto

as questões de direito que serão submetidas ã Just1.ça do Trabalho,
na forma de dissídio coletlovo.

No que tange ao segundo ObJetivo, o artigo visa a deixar o
••Sllnto da greve nas mãos da. próprias pa.rtes. Estas poderão tel!.
tar a Justiça do Trabalho, mas fica claro que a ação do tribunal

é limitada às questões de direito e que o Juiz poderá fazer. vol 
tar o processo à. próprias partes para mais negociacão Como nio

se preve o pa;amento dos di~s parados, a greve se transt"orma numa

prova de força entre as partes. E só ocorrerá qnando fcr real..

mente necessárl.a e quando os empregados ind1.vl.dualmente ou atra

vés de a'Ssoc1.ações e sind1.C;tos organizarem fundos de greve. O

empresário, J.gualmente, procurará evitar a greve, pOloS, esta pode

lhe causar preJuízos de grande porte pela interrupção da produção

das vendas, ou mesmo, comprolnetimento de equipamento.

Art. - Aos trabalhadores assegura-se o direito do coRve!!.
cimento paci.fico e a formacão de fundos de sustentacão durante 11

paralisação. Ao. empresários assegura-se o direito do não paga

mento dos dias parados.
Art. - A lel. estabelecerá sistemát1.ca de deflagração :ia

greVe.

S 19 - A greve das cecesemaa prOf1.Sli1.0na1.S dos aerv rcca ea

eeacaar.s fl.ca sUJeita à manutenção de atnvadades mfmmaa de res 

ponsabilidade dos declarantes da greve e eujea.ece a sanções

caso de seeeuepeaaeneo, conforme disposto em 1e1.

Inclu~e,onde ccuber; no texto do Pro]eto de Const1tu1-

ção, os segu.l.n.tes artigos e seus parágrafos; "V--O 7/1.u.ec?r) d-o

C"f/toJ.o11--"
Art. - e reconhecido o d1.re1.to de greve.

No que tange ao pr1.IDel.ro obJetl.vo, é preC1.S0 reconhecer que

as greves nos setores bancárJ.o, eletrlocitárl.o, metrov1.árJ.l,?, pos

tal, etc., (apesar de hOJe pr01bidas), ocorrem em grande profusão

e, ao qUC! tudo indica, continuàrão ocorrendo. Impõe-se, poi:s~

uma sistemab.zação de ocorrência. A mais usual é a de se estab.t.

lecer, por lei, que os responsáveis pela greve (sindl.catos ou em

pregados) terão O dever de manter serviços mínimos. Casa contrá

rio, serão punidos com severas multas ou, até mesmo, responsab1.l!

dade civil e criminal.

S 30 - O JUiz relator, antes de submeter a greve e Julgamen"

to, il seu critério, devolverâ o impasse às próprias partes, toda

vez que considerar a questão insuficientemente tratada na fase de

negociação.



Ãssembléia NaCional Constituinte e 1347

§ 12_A escola deve tornar pass!vel o ensino rel.lg1o
50 de acordo com a conf í ssão religiosa dos pais e dos alunos -

§. za-ccnstLtut tal ensino disciplina dos horários
normais das escolas de 12 e 21:1 graus dos cursos supletivos

§ 39_0 credenciamento dos professores de ensino r~
1191050 deverá ser feito pela autoridade religiosa respectiva"

JUSTIFICAÇAO

Cada efdaôão ou g'tupos de cfdacãos goza de plena 11
berdade de abraçar pu deixar de abraçar uma rel1gHio e realizar os a":.
tos de culto, expressar livremente sua fé e divulgar sua doutrina con
tanto que nãc se firam os direitos de outros e o bem comum Tem o dr:
reito de nãc ser discrlmado em razão de sua crença ou de suas raaõee
religiosas ou filosóficas e do direito dec educar seus filhos de acordo
com esses principios

r-r------.~U'.'.f.O.'~.~~f.lIIC:...,.lo---------,
PLENIi.RIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

o 1nC1SO 11 do art.1qo 335 do Projeto passa 8 ter a se
gU.1nte redação:

"11 - contr.1bu1.ção facultat1.va dos tri!.
balhadores, no caso de opção pela l'ao cont"C'.1bu1.ção prevl.

ôencaãeae , o empregado não terá d1.re1to à ass1stênc1.a méd.!.

ca,assegurada a epceeneaeorae em suas vãeree formas."

JUSTIFICATiVA

O ProJeto veda aos membros do ninisté!:'::.o p§

blico o exercício da advocacia.

Esse exercIcio, no entanto, aeuatn-enee resul

ta de normas legais consencâneas com o direito constitucional em

vigor.

A lU2 dessas norma.s, os membros do !Unistêrio

públ1co da União incorporaraa ao seu patrimônio JurIdico a faculd~

de nelas assegurada .. -

e da tradição do direito constitucional bras,!

leiro - e da natureza não traumática da transição constitucional

em cur-se - a ressalva concernente a situações jurIdicas indiv,!

dua:l:s constltuldas segundo o ordenaMento jurIdico vigente ..

EMENDA lP12950·8
[!J CONSTITUINTE JOsl! QUEIRO~uTO~

tJ PLE"'~RIO
.~U"'.fCO~,.,J.ofIUIC.W"'''''

fl-'''~~CJ

f'%W~

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda ob je t ave melhorar, em mui t;c pouco (81) ,

o parco salár10 do trabalhador. tendo em V.15ta que este ganho não é
suf1C1ente para atender às suas mín3.mas necessidades e as de sua fa
míl1.8.

EMENDA lP1295G.7
l.:J CONSTITUINTE SIGHARINGA ;~';~S

Elllenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

TlTULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO UI

DA EDUCAÇAO E CULTURA

"Art.. _ A educação dará ênfase à igualdade jurí-

dica dos sexos. afirmará as caracterIar icas multlculturais e plurlé

tnicas do povo brasileiro e condenará o racismo e todas as roreas

de discriminação."

Reconhecendo de há muito tempo esse fato, o propós.1to do

Governo é elevar o salár10 mínimo dos CZ$ 1,969,92 aruea.s (equl.vale.n.

tes a US$ 44,40) para US$ 100 Ices 4.440 pelo cãmb10 atual) até
f1m do mandato do atual Pres1.dente.

o problema de l.nsufl.ciência do s~lário mín1.mo tem saec uma
preocupação permanente do Governo e está frequentemente em estudo.

ASS1m, esse cee juet e see i.a reaec por etapas para n50 gerar

problemas SOC1.al.s.

Não é de hoje que o nreese - Departamento rneeeamõ ace r de

Fstudos ESt.lt{~tLCOq e SÓC1.o-Econôm3.cos - pr_r:movp pe aqu r ea a

senmõc e tem demonstrado, à luz de sé r ao s e profundos estudos,

grande defasagem nos saLh":':Js do trabalhador em face da :!.nflação

Por essas ee eêee , a presente Emenda cbje eave tornar facul

re t i.va a contr1.bU1ção do t!:'abalhador para a Prev1.dênc.1a, podendo ele

optar per ela ou não, de acordo com o seu ante resse , hipótese em que

per-ceba r r a me i.s 8!); no seu -ri.nquadc salár10

arrenda MOcificativa do art. 231, do Capitulo V,

00 ~'in~stÉrio Público, do Título V

Dê-se ao art. 231, nova redação, adita'1do-se-lhe wn ra:ágrafo:

§ - O Procurador Geral da RepÚblica perceberá vencimentos não inf~

rior~s aos que perceberem, a qualquer títUlo, os )Iinistros d?
Supremo Tribunal Federal.

JUST IFrCAT IVA

A emenda se destina a explicitar, quanto
Chefe do !".J.nistêrio Público, em nIvel federal, a equiparação feita

entre os meI:bros da instituição e a magistratura, no art. 234 do
ProJeto.

Trata-se, flOrtanto, de explicitar o que jã.
acha impllcito no texto errendado, a fim de que não se dê margem a

interpretações que ponham em dúvida, no tocante ao dirigente máximo

do Ministério Público, o principio da pariêade, que o Projeto consa
gra relativamente aos integrantes do mesmo.

JUSTIFICAÇJl.O

E;';~"~

õ')2. 108M
CONSTITUINTE PAULO MARQUES

o Art. 200 da Constituição em vigor declara que as suas dis-

posições se aplicarão, no que couber, ao direito constitucional

legislado no Estado.

Foi uma redação feliz

Mas o art. 435 do Projeto quis ser mais expUcito, mandando

que, em seis meses, os Estados adate~ as suas à Constituição Fed!,

raI.
Diante da hipótese de vigorar a tese parlamentarista, é pr!!,

c1so declarar, em disposiçllo constitucional transitória, que os

Estados não estão obrigados a adotar essa forma de Go.... erno, clar.!

mente possivel a combinação parlamentarismo federal-presidencia_

lismo federal. numa organ1zaç~o federativa.

JUSTIFICACll:O

JUSTIFICACltO

n ••• não se obrigando a ,instituir o parlamentari.!
mo no plano estadual".

êcrescent.e-se ao art. 435 as seguintes expressões, antecedIdas de
uma vírgula:

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO MARQUES

Suprima-se o art. 494 das ürspcsfções Constitucionais trans.!,
tôrias.

A inexistência de uma remissão pretendida torna o mandamen

to absolutamente inócuo, ao referir-se a um monopólio que não es

clarece. Subtende-se, apenas, que pretende excluir do sistema es

tatal de exploração do petróleo as refinarias existentes no Pais,

a partir da lei n" 2 004, de 1.953.

Por hipótese, o autor da sugestão procurará corrigir essa
redação anômala.

Se não o fizer, seja pura e simplesmente suprimida.

A remissão feita, no art. 358 do Projeto, no art. 37, é total

mente improcedente, pois esse dispositivo, se refere princiPall'1en:

te ao funclonalismQ púbUco, em capitula próprio, que não o da pre
vidência sociaL -

Assinale_se que, no caso, o ônus da aposentadoria aer tence li
entidade empregatícia. mesmo que se trate de órgão da administra

ção direta ou indireta, federal, estadual ou municipal e não da
Previdência SociaL

JUSTIFICAC.1lD

Dê-se ao art 358 a seguinte redação:

"Art. 358 - É ..edada a eccmufacão de aposentadorias na arev toênc í a
ofic1al"

PLENÁRIO

EMENDA lP12957-5
I'l

[!J!i'~~"":J

fu;;:vm

Projeto ~

Juiz Federal 12 12

Juizes locais e dO" DF 12 12
Advogados O, O,

ProJeto ~

MPF 02 .O,
:4P local 02 O,
MP do DF O,

Ao M~nistério Público Federal, atualmente, são re
servadas 04 (quatro) vagas no .Tribunal Federal de Recursos. O pro);

to fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras duas par:;;:

o Ministério Público dos Estados. Ora, tese s-ign1=ica uma quebra do

sistema, sem levar em conta que ao Ministério Públ~co Federal cabe
atuar perante o referido Tribunal.

Os membros do Hinistério Público Estadual)á têm
suas vagas reservadas nos tr1bunais perante 05 quais atuam, daI por

que não será JUsto que ainda v~nham a concorrer ea idênticas condi:
ções com o Hinistér.io Público Federal.

O objetivo da emenda ê restabelecer a praporciona- l

lidade sistemática, bem corro compatibilizã-Ia com o próprio Projeto,

em face do que dispõe o § 19, do art. ~47, do TItulo X, Das Dispasi
çêee Transitórias.. -

• ...of' ... "<'~'O

seenda aditiva ao TituI~ D1S!losiç::~ Tra,!!I
sitórl.as -

Inclua-se} fJ't-\b {;~beA

Art. - Fica ressalvado o âire~to ao exercicio da advocac::.::t., pe

los membros do llinistÉrio Público C!ue esteJam inscritos'

na Ordem dos Advogados c1.o Brasil à data da [lromul.;=:.ção de:!

ta Constituição.

.~,d...ft.~,.'J.oJl""COM"';:O' --'

A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente

da composição do Tribunal Fedezral de Recursos - equivalente, no Pro

jeto, ao Superior TribÚnal de Justiça, visa a uma dis~ibUição eq~
tativa das vagas, permitindo wna representatividade mais equilibrada

entre os . -segmento.s que deverão integrar a ccxee de Justiça.

Destina-se, assim, a preservar a atual proporciona

lidade na distribuição de vagas, que sistemática e hi5toricamentet~
demonsotrado ser a mais adequada.

O demonstrativo abaixo. faz o cc eejc entre o pro)!!
to e a emenda sugerida:

Emenda mod~ficativa da alínea E do § 19 do art ..

204.., da S~ão 111, co Superior Tr~bu::"al de .ruse íçe,

do Capítulo IV, DO ';..1d~c~ãrio, do Tit...ll0 v, Da 0E.

ganização dos scder-es e sc.s cema de cevemo

Modifique-se, no art. 204, a red'ilção da alInea ~, do § 19, adotando
se a seguinte:

"s - um terço em partes i9u.ai!:!., entre advogados, membros do Minist§.

r1.O Público Federal, membro.s do !linJ,stéilo Público Estadual ou
'do Distrito Federal".. .

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP12955-9
l: SIGMARI""' '",XAS

EMENDA lP12954-1
(!J SIGMARINGA SEIXAS

lr;;~"~

PJ?d~'i@J

êmenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se onde couber o seguinte art1go:

JUSTIFICAÇJl.D

Inserindo na~ nova Constituição a obrIgação de proteger à crI
ança estaremos investindo para uma Sociedade melhor.

EMENDA lP12952-4
JCONSTITUINTE acsc QUEIROZ '.,0.

TtTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPlTULO lU

DA EOUCAÇAO E CULTURA

"Àrt. •. - O amparo técnico e financeiro dos poderes públi
cos somente poderá ser concedido a entidades eoucacrcnaí s de natureza
não lucrativa, desde que estas comprovem a reapllcação dos excedentes
do rendimento na melhoria do ensino e prestem contas da gestão contá
bil à comunidade e aos órgãos públicos competentes"

Procura-se dar a educação a ênfase na luta contra o
rac í sec e todas as formas de discriminação. afirmando as caracter!~

tlcas multiculturals e pluriétnicas do povo braslleiro

"Acreditamos na vIabilidade da proposta acima referida, uma
vez que, em formas diversas, ela está em vigor em paises com regimes
políticos tão diferentes como Argentina, Chlle. NIcarágua, Espanha.
Bélgica, Holanda, frança e Dinamarca Guardadas as de v idas propor-
ções e reconhecendo as di ferenças de realidade temos a certeza de que
a Sociedade Brasileira é capaz também de concretizá-la. 11

JUSTIfICAÇJl,O

Emenda ao ProJeto de constituição

Dê-se ao Art. 419 a seguinte redação

"Art. 419 _ E: dever do Estado e da sccreceoe proteger o menor.
sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, lingual
religião, origem, nascimento ou qualquer outra condição sua ou de fam!
lia, e assegurar-lhe os seguintes direitos

_ à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
habitação, à profissionalização e à convivência fami-
liar e comunitária;

II _ à assistência social, sendo ou não seus pais ou respon
sáveis ccnt r íbumres do sIstema previdênciario,

lI! _ à assistência especial, caso esteja em situação irregu-
lar, sem prejuízo da responsabilidade ci ....il ou penal
dos pais ou responsáveis;

§ lQ _ A lei regulará os casos de Internamento do menor in fr!.
tor, garantindo-lhe ampla defesa

§ 29 _ A lei punirá os atos de violência, abuso, opressão
exploração praticados contra o menor.

§ 39 _ A lei determinará a competência ~a UnUo, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Munic1pios na elabora~o e execução de pol!
ticas e programas destinados li assistência devi~a à gestante, li nutriz
e ao menor.- .

~ '.,"O{JUfT"'C'~.O

EMENDA lP12951-G
l:CONSTITUIN,;E JOSE QUEIROZ 'UTO.
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.ClfOllllmfM:41o-- ,

DO.incIso VII do Artigo lOO, passa a ser ~rt.fgo,com

a seguinte redação (' renumerando-se como couber):

Art... - A redjção das desigualdades econOmicas

regionais não poderá implicar restrições ao desenvolvimento dos est!,

dos mais evoluidos.

pr;:.:nM~

t7Ji{jr!!IJtJ PLENARIO

EMENDA lP12967·2,r CONSTITUINTE RICARDO IZAR-
r.r------ ...c~I.'loF.-= ...ulD ...,

I
ts ee outra erre-na (leve ser _relac.lonada com aquela po e este dISPOSItIVO transltó
rIO !or.,ar-se-lii aes eeceeseric , caso se~a aprovada a I!-ll~h..são deste novo Illlpostõ
do texto cOnS;I:~c.lonal en dIscussão

lO que ceve cccree-', POIS não se j us tr frca seja a trrbur ea aos "'1.unlcíploS competên
c Ia pari! InStl tUI r, e cobrar tr rburo sobre oli'eração _ã rden t sca-nerrte trlbutadõ
celc ascaee (1l"':;OSto sobre as operações relativas ã ci"culação de eercaccrras
prevIsto no artigo 272 do Projeto de ConstitUição). •

Oe fato, o Imp~s~o de competência estadual dc~e exetutr imposta identico instituí
do pelos I'lUnIC/~(as. ;f exe~p!o do ~ue ocorrera, seguT'::lC' o prõprlo 1l'roJeto, COm os
trtbutos fenera l s em relaçao aos es taduar s [ar t , 261, S 20).

Além dis to , não se JustIfIca !oobrecarregar-se, aInda ee ts , o contr-r bus nte ,
perspecrrve de novo Imposto e o consequente eueenrc da carga tnbutâna.

.~C"""cuasaWlva.D.U»- _,

PlENARIO

'[ S 3" • O Imposto de que trata o t eee 11 compete ao tlUnlcípio\da
situação do bem, I

S 40 • Cabe a lei camplement~r flUir as alfquotas miltlmas do '!!l
ces ec de que trata o I tem II deste õtrtigo "

ICOI't:lnuação da s<Jº=Hão de enenda supres srva e mod,flcatlva ao ar: ;:'; :2.73 do Pr~
: j et.o de cc ..s t etu I cac -

iI JUSTIFICATIVA -

I E da comp=,êncla dos Btados e do Distrito Federal (artIgo 272 e l-C se II [J a
InU'tt.lçaO do recos rc sobre as :l:leraçôes relativas ã cr ecu l ecjic de -e-caccr-ras

, .
r Ora.: eVIl:ientCl'lente, rãc Se jlJst'~tea que aos murllcíplOS seja ':arrbe::: a'a- ál.lída cO<!'
[ cereecra ;lara r ns t r tu r e cobrar ,gual t rrbutc correspondente ã l"1es-"" ':'ceraçâc -

, Co~ ef er to , o 'mp;sto de competênCda estadual deve exclurr u-ccs tc "'::;'1tICO Instl

i ;~~a~o~e~~~a~~~:~'~:~~' ~6~:~P~;}do que ocorre "" os tr,butos seca-a s e- rel~

! A(l~nals, rio se_J.Jst ~'ca que se sobrecarregue, amda raais , c ccnt; .. ':_ -re, sobre
t:oo a cresse Media, G.Je, Inquestlonavelmente. Já vem suportando u-... ::"~ga trlbuI"'.. das ears p",das , tende ~ VÔO" o seu ,.',,'do pode< aqu'm;.o -

Suprima-se,do § 3l;Z do art. 440. as expressões.

"obedecidas as ní.sccaações dos parágrafos 32 e
SQ do art. 49 desta Constilfuição".

CONSTITUI!JTE PAULO MARQUES

Fere o princípio tradicional da economia legislativa o exces
so de ritos para o cumprimento de uma determinação legal.

O"caput" do art. 44D e seus parágraFos chegam aos !'tInimos de

hlhes I na que tonge à competência e Constituição paritária da Cg,

.issão de Redivisão Territorial do Pais. para depois, numa verdade!
- ra superfetação I exigir que a proposição sIga outros trâmites ,qU8.!!.

do o pr.oblema seria diretamente solucionado pela aplicação dos pa
r~grafos 3Q e 50 do art. 49, que é disposição pereanente ,

Por outro lado. 0110 deixa de ser esdrúxulo o fato de tornar a
erIdcia de uma disposição transit6rla, Que é temporária, submetl
d~ a uma dispositivo permanente.

JUSTIFICAC~O

JUSTIFICATIVA

Os principIaS gerais q.Je regerem a busca do eQuiH 

brio econOlllléo entre as dl\tersas regU5es do PaIs, bãc de ser foraa_

das com a cautela que se illpõe à preservação do cesenvefvfeento dos

CONSTITUINTe: PAULO MARQUES

Acrescente-se ao art. 476, Disposições Constitucionais Trans.!,
tórlas, (I seguinte Item:

E/1ENDA ADITIVA

DispoSitivo Emendado. ArtIgo 301

.......
Acrescentar o segu Inte parâgrafo ao artigo 301. do Projeto de Constl tUlção:

"s . - Nenhum outro ClJncelto., ou critério discrimlnatôrio. será perml trdc para

:~;t~;~~~ :se~~~~:~e~:~;o~~ I;a~:~ :ii:I ~o~~;:~~: t~~ t~::~:Ci~~~~ tI t~'t
çao." - Estados mals evoluidos, se .. causar desestímulo de qulquer espécie

JUSTIF"ICATIVA

setor privado.

Art • .304 _ A repressão ao abuso do poder econô

mIco, caracterizado por domInio de lI.ercado e el1minaçilo de concor

rência, será definida em lei complementar, submetendo-se à sua di~

cipllna as empresas privadas e as do Estada.

aos mais evoluidos. Na verdade não se pode, em sã consciência, procu

rar equllibrio de uns, COIl base no desequi1lbio de outros.

redação:

S Segundo _ As empresas transnacIonals extrangel

ras apenas ser' outorgado tratamento restritivo, se no País de sua

orIgelll ou de sua sede houver idênticas restrições às empresas tran.!,

nacionais braslleiras.

Dê-se ao Art. 304 e seus § § 111 e 21:1 a seguinte

Dê-se ao Art. 301 e seus § § a seguinte redação,

o texto da emenda n~o desestimula o capital na

eional ou estrangeiro impondo a este últillo apenas as restriçl3es

que em seu PaIs de origem ou de sede fores impostas ao capital na

cional. equipara as empre$as esta.t:3ls às empresas privadas,
busca da eficiência. e reduz a ir;tervenção do Estada apenas

evitar abusos de poder econômico e para suprir insuficiências do

Art. 301 _ O Est-ado apenas participará das ativ!

dade~ econômicas se o setor privado não for capaz de desenvolvê-las

podendo suprí-lo. era regille de concorrência sem privilégios.

5 Pr!llleiro - As empresas transnacJ.onais control!,

das por capitais nacionais, extrangeiros ou do e:stado, sediadas no

Pais, terllo o mesmo tratamento legal. na exploração das atIvld.!.

des econõ.icas.

Em uma constltuiç3.o sintética apenas se veiculam

principias gerais. capaz de permanecerem no tempo alélll das conjun

turas e das circl.lnstâncias episódicas.

A supressão do Art. 302 é consequência do texto

suprimindo-se o Art. 302 (tenumerando-se como couber):

proposto.

r.r----------tln",...,,,."'tçi.e------------,

EMENDA lP12968·1
F CONST:(TUINTE RICAROO IZAR-
r.r------- .....C......./C_..w,.....=<>...uÃD _,

-"fIscaIS,Em seguIda., Q DL 12Ql/~. J)afi!o deito de ClJ)TQVeltarnento de 'hcentivt:rs
fllcou outro conceito referente ao controle de capl tal

-Art. 4$1 O Estado brasile1ro exercerá soberania pG',lit!

ca e econômica p_ermanente sobre todos os recursos naturais que se

encontrem em seu Território

raro

E necessário segurança, parilllevt tar que 050 investidores estrangeiros, que desejem
cr-tar empreendimentos no País, as empresas de capital estrangeiro que aqui Já se
eeeeoeree, b~ como as que pretendan associar-se às empresas nacionais ("jolnt-
•venture..). se vejam desestillUladas a apl1car seus capitais no País, deVido ã In
cer-teza Jurídica e legIslatIva. sobre o tratilElllento que mereceriam. -

Nenhum país pode dar-se 010 luxo de dISpensar o investImento estrangeiro,llOsslbll i
tador do Incremento dos setores cOlllercial, Industnal e tecnológICO, criando nó
vas frentes de trabalho, sobretudo. em país CCll'N) o nosso, onde se tornou crônlcã
a insufiCIência de poupança nacional pan inve$timentos impreSCindíveIs ao desen
volVlmento. -

Posteflormente, começar~ ~ aflor~r outras enunciados, estabelecendo condições e
critériOS dIferentes. baseados na oTlgem do caplt~1 e no controle acionário Re
centemente. li lei 7232/84, passou a conSiderar empres~ naCional. aquehl cujo ~on

tro~e deCisório. tecnológiCO e de capl tal. na forma que especifica, estiverem em
carater permanente, e'JoIclus,vo e IlIt:ond,clonaJ sobre oi tItularidade dlrec. e Indl
reta de pessoas fíSIcas. reSIdentes e dCilllcll,õtd,u no País, ou por entidades de
direi to público Interno

Continuação da J~stificatlva da sugestão de emenda adlt.va õoO artigo 30\ do ProJ,!;.
to de Constltulçao ':

Dê-se ao Artigo 4r2 a seguinte redação:

DIante õo eltposto. conclUI-se que a lndeflnição no setot Imr:;:csslbillta, por parte
das empresas e investIdores estrangel ros. qualquer tlpó de ~lanejame.nto empresa
rlal. preJodlcando, Cla IStO. o desenvolVImento nacional e ~azendo COllt que o cã
pltal estrangeiro sej~ aplicado em outraS plagas -

JUSTIFICATIVA

Ademais. 1.1II retrospecto histórico da nossa iegis.lação revela que, InICIalmente,
conceltuava·se como empresa notClonal as SOCIedades "organizadas na conformidade da
lei brasileira, e que tem no PaIs a sede de SU41 organização (art 40 do DL 26271
40, em vigor por força do art )00 da leI 64a"176)~

o texto original do artigo quatro, acrescido das

expressões _ tte sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabaJ-ho'

de seu povo" _ tende a distorcer a intel!gê'ncia do pr6prl0 preâltbtl.o

do Projeto de Constituição elll exalle. quando afirma que o prop6sito'

de construir uma grande nação baseada na liberdade e nos direi tos

fundalnenta1s da pessoa humanl:!. 56 pode set obt1.do co. o modo democtá

tleo de convivência. Também eontraria_o principio fundamental de

que todo poder emana do povo e com ele 6 exerc.1do, conforme par.!

grafo únic:o do Art. llll. O sentido amplo do texto conduz, facilmente

a c:oncepçZ5es estranhas ao nosso regime, e por isso nllo pode prospe-

r.r----------'un'........"=~i~ _,

......." ,,, ,,-------...,
PL~NARIO

CONSTITUINTE PAULO Hi"RQUES

"Art. - Todo servidor público, civil ou rwilitar. da
administração direta ou indIreta. ativo ou inativo •
pode dentro de UU! ano. a partir da vigência desta con,!
tltuição. pleitear administrativamente e em juizo. o
restabelecimento de qualquer direito seu violado
partir de 30 de março de 1.964".

JUSTIFICAClto

Acrescente-se às disposições Ce"stHbeieMls Transitórias o seguin
t. artigo, "",cú.. 0S"7AJ,v,. -

A lP12962-1 I

I'lE!>lDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

Os ex-pracinhas civis não tiveram convenientemente asseguradas
IS vantagen$ previstas na Constituição de 1.946. porque a legisla
Çlo ordinária, a partir de 1.964, insPirada pelo neo-militarismo ,
reduziu os direitos dos ex-colllfJatentes paisanos incostituc1onalmen
te, setll que nlngué. se arriscasse a pleiteá-los e. "juízo. ..

Se a futura Constituição significa a eliminação definitiva do
-entulho ditatorial". enUo faça_se justiça aos paisanos combaten_
tes, reconhecendo, inclusive. que os proventos da sua aposentadoria
nlo constltuera renda.

Quem lembra o velho brocardo " dormientibus non curat jus",

não poded aplicá-lo quando o indivíduo ferido em seu direitO não
ousou recorrer da lesão, diante da invenc!vel coação q~e o cerc!,
va.

Foi O que ocorreu a partir de , 964, todos temerosos de re
correr ao judiciário, ante as tropelias do Executivo. -

No caso. diz a equidade Que "a coação interrompe a prescri
çllo".

Prine:lpalmente os funcionários públicos, civis ou militares,
foram intilllidados pela ditadura e é justo que a Constituição lhes
restaure os dIreitos conspurcadbs.

JUSTIFICACM

"VI - Isenção de Imposto de Renda sobre os proventos
da apose~tador!a de que trata o Item rI ••seja estat,!!
tária ou trabalhista".

Dê-se a segUlr~~ "edaçio ao artIgo 273, do ProJeto ce Constltu.ção, Com 5upresJâ"0
do seu Inc\so 111°, e do seu § 4'?, renumerando-se o ~arâgrafo seguInte'

"Art 273 - Cor-;:ett aos MunicípIOS InStItuIr Impostos sobre:

, - ?roprl~ade predial e terrltor,al ",":;ana,

r.r----------.cn~'_,""'~i~ ~____,

EMENDA lP.12963·01
l: CONSTITUINTE RICARDO IZAR

t!J

II - transmIssão "Inter VIVOS", a qualquer título. por ato oneroso,
de bens IrnÕvels, por natureza ou acessão fíSIca, e de dlre'tos
reaIs sobre IInóvels, excetO os de g~rantlél. bem corno cessão "de
direItos. a sua aqUISIção

S l° - O Imposto de que trata o Ites I será progressIvo no tempo
quando 'ncidlr~ sobre área ur~ana n;o edIfIcada e não dtl
I,zada, de forma que se assegure o cumprimento da funçãõ
SOCIal da proprletjade.

S 2'? - O Imposto de que trata o ite. II niió inCide sobr!:! a trans
missão de bens ou dIreitos hw::orporados ao patr"llÔnlo de
pessoa jurídica em realIzação de capital, nem sobre a
transmls~ao de bens ou dIreitos decorrente de fusão. In
corporaçao, CIsão ou elttinção de pessoa JurídIca, salvõ,
se, nesses casos, a ath/ldade preponderante do adqulrentO
fo~ o c_rclo desses bens ou direitos, locação de bens
ImovelS ou arrendamento merc~ntil

r.r-------"......,......" ......,.~--------,
P L !:: N A R \ o

EMENDA SUPReSSIIA

D,spos!tlvo E-~--=ado ArtIgo 460

II $uprl .....a-~e, e- ~.a integ.ra, o art.go 460, do Projeto ce Constl tu,ção

JU5TIFICACAO

I ~~r~~~:~~:'~ee.~~:~:ti~::iI:~~;c~~.~~x~~c~~e~~~J:~~~ea iIII~r:~~~:~ :eva;~~~:tu Iça0 de

JUSTIFICATIVA

O texto da emenda baseia-se no espíritO de proj~

ta r-se ullla c:onst1tuIç!o sintética, na qual se veiculem princípios'

gerais, afastando_se a partlcu!arizaçlJo de situações.

Nas matérias que, pela sua complexidade. lnduzalll

a alterações ditadas pela conjuntura e circustâncias episódicas,elll

particular deflniçlo do que seja abuso da poder econômIca t nos te,!

fIlOS do tlIxto proposto, melhor que se trate. ea lei ordinária.
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ruTll/.ulrl'lI:açiG ~
r.r TUfO/.UIT'.'uçl. __,

, ('l PLENARIO

'l."'''O/CC~ .. I1.I.uscclllulo

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Art. JOS - O regime das empresas concessionárIas

Suprima-se o Art. 313 (renumerando-se como couber)

TIlITO/~UIT"o:.r.Çlo __,

Art.317 - A União poderá promover desapropria

ção territorial rural, mediante pagamento de justa indenização,em

dinheiro ou títulos da divida pú_blica. com cláusula de exata co.!,

reção monetária para um prazo maxmc de lO anos, permitindo-se s~

jam utilizados na quitação de débitos federais, a qualquer tempo'

de natureza tributária ou não.

Parágrafo ürucc - Para efeito de reforma agrá

ria, as desapropriações não podem incidir sobre terras produtivas.

JUSTIFICATIVA

No campo da refôrma agrária permite-a no

cernente às terras improdutivas, visto que se fosse possivel perml

ti-las em terras produtivas, geraria clima de intranqullidade que

resultaria no desestimulo à atuação daqueles ruralistas que têm

permi tido ao Brasil estar entre os grandes produtores de grãos do

mundo, sobre possuir pecuária de expreesãc econ8mlca consideravel.

•••u .. D/.....IIl./IUloo"'u.to- _,

Suprima-se o Art. 315 (renumerando-se como couber).

JUSTIFICATIVA

Não se trata de matéria constitucional.

Dê-se ao Artigo 317, suprimindo-se seu parágrafo

único e respectivos incisos a,b,c e d, bem como o Artigo 3lB

seus § §, Artigo 319 e seu parágrafo único. Artigos 320, .321. 322,

:323,324,325 e § § 112 e 211, bem C0l'10 o Artigo 326, a seguinte red.!!,

ção:

('l PLENARIO

IEMENDA lP12979-G .~. ....,
tJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR I rry';~'o.~

'l.....llIII/•• ~lll1c/.UI•••'....-------_, fil77j...r..~
I mtJ&..;v

pr;;~;:~LJ

rrEi;~J!7J

Constituinte GIDEL DANTAS

A missão principal dos Minitros do Tr}bunal de contas
é a de verificar contas. que é prerrogativa do 8~charel em Ciên
cias Contábeis

Essa emenda visa explicitar a necessidade de ter o no
meado para Ministro do Tribunal de Contas. notórios conhecimen 
tos de uma das profissões que envolvem a missão de tomada de co!!,
tas, inegavelmente, além dos jurídicos, eccoõmrcos , finaceiros
ou de administração pública. também os~. ~

J U,S T I F 1 C A T I V A

JUSTIFICATIVA

ber)

Não se trata de matéria constitucional.

Suprima-se o Art. .314 (xenumerendc-ae como cou-

Incluir no artigo 145 do~rojeto de Constituição
da Comissão de Sistematização, conhecimentos contábeis, ficando
a redação assim:

Art:". 145 Os Ministros do Tribunal de contas da União
serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos, de idoneidade moral, de reputação ilibada e not.ôrfcs conhe
cimentos jurídico,~, econômicos, financeiros, ou de ad:
ministração pública.

Plentir!o

EMENDA lP12975-3
f!J

r.r----------...r.,I"'r"':~I.o ~

IEMENDA lP1297G-l
tJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR"

ufO

-

re,!

domínioArt. 303 - A Intervenção do Estado no

Dê-se ao Art. JOS e seu parágrafo úní cc e

pec t ívcs incisos ( de I a V), a seguinte redação'

seguinte redação:

o texto da eeence tem por fiM discipl1nar o re

gime das empresas concessionárJes ou permÍssionárias de serviço p.Q

bl1co, em perfeita igualdade ~o das empresas privadas ou do Estado

que participam da ordem econôeuce nadonal.

O princípio 6 de -prcrunda moralidade impedindo a

criação de quaisquer privilégios. sempre odiosos.

Oê-s,.e ao Art. 303 e seus § § lQ, 2Q, 3Q e 4Q

eccoôatco, sempre temporária, para regular distorções de mercado,'

evitar conflitos sociais e promover o desenvolvimento, s6 poderá

ser autorizada por lei de iniciativa do Presidente da República ou

do Congresso, ouvida Comissllo 8icameral, que proporá os limites de

intervenção e os meios orçamentários para suportá-la.

o texto da emenda está coerente com a participa

çDo do Estado nas atividades econ8micas de forma supletiva e dan

do-se primazia à iniciativa privada. Entretanto não se pode deixar

de prescrever a intervenção do Estado no domínio econ8mico para r~

guIar distorções de mercado, evitar conflitos sociais e promover o

desenvolvimento Mesmo assim o texto proposto visa impedir que tais

medidas sejam tomadas por atos discricionários,- ao remeter para a

le:i o estabelecimento de limites e verificação dos meios orçament!,

etcs necessários li Ineervenãc ,

ou permissionárias de serviço público não será dlst!nt~ do regime

aplicável à; demais empresas que participam da ordem econômica na

cional.

['OI PLENARIO

EMENDA lP12971·1 ~ ~

~ CONSTITUINTE RICAROO IZAR J rr=;;:"~O~
'u... !IIO/"""'.llo/.uIOO~IU~ _, •• , .. ;;:;-:;:;::;)

I f'Z1tJlínJ
,.".- TUTO/~utTl!..~.

Dê-se ao Art. 306 e seus § § IQ e 211 a seguinte r~

cecac , suprimindo-se os Art~ 307, 308 e seu parágrafo único,309 e 310

com seus incisos de I a IV Crenumerando-se como couber)

JUSTIFICATIVA

rrr------ nul"'.Iee~.. 'lo/.u.e."'..lo

T..fO/~u""oc:~.,------ ~

Art. 306 - O monopólio apenas será autorlzadc pel.9,

Congresso Nacional por lei especial, aprovada pela naacr í a abecfuta '

de ambos os cas~s.

Não se trata de matéria constitucional.

JUSTIFICATIVA

....O/JuI1I'lOAÇl., ~-_--__,

Suprima-se o Art. 312 e seus § § 12 e 211 (1:onUlI\e

rando-se como couber).

Dê-se ao Artigo 300, suprimindo-se os seus inci

sos I a VII e o parágrafo único, a seguinte redação'

Art. 300 _ A Ordem Econômica tem por fim realizar

o desenvolvimento nacional e está fundada na livre iniciativa e na'

valorização do trabalho humano.

JUSTIFICATIVA

A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empres.!!,

rial, suportada pela ccnjunção , simultânea de trabalho e Capital.

Em uma Constituição sinUtica. que apenas veicula principios gerai!:i

capazes de permanecerem no tempo, além das conjunturas e das circu~

tê.ncias episódicas. deve-se evitar a particularização de s í tueçêcs

A livre iniciativa tem-se revelado mais eficaz que a iniciativa es

tatal no campo da economia,visto que a esoresa do Estado tende a deri

var-se para outros objetivos que não os estritamente empresariais. A

hist6ria, a cada passo, reitera esta verdade.

Parágrafo üní.cc _ A pesquiza e a lavra do petró_

1eo em territ6rio nacional constituem monopólio da União, exceção

feita à hipótese de contrato de risco, autorizado por lei

JUSTIFICATIVA

O testo da emenda tem por fim liberalizar a pesqul

ee , lavra, enriquecimento, industrialização e o comércio dos mine

rais em geral, reservando-se o estabelecimento de acncpõ.íIc para e,!

tas formas de pesqurxas , etc •• na medida o Congresso Nacional,atra 

vês de lei especial. assim entender oportuna a constituição de mono

p6lio,

Fica reservada à União, constitucionalmente, apenas

a esquiza e a lavra do petr6lec:! em territ6rio nacional

As demais questões envolvidas (propriedade das ja I
zidas, participação no resultado da lavra, etc.}, ficarão objeto de

lei a ser votada pelo Congresso Nacional.
I

Não se trata de matéria constitucional.

IEMENDA lP12982-G
[TI CONSTITUINTE DARCY POZZA

,.U."'o/•• ~ .. s1./.UI.C.'I1l:D- _,

PLENARlD DA ASSEM8LEIA NACIONAL CONSTITUINTE

I!!õs ..

[TI1i"i~sftB

fi PLENARIO

rrr----------TlaTO/~UIT' ......lo' ~~

!EMENDA lP12977-0
l:l CONSTITUINTE RICARDO IZAR

AufOl

rrr------ ,u:d"./U~.. I1."US'.~IR'"
EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX
Da Ordem Social

Capltúlo III
Da Educação e Cultura

SuprIma-se o Art. 316 (senunerandc-ae como couber)
Substltuir o ar t 377 (ceput I pelo seguinte

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Art • .311 (renumérando-se como couber)
I

NlIo se trata de matéria constitucional.

JUSTIFICATIVA

Nllo se trata de Matéria constitucional.

"Art 377 - As instituições de ensino sucez
rior gozam nos termos da lei, de autonomia
didátlco-cientí fica, administrativa, eccnô
nuca e financeira, obedecidos os seguintes
princIpios:"
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JUSTIFICAÇAQ' ções técnicas e criminais decorrentes de ac~dente de trabalho e que

digam respeito ã pessoa indivJ.dual ou grupos de empregados envcãvj,

dos, efetivando o direito de defesa

b) a previsão de outras receitas;

e) os fl.nancl.amentos pretendidos e suas fontes.

Art. 455 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICACXQ ,

r.r llrrD/I~I".,C4~:;O ___,

Art. 288. Os 1.nvestimentos do setor públl.cO eexãe

a1.1torizados em plano plur1anual aprovado em ],ei de in1.c.:z.at1.va

do Execut1.vo que expl.:z.cJ.tará suas d1.retrizes. obJetJ.vos e me

tas.

§ 12 A vigêncJ.a do plano se dará a part.:z.r do segun

do exerefeac f::Lnanceiro do mandato pres1.denc::Lal até o térmi

no do prJ.meiro exerefcdc do mandato subsequente.

§ 32 Nenhum anveeeameeee c1.1ja execução ultrapasse

o exeecdcae fJ.nanceiro poderá ser inic1.ado sem prévJ.a .:z.nclu

são no plano plur.:z.an1.1al de 1nvestimentos, mediante lel. que o

autorJ.ze, sob pena de cr1.me de responsab1.lJ.dade.

§ 22 t ind:Lspensáve1, quando couber. explic1tar a

reg1.0na11Zação do plano ...

Art. 289. A Lei Orçamentár1.a a~ual obedecerá a dJ.l!

cr::LInl.nação prevaeee no art. 286 e compreenderá:

Art. 287. Nenhuma despesa poderá ser realJ.zada ou

obrJ.gação eeeuaaee pelo Poder PúblJ.CO sem que haja sido pre

vaaaent.e :Lncluída no orçamento anual ou em créditos -adiciona:Ls.

JUSl"J:FICAl"IVA

~ corriqueira a abertura de inquêr,i toso, em que se presume f~

lha a ser cominada a trabalhadores, no exexcfcí.c de sua profissão. '

Nos passos imediatos, isto é, na fase de investigação criminal, mu.!.

tas vezes é vedada a participação e o exerclcio do direito de infoE

mação e defesa, por parte dos presumidos responsáveis. Não é sem ra

zão que as conclusões desses inquéritos ficam facilitadas com a i!!!

putação de falha humana.

Sobre constituir, na prática, atentação às garantias indiv.!.

duaa.s e ccãetaves , a serem consagradas na Constituição Brasileira,

o procedimento de investigações levadas a efeito sem audfêncí.a dos

iMputados pode constituir turnultuação da ação de Justiça, Vez que o

prosseguimento do feito, por via Judiciária, será prejudicado ou r~

tardado, com prejulzos ao todo social, pois a apuração das verdade!

ras causas dos acidentes é absolutamente indispensável a fJ.rn de s~

rem adotadas l'1edidas preventivas visando a sua redução.-

EMENDA lP12987·7r CODS" t!!1DtO MILTON LIMA

f?~;;~

rrw~·iillJ.

Parágrafo únacc , FJ..ca assegurado aos substn.eucoa das

eerventaes extraJudJ..cJ..81.S a erecaveçãc no cargo de t1.tular,

desde que ãnves t adoe na forma da le:L e contem, à data de

formUlação desta Const:LtU:Lçào, dO:LS anos de anveeuaõurn na

cond1.ção de subst1.tuto na mesma eerventa.a ,

o ensino superior não está todo organizado em universida
des, predominando o número de instituições e faculdades isoladas.
Como redigido no anteprojeto, há discriminação quanto às institui
ções isoladas e divórcio relativamente à realidade educacional br,!

511e11'a

Acrescente-se ao art. 455 do Projeto de ConstJ..tu1çào

Parágrafo segu1nte:

EMENDA lP12983·4
(lconstJ..tu1nte HILTON LIMA

Const1.tu1.nte HILTON LIMA

A eeeeeçêc dos sube ta.t.ucos à cond1.ção de t1.tulares

uma D'edJ.da que atende ao aneereeee do eeevaçc, porquanto se trata

de servadoxes que Já conhecem o trabalho,p0J.s na condJ.ção de sub!!.

titutos exercem as at1.v1.dades correspondentes, no ::Lmped1.mento dos

titulares. AdemaJ.s, o caput do art. 455, que eseeeaae as serven

eãee, assegura os d1.reitos dos tJ.tulares. De justJ.ça, por conse

guinte, que o texto também estenda sua proteção aos subst1.t1.1tos.

EMENDA lP12984·2
(!

r.r----------lIITO'~USllfIC.çlo-- ___,

EMENDA SUPRESSIVA

r.r TllTa'~USTlflC.;lo. ..,

EMENDA MODiFICATIVA

Dê-se ao capÍttilo II do Título VII a. seguinte reda-

çào:

CAPÍi'ULO II

DAS FINANÇAS pÓBLrCAS

SEçlo I

NORMAS GERAIS

Art. 282. Lei Complementar aprovará cód:t.go de Fi

nanças públJ.cas. dispondo espec:Lalmente sobre:

1 - f1.nanças públicas.

I - a despesa do unavezec dos órgãos e fundos da ag

tn.1.n.:z.stração d.:z.reta, acompanhada do orçamento de suas at1.vid1!.

des vJ.nculadas;

11 - o orçamento das eneadedea e fundos vinculados

ao eaaeeee de prev1dênc1.a e eeeãeeênes.e social, abrangendo

a estimat1va das eeceaeae e a fixação das despesas de cada
uma õeaae ,

Art. 290. Os estatutos das sociedades de econotma
MJ.sta deverão conter cláusula obr1.gando a diretor1.a a subtn!t

ter à Assemblé1.a Geral dos ncaonaaeae os planos de aaveeea

mentos para os anos segu1.ntes quando dependerem de f1.nanc:La

mento de eereearce ,

Parágrafo únJ.co. O Poder Executivo, por sua vez.d~

verá solJ.c1tar ao Congresso a autor1.zação para o. respectivo
endJ.v::Ldamento.

Supr::Lma-se o artJ.go 248 e seus parágrafos.

JUSTIFICAÇXO

72 - dívJ.da púb12ca 1nterna e externa, 1nclusive das

autarquJ.Bs. fundações e âemai.s -ent.Ldedes controladas pelo po

der públJ.co,

Art. 291. A leJ. orçamentária anual não cont.erá d1.S

posit1.v~ estranho à fixa9ão e estimativa, esta se for o caso:

da despesa e prevJ.são da eeeeaee,

o aervaçc milJ.tar obrJ.gatórJ.o vem se ccnsta.uuanõc em

ób1.ce notórJ.o a que o Jovem se submete às vésperas da incorPB,
ração para consegUl.r emprego.

Além daeeo, é uma força de trabalho e cooperação fa

m:L1J.ar que f1.ca margJ.nalJ.l::ada por um ano. J.mpedJ.da de exercer

sua prof1.ssão, mUl.tas vezes em séeac prejuízo da renda domés
tica.

111 - concessão de garantJ.as pelas ent1.dades públicas;

7V - em.:z.ssão e resgate de ti':tUlos da dívJ.da públ1ca;

v - fJ.scalJ.zação f1nanceJ.ra;

VI - operações de câmbJ.o reabzadas por órgãos e en-

t1.dades da Un1.ão. dos Estados, do DistrJ.to Federal e dos Mu
nJ.cípios;

§ 1 2 Não se incluem na proibJ.ção:

I - autorJ.zação para abertur~ de crédito sup1emen
tar;

11 - normas sobre apl::Lcação de saldos orçamentários

e fJ.nanceiros verif1.cáveis ao fJ.nal do exerc:Lcio;

111 - alteração da legJ.slação tr1.butár.:z.a 1ndJ.spensá
vea para a obtenção das eeceaeee pú1:llicas.

Do ponto de vJ.sta mJ.ll.tar, também, ganha expressão o

""entendamerrtc de que o al1.Stamento de jovens anexpeeaenees

sua conseqUente J.ncorporação ::LInplica em eaecs anveseãeenece
com relação de benef:i:cJ.o de pouca s3.gnJ.ficação.

VII - dl.sposições penais;

VIII - compat::Lb1.ll.zação das funções das :Lnst.:z.tuJ.çõesde

créd1.to da União:

§ 22 As ceeeseeaae de programação não computadas

na tea de orçamento poderão ser !ncluJ.das medaant.e eutot-aaa

çào legJ.slatJ.va de créd:Ltos espec::Lais.

Já não se faz apologui da 3.ncot'poração de conscrl.-

tos, enquanto ganha corpo e afl.rmação o d1.rec:Lonamento das Foz:

ças Armadas para o J.nteJ.ro prof3.ssJ.onal1.smo de sua tropa, ret.,;.

rando da soc3.edade esse pesado encargo da 1.ncorporação obr3.ga

tóna.

ConstJ.tu:Lnte MILTON LIMA

PLEN~RIO

~ lIITDN"'n"c~.o- ___,

EMENDA MODIFICATIVA

substJ.tua-se, .no J.tem b. do 3.nc3.SO I, do artJ.go 27

a expressão, "dezo1.to anos", pela expressão: "dezesseJ.S anos".

Acrescente-se, no 1tem a, do 1.nC150 lI, do mesmo ar
t1.go, após "a .1.dade", a expressão "min1.ma de dezoJ.to anos".

JUSTIFICAÇÃO

IntroduzJ.r o JOvem a part::Lr dos 16 anos nos b.:z.reJ.tos
PolítJ.cos é J.nJ.cJ.atJ.va que deve a todos empolgar pelo de ed;z.

f.1.cante representa para essa grande parcela da socJ.edade bras.:z.

leJ.ra.

Busca-se. assJ.tn permJ.tJ.r-lhes a exper1.êncl.a .eleJ.to

ral, pela qual encontrarão mot1.vação na part.:z.c.:z.pação polít1.ca

e nos destJ.nos do Pa:i:s. l'roposJ.tadamente essa faculdade fJ.ca

lJ.ml.tada ao al.:z.stamento. permanecendo o mínJ.mQ de dezoJ.to anos

para a elegJ.b1.1:Ldade,

PLENARro

TIIToI.uln"h-.D. --;:- ...,..-.,

Inclua-se, onde couber, ,M...P ~.f::id.o.1l.L;- I c:/.o T.7~ 1I~'"

_ Os trabalhadores participarão, diretamente ou através de

seus organismos de representação sindical. o...pressamente in
,eFt.Ldcs .:.lC pro-.:uração bastante para agir em seu nome, das investig~

Art. 283. A competênc1a da UnJ.ão para emJ.tJ.r moe

da e fazer c.:z.rcular papel-moeda será exercida por um e somen

te um órgão em:Lssor.

§ 12 t vedado ao órgão em:Lssor, se inst1.tuJ.ção ban

car1.a, conceder direta ou indiretamente emprést1.mos ao TesoJ!

ro NacJ.onal 01.1 a qualquer órgão ou entJ.dade que não seja 1.ns

tl.tuJ.ção fJ.nance1.ra.

§ 22 O órgão emissor de moeda e papel-moeda poderá

comprar e vender, no mercado, ti':tulos de enussão do Tesouro Na

C10nal, Com o objetJ.vo de regular a oferta de moe.da ou a taxa

de juros.

Art. 284. O papel-moeda colocado em circulação se

rá lastreado em proporção tecnJ.camente aplJ.cável por valores

rea1S de elevada 11.quJ.dez ou d:LvJ.sas fazendo parte do a'i:ivo

do órgão emissor, registrados em título contáb1l 'especifJ.co.

Art. 285. A Unl.ão não se responsabiJ.J.zará pelos dA
pÓS1tos ou pelas aplJ.cações nas inst1tuJ.ções fJ.nance1.ras.

sEÇAo rI

DO ORÇAMENTO

Art. 286. O orçamento da União será uno e 1.ndJ.vJ.s.!.

vel e compreenderá·

I - quanto ao dJ.spênd1.o:

a) a despesa de custe:LO do governo;

b) as J.senções. anJ.stJ.as, S1.1bs!dl.oS, incent1.vos e

benef:LcJ.os de nat1.1reza. f.l.nanceJ.ra, tr.:z.butár1.a e credit!cJ.a,

c) as deSpetlBtl f1.Dance.:z.ras da dív1.da púb11ca;

d) os invest1.JDentos no setor público;

e) 09 eumentoe e formaçio de capJ.tal de empresas

estatais.

Ir - quanto As fontes:

a) a previlliio da receita t,TS-butária;

Art. 292. O Tesouro Nac::Lonal só poderá manter, ro

tat1.vamente, junto ao agente financeJ.ro que a lei espeCJ.fJ.car,

débl.tos em conta de mOV1.mento que não excedam a quarta parte

da rece1.ta total est::unada para o exercício financeJ.ro.

Art. 293. t vedada, sem prév1.a autor.:z.zação leg:Ls-

latJ.va:

I - abertura de crédJ.to espec.1.al ou suplementar.

observado a1.nda o d.:z.sposto no art. 297,

11 .; transposição de recursos de uma categoria para

a outra.
Art. 294. Se as prevJ.sões fe'1.tas noventa dJ.8S an

tes do encerramento do exercícJ.o f1.nance.:z.ro :Lnd1.carem que a.s

despesas v1.rão exceder a receJ.ta prevJ.sta, o Poder Executivo

deverá sol1.citar a homologação do Poder Leg~slat1.vo com ::Lndi

cação das fontes dos recursos que cobr1.rão o déf1.c.:z.t de forma

a que ns contas estejam regularizadas no últJ.tDO dia do

cícl.O f1.nanc::Lero.

Art. 295. O Poder Executivo poderá efetuar as de!!.

pesas e operações de crédJ.to decorrentes de cumpr1.mento de g1!.

rant.:z.as prestadas pelo Te.souro Nacional, ad-referendwn do Con

gresso, com pedJ.do :Lmed1ato de homologação e espec1ficação

das fontes de S1.18 cobertura.

Art. 296. A abertUra de crélhto estraordinário so

mente será adm1t.1.da para atender despesas imprev.:z.síveis e ur

gentes, decorrentes de guerra, comoção interna ou calamJ.dade

púb11ca, e deverá ser submetida li homologação do Congresso

Nacional.

Art. 297. Os créd1.tos especia::Ls e extraorthnár1.os

não poderão ter v1.gênc:Lct além do exercic.1.o f.:z.nance1.ro em que

forem autor:Lzados, salvo se o ato de autor1.zação for promulg1!.

do nos últl.I'IOS quatro m~ses daquele ex~rc!cio. ~aso em que,

reabertos nos limites de seus saldos, POderão v.:z.ger até o tél:

rru.no do exercíc10 f1.nanc:::eiro subsequente.

Art. 298. t vedado:

I - v1.Dcular receita de natureza tr.:z.butárJ.a à orgão,

fundo ou despesa. ressalvada a repart1.ção do produto da arre

cadação dos ::LInpostos menc1.onados no capítulo do s1.stema tr1.

butário nac1.onal;



11 - rea1:l.zar operações de crédJ..to que excedam o mOll

tante das despesas de eapaeaj., eeeeecaec dos encargCls da d!v~

da públJ.ca; e

111 - conceder créd1tos J.lim1tados e abr1r créd1tos

eeacacneas sem :Lnd1Cação dos recursos correspondentes;

Art. 299. É vedada a criação de fundos de qualquer

natureza, salvo em 1e1 complementar que a autorize, respe1ta

do o disposto no art .. 464~

Art. 300. ti numerár10 correspondente às dotações

dest1nadas à câmara Federal, ao Senado da Repúbl1ca e ao -TrJ.

bUDal de Cqntas da unaãe será entregu: em cotas, at~ o décamc
quarrtro dae de cada trimestre, representando a quarta parte

da eeepectave despesa total f1xada no orçamento de cada ano,

inclusJ.ve crédatoa suplementares e especaaa.e ,

Art. 301. Todos os 6rgãos e enta.dedes da adm1.n1s
tração âaxete ou a'ndaz-etia , J.nclusJ.ve as' fundações 1nst1tu1das

e eent.adas pelo Poder Púb11CO, serão obr1gados a dJ.vulgar, s~

mestralmente, no 6rgão de ampr-enaa oficJ.al, demoneta-ata.vo

evaôeneaenõo, por zeaxae de remuneração, a quant:Ldade de ser

vidores exaeeeneee, os admJ.tJ.dos e os desl1.gados no período,

bem como a eeepeetave lotação.

Art. 302. A despesa com pessoal euavc e anata.vc da

umâo, dos Estados, do D:Lstr1to Federal e dos Municíp10S não

poderá exceder a 65% do valor das respeeeavee receitas

rentes, xeapea tiedo o da.epoat.c no art. 465.

parágrafo únJ.co. Para os efeitos do que diSpÕe

"caput;" deste art1.go agregam-se as receitas correntes deduzi

das das erenererêncaae 1ntragovernamentais, bem como o d1s

pêndJ.o com pessoal de euneequaee e fundações l.nst1tuídas e

mant:Ldas pelo Poder Púb11CO, que recebam recursos orçamentá-

Art. 303. t vedada a vinculação ou equJ.paração de

qualquer natureza para o efeito de remuneração de pessoal do

eeevaçc púb11CO.

JUST:IFICAÇXO

vaee-ee restruturar o cap1.tulo das Finanças Púb11cas

Icep, IX) do título da Tributação e do Orçamento (T1u'. VII). Tal

capítulo é constitu1.do de duas seções: uma trata de normas ge

rais e a outra, dos orçamentos.

Nossa proposta de emenda incorpora 1ntegralmente

vários d1spos1.tivos do Projeto da Com1.ssão de Sistematização

(Arts. 282, 285, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 299 e o §

32 do art. 289); altera a redação de outros com o f1tO de con

fer1r-lhes ma1.or clareza e objet1v1dade (Arts. 283, 286, 287,

288 e 289); supr:Lme os arts. 284, 293 e 297 e ainda acrescen

ta novo art1go.

Os objetivos pr:LnC1pB1s da presente propos1ção se

rão abaixo comentados em referénc1.a aos art1.gos que lhes dão

expressão:

Art. 284 (da emenda)

Este disposit1vo objet1.va criar S1.stema monetár10

que dif1culte o processo l.nflacionár10, seja in1.b1.ndo os ban

cos comerC1a1S de cr1ar moeda além de determ:Lnados l:Lm:Ltes, s~

ja 1mpeél1ndo que o pr6pr:Lo Banco Central, através de um Pre

sidente ma:LS expansion:Lsta, avance o sinal na criação de moeda.

Aliás, a tendênc1.a const1.tuc1.bnal vem sendo de atr,!.

bU:Lr ma:Lores poderes e 1ndependência ao Pres:Ldente do Banco

Central o que torna conven1.ente estabelecer os l1m1tes de

poder de criar moeda.

Art. 286 (da emenda)

No texto do projeto da Com:Lssão permanece a 1ncara!õ.

terização do orçamento, através das conceJ.tuações esparsas,pron

tas a gerarem confusão, tornarem-se letras-mortas ou revogá

ve1S na pr1meJ.ra onda da vocação J.nflac1.onár1.a do país. Melhor

ser1a que de :Lníc:Lo se caracter1zasse como é o orçamento mode.!:

no do Bras:Ll e o que se deseJa que o EXecut:Lvo submeta ao Le

g1slat:Lvo. Parece que este art1go consegue esta transparênc:La

ao obr1gar a apresentação em forma de fontes e usos não s6 das

despesas de custe10 do governo, mas daqu:Llo que pretende de

forma tím1.da e pouco mensurável o § 22 do art. 287 do Projeto.

E a1.nda, o grande problema cr:Lado nos d01S últJ.mos

decên1~s pelo orçamento monetár10 que abr1ga as despesas f1na!l

ce1ras da dív1.da públ:Lca, 1nclus:Lve correção monetárJ.a, não t,ê.
rJ.a encontrado no texto do projeto da Com:Lssão algo que expl,!.
citamente leve à sua transparência junto ao Congresso.

As d1.f1Culdades de prev1são de uma despesa de juros

e correção monetár1a não deve Ber argumento para a omJ.ssão do
EXecut1.vo. Ma1S vale prever errado que gastar desenvoltamente

porque não foi possível a prev1são.

A colocação inequ!vaca no orçamento dos gastos

investimentos do exercíc:Lo, além de sua c01ocação no cronogrA,
ma do plano plur:Lanual facJ.l:Ltará a v1s1b111dade e transpa

rênc1a do orçamento do exerc!c10 f1nance1ro.

o problema dos invest:Lmentos das e,mpresas estata1s,

objeto de tanta celeuma e d1.f:Lculdades de enquadramento, pode

ser qual:Lf1Cado dentro da regulamentação sugerida. Quando a
União atende a um ped1do de reCursos feito dor uma estatal ela

81!1tá aumentando o seu capital nessa empresa estatal, o que a

União inclu1.rá na sua previsão orçamentár1.a para 01 exercíc:Lo

Begu1nte. A obr1gator1edade de a Un1.ão apresentar ao Congresso

o plano plur1anual de anveeeaeeneee obriga também a que as ea

eaeeae o façam.

No lado das fonJ:es no orçamento, o :Ltem financ1amen

tos pretend1.d05 cobre toda a gama de recursos a que a umãc

deve recorrer para cobertura dos défic1tS: eeueeêc de títulos

da dív1da pública, emprést1mos externos e internos, tudo sob o

cr1VO do Congresso.

Art. 287 (da emenda)

Este d1spos1tf.vo fundamental na le:L orçamentár1a P9.

de aparecer mea.e categór1co e enxuto na forma suger1da do que

no § 32 do art. 289 do Projeto, em que a redação mostrou-se r~

pet1t:LVa e redundante ..

Ar~. 288 (da emenda)

o problema do desenvolvimento, da just1ça sccaea e

das des1gualdades já está bastante adjet:Lvado e subetent.avedc

nos âemea.s cap1. tulos: pr1ncíp1.os fundamenta1s da ordem econô

mica, da ordem eeeaea, f1cando fast1dioso e pcata.çc nesse capi

tulo do orçamento.

Além aasec, dispor que lei complementar regulará

conteúdo, apresentação, etc. do plano plur1anual é d1spor

bre o 6bv10, uma vez que o zxecut.avc deverá apresentá-lo da

melhor forma possível ao Congresso, por obrJ.gaçâo de seus téS

nicos. t mua.trc detalhamento para uma constJ.tuição e mesmo para

le1 complementar. A apresentação na presente forma é maa.s enx!!

ta e objet:Lva.

Art. 289 (da emenda)

Uma vez que o art. 286 da emenda def1ne que o orça
mento será uno e 1nd:LvJ.sível é anccnvenâent.e manter a expreg

são orçamento fJ.scal. Ao d:Lzer que a le:L orçamentár~a anual o

bedecerá a d:LSCr1m1naçâo do art. 286 da emenda se lhe obr1ga à
transparênc1a contábil necessária.

Por outro lado o 1t.em 11 do art. 287 do Projeto, jun
tamente com os eeeec.s aeeee do artJ.go aevaxaem a um custoso

tr!pl:Lce controle fe1to pelas pr6pr1as asnat.ea.s , pelo Execut,!.

vo e pelo Leg1slat1vo, precisando-se de duas SEPLANs, uma para

o Congresso e outra para o zxecuta.vc;

Na forma suger1da para a estruturação do capítulo:

1 2) se os recursos de mveetaeenece programados pe

las estatais têm or1gem no aumento de cap:t.tal por parte da

Un1.ão, sutomat1camente a prev1são estará d1scr1m1nada no orça

mento em "aumentos de capJ.tal das empresas estatais";

2!!) se a fonte dos recursos para 1nversões das est.ª

taJ.s for o f1nanc1amento de terce1ros elas se verão obrigadas

ti. dJ.sto prestar contas através do cumpr1mento do que determJ.na

o art. 290 da emenda.

Art. 290 (da emenda)

A :Lndependênc1a qp.e os estatutos das soc1edade anô
n1.mas podem outorgar à d1retor1a das eS'tata1s 1nduz exagerada

desenvoltura 1nvers10n1sta, endJ.vidando-se em altos níwJ.S sem

nenhum controle, obrigando depo1B a Un1ão a socorrê-las. t vez.

dade, mas é verdade também que o M1n1stér10 da Fazenda, à bus

ca de dJ.v1sas no exter10r obr1.gou as estata1.s, aprove1tando-se
de sua autonomJ.a adminJ.strat1va e cadastro, a tomarem emprég

tJ.mos no exter10r para eV1dente uso da Un1ão.

Para corr1g.1.r ambas as distorções bastaria que

1nvestJ.mentos programados pelas estata1s com recursos de ter

ce1ros fossem objeto de de11beração da Assemblé1a Geral dos A

C1.0n1stas, fazendo, p01S, apelo à dec1são do governo, como a

C10n1sta major1tár10. O Execut1vo, por sua vez, aprovando

invest1mentos, os 1nclu1.rJ.a no orçamento anual ou no plur1.a
nual.

t um mecan1.smo muito ma1S s1mples e efec:Lente.

Art. 291 (da emenda)

A redação do art. 288 do Projeto é flagrantemente
contrad1t6r1a ao d:Lspor que a le1 orçamentár:La anual não cont~

rã os 11mJ.tes para em1.ssâo de títulos da dív1da públ1ca. No

texto ora apresentado como parte da emenda os 11m1tes para emJ,§

são de títulos da d1.v1da públ:Lca f1Car:Lam controlados através

das prevJ.sões orçamentárJ.as de endiv1damento.

Art. 292 (da emenda)

t uma trad:Lção encontrada nas constituições bras:Lle,!.
ras e em quase todas as leis fJ.nanceiras de outros paises esta
perm1ssão de o Execut1vo ,ut1l1zar créd1tos por antec1pação da
rece1ta. De fato, os fluxos de entrada e saídas.. não sendo

19ua1s, o Executivo deve contar com uma margem de enca1.xe ope

raC10nal.

TodavJ.a, a r:Lgidez de obr1gar o ElCecutivo a zerar o

emprést1mo tomado por anteç1pação da receJ.ta no últJ.mo dia do

exerc!c10 f:Lnance1.ro é desnecessár1a, mesmo porque, na prátJ.ca,

J.sso não acontece, pOJ.S Já no dia segu1nte, isto é, no pr1me,!.
ro dd exercíc10 novo o Execut1vo poderá reuti11zar sua l1nha

de crédito.

Desta forma, é ma1.S transparente a perm1ssâo de

créd:Lto rotativo até o lim1te de 1/4 da rece1ta prev1sta.

E essa adaptação favorece o Executivo quando
despesas, ultrapassando a receita prev1sta, ele poderá cumprir

com tranquil1dade adminiBtrotiva o que determina o art. 294 da
emenda.
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Art. 294 (da emenda)

Parece-nos deeneeeeeéeac d1spor que 1ndepende de BU
tor1zação legislatJ.va a abertura de créd-1to suplementar para

reforço de dotações orçamentár1as desde que não seja excedadc

o percentual de varJ.sção entre a. eeeeaee prev1sta e a xeeeaee

eeef.a.aada , Normalmente esta var1ação vaa, ser notada nos últJ.

mos meses do exercício. O zxecutavc já dispõe de uma Lanba de

crédito correspondente à quarta parte da receita prev1sta

que lhe perm1.te atender o d1SpOStO no art. 294 da emenda.

Do aspecto xedecaoneã não f1COU claro o que o autor

quis dizer por xecea.tea decorrentes de operações de crédJ.to.AO

pé-da-Ietra eeeea.ees decorrentes de operações de Créd1.to se

r1am aquelas auferJ..Pas pelo Banco Central, d1gamos, se J.nclu,!.

das na r-ecec, ta da unaêc ,

Se o autor qu1S concea'tuee como receita de operações

de crédJ.to a entrada no fluxo de caaxe do Tesouro dos emprés

tamoe fe:Ltos, ele ter1B :Lncorr1do em sér18 confusão semânt1.ca.

Art. 295 (da emenda)

De fato, quando o Tesouro se vê obr1.gado a honrar

uma garant1.a prestada ser1a um contrasenso que vaeeee a sol:L

c:Ltar autor1zação do Congresso, ou que eaveese fe1to para tan

to uma previsão orçamentár1a, a não ser que se estabelecesse

contab1.lmente um percentual de prev:Lsão para garant:Las' pres-

eeeae ,
De qualquer forma é aconselhável que o Poder Execut1,.

vo peça homologação para seus gastos ou emprést1mos reaece pa
ra honrar garant1.as, através do que o orçamento recuperará sua

transparêncJ.a e harmonae contábil.

Art. 289 § 2~ in f1ne (do proJeto)

A preocupação quanto ao 1mprevisível orçamentár1o

na polít1ca de sustentação dos preços mfnamce parece decorrer

de um defeJ.to atual de aproprJ.ação contáb1l. Na verdade a CFP,

sendo na prática uma cceeecaenee, ela ter1a que ter um capJ.tal

para sustentar seu g1ro e nesse caso, a previsão eeeaa eeaee
através do orçamento no a.nem das fontes. formação de cap1.tal.

Mesmo porque o capJ.tal que usa é rotat1vo porque a CFP compra

e vende. Suas perdas seriam colocadas no lado das despesas or

çamentárias estimadas (subsídios).

Art. 293 (do Projeto)

Hão se deve d1spor que lei complementar espec1fJ.ca

rã os l1m:ltes para contratação de operações de créd1.to e em1.S

são e resgate de títulos da dív1da pt1bHca. Porque é a1. que a

sagacidade do Execut:LVO vai procurar burlar o espirito da Con§.

tituição. Tem s1do assJ.m em toda a H1st6rJ.a do BrasJ.l. A LeJ.

complementar n l 12 que regula o art. 69 da atual Const1tui

ção é que derrogou todo o capítulo do Orçamento e implantou o
caos monetár1.o dos últJ.mos anos. A em1.ssão de títulos

e o end1.VJ.damento devem ser exam1nados anualmente à luz do OrçA,
menta.

Acrescente-se onde convIer. M-O (1fl'l.v..üf, c/o ,[.(,do
;JJI

Da Ordem EconômIca

Artigo 12 - A Ordem Econômica tem por fim realizar o de
senvolvImento nacional e I~Stá fundada na livre iniciativa e na v-;
lorização do trabalho humano. 

Artigo 22 - O Estado apenas participará das atividades
econômicas se o setor privado não far capaz de desenvolvê-las, po

dendo supri-lo, em regime de concorrência sem privilêgios.

§ 11:1 - As empresas transnacionais controladas
por capItais nacionais. estrangeiros ou do Estado, sediadas no

paIs, terão o mesmo tratamento legal, na exploração das ativida
des econômicas.

§ 22 - As empresas transnacionais estrangeiras

apenas será outorgado tratamento- restTito, se no paIs de sua ori
_gem ou de sua sede hOlJver idênticas restrições às empresas tran;

nacionais brasileiras -

Artigo 32 - A repressão do abuso do poder econômIco:ca
racterIzado por domInio de mercado e eliminação de concorrência~
será definida em Lei Complementar. submetendo_se à sua discipll_
na as empresas privadas e as do Estado.

Artigo 41:1 - A União poderá promover desapropriação ter
ritorial rural. mediant~ pagamento de justa indenizaç.llo em d1:
nheU:o ou titulas da dIvida públlça. com cláusula de exata cor
reçãJ monetária para um prazo máximo de 10 anos. permitindo-se se

jam ubllzados na quitação de débitos federais, a qualquer tempo ~
de natureza tributária ou não ....

§ Único - Para efeitos da reforma agrária, as desa
proprIações não podem incidir sobre terras produtivas.

Artigo 51:1 - A intervenção do Estado no domínio econômi
co, seqlpre temporária, para regular distorções de mercado,evita;
conflitos sociais e promover o desenvolvimento, s6 poderá ser au

• torizada por lei de ini~lativa do presidente da República ou d-;;
Congresso, ouvida Comissão 8icameral, que proporá os limites da

intervenção e os meios orçamentários para suportá-la

Artigo 6!il - O monopólio apenas será autorizado pelo Con
gresso Nacional por lei especial aprovada pela maioria absolut;
de ambas as Casas.

§ Único - A pesquisa e a lavra do petr6leo em ter

ritório nacional constituem monopólio da Uni~o. exceç~o feita 1j

hip6tese de contrato de risco. autorizado por le!.

Artigo 71:1 - A reduç~o das desigualdades econômicas re

gionais n~o poderá implicar restrições ao desenvolvimento dos e;
tados mais evoluídos. 

Artigo ag - O regime das em;lresas concessionárias ou per
missionárias de serviço público não será distinto do regime apl.1

cável às demais empresas que participam da ordem econômica~.

JUSTIFICATIVA

Tenho a honra de encampar~ In totUIIl. sugesUlo di) emine!!
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CAP!TULO IV
DO JUDICIARIO

SEÇAO I

D!SPOSIÇOES GERAIS

CAPITULO IV
DO JUOICIARIO

SEÇAO 1
D!SPOSIÇOES GERAIS

-Acrescentar ao item I do artigo 186.

"I - •• , podendo a Lei exigir dos candidatos prcva de hab.!,
Ll t açãn e-n curso de Escola de Formação e Ap~rfeiçoame!!.

to de magistrados."
~ o conteúdo da letra "C", do item lI, do artigo :38.

"C - aferição de merecimento pelos critérios da pres teza e
segurança no exercício da jurisdição e, alnca, pela fr~

qUência e aproveitamento em cursos ministrac.::Is pelas E~

colas de ForlRação e Aperfeiçoamento de Magistrados 11

Justificação.A) a princípio da formaçao e aperfeiçoamento de magis
trados, através de instituiçi3es destinadas a deaenvcãvg
rem um processo cultural-educacional especializado e
deontológico de conhecimentos, pode ser ccnteúoc de no!._
mas educacionais em uma constituição conceitualmente
formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, ~ Direito
Constitucional, Teoria da Constituição,As Constituições
do Brasil - Forense, 211. Edição, 1981, P. 41~Bl,84;

José Afonso da Silva, ~ "Aplicab.1lidade Das Normas
Constitucionais, p 29".
8) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magi,!
trados,por evidentes razões fáticas, c rent í r.rcas e jur,f
dí.cas , é aplicável aos juízes da União e dos z s tadcs , e
não, apenas, aos dos Estados Federados. Causa determ!
nante para inserção do principio na Seção I _ Disposl
ções Gerais - do capítulo relativo ao Jud.1clário.
C) A instituclonalização das escolas de formação e ape!.
feiçoamento de magistrados figura no art. l44,itens I e
IV, da constituição Federal vigente
D) O p r-aceLt ua Lfzado no art. 144, com as formas e con
teúdos dos itens I e IV, da Consti turção Federal, é o

reconhecer pelos detentores do poder pol!tico de prac~

derem as análises e as recei tas contidas no conhecido
ItDiagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do supr~

mo Tribunal Federal", formulado em 1975
E) A 30 de junho de 1986, O Supremo Tribunal Federal r~

vificou princípio e a Comissão Provis6ria dos Estudos
Constitucionais referendou-o ao normativizá-Io nos arts.
94, I e 268, § as, letra lia", do projeto.
F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento h,!;!.
manfs t Lco, técnico científico dos magistrados assola
os condutores pol!tIcos dos estados democráticos euro
peus, anericanos, norte-sul, e asiáticos: Itália, Hola!J,
da, Bélgica. Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, J,!
pão, Coréia do Sul, Estados Unidos, Héx.íco , Colômbia e
Argentina.
G) Algumas escolas são vinculadas dí retaeente às supr~

mas Cortes de Justiça - Estados Unidos _ Japão, ou s,!!
pervisionadas pelos TrIbunais de Justiça _ Brasília
H) Após o editar da emenda nll 7, foram criadas e din~

mizadas 18 escolas de formação e aper feiçoanento de m,!
gistrados, respectivanente nas Estados do "Acre, Ama
zonas, aahia, Espírito Santo, Goias, :-Iaranhão,Mato Gro§.
50, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraíba, P,!
raná, Pernambuco, Piauí, RIo Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina e no DistrIto Federal
As escolas dos estados de São Paulo e RIo de Janeiro d,!
pendem da aprovação final pelos Tribunais de Justiça

Sem a selva constitucional, a maioria fenecerá.
I) A dinamização das escolas depende do obter de recu!.
sos s~gnificatlvamente inferiores aos destinados a

qualquer outro liceu público e particular t por nada pe!.
ceberee o diretor, supervisores, coordenadores, e os pr,2,
resaores receberem pelo número de conferências proferi
das.
.:U As Escolas de formação e aperfeiçoamento dos magi§.
trados são os mais eficazes instrumentos para converter
o judiciário em poder social, e erigí-Io à categoria
de poder moderador dos demais poderes políticos e so
ciais, libertando-o da condição de poder meramente ins
titucionalizado.
L) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ae-,

pliando o número de tribunais, mais cuidando-se da for
mação human!stica e do aperfeiçoamento permanente téc
nçico-clentífico dos juhes, sobremodo dos de primeiro
grau de jurisdiç30; JJrge prepará-los para conhecerem-se
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formula
ção do ato sentencial e saberem utilizar os instrunen
tos gerados pelo pregresso no campo da c~bernética e i!J,
formática, para vencerem o volume crescente das exigê!!,
cias de prestações jurisdicionais.
101) A educação é permanente, mas em relação à formação e
aperfeiçoamento dos Juízes, impõe-se seja, alnda,especi!
lizada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer
dizer, norteada para o amar, com consciência e espírito,
sua proflssilo e a sacrIfIcar_se pelo realizar da Justi
ça ••

CPLENARIO

:EMENDA lP12990·7 ,,~, -.
(!tonstituinte CARLOS CHIARELLI

JUSTIFICATIVA

II .. promover a equilibrada participação das empresas peque-I
nas, médias e grandes, no mercado oriundo de gasto público;

III - criar lei de proteção.e desenvcfvfmento de pequenas e

médias empresas, idôneas, hij.billtadas. social e economicamente vi~

veis;
IV - promover a participação nos seus contratos, das empresas

de menor porte através da modulação, da divisão em partes menores
ou quando não possível, da exigência de participação de associados
de menor porte.

Art. Qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direi-
tos c.ívfs , poderá Integrar comIssão de inquérito no serviço públi

co, para apurar il!citos contra o patrimônio da União, dos Estados
e dos Munic!pios, exigindo-se competência específica na matéria.

Art. Caberá ao Ministro de Estado, sempre que evidências
bem substancladas existam, de il!cltos contra o patrimônIo da Uni
ão, requerer à justiça especializada, contra os envolvidos, medi
das cautelares, tais como.'

I .. proibição de afastamento do país;
II - indisponibilidade temporária de seus bens;
UI - prisão domiciliar.
Art. Compete privativamente à,autoridade financeira cen-

tral do Governo, nos termos que a lei estabelecer, com garantias e
avais, assumir responsabHldades que, no lnad.1mplemento do garantl.
do, possam resultar Onus para 'a untão , Estado ou Município. As ga
rantias governamentais ao setor privado serão reguladas em lei.

Art. Compete privativamente aos bancos de fomento o apoio
financeiro oficial ao desenvolvimento de quaisquer atividades econ,ª
micas e privadas.

Art. ~ vedado aos 6rg~os da administração pública direta
ou das suas empresas vinculadas à emissão de títulos de crédito,
duplicata de serviço e notas promissórias.

Art • Não reconhecerá a autoridade públlca, em nenhum mome.!!.
to, débitos decorrentes de despesas executadas, por antecipação
sem a prévia autorização formal, acompanhada de correspondente no
ta de empenho emit.1da por autoridade competente

Art Perderá o mandato, função, contrato ou emprego, o a-
gente da adl'linistração pública que autorizar despesas fora dos li
mites da lei orçamentária

Art. O Governo pagará juros e correção monetária nos seus
débitos não pagos no prazl!l de vencimento. A autoridade monetária
central fixará a taxa de juros e correção monetária a serem obede

cidas em todos os contratos realizados com o poder público.
Art. Os contratos públicos, com prazua superiores a seis

meses, aer âo reajustados pelos índices oficiais."

Em um paIs como o Brasil, onde tantas carências e desigualda
des sociais e econômicas persistem, chegando a alcançar em deterlll!
nadas regli:ies e/ou em alguns segmentos da sociedade níveis de po
breza que comprometem a pr6pria dignidade da pessoa humana, não é
possível continuar a aceitar a dilapidaçllo do patrimônio público,
o descontrole do gasto público;. O uso do patrimônio públlco em in

teresse individual ou grupal, nem forte Inffuêncra do poder econô
mico nas decisões do Estado

Estas coisas têm que mudar

Viu-se a Nação, em diversos períodos da sua hist6ria, perple

xa com a dimensão da corrupção vigente. Escândalos de vários tipos
foram objeto da atenção do País. Tratou_se sempre de casos partIc,!;!.
lares e nunca, de forma mais abrangente e eficaz, tratcu-se de
criar condições para combater a corrupção no geral e fazer com que,
a impunidade deixe de ser regra no 8rasil.

~ claro que a corrupção não é um fenômeno particular do Bra

sil, diz Charles Alkin: liA corrupção não é caractedstica de um p~

dodo da hist6ria pol!tlca, nem de um país. A forma que assume va-,

ria na hist6ria e de nação. a~ção, mas a prática é endêmica tanto
nos sistemas de governo autoritários-quanto nos de partido, aumen

tos marcantes na incidência de corrupção estão geralmenJe associa
dos a mudança de estrutura de poder político e socLaã" (Dicionário
de Ciênclas Sociais, péqs , 278/279).

Apesar de se saber que não há remédio capaz de assegurar que
o País estará, no futuro, livre de tal problema, a lição da hist6
ria assim ensina, é no entanto, possível criar condições para minl
mlzar os níveis de occrrêocta, bem como, e principalmente, para
acabar com a sensação generalizada de impunidade que existe no Br,!
silo Para isso, tudo passa pela crIação de condições para que a s.Q.
ciedade controle, de fato, a administraçllo pública Isto exige a
mais absoluta transparência nos atos do governo, o que ainda hoje
não existe. ~ fundamental, por isso mesmo, fixar-se que os nego
cias do governo são sempre públicos, salva quando da divulgação
destes possam resultar prejuízos que justifiquem o sigilo.

Cumpre legislar clara. e abrangentemente, para encurtar ao má')(lmo,
o eSpaço das decisões subjetivas e casuísticas. ~ importante, que
a constituição venha fixar certos princípios gerais, disciplinado
res das leis ordinárias, que sejam inequ!vocos ao definir a postu
ra que se deseja para a administração pública do novo Brasil
construir

I:. pelo estabelecimento de condiçêles reais de concorrência en

tre empresas pr.1vadas na execução dos serviços, fornecimentos e o
bras que se alcança no autocontrole, os concorrentes, geralmente
mais eficaz. Não podem ficar os pequenos e médios empresários ex
cluídos ou prejudicados na partição do mercado por "barreiras burE,
cráticas", que reservam mercados privilegiados para as empresas de
grande porte. Não se provou até hoje, que sejam mais idcneas, mais
competentes ou mais eficazes apenas em funçao do seu malor porte
Assim, a competição ampla e democrática é o que se reco~enda como
melhor forlRa de resguardar o interesse público.

Faz-se mister O estabelecimento 'de condiçi3es que hoje não e
xistem, para o administrador agir de forma rápida e com eficácia,
no combate li corrupçao, bem como, para o empresário resistir às i!!,
vestidas de agentes públicos desonestos, sem comprometer o futuro
de sua empresa.

A presente proposta foi a1J.cerçada em vigorosas e pertinentes
sugestões do ex-Ministro dos Transportes, idôneo e competente adm!

nistrador público, Dl'. Cloraldino Severo.

te jurista e estiMado colega ür-vves Gandra da Silva Martins, oub Lf-,

cada no "O Estado de São Paulo", edição de s.oa 87, inclusive a se
guinte justificativa: -

A Ordem Econômiea besefa-se na iniciativa empresarial.s~

portada pela conjunção simultânea de trabalho e capital

Em uma Constituição sintética I que apenas veicula princ!

pios qeraí.s 1 capazes de permanecerem no tempo, além das conjunbu-.
ras e das circunstâncias episódicas, deva-se evitar a tlarticular!
zação de 51 tuações ,

O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condl-

tal', exigir, extorquir, aceitar ou receber qualquer valor ou vant,!
gem, com a finalidade de influenciar o seu desempenho em qualquer
ato oficial é culpado de ccerupção , Perderá seu cargo, emprego ou
mandato, sem prejuízo das demais sanções que a lei estabelecer.

Art. A pessoa que, direta ou indiretamente, oferecer, pro-

meter ou conceder qualquer benefício ou valor, com a intenção de
influenciar a decisão de agente do poder público é culpado de su
borno ou tentativa de suborno, e será punido na forma que a lei e,!
tabelecer. No caso de empresa, seu presidente e diretores, estarão

impedidos, definitivamente, de contratar com o poder público.
Art. It dever do func IonérLc público, conhecer da prática

de corrupção, ou ainda, de procedimentos lesivos ao patrimônio pú
blico, representar formalmente na forma .gue a lei estabelecer, co!!,
tra o faltoso.

Art ~ assegurado o fornecimento de c6pias autenticadas de
despachos e documentos requeridos pelo cidadão para esclarecimento
de neg6cios administrativos, salvo se o interesse público impuser
sigilo

Art ~ assegurado, a quem quer que seja, o direito de re-
presentar mediante petição dIrigida aos poderes públicos, contra
abusos de autoridade, promovendo a responsabilidade da mesaa ,

Art Todo cidadA:o será parte legítima para pleitear anu!a-
çi:lo ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da Uni
ão, Estados, Municípios, Entidades Autárquicas e das empresas que
contem com a participação de cap.Ltal do Estado.

ções ,

A lIvre iniciativa tem-se revelado no correr dos .ancs

mais eficaz que a iniciativa estatal no campo da Economia, visto
que a empresa do Estado tende a ser utlíizada como instrumento de
exercício do poder e para outros objetivos que não os estritamen
te empresariais. Seu desempenho, portanto, é eaLs oneroso para o
cidadão e inferior, quanto aos resultados para a com.unidade do que
a atuação das empresas privadas. Tal diagn6stico é idêntico em to
dos os pe.í ses e períodos hist6ricos, sem excecão, -

Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada,
insIste na valorização do trabalho, não desestImula o capital na
cional ou estrangeiro, impondo a este último apenas as restriçelt~;

que em seu país de origem ou de sede forem impostas ao capital na
etonat , equipara as empresas estatais às privadas, na busca de ef!
ct êneãe , e reduz a intervenção do Estado apenas a evitar abusos &;
poder econOmico e para sUPrir insuficiências do setor privado

No campo da reforma agrária permi te-a no ccncemente às

terras improdutivas, visto que se fosse possível pemut.t-Las em ter
ras produtivas geraria clima de intraquilidade, que resultaria no
desestímulo à atuação daqueles r ur aLds t aa que têm permitido ao Bra
sIl estar entre os grandes produtores de grãos no mundo, .sobre pos
suir pecuária de expressão

Toda Constituição que explicita demais, dura de menos.Os
princípios gerais devem ser amplos e claros, oermitlndo flexibillda
de de atuação parlamentar,no tempo, capaz de e tept ã-Lcs às realida
des, crises, oeaatIos e necessãoades de cada período hist6rico

Incluan-se no TItulo IV, Capitulo j.r;" os seguintes disposltivos:

Art. As relações do Estado com os seus contratantes serão
obrigatoriamente formalizadas em instrumentos pr6prios, arquivadas
em processos uni ficados, que permitam identi ficar, em quaisquer m,2,
mentos, as responsabilidades pelas decisões.

Art. As contratações de serviços, fornecimentos e obras p.!
ra 6rgãos da administração direta, autarquias, fundações e empre
sas com participação de capital da União, Estados e Municípios, s~

rão públicas. A lei disciplinará os pru.::edimentos e as exceções no
interesse público.

Art. Cabe à União, aos Estados e Hunicípios, promover a
mais ampla participação de concorrentes nos seus processos de licl
tação. Para tanto devem:

I .. garantir ampla divulgação;
II - eliminar barreiras burocráticas;
III - abrir mercados fechados;
IV .. criar condições de acesso a novos concorrentes,
V _ desenvolver mecanismos garantidores Je desempenho que não

venham restringir a concorrência.
Art. Todos têm igual direito aos benefícios do mercado pú-

blico de serviços, fornecimentos e obras, cabendo à UnUio. aos Es
tados e Municípios:

I .. assegurar oportunidades de acesso nUa discriminat6rias;

"Art Todo cidadão brasileiro tem o dever de proteger o P,!
trimônio público, econômico, financeiro, físico, instalações e e
quipamentos de Serviço Público, a natureza, o meio ambiente, as r!
que aas naturais, monumentos históricos e os testemunhos da cultura
do País.

Parágrafo único. Serão definidas em lei, sanções para os que
violarem o patrimônio públ1co em qualquer das suas formas.

Art. A nenhum cidadão é permitido usar o patrimônio e o P.Q.

der públicos em proveito particular, pr6puo ou de outrem, de faml
liares, amigos, corporações, classes ou grlJpos. Aquele que o fizer
estará incurso em crime de corrupção.

Art. Não existe imunidade no julgamento dos crimes de cor-
rupçi:lo, mesmo os investidos em qualquer função do Executivo, Legi,!
lativo ou 1udiciário, os quais serão julgados na forma que a lei
dispuser.

Art. Haverá uma justiça especializada para julgar os cri-
mes de corrupção, havendo Varas cal"! competência para tais crimes.

Art. ~ assegurado 60 cidadão, aos grupos comunitários, pr,2,
fissionais, econômicos, politicos, de interesse, de pressão e sin
dicatos, defenderem, na forma que a lei estabelecer, o direito de
expor suas opiniões e interesses para a formação democrática das
decisões.

Art O agente público qU,e, direta ou indiretamente, sollcl
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JUSTIFICATIVA
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Dispositivo emendado: Art. 12

A al!nea "â", inciso UI, Artigo 12, passa a ter a eeçuín-

EMENDA SUBSTITUTIVA

8eVA KJOIFICATIVA

te redação

JUSTIFICATIVA - O "habeas data" e o "mandado de ~nJunção" nada a _

crescentam as qarenc i as conee i cuc ronaas dos da re í cos de cadedam.a ,

Quanta a ação requ~s1tór~a, os ru scos da autor~zação suplantam

da recusa.

- aupr iaa-ee o Capítulo ~

Art~gos 23 a 26

P~E~/iJ~õniO/.uaeO."'la_-

Apresente emenda objetiva corrpat!bilizar a redação acima

cemo estabelecimento no Art 199, que diz ti os serviços notariais e registrais

serão exercidos. emcaráter privado", e, no seu § 3!i1:, IIlei Federal disporá s.Q.

bre os eeofctentcs relativos aos atos notariais e registrais."

se os atos de Registro Civil fossem gratuitos, e exercí.ccs

emcaráter privado, o dispositivo iria ferir os principias da equidade, pois

atos eq.Jiparados seriam renmeraccs diferentemente.

O Art 195 faz menção à prestação jurisdicional gratuita às

pessoas corrprovadamente pobres. Corro os atos relativos ao Registro Civil

são, tboos, de interesse do croaoãc, seria uma sobrecarga para os cartó-

rios trabalharem de graça para ricos e pobres, indiferentemente, sendo

que os pobres já estão amparados por lei, na Constituição e em lei ardi ..

nária ( Lei 6015, Art. 30).

JUSTIFICATIVA - A~nda aqu i, cuada-ee de aamp Les pr~ncIp~os programá

t1COS.

"g) - serão gratuitos todos os atos necessários ao exercf.
cio da cidadania, inclusive os de natureza processual e os de registro civil

relativos às pessoas pobres, assim qualificadas na forma da Ief,"

Supr~mam-se na enumeração do art::l.go" 32 as ...nC1SOS

11, IV e VII e, ~conseqtlênc~a, os art.igos 34, 36 e 39

"'----------I...oI..~n'''cA~õo _,

EMENDA lP12995-8
t: cons tn.eu rnce Oscar Corrêa Jún10r

EMENDA lP12994·0
tJ Coos"""o', Osc,r Cocrê, 1;'0,or

EMENDA lP12996-6
tJ cons e atumce oscer- Corrêa Jún,or

Caracteriza-se, desse modo, uma situação esdrúxula,
pois a mesma Constituição que atribui competência aos Estados para
decretar o ICM também impede, no Interesea.ua União, a realização
da receita daí decorrente, concedendo a isenção para os produtos e~

portados.

O ressarcimento do ICM aos Estados poderia ser efetu.!
do na proporção do valor não arrecadado, entregando-lhes o exato mo!!,
tante do ICM que incidiria no valor dos produtos exportados. Sabe
-se, entretanto. que os Estados ricos são os que mais expor tam.e, em
face desse fato, é fácil inferir Que a indenização viria beneficiar
sobretudo os Estados mais desenvolvidos, desvirtuando-se, assim, os
objetivos de distribuição equitativa da renda e da redução das dis
paridades regionais.

Essas Isenções representam prejuízos vultosos aos es
tados. O montante do IeM dispensado, vem correspondendo aproximada
mente a 18~ da arrecadação total desse imposto no Pais No ano de

1985, enquanto o total arrecadado atingiu setenta trilhões de cru
zeiros, o montante da isenção concedida aos produtos exportados ele
vou-se a treze trilhões de cruzeiros. -

Não se nega a importância dos incentivos fiscais às
exportações, porém não se Justifica que tais instrumentos sejam ut!
lizados com prejuízos para as já minguadas finanças dos Estados.

JUSTIFICAÇAO

A nossa Emenda visa, portanto, a proteger prioritari,!
mente os Estados e Municípios mais carentes de recursos financeiros,
e, em função desse peccõs.rto, cogitou-se de se formular um critério
para cálculo do ressarcimento, de modo que os Estados e MunIcípios
mais desenvolvidos fossem relativamente menos contemplados com os
recursos da indenização.

Tendo em vista esse objetivo, propomos a presente Eme!!..
da, que visa a restaurar, aos níveis anteriores, as finanças dos E,!
tados e Municípios e, assim, assegurar-lhes a necessária autonomia.

Sendo a autonomia financeira dos Estados e Municípios
um dos fins pol1ticos da Constituinte, torna-se imperioso concreti
zá-la. No caso em foco, se a União, com recursos próprios, Indenf-,

zar os Estados, entregando-lhes importância equivalente às perdas r~

sultantes da isenção dos produtos exportados.

Examinando-se melhor os critérios que poderiam ser a

dotados, verificou-se que os utllizados para cálculo
dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios atendem satisf!,
toriamente aos fins visados pela Emenda Trata-se de criterios Já

consolidados, facllmente implementados. e formulados com vistas a um
melhor distribuição de receitas.

Trata-se de problemas cujo equac.f,.onamento e solução eI!.
volvem necessariamente a reformulação do sistema tributário, bucan

do-se, como objetivo maior a ser alcançado, uma repartição equitat!
va de recursos entre os níveis de Governo, a fim de se dar aos Est!,
dos e, principalmente, aos Municípios, uma autonomia política, fi
nanceira e administrativa compatível com sua condição de membros da
Federação brasileira.

O Projeto mantém da Constituição centrallzadora a im!:!.
nidade do ICM sobre produtos exportados para o exterior (art. 272,

§. ll-Il-a e § 12~V). Essa exc.tusêc tributária provoca acentuada re
dução na receita dos Estados e, por via de ccnsequêncta , na receit;
dos Municípios. uma vez que estes têm participação no produto da ar
recadação do referido imposto. -

E. face cessa realidade. o que se vê hoje é um quadro
alarmante das finanças públicas do Brasil, retratado sobretudo pela
sua gigantesca dívida externa e pela situação de quase insolvência
de vários Estados e da grande maioria dos MunicIpios.

nota-se que se deu um tratamento incompleto, unilate
ral, à política de incentivos às exportações, porquanto era necessá
rio estabelecer-se que, concebido o favor fiscal, os Estados seria;
indenizadós pela perda de receita do ICI-! isentado.

Sabe-se que a causa .alor da precária autonomia dos
Estados e dos Municípios é a reconhecida insuficiência de recursos
financeiros de que podem dispor para o atendimento de seus cresce.,!l
tes encargos.

Tal realidade, que perdura há anos, agravou-s_e a par
tir da Constituição de 1967,- com a excessiva centralização, no cam
po de atribuiçães da União, do poder de tributar e de controlar--a
política financeira e tributária do País, o que abalou seriamente
os alicerces do federalismo brasileiro.

o dispositivo da Emenda pretende conciliar os fins c,2
limados pela pol1tica de comércio exterior com a necessidãde de os
Estados receberem integralmente o prodllto da arrecadação de tribu

tos da sua competência.

"IV - previsão de cursos em Escolas de Formação e AperfeIçoa

mento de magistrados como requisitos ou incentivos para
ingresso e avanços na carreira."

~ os demais itens do artigo 1a8.
Justificação A) O principio da formação e aperfeiçoamento de magis

trados I através de lnsti tutçaes destinadas a desenvol
verem um processo cultural-educacional especializado e
deontológico de conhecimentos, poder ser conteúdo de

normas educacionais em uma constituição conceitualmen
te fprmal (V; Afonso Arinos de Melo Franço, !!!.Oireit;
ConstitucIonal, Teoria da constituição. As Constitui
çãc , As 'Constltuiçeles do Brasil _ Forense, 2111 Edlção~

1981, p , 47 I 81, 84 i e José Afonso da Silva I !n"Apl1ca

billdade Das Normas Constitucionais, p 29) "80 prr;;
cípio da formação e aperfeiçoamento de Magistrados,po;
evidentes razões fáticas, científicas e jur!dicas, é
aplicável aos juizes da UnUlo e dos Estados, e não,
apenas, aos dos Estados Federados. Causa determinante

para inserção do princípio na Seção J - Disposições Ge
rais - do capitulo relativo ao Judiciário. 
C) A instltucionalização das escolas de formação

aperfeiçoamento de magistrados figura no art. 144,

itens I e IV, da Constituição Federal vigente
O) O preceitualizado no art. 144, com as formas e con
teúdos dos itens I e IV, da Constituição Federal, é u

reconhecer pelos detentores do poder poHtico de proce
derem as anállses e as receHas contidas no ccnhec.í-.

do "Diagnóstico Para Reforma Do Poder Judiciário do S!:!.
premo Tribunal Federal", formulado em 1975.

E) A 30 de Junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal
revificou princípio e a Comissão Provisória dos Estu
dos Constitucionais referendou-o ao normativizã-lo nos
arts. 94, 1 e 268, § 212, letra lia", do Projeto.
r) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento hu
manístico, técnico e científico dos magistrados assai;:
os condutores políticos dos estados democráticos eur.Q.
peus , americanos, norte-sul, e asiático, Itália, HaIa!!,

da, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha; Japão,
Coréia do SUl, Estados Unidos, México, Colômbia e Arg~ntina ..
G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às supr~

mas Cortes de Justiça - Estados Unidos - Japão, ou s!:!.
pervisionadas pelos Tribunais de Justiça _ Brasil.
rr) Após o editar da emenda ng 7, foram criadas e din!,
mizadas 18 escolas de formação e aperfeiçoamento de m!,
gistrados, respectivamente nos Estados do "Acre, Amaz.Q..

nas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Gro§.
so , Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul .acooõnra,
Santa CAtarina e no Distrito Federal As Escolas dos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, dependem de
aprovação pelos Tribunais de Justiça.
Sem á seiva constitucional, a maioria fenecerá
I) A dinamização das escolas depende do obter de recu.!.
sos significativamente Inrerrcres aos dest1nados
qualquer outro llceu públlco e particular, por nada
perceberem o diretor, supervisores, coordenadores. e os
professores receberem pelo número de conferências pro
feridas.
J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magi~

trados são os mais eficazes instrumentos para conve.!.
ter o Judiciário em poder social, e erigí_lo à categ.Q.
ria de poder, moderador dos demais poderes políticos e
sociais, libertando-o da condição de poder meramente
insti tuc!onalizado.
L) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente a!!!.
pliando o número de tribunais, mas cuidando-se da fo!.
mação humanística e do aperfeiçoamento permanente
técnico-científico, dos jurees , sobremodo dos de prime!
ro grau de jurisdição. Urge prepará-los para conhec~

rem-se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na
formulação do ato sentencial e saberem utilizar os in~

trumentos gerados pelo progresso no campo da cibernét,!
ca e informática, para vencerem o volume
crescente das exigências de pr es tações jurisdicionais

M) A educação é permanente, mas em relação a formação
e aperfeiçoamento dos juizes impõe-se seja, ainda, e~

pecial1zada, sistematizada, e sobretudo deontol6gica ,
quer dizer, norteadas para o amar, com consciência e
espírito sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar
da Justiça

Introduza-se apôs o art. 277 do Projeto de Constitui
ção o seguinte'

"' IIXIoUIlSIl'ICoçla_'- ---,

Art. C••• ) - Do produto da arrecadação do Imposto de
repcr taçãc , do Imposto de Exportação e do Imposto sobre üperações
de Câmbio. a União destinará ao Fundo de Ressarcimento dos Estados
e Municípios, quantia igual ao Imposto sobre Circulação de Mercado
rias que, em virtude de imunidade constitucional, deixar de ser ar-,
recadado n~ exportação de mercadorias para o exterior

§ la _ Os recursos do Fundo a que se refere este art!
go serão distribuídos entre os Estados e Municípios segundo os cri
térios de partilha adotados para o Fundo de Participação dos Esta
dos e Distrito Federal. e o Fundo de Participação dos Municípios, re~
pectivamente.

S 2'1 - A lei poderá criar outras fontes de recursos
para o Fundo de Ressarcimento dos Estados e Municípios.

Visando a operacionalizar o ressarcimento do reM aos
Estados, p;opõe_se a criação do "Fundo de Ressarcimento dos Estados
e Municípios", constituído dos recursos provenientes da arrecadação
dos Impostos de Exportação e de Importação e do Imposto sobre Opera
ções Financeiras (operaçõqe cambiais), por serem os tributos utili:
zados como instrumentos da política de comércio exterior.

~'vlsta do exposto, esperamos que os ilustres Consti
tuintes aprovem a presente Emenda que objetiva, em última análise,
tornar realidade a autonomia financeira dos Estados e Municípios.

Sala das sessões , em

Senador ANTONIO FARIAS

subse.auua-ee em vàr ros art~gos.

- Câmara Federal - por Cãmara dos Deputados

-Senado da Repúbl~ca .. par Senado Federal

JUSTIFICATIVA - Na Const~tu~ção de 1891 õencnunavam-se as

duas Casas do Congresso xec rcnaã câmara dos Deputados e Sena

do Federal (art. 16, § la). nasam se manteve no art. 22 da

C.F. de 1934.

Na Const1tu~ção Federal ,J~ 1946 também,

artigo 37: e na de 1967, no artigo 29, que se mantém no texto

vaçenee , Não há, po~s, para que alteraf essas denominações tr,!

ddc.ionaí.e , Mesmo na Const~tu~ção do Impéno (25/3/1824) - art.

14) se denominava câmara dos Deputados.
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Acrescente-se ao measc 11 do art. 112,

ôepcas de MagJ.stérJ.o superJ.or

"por concurso públJ.co de títulos e provas"

JUSTIFICATIVA - A permJ.ssão brJ.ga com as proibições do art. 110,

I, 11 e IN, além de constJ.tuJ.r vl.nculação J.ndêbJ.ta de membro do

LegJ.slativo ao poder de nomear e deml.tJ.r do zxecue.rvc ,

EMENDA lP13007-7
['J Conshtu1n"" Oscar corrêa Jún>or

- A decretaçã.o da meeevençãc dependerá:

a) no caso do loteI'! 111 do art. 74, de sol1.cJ.

tação do poder LegJ.slat1.vo ou do Poder axecueavc coacto ou J.mpe

d1.do, ou de requJ.s1.ção do Supremo Tr1.bunal Federal, se a coação

for exercada contra o Poder JudJ.c1.ár1.o.

b) no caso do lotem VI do art. 74, de requ1.s.=,

ç:~o do STF ou do TSE, segundo a matérl.a, ressalvado o d1.sposto

na allnea c deste parágrafo.

c) do pxcvamerreo, pelo Supremo TrJ.lJunal Fe 

deral, de representação do Procurador-Geral da Repúbll.ca, no ca

so do item VI, aasam como nos do a tem VII, ambos do art. 74,qua.!!.

do se tratar de execução de Lea, federal".

JUSTIFICATIVA - ImpÕ!!-Se def.i.nu quem tem legitimidade para pIe!

tear a intervenção..JJSlIFICATIVA

aeDA /..()IJIF'ICATIVA

-'l1....
Art.54, inciso 14. item b - Os serviços públicos de ene!.

913 elétrica, qualquer que seja a fonte primaria de energia.

:zJl-
Dispositivo emendado: Art. 54, inciso~ item 8.

O item b, inciso:pri; Artigo 54 do seeeorojetc passa a

ter a segJinte redação.

r.r rU~O/ltl.."'.~;ia ___,

EMENDA lP12997-4
['J W'UTIlOO OSCAR coora nJIO"

f
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FiZi'~7?J

r;;~"oo~
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Suprima-se a Seção IV do

Cap. 11 - Do zxecut.avc

Arts. 162 e 163

.JUSTIFICATIVA - Absolutamente anexpreasi.vc o Conselho da Repúbl!

ca, que pode reun1.r todos os membros J.ndl.cados sem se constJ.tul.r

em órgão eenseaeucacnai •

fUT~/.u.n"t~Ji~ ..,

JUSTIFICATIVA - Só a nomeação em va r cude de concurso públJ.co

de tItulos e provas assegura a a.nâependenc a.a do parlamentar

Não o ato dependente de favor do no-ne ante ,

r.-r 1t.T~/.U.T"«;&~Ji~' ...,

EMENDA lP13009-3 ....., _
[J Constl.tulntc Oscar ceerêe JÚnJ.or

EMENDA lP13008-5
I: Const1.tuJ.nte Oscar cccrêe JÚnJ.or

rrP;~'"'~

fS7~o/?l

E;;~"~

fÇj'~';m]

- SuprJ.mam-s'a os art1.gos ga , 9-2.-, 10 e 11

Suprima-se o al!'tJ.go 84

nU~/.u't"IC&~Ji~, _,

.JUSTIFICATIVA - Representam mera sustentação de teses progra

mátl.cas.

EMENDA lP13002-6
~ Con.htu>n« Oscar corrêa Jún>or

EMENDA lP13003-4
E ccnseacuarrte Oscar corr~~·JÚI'lJ.or

r,r----------fCU~/.U.fl'IC&I;JiQ' _,

Ccnc advento do Cóglgo de ágJas, em 1934, a União passou

a ser a detentora das concessões para o eprcverteeento da energIa hidráulica,

emsubsUtulçiJo aos /lUl!c!pios. e isto por força da própria caracterfsticad:G

rios e das baclas hidrográficas, em sua grande maioria interestaduais

COlll influência emmais de Lm Estado.

Não faz nenhlJ'll sentido os Estados legislarem sobre águas e

sérviços públicos de energia elétrica, cuja padronIzação deve abranger todo ü

território brasIleiro. Trata-se de matéria jurIdica objeto de :;gislação codi-

ficada (Código de Itguas). que por isto, deve obedecer a cctencc legislativo

rSúco. Ademais, o sistema tributário nacional, no qual se Insere o irrposto ún.!.

co sobre energia elétrica, ccrrtesote verbas especificas para ecaansão e eemc

resentc desse serviço

A poHtica nacional de suprimento de energ.:3 elétrica

coordenada pela EL.ETROORAS, ercrese controlada pela União e resccnsével. pela

realização de estudos, projetos e Supervisão da operação de use-as e linhas de

transmissão. para dimiooir os riscos de raclonamento de energia elétrica

~A SUPRE:SSIVA

SuprJ.ma-se o i.nc r sc 111 do artJ.go 66

JUSTIFICATIVA - Não é possivel deaxar ao arbitrJ.o dos Mu.m.c'::

pJ.os a crJ.açâo, organJ.zaçâo e supressão de dJ.strJ.tos.

JUSTIFICATIVA - A moralidade públJ.ca eXJ.ge se ampeça o abuso

de nomeações que configure o nepotismo. Dai, porém, à proJ.bJ.çâo

ampla do artl.go vai grande dtstâncJ.a que não pode ser transpos

ta em texto cons t.acucaonaâ ,

SuprJ.mam-se os artJ.gos 59. e 62.

JUSTIFICATIVA - Meramente programátJ.cos, exp'lrca t.adas as garan -

tuee e tarefas nos dJ.rel.tos indJ.viduais e cc'tet rvcs ,

1.&1d'.Utf.."'.Ci~_,_---------~

.Lu .. '~/eo..'•.t~t.".~o"' .. io' -,
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EMENDA lP13004-2
rr;-;~T1"'~ [J ConstJ.tuJ.nte Oscar Correa JÚnJ.or

[ITy!"ô3iYJ L: iJ2';:';:;;?;;;Õ···,·------
fUr~/JUIf",C.C.d-----------_,

EMENDA lP12999-1
('J cceseaeuanee Oscar corrêa Jún>or

r.r fUfdI4UtT""'.~Ji~ ___,

EtelJA ADITIVA

Suprima-se o § 19. do artJ.go 66 0NIC.O

Em conseqllê-ncJ.a, o § 2!! passa a § ~

Art. 90 -$uprJ.ma-se a parte fJ.na1 elo artJ.go:

••• "bem como sempre que for transforrrado ou

reclassJ.f1.cado o cargo ou função em que se deu a aposentadorl.a

ou a reforma."

Disposições Transftôraas _ T/-kf!.o Y

Acrescente-se ende couber.

~~ - Ao Art. 74, VII-

r.-r -;- f.lrIdl.111"lJlt&~i~ ..,

Aos atuais juizes dos Tribunais de Alçada, integrantes do

quinto cOf'Istitucional de ll.lga:res aesesvacos a advugados e se-cscs do l--1i01s

tério Publico, é assegurado o direito ao acesso, na condiç;:;o de magistrados

e pelos critérios ~e antigUidade e de merecimento, aos lugares reservados à

magistratura nos Tribunais de Justiça.

As regras dos Arts. 188, III e 169, além de outras imper 

feições deixa sallente na expressão E CLASSE DE ORIGEM, que está no final do

item III, do Artigo tas, contradição ou pelo menos lnconvementíssimj:j coseu-

JUSTIFICATIVA
f3~~"~

rr;;-;'~07J

.JUSTIFICATIVA - aaeaceaeeec-sa-aa o caos no s exvaço públ1.<::o,

com a reclasstfJ.caçâo ou transformação de cargos atJ.ngJ.ndo

aposentados.

L';~~'~

rr;;;"~o/?J

JUSTIFICATIVA - A competêncJ.a que se atizabu a, ao MunJ.cipl.o é a

geral dos poderes públJ.cos. E não exaure a enumeração, sendo

inócua.

~DA lP13000-0 :"'••_.-----------,tJ ConstJ.tul.nte Oscar Correa .JunJ.or

Art. 76 - Acrescentar, depoJ.s do § 32 e antes

do § 41l,. este parágrafo:

;:=, 1 independênc~.a e barconi.a dos Poderes;

d) garani:J.as do Poder JudJ.cJ.árJ.o.

ridade

A contradição toma corpo no confronto da aludida expressão

com o Artigo 189 E que estabelecido o item III, do referido Artigo 188. re
gra para o acesso aos TIibunais de segundo grau, e para a apuração da an-

tig!.lidade e merecimento, que será feita no Tribunal de Alçada onde houver,

a determ1naçi:iode observância da classe de origem do candidato ao acesso,

deixa certo que tarném os integrantes do quinto no Tribunal de Alçada te

rão acesso ao Tribunal de Jsutiça pelos ccrtérfos de .antigOJ.dade e merec,!

menta, o que, sen nenhumadúvida, contradíz a regra do Artigo 189, ao es

tabelecer a forma de provimento dos lugares do quInto existentes nos Tri

bunais Estaduais e o do Distrito Federal

E, se contradição não ser re-cotecer, fica viciada de obscuri

dade e salientada expressão E CLASSE DEOOIGEM, pois fica sem saber-se '

quais os nagistrados cuja classe de ongem deva ser observada para o ace,,!

50, pelos critérios de antigUidade ou eerecmentc, ao Tribunal de Justiça

E basta a contradição cu a obscuridade evrdercfadas, de óbvia

inconveniência em regras constitucionais, para que se elimine da regra

contida no item lI!, dO Artigo 188, a expressão E:CLASSE DEClUGEM.

é;;~'~

fÇj'~;z;J
,,-ou._tu,,,uJi.i•• &!;O.,u.u

/',,(,E::N/I{erO

SuprJ.mam-se no artl.go 109, § 22, as palavras:

..... ou a ausêncJ.a de dell.beracão" •.•

supeamem-se no 'art. 112, I, as palavras:

JUSTIFICATIVA - Não se JustJ.fl.ca que a Casa eeapeceava não de1:l.

bere a eeepeaee da prJ.são e processo de seu membro, o que depõe

contra a asençâc do Parlamento.

•••• Presidente de empresa públJ.ca ou empresa

de economJ.a mista federaJ.s."

r,r----------nuo"."..''','.

L;;~"'~

CS/';"7ã7J

JUSTIFIC1I.TIVA - convém exp1J.cJ.tar a garant.ia da separação e ind~

pendência dos poderes.

Ao Art. 74, VII, acrescentar as alIneas seguJ.~

eee , dcpoJ.s da alIitca ~J ~o.,......d.o~~ Co'" ~~

EMENDA lP13001-&;
~ Conshtu1nt" Oscar corrêa Jún>or



Assémbléia Nadanal Constituinte e 1355

",-----------".,,''"'''....,'.,-----------,

ou lei federal;.;
c) Julgar válida lei ou ato normativo de gover

no local contestado em face da Constituição ou de lei federal;ou

d) der ã lei federal interpretação divergente da

que lhe benhars dado o próprio Supremo TribUnal Federal,outros T:z::!.
bunais superiores Federais ou Tribunais Estaduais.

i..!:Z - Nos casos previstos nas alíneas "a", se

gunda parte, e "d" do inciso III deste artigo, o recurso extrao!;

dinário somente será cabível se:

ciárias de um Estado e as administrativas de outro, ou do D;1.stri

to Federal e dos Terri tórios, ou entre as seeeee e as da união;

g) a extradição requisitada pelo Estado estránge!

ro e a homologação das sentenças estrangeiras,

h) "habeas-cozpus", quando o coator cu pacien-

te for Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos esteJam au
Jeitos diretamente ã jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se

tratar de crime SUJeito ã mesma jurJ.sdição em única instância, não

se incluindo nessa competência os "habeas-corpus" contra atos pr.!

ticados singularmente pelos juízes de outros Tribunais, sujeitos

ao julgamento eeeees r
i) os mandados de segurança contra atos do Presi

dente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do

Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional da Magistratura,do

Tribunal de Contas dà União, ou de seus Presidentes, e do Procur!!.

dor-Geral da República, bem como os impetrados pela união contra

atos de governo de Estado, do Distrito Federal e de Território ou

por um Estado, Distrito Federal ou TerritórJ.Q contra outro,

j) a declaração de suspensão de direitos na forma

do art•••• (se for mantido o art. 154 da atu.al c.F.I,

1) a representação do Procurador-Geral da Repúbli

ca, por inconstitucionalidade delei ou ato normativo federal ou

estadual, ou para 'interpretação de lei ou ato normativo federal ou.

estadual;

I - o Supremo Tribunal Federal reconhecer a re

levância da questão federal;
II - houver divergência entre a decisão recorri

da e siimula do Supremo Tribunal Federal;
III- o Tribunal Superior Federal, na hipótese de

divergência com decisão do Supremo Tribunal Federal. Julgar con

trariamente a esta o recurso especial.
~ - Para o efeito do disposto no inciso I do

parágrafo anterior, considera-se relevante a questão federal que,

pelos reflexos na ordeM Jurídica, e considerados os aspectos mo

rais, eccnôraccs , políticos e sociais da causa, exigir a apreci,!!

ção do recurso extraordinário pej.c Tribunal •

~ - O Supremo Tribunal Federal funcionará

Plenário ou dividido em Turmas.

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de

seus julgados;

n) a execução das sentenças, nas causas de sua coe. •

petência originária, facultada a delegação de atos processuais;
o) as causas processadas perante quaisquer juízos

ou Tribunais, cuja avo cação defer~r, a pedido do procurador-Geral

da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão .ã 0E
dem, ã saúde, ã segurança ou .!lS finanças públicas, para que sus

pendam os efeitos da decisão proferida e para que o conhecimen to

integral da lide lhe se f a devolvido, e
p) o !?edido da medida cautelar nas representações

oferecidas pelo procurad'or-Geral da República.

II - julgar em reC1,1rso ordinário:

a) as causas em que forem partes Estado estrangei

ro ou organismo internacional, de um lado, e de outro,Municípioou
pessoa domiciliada ou residente no país;

b) os "habeas-corpus" decididos em única ou última
instância pelos Tribunais reõeeec,s ou Estaduais,se denegatória a
õeca.eãc , não podendo o recurso ser substituído por pedido origin-ª
rio;

III - Julgar, mediante recurso extraordinário, as

causas decididas em única ou última instância por 'I'ribunais

Superiores Federais ou Tribunais Estaduais, quando a decisão re

corrida:
a) contrariar dispositivo desta Con$tituição ou

negar vigência de tratado ou lei 'federal;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado

5;~'''~

crw~;m

- DJ.spoSJ.tJ.VQ em~ndado - ArtJ.go 12

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA - Só o estado democrát~co é estado~~, pelo

que basta essa qualJ.fJ.cação para dJ.stJ.ngui-lo.

- RedJ.Ja-se o "caput" do artigo 12:

Art. 1.11: - O BrasJ.l é uma repúblJ.ca federat~va J.n,!

tJ.tuida pela vontade do povo como estado democr-àe rcc ,

,JUSTIFICATIVA - Não há para que explicitar em longas fórmulas lite

rárJ.as, princlpJ.os geraJ.s unavar-saãment.e ccnnecadcs e respeaeaãcs ,

~ SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado - Artigo 200

O artigo 200 passa' a ter a seguinte redação:

Art. 200 - O suprenc Tribunal Federal, com sede

na Capital da União e Jurisdição em todo o território nacional ,

compõe-se de onze Ministros.

Parágrafo único. Os Hinistros serão nomeados pe

lo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo S~

nado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e seis anos de idade, de notável saber Jurídico e r~

putação ilibada.

Art. 2.11: - A RepúblJ.êa FederatJ.va do BrasJ.l consta>

trua-ese pela união ~ndJ.ssolúvel dos Estados, tendo, como fundamentos,

a scberenae do povo, a naca.cnaLa.dade , a cJ.dadanJ.a, 9. dJ.gnJ.dade da

pessoa humana, o pluralismO' polltico e a representação popular••

JUSTIFICATIVA - A tradição brasileira consagra o

Supremo Tribunij,l como cúpula do Poder Judiciário e guardião da

constituição. Salvo no regime da Constituição de 1891 e depois da

Revolução de 1964 (em pequeno per10do), tem sido integrado por 0n.

ae ministros: ....

Sempre nomeados pelo Presidente da República após

aprovação pelo Senado Federal.

Esse sistema tem assegurado a independência e a

imparcialidade da Corte nesse largo exercício de quase um século

de existência, alheio ãsdisputas político-partidárias, ainda que

exercendo a alta missão política de intérprete supremo da Consti

tuição.
Substituir esse sistema pelo que o projeto propõe é pr2

piciar a intromissão de dntiexesees partJ.dários e de grupos ou facções na

composição da Corte, o que seria o maior mal que se poderia fazer ã nos

sa Corte Suprema.

r;r TuTO/~UtT.,'=..;i.O, ,

r.r----------TUTOllU.T",Ç.Ç.O--------__~

IEMENDA lP13014·0
['J ccns tntu rrrte Oscar Corrêa Jún,or
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,/EMENDA lP130Ü:l ....., ---,
tJ Constituinte Oscar Corrêa .Júnior
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Demais disso, a prevalecer a regra de indicação, pelos Or 

glIos de repreeenteçêo dos advogados e dos membros do Ministério Público, dos

cOll'Poryentes de lista sêxtupla para a nomeação aos cargos do quinto constitu 

clonal, é certa e inafastável a previsão de que aqueles Orgãos nunca Inclui 

rão na lista sêxtupla os magistrados componentes do quinto nos Tribunais de

Alçada, pelo entendimento respeitabilIssimo de que, as:t.mindo eles a catego 

ria de magIstrados, não mais são integrantes das classes de advogado e do Mi

nistério Público. E esse entendimento levaria à odiosa e injusta coneeqüêncta

de que os juIzes dos Tribunais de Alçada integrantes do quinto constitucional,

em inadmissível discriminação, ocupam cargos estanques, vedado a eles o acesso

ao Tribunal de Justiça

seja como for, isto é, mantida ou não, no item IH, do Arti_

go 188, a expressão E CLASSE DE ORGIEM, é imperioso que em dJ.sposição transit§.

ria, espancadora de dúvida, obscuridade e, sobretudo. de injustiça aos atuais

integrantes do quinto consbtucional nos Tribunais de Alçada, se estabeleça r.,ê.

gra do seg~Inte conteúdo Aos atuais juízes dos Tribunais de Alçada, integran-

tes do quinto constitucional de lugares reservados a advogados e merrbros do

H!n!stéri~ Público, é assegurado o direito ao acesso, na condição de maqrs

trado e pelo critérios de antigUidade e de merecimento, aos lugares reserv.§!.

dos à magistratura nos Tribunais de Justiça.

Os atuais juízes dos Tnbunais de Alçada, ocupantes dos

lugares Que constituem o quInto constitucional, para eles foram nomeados cn

Se não bastassem as expostas razõe~ para a sugerida eliminação

da indicada expressão, outras razões são aconselhadores da eliminação.

Criados os Tribunais de Alçada, com a !rrposição constitucio

nál de preenchimento de umquinto de seus lugares por advogados e aenarce do

MInistério Público, tornou-se conhecida a polêmica levantada a respeito do di

relto ccs integrantes do quinto à promoção aos Tribunais de Justiça, polêmica

essa emque, se manifestando o unânime repúdio ao entendimento de que o direi

to li promoçãQ inexistl:, sendo estanques os cargos respectivos, procurava - se

fbar os critérios para a promoção, sustentando umacorrente de pensamento de

que ela 56 poderia se fazer para os cargos do quinto nos Tribunais de Justiça'

respeitada a classe de origem do candidato ao acesso, e ertmenoo corrente ad

versária que, adquirindo o neeoro do quinto a classe ou categoria de magistra

do, seu acesso aos Tribunais de Justiça só poderia se fazer nos lugares reser

vados aos advogados e neeorce do Ministério Público

Essa polêmica teve fim CO!l1 a edição da Lei Complementar ns

J5, ao estabelecer, no § 4", de seu artigo 100, que os juizes que integram os

Tribunais de Alçada somente concorrerão às vagas no Tribunal de Justiça corre.§.

pondentes à classe dos magistrados

I::critério que merece subsistir porque não se podendo atri 

buir aos integrantes do quinto constitucional a categona de advogado ou de l!E!!!.

bro "do Nlníatérfo Públlco, serão a categorIa de magistrado adquIrIda com o

acesso ao Tribunal de Alçada, somente aos lugares dessa categoria no Tribunal

de Justiça será legitimo o acesso deles

a expectativa de direito de acesso aos Tribunais de Justiça, na condição de

magistrados e pelos critérios de antigUidade e de merecimento E expectati

va que foi estimulo para o ingresso na magistratura e permanece como estíll'l!!.

10 ao bome dedicado desempenho das difíceis funções jurisdicIonais, pelo

que é, sem dúvida alguma, expectativa respeitável e, portanto, merecedora lÊ

tutela jurídica à semelhança da tutela dispensada ao direito adquirido

que se equipara na eqUidade se busca fundamento para a real1zação da justiça.

~DA lP13011·5 .,...' -----.,
rrs;;tJ.tuJ.nte Oscar Correa .Júnior

EMENDA MODIFICATIVA

- RedJ.Ja-se o artJ.go 32:

~~~"~

rç;'~m7J

c) o processo e o Julga-nento dos feitos de sua

competência originária ou recursal e da argUição de relevãnciada

questão federal; e

d) a competência de seu Presidente para conceder

o "exequatur" a cartas rogatórias e para homologar sentença es

trangeira.

b) a cO'npos.ição e a competencia das turmas;

.JUSTIFICATIVA - Impõe-se dar ã discriminação das

competências· do STF exato enunciado, pela importâncJ.a de que se

-reveste a matéria. E ninguém mais autorizado para fazê-lo do que

a própria Corte, que a consubstanciou en sugestões nas quais cou

sagrou a experiência de mais de noventa anos de Jurisprudência.
Preservar-lhe as tradições - Poder que tem asse

gurado a normalidade da vida Jurídica nacional - é garantir a es

tabilidade e continuidade do estado de direito que se pretencb re!.

t.aurar e aperfeiçoar.

~ - O regimento interno estabelecerão

a) a competência do Plenário, além dos casos pr~

vistos nas alineas a, b, c, d , i, J, I e o do item I deste arti

go, que lhe são privativos;

Substituam-se as referências a Superior Tribunal de
Justiça, no art~ 1.87, :II, e; a seção 'rrr (arts. 204 e 205) por~
nal Superior Federal.

IEMENDA l.P13016·6
l'I Constituinte Oscar Corrêa Júnior
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EMENDA SUBSTITUTIVA

b) nos crimes comuns e de responsabilidade,os M!
nistros de Estado, ressalvado o disposto no art. ••• Cart ..42,item

r, da C.F. atual), os membros dos Tribunais Superiores da União

e dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal

Territórios, os Ml.nistros do Tribunal de Contas da união e

Chefes de missão diploI'lãtica de caráter permanente;

c) os litígios entre Estados -estrangeiros ou or-

ganismos internacionais e a União, os Estados, o Distrito Fe-

deral ou os Terri tõrios;

d) as causas e conflitos entre a união, os Esta

dos, o Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive os res:

pectivos Ó,rgãos de administração indireta,

e) os conflitos de Jurisdição entre Tribunais Fe

derais, entre Tribunais federais e estaduais, entre Tribunais es

taduais, e entre Tribunal e JUiz de primeira instãncii;l, a ele não

subordinado, ressal.vada a competência de outro T;ibunal;

f) os confl!tos de atribuições entre autoridades

administrativas e judiciárlàJI da União ou entre autotidades judi-

Dispositivo emendado - Artigo 201
O Artigo 201 passa a ter a seguinte redação:

Art. 201 - Compete ao sup~emo Tribunal Federal:

I - processar e Julgar originariarrente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da República,

o Vi~-Presidente, os Deputados e Senadores, os Ministros de Es

tado, os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da Repúbl!

r,r----------TUTO/.U..." ...;.õO,-----------,

rr;;~"~

&I~~fl7l

EMENDA MODIFICATIVA

DJ.spositJ.vo emendado - Artig1 2.11:

-Redija-se o artigo 22:

,JUSTIFICATIVA - Redação maas ampla e conforme à tradJ.ção ccns t i.cu

cional brasa.Ie rz-a ,

parágrafo úm.co - Salvo as exceções prevJ.stas nes

ta constituJ.ção. é vedado a qualquer dos Poderes delegar atrJ.buJ. 

cêes , quem for investido na função de um deles não poderá exercer a

de outro.

Art. 32 O Estado, ans t rumencc da sebe.rem.a do P2

vo e subordJ.nado à const~tu~ção, atua através dos poderes LegJ.slat.,!.

vo , axecceavc e .Judic~árJ.o, harmônJ..cos e independentes entre SJ..

Dispos~tivo amendadc - Art~go 32

iEMENDA lP13012·3
l!J ConsbCuinte Osear Corrêa Júnior
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111- Julgar, mediante recurso especial, as cau

sas decididas em única ou última instância pelos Tribunais "Regi

onais Federais, quando a decisão contrariar dispositivo da Cons

tituição, violar letra de tratado ou lei federal, declarar

inconstitucionalidade, ou divergir de julgado do Supremo Tribu

nal Federal, do próprio Tribunal Superior Federal ou de outro

'1'ribunal Regional FederaL

Justificativa - Não há porque alterar a atual e~

trutura superior da Justiça .orasileira. O p1:oblema a resolver eS-1

ti na base do sistema e na falta de verbas.

<--....::::..:.::..:::..:::::..::...::=="-- -----', [=1-;~''''~

~- .P~..:..;q'-'·~~'í_"õ_-_..·_,.,·_·__··_- ----'l [TI3i'~"87ã7J

EMENDA l1P13024·7f DEPUTADO OSCAR CORREA Jtl-lIDRAU",_

Suprima-se do § 212 do Art. 193 e expressão

"••• habilitação ••• "

Dispositivo Emendado. Art. 193.

F!leDA SlPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

li 1- Contdbuiç~o" dos emreqeocres, incidente sobre a fi
lha de salários, ou sobre o faturamento, ou sobre o lucro 11

ll. proposta da Comissão rcone às enpresas pesado e absur

;to ônus, emvirtude de base de cálculo cu:rulativa

De outro lado, o conceito de faturamento abrange tanbém.

à seguinte redação:

a idéia de prejuízo

O inciso I do § 112 do Art. 335 do projeto passa a ter

EJ.aIJA J.l)DIFICATIVA

r.r TCOTO/•• n",u;ia --,

Dispositivo emendado: Art.. 335 •

A opção mais favorável e'll termos de valor ora sugerida é

a mais acertada e realista. remetendo a matéria à lei crdínãrja,

r.r HU./""""rc~;l. ,

fl-PFL''':=1
r;;j';;ãrW)

Dispositivo a ser modificado: Artigo 262

3JSTIFICATIV!\

EMENDA~

Acrescentar depol.s do art. 225 este artl.go:

Os eorêstrecs compulsórios devemincidir, quando for

o caso, sobre tcda a sociedade e não sobre a parcela que, em lIUitos casos,

não tem como absorver os ônus das situações de calamidade pública

Pelas diferenças geográficas, sociais e ecorõmícas en

tre os diversos estados brasileiros, torna-se conveniente qUe os errprésti 

IOOS corrpulsórios sejam de ccscetêncra exclusiva da União.

Art. 262 : A União, através de lei Complementar, poderá

instituir errpréstlmos cc-ouisõcícs para atender a despesas extraordinárias

provocadas por calamidade pública

a.EMJA KIOIFICArIVA

o Artigo 262 passa a ter a seguinte redação

Art. são 3.rrecorrtvel.s as decJ.sões do Tr.=.

bunal SuperJ.or Eleitoral. salvo as que contraraezem esta const!

tUl.ção e as denegatórl.as de~ corpus , das quaas caberá r~

curso para o Supremo Tribunal Federal.

EMENDÃ lP13019·11
f!l IlEFUTADO OSCAR CllAAEA JONIOR

~
...,- ".n""'''''..,',' ---,

-EMENDA lP13020-4 ..n.
l: constl.tuinte Oscar ccrxêe J-,Ú-n-,0-r--------,

r.r T~."'/jU"'."'.....G

Suprima-se o art. 447 (Dispos:lçÇies Transitórias).

E os a:çts. 204 e 205 passam a ter a seguinte reda
I -ção:

b) os juizes dos Tribunais Regionais Federais e
do Trabalho, os juízes federais, os Ju!2es do trabalho, os mem

bras dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito rederal e
os do M.inistério PÍiblico da união,nos crimes comuns e de respon
sabilidade;

c) os "habeas-corpus" e mandados- de segurança~

contra ato de Ministro de Estado, Presidente do Tribunal ou de

seus órgãos e nlerrbros, e do responsável pela direção geral da PO

!'Icia Federal; '. :-

d) os conflitos de Jurisdição entre seus órgãos,
entre Tribunais lleg!onais Federais, entre 05 Tribunais Regionais
Federais e juízes subordinados a outros Tribunais Regionais Fe

derais, e entre JuI~es subordinados a tribunais diversos,

II ... Julgar, em recurso ordinário, os "habeas-eor

pus" e mandados de Segurança de~ididos, originariamente,pelos 'Ir!
bunais ~gionais Federais.

Art.. 204 - O Tribunal Superior Federal, com sede na

Capital da RepÚblica e Jurisdição em todo o território n ac í.on a.Lçco-n
põe-se de quinze Ministros vitalIeios, com mais de 35 anos de idaa;,

nomeados pelo Presidente da República, sendo nove dentre Juizes dos

Tribunais Regionais Federais; três dentre membros do Ministério .Pú

blico Federal; e três dentre advogados, de notório saber )ur!dico e
idoneidade moral.

Pâráqrafo único. A nomeação só se farã depois de

aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto ã dos magistrados, que
serão indicados ao Presidente da República em lista triplice pelo

próprio Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a noreação do
que figurar em lista pela quarta Vez consecutiva.

Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:

I - processar e jUlgar originariamente:

a) as eevdsêee criminais e as ações rescisõrias de
seus julgádos;

Ao artl.go 223 -

A presente emendatem por objetivo retirar do texto a ex

pressão "habilitação", visto que semente os Oficiais do Registro Civil dev.!:.

rãc ter, COlO-:l serore tiveram, corcetêrcía e estrutura funcional para o pro

cesso de habilitaç~o de casamento. Nesse estrutura Incluen-se conhecimentos

suficientes da legislação concernente ao Registro Civil, coma tanbém de

Direito Civil.

JUSTIFICATIVA - É o recurSo constJ.tucl.onaL

EMENDA lP13021·21
f!l DEPUTADO OSCAR CORREA JilNIOR

t!O /'~::pa":'ô'·_-'=·====~=~
m---------"~,~"'" ..,,

r=;~~'~

rr0~~JB!J
r.r----------Tl.n/.rv"IP'eA~Ia ,

9lENDA lP13017-4'
I'l Constitu1nt. Oscar corrêa JÚn10r

Ao Art. 223 acrescente-se, depo~s ~

"~"-

"ancãuí.ndo entre as suas atrl.buJ.ções:

~A SUBSTITUTIVA

Dispositivo a ser modificado' Art. 265

Ademais, a responsabilidade civil e crim1nal relativa a

esses atos é do Oficial da Registro Civil, que, além de ter esvaziada a sua

competência, ainda responderá pelos atos de outrem

-brasilel.ros dom),cill.ados no PaIs"

~~

Acrescente-se, na art. 301 - depol.s de

pessoas fls),cas dcmaca.Laadae no PaIs" e antes de ou "por

entl.pades •• "

.JUSTIFICATIVA - Não basta o doml.cIlio no paIs para fazer

nacl.onal.s~ as pessoas frsicas. Impõe-se dl.zer que são

bras3.leiras, isto é, nascadas no paIs.

'--",,",,"""""""''-'''''''''''-''='''-'''=~ -') [=1-;;;:"':=1
[fi2J';;"7ã!J

EMENDA lP13025·5
('J Constitu1nt. Oscar corrêa Jún10r

f P-6E"v;;Je;õ'""~"'''_'b ->

EMENDA lP13026·3
(!J Constl.tUl.nte Oscar corrêa .Júnl.or

t!O ,IOaN';;?e'7õ--"

o texto constitucional, face a sua perenidade, não deve

vedar a instituição de nrccetos para nenhLlll segmento da sociedade O trata 

mento privilegiado deve ser objeto de lei Co:nplernentar, segundo os interes 

ses da sociedade emcada é"poca. Conceder privilégios de tal ordem em texto

constitucional nos parece inadequado.

3JSTIVICATIVA

regiões do País.

Art. 265 - I::permitido à Uni~o, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos !-l:nicípios conceder isenção de trib\Jtos de sua ccmetêncíe, ~

tro das lImites estabelecidos em lei ccmierentec.

parágrafo ünícc _ A lkIião poderá conceder incentivos fi,!

cais destinados a promover o equiUbrio sócio econõmico entre as di ferentes

I - o regJ.stro e a cassação dos peetadcs polr
ticos, easim como a fJ.scall.zaçio das suas fl.nanças.

11- a divJ.são eleitoral do paIs.

111- o afaeeeraencc eleJ.torali

IV - a fJ.xação das datas das eãeacêes , quando
não deterI'lJ.nadas por disposJ.ção ccnee i tucacnaj, ou legal;

V - o processamento e apuração das eãeaçêes
e a expedição dos dl.plomas,

VI - a decisão das argnições de inelegJ.bl.ll.dade.

VII- o processp e Julgamento dos crimes eãe.ieo-
rais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e
mandado de segurança em matérHI. e Le a.tmr-aLr --

VIII - o JUlgamento de reclamações relatl.~as a
obrigações l.mpost.as por Lea, aos partl.dos polltJ.cos.

JUSTIFICATIVA - convém. desde logo, fl.xar alguns dados referen
tes a competência da Justiça EleitoraL

r.r ~-----TlUO/~VU"lUçia' __,

EMENDA lP13018·2: '"n. -., ""'::'::'-------'
tJ DEPUTADO OSCAR CORREA JtJNIOR _ f:.....- "''''1-_1

EJ.eDA S1.PRISSIVA
Ttn./lI,n'nc~;ia

r.r TI~'al.Ull"ICAC.O

EMENDA SUPRESSIVA

BeIJA f.l)[)IFICATIVA

Dispositivo a ser suprimido' .Art. 259.

JUSTIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art 416

Dê-se ao § 112 tio Art. 416 a seguinte redação:

n § 112 _ o casamento civil terá gratuita a sua celebração".

SuprJ.mam-se os artigos 438 e 439

.JUSTIFICATIVA - Não há como, sem consulta às regJ.ões a.nda.cadaa ,

desde logo deuemunar a crJ.ação das novas unaôedes ,

o Artigo e seus três incisos não tem câbirnento no texto

constitucional.

Os conflitos devemser decididos pela Justiça, dentro

"dosprincípios constitucionais expressos na próprIa constituição e', obvia 

eente, leis cooplementares sobre a matéria.

As limitações do poder de tributar, devemestar expres

sos na própr!a carta e nã? emlei CCllTplementar.

Quanto ao estabelecimento de normas gerais de legisla 

çDo e acrdnístraçêc tributárias, é díspensévet tal dispositivo já que em~

trcs artigos e parágrafos fica claro essa ecroetêrcía dos poderes públicos.

JUSTIFICATIVA

Esta emendàmantém gratuita apenas a celebração do caseren

to, cerc já consta do texto vigente, visto a habihtação representar em elevado

custo para os Oficios de Registro ctvu., com funcionários, material, prédios ,

etc., ofícios esses de caráter privado.

As pessoas carerues já dispõem de proteção legal que as

isenta de tal pagamento, não send,p Justo qoe tal benefício se estenda aos que

pocfempagar, causandoLIIl õooe desnecessário aos responsáveis pelo serviço, i~

bllizando mesroo o f\.rlcionamento deste.

iEMENDA lP13027·1. ..n.--- ,
[i' DEPUTADO OSCAR CORREA JilNIOR I rr=';;;;:'~

) em;;Jã!J

DelIA SlBSTITUTIVA

Oispositivo.a ser modificado: Art. 266.

Art.266· e vedado à União institutir isenções de tributos

de cmpetêncfa dos Estados, do Distrito Federal e dos I-tJn1cípios.



Assembléia Nacional Constituinte _ 1357.

Emenda rnod1f1cat1va! Art. 73

JUS'I'IFICA'l'J:VA I
Os cursos d'água destinQ-m-se a usos múltiplos tais como: abasteci

::~;;a~~~g:~c~sA~~:n~d:g~~;e~~~~:~~~~~~t~e~:~~~:t~í~~1~~~i~~;:~,I
supõe o p Lane j amerrt.o equa.Labxado da d1stribuição de suas var1adaS!
eerveneaas , de modo a garantir que um dado uso não Lnvaeba.Lí.ae os
demais.

r.r-----------"'''''"'''''''".------------,

IEMENDA lP1303B-7
l:J DEPUTADO~ALVARO ANTONIO

f:J P1enârio 'UN."lo/~O",~do/l,,".,wlnio.

Plenário

,
Emenda mod~ficat1.va

Art~ 54 •••••••

XXl.tI: ••••• ~••• ~ ••••

h) '1'rSns1to, tra~sporte e tráfego interestadual e rodovl;.as
e ferrov1as eeeeeeas-

Dê-se ã a.linea h, inciso XXIII do art. 54., a seguinte redação:

~--,- ----IUlo'.~nl.,Clçio------------,

íÉJ\1ENDA lP13033-6f Deputado Alvaro nnecnac

flJ
A tributação uniforme em todo território nacional já eoc0,!l

tre-se implícita no principio de igualdade de todos perante a Lei. Quanto aos

incentivos fiscais já foram propostos na emenda anterior.

Quanto ao inciso II do texto do projeto, a matéria deve ser

objeto de Lef Ordinária e não de Princípio constitucional
r

JUSTIFICATIVA

lUTP/.unlf,,,,,çio

,EMENDA lP130i8-0 ,~. ~
!!J OO'UTOOO ose," CORREA JIlNIOR ) Em'''~

I tT3i'ooJ?]

Dispositivo a ser modificado' Artigo 263

JUSTIFICATIVA

Há uma interdependênc1a entre transporte, trânsito e tráfego;
logo não podemos de1):ar de c,:ns1derar o t~ansporte de massa o
carga, quando abcrüemos o transJ-to e o trafego.

O Art. 73 passa a ter a seguinte redação:

Artl 73- Os Estados poderão, rned1ante la). complementar ,criar
áreas metropolitanas e mJ.crorreg1óes, constJ.tuídas por agrup:amen
tos de municip10S l1mitrofes para integrar a organização, o plane
Jamento, a programação e a exeeucâc de serviços públicos de ;!.nte
cesse rnetroplitano ou m1cro-reg10nal, atendendo aos principias
de integração especaaã e setorJ.al.

o Artigo 263 passa a ter a seguinte redação' . JUSTIFICATIVA

Art. 263: As contrlbuições sociais e as de interesse

de categorias profissionais, cuja criação seja auto

rizada por esta Constituição, ficarão sujeitas às Q!

rantias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" e

"c" do ítem lU do Art. 264.

Plenár10

~---__---_-lUIOU\l1l'I'IOJlÇÃO~-----------,

EInenda ad1tiva: Art. 54., ãnca.sc XXII

Acrescente-se ao art. 54, .1.nc1so XXII, as alíneas a e h

Uniformizar o uso de Expressão "Serviço Público" tornando-a
definidora êruca de todas as ativ1dades e funções comuns liga
das ao interêsse públJ.co local, reg10nal ou m1cro-reg10na L

Art. 54 ••••••

E;~~;~

[5";';;;"MJ
nu.llo/co..lldo/IU.COKII.l:o ~

Pl ENAAID

eEMJA ADInVA

DISPOSITIVOA SER ADICIDNPlJO: Acrescentar Inciso V no Art. 272

O Inciso V do Art. 272 terá a seguinte redação

Art 272 - Compete aos Estados .' ••

Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares,
sendo conveniente a tributação única, nos moldes hoje vigentes a nlvel federal

Transfere-se a sua competência para os Estadas para que seja corrigida una in
justiça com as' regiões mineradoras e produtoras de Inseres fJásico$/~empre ne

cessitadas de recursos que possibilitem a desenvolvimento de outra; atividades

produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas, ou di

ante da perda de parte substancial de seu territorlo pela construçâo das barra

gens hidrelétricas.

5lbstltua-se a alínea "a", do inciso IV, do art. 17 pela

na) E livre a nssccfaçãc profissional ou sindical. Os tra

balhadores e os empregadores, sem distinção, têm o dire!t~
de constituir organizações que os representem, nos llmites

da lei, e da forma que melhor lhes convier. 1I

1- •••••••

11 - •••••••••

111 - •••••••

IV - ••••••••
V _ Tmpasto único sobre mInerais, lubriFicantes.

combustíveis e energia elétrica

JUSTIFICATIVA

,J U 5 T ,I F' I, C A. ç A O

Os 'anseios' de 'l1berdade e autonomia sindicais em nosso

Pais são antigos, na medida em que o atrelamento das entidades slndl

cais ao apa~lho estatal remonta ao regime Estádo-novistas de 1937-:

Sem embargo, esses anseios figuravam, então, nas preccupeçües dos

países do mundo inteiro, vindo esse~ a contribuir decisivamente

para as discussões que culminaram com a adoção da Convenção nll 87.pe

la Organização Internacional do Trabalho, em ~ua 3111 Conferência In:

ternacional, realizado na cidade de são Francisco, Cali f6rnia, em
1948, a qual se constitui, mutatis mutandis, na Declaração Universal

tlos Direitos do Homem, aplicável. no campo das relações de trabalho,

mais precisa e especificamente, ~o associativismo sindical.
Esses princípios, que ditam sua importância no mundo tra

balhista e sindical, es têc contidos nos arts 311 e 40, que precei:

tuam:
_ As- organizações de trabalhadores e de empregadores te

do o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administraU

vos; de eleger livremente seus repcesentantes , de organizar a gestu;

e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação.
-ns autori~ades públicas deverêo abster-se de qualquer i!!

tervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício

legal.
_ As organizações de trabalhadores e de empregadores não

estarão sujeitas à dissolução ou à suspensão por via administrativa.

Vê-se, cots , que a liberdade e autonomia sindicals,que se

quer, tem seu limite na lei ordinária. Por isso, entendemos que a n.Q

va Carta Magna deverá conter apenas disposição geral, deixando à lei

o encargo de disciplinar a forma como a liberdade e autonomia serão

asseguradas, lembrando que elas significarão, num Estado Social de
Direito, o acréscimo qe direitos e a multiplicação de deveres para

as categorias organizadas, o que, por si se, é saudável

IEMENDA lP13040-9 ..... _
l!JCONSTITIlUfTE ! meo! DO BESSONE

• seguinte:

F~""~

ffi7;VilJ

IUIO'~UIT' .. ~lç..O __,

Plenário

",------------"""'"""''','.-----------
Plenário

Emenda modificativa

Acrescente-se ao inçiso XXI do art. 54

•••••••••••••••••••••••••••••recursos hídricos
partilhamento de seu Aproveitamento •

,
Nas últimas eleições municipais vários Deputados Federais e

Estaduais foram eleitos em diversos Municípios do PaIs a Vice-Prefeitos.
Pela atual Constituição os Parlamentares ficam impedidos de

exercerem a chefia do Executivo se convocados, pois perdedam o mandato ~e

Deputado fedetal ou Estadual
Tendo emvista que as'eleições foram descoincidentes ou d~

fasadas, nada mais Justo que em caráter tranettérrc,o parlamentar possa 11

cenc!ar-se da Câmara ou das Assentlléias Legislativas, para exercerem event.!!.
almente a chefia do Executivo, pois foi ejerto pelo povo para exercer o

cargo de Prefeito; no irrpedimento do nearrc,
Não é justo o Parlamentar se convocado para o posto ficar I

diante de dois fantasmas da renúncia, ou renunciar a vice para não assumirl
o executivo ou renunciar ao cargo parlamentar para exercer o cargo de pre 

feito por algumas horas ou alguns dias.

EMENDA lP13037-9
J!l DEPUTADO ALVARO ANTONIO

JUSS:IFICATIVA

lnclua-s'e, onde couber, o seguinte dispositivo

~---__-----UIlTO,~UI1,,~çlo

XXII _ Estabelecer pr1ncipios e diretrJ.zes para:

a) sistema nac~onal de transportes e viação

b) sistmna nacional de 1:râns1to

Art. - Os atuais Deputados Federais e Estaduais,

que foram eleitos Vice_Prefeitos, se ccnvccadca a exercerem as fun

ções de Chefe do Executivo Municipal, não perderão o mandato parla

mentar.

o inciso 111 do art. 257 passa a t.er a seguJ-nte redação.

Art, 257 ••••••••••• ••

111. - contribuições de melho:r:1a, pela valorização de imóve1s
decorrente de investimento público.

JUSTIFIC!;:TIVA

Desta forma se poderá criar um enfoque aaeeêaucc que, além
de abordar o trânsito e o tráfego a~ravés do ':ódigo necaonaf de
trâns~to, prop1cie a:Lnda a pr~paraçao de um codigo n~cJ.onal de
transportes ou de uma le1 organ1ca que defina competienca.as e
correlações entre ambos os sistemas de modo a esclarecer as r.=.
gras a que serão submetidas os part1cipantes setioruea.s ,

f1 PLENARIO

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

Emenda modificatl.va: J',.rt. 257 - If.I

JUSTIFICA'l'I.VA

Expandir o conceito de "contribu1ção de melhorJ.a" além do
resultante de obras púb11cas para anveetameneos públ1cos, uma
vez que melhorias epecacaonaa.s pedem ser causadoras de reflexos
no valor do imóvel benefic1;ldo, sem que ae j am resultado de qual
quer obras ou intervencão fis1ca. -

\EMENDA lP13036~I ..... -,
I? Constituinte ALVARO ANTONIO I er=~~~~:=J

....,"'''''·,,·'''·"'''....,,-----~I f'l/i/;;;;W

!EMENDA lP13035·2
t' DEPUTADO ALVARO ANTONI~lJlo.

('J

E"~';~~

ruJ'~J!?J

rY';~"'~

&i'~JWJ

tJ-;;~'~

1'r;ii~~Jã1l

1:2;~"'~

pçj'~ã!?J

IUIONUIT,,,clçln

Supr1ma-se o artigo 479

EMENOA SUPRESSIVA

_____ ,~ld~lo/ccWII'lo/l"".awl"lo' ~

~_6C/V/};e/::o=::=====~==~

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA - É 1naceitável a p;,omoçâo ~~ dos

aeaaas professores adJuntos a professor tJ.WJ1ar.

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA - Não é Justo que aos' ex-ocupantes de cargcs do rel~

vo dos que se enunciam no art1go não se garanta a subs í.scêncae a

pÓS de1.xarem seu eaeecIcac ,

Suprima-se o art1go 432

~--_-_---_-lun/'~Il"lC.çh----------_-

Suprima-se o artJ.go 448

JUSTIFICATIVA - Mantida a atual composJ.çâo do Supremo Tr.lbunal

Federal.

.:lJSTIFlCATlVA

JUSTIFICATIVA - Pelo mesmo mot avc da supressão dos art1gos 438

e 439: ausência de COnS!1!ta às 'populações aneeeaaseüas ,

A expressão "intervenção no donúnio ec~'Co", não en

contra definição no texto do projeto, dando margemà instituição lnc1iscrim!

nada de cOlltribUiçães por parte do poder público, emd,etrimento da socieda

de que arcará com os ônus pessas cOlltribuições. SUgere-se, t!inda, que o di~

posto nesse Artigo seja trensferfdc para o titulo destinado à OrdemSociel
5eguridade Social, tendo emvista que contribuiçã... social não se enquadr~ "na

categoria de tributos

supr1ma-se o art1go 441

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13032·8
(!J const.atau nce Oscar corri~'o~ Júnior

r.r- nlÚlOtr/nll>\lbJllIUn,.lnr.o ~

,P,<..GN/J::<e,O

/EMENDA lP13029:8
(!I Constito,n.. Oscar cerxêa Jún,or

",.- uua'''''''',IC&çio----------__,

jEMENDA lP13031·0 ..... ~

(!I ccnsta tumee Oscar Corrêa Júnior

'EMENDA lP13030·1 ..... ~

(!I Constituinte Oscar cccrêa Júnior
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EMENDA lPt304f·71
(?ClJ§TITUINTE lECPa...OO BESSONE

PlENAAIO
r;r 1UTo"~'''r..A;Io' ____,

EJaIJA Slf'RESSIVA

OISPOSIT!WSA SEREM SlPRIMIoos: Parágrafo 12, 2Q e JQ do Art. 272

.).JSTIF'ICATIVA

o parágrafo 1" institui lJII novo lJll)OSta sobre a renda, cuja cCOlPetência Já
é da União. de acordo com o próprio Anteprojeto Assim, tal dispositivo re

presenta a adoça0 de una bltrlbutaçll'o, prática nefasta que deve ser repudI
ada pela sociedade ar obviamente, eliminada do texto constitucional.
No tocante aos parágrafos 2; e JIl r diante da transferência para a lei Comp!~

eentar, conforme emendaapresentada ao Artigo 265 do Anteprojeto, das normas
relativas à lnsençi!o de tributos, justifica a supressão daqueles dispositivos.

Por vla de consequência, o atual § 451 passa a ser § 12 e o § 512 passa a ser §
2; do Art. 272.

E tm contra-senso e até mesmo inusitado, o .AcleJn'ojeto conceder poderes aos

Estados e ao Distrito Federal de deliberar ccntrar.leeente ao que ficar dis
posto no próprio texto constitucional, permitindo ao Executivo alterar ou

contrariar a Lei Maior.
Ib mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprime, não dpve
mesmo ser objeto de texto constitucional e sim ser tratada através de sesc
luçao do Senado. conforme se prevê no próPrio Anteprojeto, atreves de emen

da ao § 72 do Art. 272.

EMENDA lP13046·8 m ..' - __ ) !TI _::::.~

tJ coosumWTf I EOPQlOO BESSONE . C 'R.AJ_J

PLENJtRIO
~ nn~/.""rlc ...l._- --,

EteIlA t-OOIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER tmÍFICAOO: O Item I, parágrafo 10l:! do Art 272 passa a ter
B segJinte redação:

1- ••••

11 - ••••
lU _ Serviços de qualquer natureza.

.JJSTIF'ICATlVA

Na forma proposta no texto do Anteprojeto, vendas a varejo é Fato gerador
específico do moeste sobre circulação de mercadorias, de cceoetêrcre es

taooal. Assim, propõe-se sua alteração, passando ao M.Jnic.ípio, coma ocor
re atualmente, a ~competência para tributar os serviços de qualquer natlJr~

za, tributo de características tipicas de tJi.Jnicípios•

EMENDA lP13050·6 '"".-------J f'1-:::'~
l!J ÇONSTIlIlINTE ! EOf'Q! no AF55J1t:.!E _ C =-=_J

EloEMJA SLPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER SlPRlMIDlJ _ Parágrafo 42 do Art. 273.

EMENDA lP13042·5 ..~.-----_._] f'l-'::::':''''-:
tJCWSTITlJINTE lECPO! 00 BESSONE _ C~ _I

Art. 272 •••

.l.ISTIF'lCATlVA

EJeI:lA J.OOIF'ICATIVA

r;r TUtol..Ul .....~O' ____,

DISPOSITIVO A SER fofJOlFlCADO parágrafo 6S! do Art 272 que passa a ter a se

guinte redação.

1".
,U....O/<O..l1lio',.,...nlllL> ~

PlENMIO

§ 102 _ A base de cálculo do imposto de que t!'.,!!

ta o !tem lII:
I _ cOllllreende o montânte pago pelo adquirente,
exclulndo os encargos fln-;nceiros decorrentes

de vendas a prazo

11 - •••

.)JSTIFICATIVA:

Coma emendamodificativa do inciso lU do Art 273 flca se-r afeito o disposto
no § 4l:!, já que o dispositivo trata de matéria objeto de emenda scoresstve.

EMENDA lP13051·4 '"".,--------" l'T~=:"~
(!J CONSTITUINTE lEOPOLDOBESSONE . c..~ _J

PLENJtRIO

Art. 272 ••••

§ 62 _ O imposto de Que trata o Item UI será não ccnnattvc,
aÓ'llltlda sua seletividade, em função da essencialidade das

mercadorias, compensando-se o que for devido, em cada opera
ção relativa à c1rtulação de mercadorias, com o rontante co

brado nas anteriores pelo meSMO ou outro Estado

.lJSTIF'ICATIVA-

o dispositivo, na forma proposta no Anteprojeto, prejudica o segmento e-cre-,
sarial, notadamente as pequenas e médias empresas, que não contam com crédi
tos próprios sufIcientes que permitam a venda a prazo com cobrança de impos

tos sobre os encargos financeiros.

EMENDA ~~!~Q47·6 '"".,------] r.r-:::'~
l:J CONSTITUINTE LEOPOlDO eESSONE _ r:... =.::i _J

'U'~/.utT.,ICAl;I<o ____,

EJoeDAf.DDIF'ICATIVA DOART. 199. E SEUPARJtGRAfO 12 00 PROJETO DE

CONSTITUICAO. DA T'COM!SSAO DE SISTEMATIZACIl.O".

Passam o Art. 199 e o ,DaIágrafo primeiro, a terem a se,guJnte redação:

"Art. 199 - Os serviços notarfars e registrais são exercidos emca
ráter privado, con definição e flscalização do Poder público•

A Exclusl:lo das ativld~des de prestação de serviços da tributação por parte dos
Estados, Justifica a alteração, conforme e-ende apresentada ao Item lU do pr~

sente artigo

PtE'N.I!RTO

'"'~/."'''''C''''~

BEIDA MJDlFICATIVA

§ 12 _ Lei Ccxnplementar regulará suas atividades, dis::iollnará a

:responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores
seus atos Ir

§ 22 ••••••••••••

§ 3l:l •••••••••••

PLENAAIO
r;r TuTa'.U$TI'...~io

EJel)A JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVOA SER f.OOlFICAOO Parágrafo 7'1. e seus incisos do Art 2:12 que

passa a ter a seguinte redação

DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: O Item rr , parágrafo 11 do Art 272 passa a ter
~ seguinte redação:

Art. 272.

§ 11 _ O imposto de que trata o !tem UI:

1 - •
II _ mo incidirá sobre operações que destinem

ao exterior produtos industrializados.

JUSTIFICATIVA.

Jf.5Tlf'!CIlTIVA

o objetivo principal da presente proposIção é tornar mais s~mplHicado e coe
rente o "caput," do artigo e seu parágraFo primeiro

Sem dúvida que o natural e lIlJito mais 16gico, é que o Poder Público que deI}!
gar a função deve ser O mesmo para o exercícíc da Fiscalização, a Fim ee evl
tal' futuras ecrcrrceczes e dÚl/idas quando da elaboração da Lei Complementar'
prevreta, além de tornar naís técnico o trabalho da ConstituInte, prioeIpal
mente sob o ponto de vista jurídico, colocando o futuro legislador com maior

liberdade de raciocínio no aperfeiçoamento das leis.

,uT~/'<tt1111...1~, --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TJ..tulo VII, Capo I, Seção IV, Art. 272, § 6!

Art. 272

§ 7Q _ Em relação ao lrrposto de que trata o Item lII, re;

solução do Senado da Repúbllca, aprovada por dois terços

de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às
operações internas relativas à circulação de eercedorfaa,
interestaduais e de exportação

A alínea ~ no texto do projeto, fica prejudicada na medida en que, emenda adi
ttva-ec Anteprojeto, criou o imposto õuco sobre eunerars , lubrificantes, com

bustíveis e energia elétrica.
Justifica-se, assim, a emendaora apresentada

EMENDA lP13048·4 ..,,·,-------1 ror:':::"'~
l:J CONSTITUINTE! EQPOlDO BESSONE . C-F'ML..o _J

EMENDA lP13052·2
I: CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA rr';~;'J

[ITEi~~ffil

3JSTIFlt'ATlVA

PLENJtRIO
o § 6! do art. 272 do Projeto passa a ter a seguin.

te redação:

JUSTIFICATIVA

rr';:~;':J

rru;~~JEJ
'L.d.I./~.WISlI~/,,,c~"'nlQ

'.n~/."t'''IC~.i~

1 O

§ 6! - O imposto de que trata o ítem 111 será
não cumulativo, admitJ..da sua eeaeeavãaaee, em função da eeaenca.a

1 J..dade das marceõcraee e dos eervaços , abatendo-se em cada operA

çâo eneeeacr eeaeuave a caecuteçãc de meeceeceaas ou prestação de

servJ.ços. "

-Art. 272 -

o texto como está no Projeto virá perpetuar grande

J..nJustJ..ça contra a qual tanto temos nos âebeuaôc , Em pramea'ro lu

gar é um contra-senso pOJ..s vea contra õ enuncaaâo constante do J..

ndcae do próprJ..o parágrafo em. causa, aonde se prevê tratar-se de
imposto "não cumulativo", ora se é não cumulatJ..vo, eVJ..dentemente

não pode acumular para um setor o ,.1.mposto da operação anterJ..or

que não f 01 pago.

aepoacc a determ~n:::u:::o~u::r:e::e:t:
o:e::o

c::::::~n:::n~:: p:i;

mite que o setor seguinte se creaaee do ampcsto que eeveeae ter
51do pago, não haverá uma l.senção e S1m um "d1.ferJ..mento" ou uma I
transferência do ~mposto de um setor para o segu1.nte.

EMENDA lP13053·1 '"...,_..,,--- ____,
f!JCONSTITUINTE ADYLSON NOTTA

f'Jp L E N ~ R

DISPOSITlVO A SERADICIONADO - Acrescentar o § 13 ao Art. 272

§ 13 - Emrelação ao imposto a que se refere o nem
V, Resolução do Senado da Repúbllca aprovada por

dois terços dos seus eeroros estabelecera as aliqu.Q.

tas aplicáveis

o Art 272 passa a ter o parágrafo 13 coma seguinte redação:

Art. 272 - cceeete aos Estados •••

EJoeClA !C)IF'lCAnVA

,JUSTIFICATIVA

Dentro da sistemática estabelecida para os demais irr.postos, as alíquotas do
lllflosto üntcc sobre minerais, combustiveis e lubrificantes, cuja criação eo!

tá sendo proposta em outra emenda, serão deflnidas pelo Senado Federal, evl

tando-se conflltos interestaduaIs.

aEtSJA ADITIVA

EMENDA lP13049·2
l!J CONSTE!!UrrE ! fPPOlOO BESSIJ/IE

r.r nuo""nlr'c~.I., __,

PLE!JJtRIO

aaDA St.f'RESSIVA

Como foram apresentadas emendas ao Item lI! e adicionada a Hem V pelas quais

se retirou do texto do Ant-eprojeto as atividades de prestação de serviço e iE!.
cnn-se o lrrposto sobre minerais, ficou automaticamente e:-:cluído o ICM de tais

operações. o que Justifica a emenda.

Diante da emenda que adicionou o ttem V ao Artigo 272, instituindo o imposto

On1cosobre minerais, o § 82 ficou prejudicado, na medida emque o IeM não
mais incidirá sobre minerais e operações de prestação de serviços.

DISPOSITIVO A SER5lFRIMIOO: Parágrafo 82 do' Art. 272

EMENDA lP13044·1
tJCCNSTlTUINTE lEOfO! 00 8ESSQNE

EMENDA lP13045·0
ltl a:tSTITUINTE lECFCl..DO BESSONE MU

rrr------ .L.d"",/C.Wlld~/.nc."'nlo ,

r.r 'UlO/'ulfl'I"'.l~ ____,

f'l..ENAAIO

OISPOSITIVO A SER »:JDIFlCAOO• .inciso 111 do Art. ~273.
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Títu.lo IV, Capo VIII, seção r'r , Art. 93.

EM3llA SlFRESSIVA o inciso lU do Art. 273 peesa a ter a seguinte redação:
Acrescente-se ma1.S um ítem ao art. 93 com a l!'eguJ.nte rs.

DISPOSITIVO A SER stPRIMIOO _ Parágrafo 911 do Art 272 A:l:t. 273 _ coapete aos Munic!pios instituir impostos sobre. dação:
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JUSTIFIC1\CXO

A ConstJ.tuJ.ção é caeee de prl.ncípJ.os.

O da.apoaat.avc qu,e se "J.5a suprJ.rnJ.r, f:LcarJ.1J melhor a-ª..

sentado em legJ.slação r:.rdJ.nárJ.a.

EMENDA ADITXV1\

está fundada:

er;:;~''':J

flW~Wj]

11 - Na eeuceçêc pa1:a a saúde com o propós;J..to de

"Art - 1\ obrJ.gação de todos de cuaõex da saúde.

I - No direJ.to à saúde J.ndJ.vJ.dual e coletiva,

1IUOf'UI1l'<eAçlo------ -,

Inclua-se na Seção 1, do CapítUlo 11, do Titulo IX do PI:2.
aeec , o sesuanee artJ.go, com 3 (três) J.ncl.SOS, renumerando-se os ds.

EMENDA lP13062-0 m ..-- ~

l: CONSTiTUINTE: 1\DYLSON MOTTA

rr-;~;':J

rrJV~~JDJ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO 1\RTIGO 349

EMENDA lP13058-1 ,,~, -,
tJ CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA

~------ .~tW·"",/C.",,"io"U.CO""do

111 - rnveseaee no mandato de Vereador, havendo co.!!!.

patJ.bJ.l1.dadB de horárJ..os. perceberá as vantagens de seu cargo, empre

go ou função, sem prejuízo dos subsídJ.os a que faz jus. Não havendo

compat1.b1.1iãa d e, epaaeae-ee-é a norma peevaaea no a.t.em I deste art:L

9°'"

JUSTIFICATIVA

"Art. 93 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"

I - .: ••.•.........• 0.0. 0.0 •• 0.0 •••••••••••••••

11 - ._ ••••••••••••••••••••• 0.0 •••• 0.0 •••• ;. ••

A preocupação em 1.nCIU1r-se ma1S este ítem ao art. 93,

prende-se à valor1zação dos leg1sladores, ·pr1ncl.palmente a nivel mu

n1.cJ.pal, que pórventura venham a ocupar cade i rae no Leg::Lslat1VO, pa

ra que não sejam prejud1.c'ados pela ansensaba.Ladade do estatuíélo no

Art. 93, do Projeto de Const:Ltu:Lção da Com~$são de S:Lstematização,

sob o exame dos doutos Const:Ltu~ntes pátr~os

;EMENDA lP13054-9
l"" CONSTITUINTE I\DY1.snN MOTTA

.~..I",Mc.w, ..i./lu.c.w'nl.' ...,

f!J PLENRRIO

~~~"':J

l?E!~~fi?J

suprameer-se do ProJeto

a) o § 22, do Art. 349,

b) o § 32, do Art. 349

a) Educar o públJ.CO sob a base cl.entífJ.ca dos progrA

mas de saúde púb1J.ca,

b) J.nduzir mudanças de comportamento para prevenaz as

enferrn.:Ldades;
~ 1U1.f~un"'c~çl.__---_--__----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO: Título IX, Capo II, Seção III, 1\rt. 364 JUSTIFIC1\c1\o

c) desenVolver no J.nd.1.víduo a responsabJ-lidade e aJ:!~

uo-conãaençe da sua saúde e a da ceaeeavaeeee

-xcreecenee-ee ao 1\rt 364 maa s um ítem com a segu:Ln

te redação'

A const:l:tuJ.çãr:. é eeeee de P'X'J.ncípJ.os

O dJ.sposJ.tJ.vo que se va.aa suprJ.m:Lr, fJ.carJ.a melhor a~

sentado em leqJ.slação ordanér-aa ,

111 - Na partJ.cJ.paçâ:o da colet:l.vJ.dade na formulação

do progràma »ac.ionea de atenção à saúde e no controle da execução'

dos aer-vz.çca de saúde o

JUSTIFIC1\CÃO

A mod~~~cação ora apresentada, vz.se aperfe:s.çoar e t0l:

nar mac.s abrangente o d1.sposJ.tJ-Vo ccns t auucaonaa ceneaee do projst

to.

"Art • .364 - •••••••••••••• o. o o. o •••• ~ ••••• o. ~o ••

I - •••• o. o o•••••••• o•• o•• o.. • ••• o. o

11 - •••••••• o•• o o. o ••• o •••• o•• o••••••••

111 - •• o••• , •• o o. o o••• o ••• o•• o. o o•• o o.

IV - •• o o. o••••••• o o. o•• o•••••••••• o o' o

V - 'Pa~t::Lc1.:par;ão da população de forma '10

lUntár:LI:l c gratuJ.ta na' prestação de ae rvaçoe às ent.aõedes

tiencaaa.a, "

JUSTIFICA'rIVA

EMENDA lP'.I3059-0
l: CONSTITUI~TE ADYLSON MOTT~To.

.u.....,.,fc.w' ..iof.ulc•• ,••• O -,

EMEND1\ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO' ARTIGO 347

F7~~"':J

rw~'G}J
EMENDA lP130G3-8 ..~. ~

f: CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA pr;:~~'''=:J

fl72./~~fllJ

ObJet~va a emenda coneca.erreaaer a população na pres

tação de sarvrços voluntá~J.os sem qualquer remuneração, às entada

des aSS1.stencJ.a1.S, em prol da socJ.edade e, eanda dar conhecamencc

aos órgãos governamental.s da exc.eeênca,e e grande J.mportânc1.s ,da

mão-de-obra volunt;in.a.

ÉMENDA lP13055-7 ..". ---,
(lCONSTITUINTE ADYLSON MOTT1\

~ 1U1."un,,,.~~b

EMEND1\ MODIFIC1\TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 344, INCISO I

~~;":J

l§7~4+J

SuprJ.mam-se do Projeto

a) o caput do Art 347,

b) o J.ncJ.so I, do 1\rt. 347,

c) o J.ncJ.so lI, do 1\rt. \347;

a) o anca.se 111, do Art 347,

e) o anci.se IVo do 1\rt. 347;

~) o anc.iso V, do Art. 347,

9) o anci.sc VI, do Art. 347,

h) o dnci.so VII, do Art 347,

1.) o J.nCl.50 VIII, do J\rt 347 ~ e

j) o parágrafo úna.cc , do 1\rt. 347.

JUSTIFICAÇÃO

11"'.,JU""'.~çio ~

EMEND1\ HODIFICATIVA

DISPOSI'l'IVO EMENDADO ARTIGO 344, INCISO IX

o anca.se 11 do Art. 344 do Projeto, passa 6' ter a se-::;"\ '}

gU:Lnte redação'

"Art. 344 -

I - ••••••••• o..... •• ~ ••• o•• : •• o o•••••••• o•••

11 - Acesso livre, unaver-eea , J.gua1J.tár1.0 e gratuJ.to

às ações e eeevaços de promoção, proteção, recuperação e de reabJ.

l:Ltação do :J.nd:Lvíduo, de acordo com as neceeaadaõas de cada UI'!. "

o anexao I do art 344 do Projeto, passa a ter a se-

gUJ.nte redação

"Art 344 - ••••••••••••••••••••••••• o o•• o••••

I - Implementação de po1ítJ.cas eccnêmacas ;' SOCJ.6l.S e

ambaenuaaa que va sem a elJ.mJ.nação ou redução dos z a.acca de doenças

e de outros agravos à saúde o"

A Const:LtuJ.ção é carta de prJ.ncípJ.os.

O dJ..sposl.tJ.vo que se v~sa suprama.r , fJ.carJ.a melhor a-ª.

sentado em leg:LSlação ordJ..nárJ.a.

:EMENDA lP130GO-3 ...,,--------.J .r.rp"D"S'''--'tJ CONSTITUINTE ADYLSON MOTT1\ . L _I

JUSTIFlcAc]iO

A lIlodJ.fJ.cação ora apresentada, va sa aperfeJ.çoar e toÁ.

nar maa.s abrangente o da.apoaa.t.avo ccnsca tucacnaa centrado do Proj~

to.

JUSTIFICAÇÃO (I PLENÁRIO

A modJ.fJ.cação ora apresentada, va se aperfeJ.çoar e t0l:

nar maxs abrangente o dJ.sposl.tl.VO constl.tucJ.on~l constante do ProJ.,ê.

to.

~--__---_--,..,.NU."".AÇio_---------__,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~IENDADO' ARTIGO 34B

1U10"'~I1'.,.~~lo-- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO: ARTIGO 343

EMENDA lP1305G-S ..~. ....,
(l CONSTITUINTS ADYLSON MOTTA

l:J PLEN~RIO

1U10/."...".~ç~.

pr;;;":J
r;:;J~;'flLJ

SuprJ..ma-se do proJeto

a) o Art. 346.

O 1\rt o 343 do ProJeto, passa a ter a seguJ.nte r~

dação:

"Art. 343 - A saúde é dJ.re:Lto e obrJ.gação de todos e

dever do Estado."

EMEND1\ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEND1\DO ARTIGO 346

Sup;rJ.ma-se do ProJeto'

JUSTIFIC1\C1iO

A Const::t.tuJ.ção é carta de pr1.ncípJ.os.

O da.apoea.t avc que se va.ee euprmnr , fJ-carJ.a melhor a-ª.

sentado em legJ.slação ordl.nárJ..a o

JUSTIF'IC1\CÃO

A modifJ.cação ora apresentada, vasa aperfeJ.çoar e to,!:

nar,maJ.s abrangente o dJ.sposJ.tJ.vo coneta.tucaonaã contJ.do Ô:O Proj.!il,

"eo,
a) o ArtJ.go 346.

JUSTIFICaçÃO

_A çonstJ.tuJ.ção é carta de prJ.ncípJ.os.

EMENDA lP13057-3 '"''' ---,
lU CONSTITUINTE 1'.1>'11.. SON MOTT1\

o dJ.sposJ.tJ.vo que se vasa suprJ.mJ.r,

sentado em legJ.s1ação ordJ.nárJ.a.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~1ENDADO: ARTIGO 353

eacaeae melhor a-ª.

rr-;~';':J

5J~yAiJ

~----_-----.m"....""..,.,_------~------.
EMEND1\ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 350

Suprimam-se do Projeto

a) o caput do Art. 350;

b) o anca.se I, do Art 350;

c) o arica.ao lI, do Art 350; e

d) o anc i.sc 111, do Art. 350.

" .......",.",.'----------,
EMEND1\ 1\DIVITA

UI.SPOSI.TO EMENDADO ARTI.GO 344

Inclua-se no Art 344 do Projeto, o segu:Lnte

III

Art 344 - ••• o o.

I - ........•..•.........~.

JUSTIFIcaçÃO 11 - o •• o •••••••••••••••••

SuprJ-marn-se do ProJeto

a) o § 12, dr:. 1\rt. 353, e

b) o § 2-, 6t) 1\rt. 353.

A ConstJ.tuJ.ção é carta éJe pr~ncípJ.os.

o dJ.sposJ.tJ.vo que se Vl.sa supr:lm1.r. fJ.car:la melhor a.§.

sentado em legislação ordiné:rJ.a.

111 - Cool:denaçâo e' cont.role das chversas ações de Sã

úde e a garantJ.a da execução destas ações através das l.n·stJ.tuJ.ções

públ.1.cas e prJ.vadas, de acordo cpm 05 prJ.ncíp:Los da po1ít1ca e do

programa liBcional único, de atenção~ à saúde.



JUSTIFICAC1.0

A modJ.f:LC'aQão ora apresentada. visa aperfe1.çoar e tOL I

nar ma:LS abrangente o dJ.SP05J.t;Lvo const1.tuc:Lonal ccneaee do ProJ!!

to.

A. lPÚ07Q:t:l .~.__-'----- -,
Const.ituinte ALutZIO CAMPOS

EMENDA MODIFICATIVA

E;;;;'';---"]

rrt2!.~.~

3USTIFICAC~O

Dada a qualidade especial do Munic!pio

como ente federado e atuando em beneficio de toda a população

brasileira. a qual reside sempre num Municipio, deverá ser ex
cluído do pagamento da contribuição previdenciária como empreg;
dor. A atividade social desenvolvida pela municipalidade já sub
sidia, sobremaneira, os gastos da previdência sociaL -

r.r tl.,ell~n"'l:AçIe __,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 252 - ITEM VI

Inclua-se no er t , 252, o item VI, com a seguinte reca-
çllo:

Inclua-se, onde couber, no Título ou CapItulo referente

a Garantias Constitucionais ou ao Poder Judiciário, a seguinte

dispOSição! "-'" ~(-hc20 11 )h í.i:Cf"Wo :a:.

-Art:.. _ O Juiz ou Tribunal que julgar questão const!

1:uoional relativa a direitos, liberdades e prerrogativas regul!.

dos nesta Constituição ou constantes de ato internacional sub.!

crito pelo Brasil recorrerá, de ofIcio, sem efeit.o suspensãve ,

à Corte Const.itucional quando a parte interessada não houver r!,

corrido. 11

=- tU"'/""'tLrlUÇle

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - §§ llõl e 2i e nCAPUT" do art. 261

Art. 252 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••• 1 t

VI _ Polícia Rodoviária Federal.

JUSTIFICATIVA

O Projeto da Comissão de Sistematizaçfto extingue a Po
l1cia Rodoviária Federal, que tantos beneficios trouxe a todos os
usuários das rodovias federais, nos mais longínquos rincões de nos

sa pátria.
O atual projeto transfere as atividades típicas desta

corporação civil para as Polícias Militares, quebrando assim a tra
díção , a uniformidade e persecução dos delitos e contravenções que

ultrapassam as fronteiras do Est~do.
Necessário se torna. que os legítimos representantes do

povo, consciente das "suas vontades e esp.í r açêes , lutem pela perma 
nência desta entidade, equipando-a e modernizando-a à a1 tura, para

bem servir à sociedade deste País

JUSTIFICACAa

Embora a emenda se refira a questões originadas do gozo

ou exercâcãc de direitos e garantias poderâ ser inserida no c!.

pItulo do Poder Judiciário pelo que deixamos a inclusão a crit!

rio do Relator.

o importante serã a vItima da injustiça constitucional,

por ação ou omissão. t.er a oportunidad.e de submete-la à decisão

da Corte ConstitucionaL

\

tUte/.U1T"lCAÇie

ãcrescentar no texto do vcaput;" do artigo,

após 'IOistrito Federal", "e os Municipios".
Acrescentar ao final da redação do § 11:1 «e

Câmara Municipaln.

Acrescentar ao final da redação do § 2lõl,

"ou pelo Municipio e o imposto estadual excluirá imposto idêntico

instituído pelo Munic!pio n •

3USTIFICACJ{D

A competência residual deverá também

estendida, por isonomia, aos Municípios, tendo estes, portanto,

tratamento idêntico aos demais entes federados.
Poderão, assim, os MUr'iicípios utilizar c,E,

mo rente de recursos determinados fatos econômicos, ainda não tr!
butacce , peculiares às suas regiões.

As alterações dos parágrafos apenas comp!

tibillzam as suas redações com o "uapu t" alterado.

~A lP13067-1 , m ..' ~

fJ cônSTITUINTE ADYLSON MOTTA

r.r------ ..1... ""'/coyll.io/.~.e.w•• 'ilI

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 345

['C;~;"~

l:JR/~~7W

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo IV, do Título IV, dos Municipios

J;PJ-- Inserir no Capítulo IV, do Titulo IV" dos

~kC:~ ~d:~:;po, após o de nll 64, com a seguinte redação} Ju.1ul-
Art. - Incluem-se entre os bens do Munie!

pio,
8") - os terrenos de marinha;
b) _ as ilhas fluviais e lacustres
Parágrafo único - Os bens mencionados neste

artigo são inalienáveis a qualquer título.

EMENDA lP1307S·1 ' .~., -.,
tJ DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

er;~;;~

f'Ç/~~7;J

,JUSTIFICAC1tO

~;:~;=:J

tÇj'~,;z;;;]Plenário

Suprimir o .ínc Lso IIr e

os subseqüentes

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 75

JUSTIFICACi'to

Acrescente-se, no titulo das disposições transit6rias

do Projeto. os seguintes artigos) lttAdc. C-<:nJ\~-'

A hipótese de intervençãO no Mun!
cípio, elencado no inciso lII, é casuistica e limite. a
atuação fiscalizadora da própria comunidade eenccmã tant.!:.
mente co.!!!..a Câm~ra Municipal.

=- ltl;e/lll't.'lC4ç1e'-------------,

EMENDA <lP13076·0, ..w.,--------,
('l Deputado AIRTON SANOOVAL

~.~:;.;=]

I fÇj~:7;JPLENARIO

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

Os terrenos de Marinha são de nenhuma valia

para a União~ Normalmente são ocupados por particular, de forma
desordenada e quase sempre causando problemas de ordem urbanlsti
ca aos Municípios em que estão situados. A União deles não cuida:
PQressas razões melhor atenderiam aos interesses locais se fo~

sem de propriedade Municipal. Essa transferência é antiga reivin
dicação Municipal, que pode agora ser atendida. -

O mesmo ocorre em relação a ilhas fluviais
e lacustres Quem mais tem condições de ordenar sua ocupação é o
Municipio, notadamente nos aspectos urbanlsticos.

A inalienabilidade preservará esses bens,

que em razão disso, permanecerão sempre com o Poder Público

~ 'UU-/C.II...iollu'.elfl..Ill

EMENDA lP13072·7] '"w. -,
[!l

lt1STIFICACXO

a} o caput do Art. 345;

b) o aricaac 11 do Art. 3~5,

e) o J.n~:t.SD rr, ~do Ar:.. 345,

<.'I) o anc i.sc 111, do Art. 345: e

e) O J.nc1.SO IV, do Art. 345.

A const:LtuJ.çâo é car.ta de prJ.ncipJ.os.

Suprimam-se do proJeto,

"rd/ffqII:O'....l#.w.~.."I~-------,

o aaspeeaeavc que se va se suprama.r, fJ.carJ.a melhor ea

eenteüc em legl.slaçiío ordJ.nát'J.a,

f1t1ENDA lP13068-9,
tJ CONSTITUINTE AI)YLSO"l MOT;~To.

r.,- tU'el.ulll',c.;ie __,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 351

supeama-ee ~o Projeto:

a) o Art1go 351.

J!JSTIFICAC:4:0

A ConstJ.tuJ.ção é carta de prJ.ncipJ.os.

o dJ.sposJ.tJ.vo que se va ae supr1.mJ.r, f1.carJ.B melhor a!!;
sentado em legJ.slação ordinárJ.a.

EMENDA lP13069-7 , '".,,------~I r.r-p"D·S""~I? CONS~ITUINTE ADYLSON MOTTA _ '=----.: _I

~ ,.ne"u."r'c~;b

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 262

Acrescentar após n o Distrito Federall', "e

os Municípios". e na final, "e Câmara Municlpal".

3USTIFICACJl:O

As calamidades públicas afetam financeiri!,

mente também os entes locais, que necessitam de numerário') para
fazer frente a seus efeitos. Dada a proximidade da relação entre
cidadãos e Prefeito, as exigt!!ncias da sociedade, nesses easoeç eâc

muito maiores perante estes.
Não sõ por isso, mas por isonomia e~

os entes federados, os Municlpios deverão, também, ter competê!!,

cia para institl,lir empréstimos 'compulSórios,

"Art. _ A União apllcará anualmente, até o ano de
1999, a tótalldade de sua receita do imposto de renda sobre os
proventos decorrentes da allenação de im6veis na qualidade de pr,E,

priedades rurais destinadas à reforma agrária 11

ti Art. _ Os Estados, O Distrito Federal e os Munici
pios apã Icarãc anualmente, até o ano de 1999, respectivamente, as

seguintes percentagens de sua receita tributária na aquisição de

áreas destinadas à. construção de casas populares ou de titulos eo!
peciais da dívida pública, que tenham sido emitidos para a mesma
finalidade ou para o pa~amento de propriedades rurais destinadas

à. reforma agrária:
I _ cinquenta por cento, do imposto sobre a

transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens e direi tos;
II _ vinte por cento, do imposto sobre a pro

priedade territorial rural;
./ • III _ dez por cento, do imposto sobre a pro-

priedade predial e territorial urbana."

JUSTIFICACJ!:O

Acrescentar um inc.1so a este artlgo, IV,

pata constar que é vedado "instituir contribuição previdenci!

:ria do empregador qu~ndo este for o Munic!pio".

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

m-_---,- 'Lldll>lllCeWlllbll~'.ew.Slio

EMENDA SUPRESS!VA

DISPOSITIVO EMENDADO _ ARTIGO 352

sup.rJ.tna-se do Projeto·
o) o Art1.go 352.

,]nSTTFICAC~O

A ConstituJ.çâo é carta de pn.ncipJ.os.

O dJ.spos:LtJ.vo que se vaee supn.mJ.r, fJ.carJ.a melhor 8.§.

eentado em 1egJ.slação ordJ.nár:La.

EMENDA lP13073-S,
fl
=- 'lu.úllolcelllllill/.ulcu'n.ie

=- t ..T~U~I1Lr.."'ia

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHENDADO - Art. 266

f'S'~~;'~

fhJ~;Jd

Embora seja desejável a inexistencia de vinculações

obrigatórias na despesa orçam';.ntária pública dos Estados e Muni
cípios, a construçã~as ):Iopul~res e a reforma agrária re

presentam. atualmente, questões de fundamental importância para
a Nação, cuja excepcfcneã gravidade recomenda o não postergamen

to de providencias esperadas pelo Poder Público. As soluções apo~

tadas até agora, porém, para a obtenç;§o de receitas destinadas ao
pagamento do justo preço de áreas, urbanas ou rurais, a serem de

sapropriadas para aqueles programas, não consideraram "a importân
cia dos recursos fiscais obtidos sobre patrimônios imobiliários,
ociosos ou não, e sobre os ganhos patrimoniais resultantes da

alienação de imóveis urbanos ou rurais.
Areas ociosas são frequentemente, no Brasl1, di feren

temente de outros países, apenas o resultado direto da aplicação
de recusees poupados por investidores, que jamais pretenderam ut,!
lizar os Inôveãs que compraram. Mllhões de lotes urbanos permane

CBI lnaproveltados com a única função, para seus proprietários,



Assembléia Nacional Constituinte e 136!

CCP~~;'=:J

p:ç';;;Jã7J

pr;;~~'~0=:J

rç;~~7;;]

'~~d"'n/c.~ ..'1..,'~I.o~'"d._-- _,

DISPOSITIVO E~IENOAOO - Artigo 93 e seus incisos.

EMENDA SU8STUTIVA

PLENARIO

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 66

ou função pública.

EMENDI\ SUaSTITUIJI'I1\

.~•••"'./co~>SI~/'UI•• ~I •••O _,

III - por delegação'
e) - os Municípios poderão prestar serviços

da ccmpe t.ênc Le da União ou dos Estados, desde que haja a compete!!,

te delegação, mas somente o farão quando lhes forem atribuídos os

recursos necessários pelos delegant~s.....

O texto atual do projeto não é regra que be
neflcie o Minicípio, pois obnga o Vereador servidor público. a a
fastar-se do cargo ou emprego para dedicar-se com exclusividad;
ao mandato

Ora, li sabido que, em havendo compatlbilida
de de horários, o edil pode exercer concomitantemente o mandato e
a função.

A obrigatoriedade de se afastar, vai peren;

tir que o vereedorcserv.íocr na pequena cidade, ganhe do cofre pu
blico sua remuneração de servidor e compareça somente à sessão ca
marária que pode ser I Cuma) por mês, restando todo o seu temp:;

já pago pelo cofre público para ativbidade particular, ou, laser.
O are re í tc , sim, deve afastar-se do cargo

a seguinte redação.
Dar ao artigo 66, seus parágra fos a incisos

Dar ao artigo 93 e seus incisos a redação

JUSTIFICACAD

seguinte.

f'l PLENARIO

Art. 93 - O servidor público redera L, est.!.
dual ou municipal, dê administrção direta ou indeireta, exercerá
o mandato eletivo obedecidas as disposiçi3es dest;e artigo

1 - 8m se tratando de mandato eletivo fede
ralou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego OLl rençac ,

11 - investido no mandato de Prefeito Muni-

cipal, será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração,

III - investido no mandato de Vereador. ha

vendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos subsidias a que faz.
jus. Não havendo compatibilidade, aot rcer--ee-é norma prevista no

inciso I deste artigo,
IV - em qualquer caso em que lhe seja exi

gido o 'afastamento para o exercicio do mandato, o seu tempo de

serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para

promoção por merecimento,
V _ é vedado ao Vereador, no âmbi to da Adml

nistraçl10 pública direta ou .!n&!reta ocupar cargo em comissão ou
ou aceitar, salvo concurso público, emprego ou função;

VI - excetua-se da vedação parágra fo ante
rior o cargo de Secretário MunicIpal, ou presidência de autar-
qute , fundação ou empresas Pública, na forma estabelecida pela
Lei Orgânica, ficando licenciado do mandato a partir da posse

Art. 66 - Compete aos ecorcrorcs
I _ privativamente.
a) _ legislat' sobre assuntos de interesse

municipal predominante,

b) - instituir e arrecadar os tributos de
sua ccnpe têncfe , bem como aplicar as suas rendas, sem pre jurac

da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados em lei j

c) _ criar, organizar e suprimir Distritos,
na forma estabelecida em Lel Orgânica,

d) _ organizar e prestar os serviços públl

ccs de predominante interesse local;
e) _ promover adequado ordenamento territ,2.

rial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocu
.. pação de imóvel com destinação urbana; -

f) _ manter, com a cooperação do Estado,

os programas de aI fabetização, pré-escore e o ensino de primeiro

grau;
g) - prestar, com a cooperação da União e

~o Estado, os serviços de atenção pr-Lmâr La à saúde da população.
II _ supletivamente

a) - fomentar a produção agropecuária e OI
ganizar o abastecimento urbano;

b) - implantar programas de construção de

moradias, bem como promover a melhOria das condições habitacio
nars e de saneamento básico da população; -

c) _ promover adequado ordenamento tcrrito
rial, mediante pfanejamentc e controle do uso, parcelamento ;

ocupação de im6vel com destinação rural,
d) _ explorar diretamente ou mediante co!!,

cessão os serviços públicos locais de gás combustível canalizado,
exceto nas regiões metropoll tanas, sendo neste caso a competê!!.
cia do Estado

\EriiENOÃ -1P13081·6
!!J DEPUTADO AIRTON SANOOVAL

EMENDA lP13082·4
DEPUTADO ftIRTON SANDOVAL

urbanos

fITY~~;':J

[ITi27';ã[Y7J

pagamento do justo

segurar o valor real de poupanças aplicads em terrenos

ociosos pode, também, ficar assegurado pelo

SUbstitua-se a redação dos §§ 2.9 e 3l:1.,Jj:

do artigo 272 do Projeto pela seguinte.

Acrescente-se ao Artigo 257:

preço das desapropriaçêle~itulos da divida pública, com cLau;
sula de correção monetária, em beneficio da aceleração de proje-

tos governamentais destinados a assegurar a todos .os brasileiros

o direito a uma habitação digna

JUSTlfICI\Ç1!\o

,JUSTIFICAC1\O'

A redação do § 22 do Projeto que pr~

vê ~!pótese de não incid€!nc1a do ill!posto territorial rural, perm!
tiria de fato uma situação de imunidade fiscal para os propriet,!
rios de áreas vallosas, multas vezes retidas para especular, desde

que alcançadas pelo conceito de "pequenas glebas rurais", a red!
çl:io ora proposta restringe a não incidência a im6veis de pequeno
valor efetivamente utilizados pelos proprietários ee ati~idades r.!:!.
raí.s ,

~não incid~ncia sobre im6veis utll!
zados em outras atividades objetiva tornar possível a cobrança, pe

los Municípios, nos termos da lei complementar, do imposto predial
e territorial urbano sobre sitias de recreio e imóveis utilizados
para indústria e ccaéact.o , embora localizados em zona rural.

A redação do § 51:! objetiva deixar p~

ra a lei complementar os critérios da progressivIdade.

Objetiva a presente Emenda modificar siste

mática adotada até agora, relativa à competência: para a arrecada
ção de tributos e preços cujos fatos geradores sejam inerentes a
serviços p~bllcos r.:oncedidos, sistemática esta Que consiste em a_
tribuir tão somente ao poder concedente a competência para arr e.,

cadar os tributos e preços em questão.
De fato, para execer esta competência como

"parte legítima", o poder que arrecada deve ser o mesmo que res.,
pende pelos investimentos exigidos para mant:r serviço adequado
No caso da concessionária ser empresa pública ou sociedade de e ;
conomia mista, o pode~flonde pelos mencionados Inves t ímen
tos é o poder que detem controle acionário da empresa ou da soei.!:,

dade de economia mista, e que nem sempre é o poder c~mcedente

Q\.Isndo a concessionária for ursa empresa pri
vada, a competência em quest1:lo s6 poderá ser do poder concedente,
que inclusive poderá utiliz~r o arrecadado para remunerar parte

dos serviços prestados pela concessionária.
Esta definição de competência não restringe

a autonomia municipal para organiza't' os serviços públicos locais,
pois esta é plenamente execida até Cl ponto em que o município, a_
través de lei, estabelece a concesslio de um determinado serviço

público.

PLENARIO

direitos ou interesses da sociedade., desde que legalmente imposta

pelo Poder Público em beneficio comum, não deve sujeitar a colet,!

vãdade toda; pela utilizaçãJl de recursos tributários, ao pagamen_.

to de indenizações de fato injustificáveis,

Por outro lado, considerada a gravissima e expjoatva

situação atual dos conglomerados urbanos r com milhões de brasile!

ros morando e vivendo em condições subhumanas, não se justifica

a existência indiscriminada de áreas urbanas não utilizadas pelos

seus proprietários, que as retem inaproveitadas como reserva de

valor econômico. muitas vezes obrigando o Poder Público a efetuar

gastos excessivos com a extensão de benfeitorias e serviços exigI

dos por moradores de áreas mais distantes •

O objetivo econômico, individual ou societário de a.!

§ 61:! - A instit,uiÇ1:l0 e arrecadação de tri_
butos e preços, cujos fatos geradore~sejam inerentes a serviços

públicos cancedidos, compete ao poder' que det.en o controle acio
nário da empresa publica ou sociedade de economia eu s t a concessi.Q.
nária.

§ 7g - No caso da concessionária ser uma e~

presa privada, a competência referida no parágrafo anterior será

do poder cencederrte ,

§ 22 _ O imposto de Que trata o item
I não incidirá, nos termos definidos em lei estadual, sobre im~

veis doe pequeno valol: utilizados em atividades agrícolas ou necué-,

rias, nem sobre áreas rurais destinadas a outras atividades,
casos espec.raí.s definidos em lei complementar.

• § 311 _ O imposto de que tra:ta o item

11 não incidirá, nos termos definidos em lei complementar, sobre a
transmissão, por morte, de prédio unifamiliar de pequeno valor ut.!;,
lizado como moradia do cônjuge sobrevivente ou dos herdeiros.

§ 52 _ As aliquotas do imposto de que

trata o item 11 serão progressivas, CO'110 definido em lei comple'lle,!l

tar, e não excederão os 11mi tés estabelecidos em resolução do Sen!.
do da República.

..,-- TUTOOU.T1.,••çin------ ---,

liEMENDA 1P13079·4' -
[J DEPUTADO AI;;DN SANDOVAL

=- .uTn/~~u"'..çln __,

EMENDA 1P13080·8
(!l DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

E;;~;':J

fS27~~kJ

impostas ao

Plenário

•Ud.,o/~OIl"dn/lul.n"'"ia _,

Plenário

,ud"'O/.o~....n/IUICOllIUio ..,

com qualquer dessas finalidades, sejam legalmente

uso, gozo e fruição de bens,

r b
c:, Substitua-se a redação do artigo 277 e allneas "pf' e

!U1" do item Il\,~~MI;rt. 461, do Projeto, pela seguinte:

De-se ás alineas "b" e lIc" do inciso XIII do artigo

12 do projeto a seguinte redaçl:lo:

JUSTIFICAC~O

11 b) o exercicio do direito de propriedade subordina

se ao bem estar da sociedade, à conservação dos recursos naturais

e à proteção do meio ambiente, não ficando o Poder Público obrig.!.

do a indenizar os proprietários em decorrência de restrições que,

A lei~~ o mau use dos behs por seus propr~~
Urios, de modo a assegurar os fins sociais d+ propriedade e a

evitar danos li. conservação dos meios naturais ê ao meio anbfente.

• A restrição ao desmatamento indiscriminado, em margens de rios

ou em àreas montanhosas, por exemplo, que possa por em risco os

Os Municipios brasileit'os. representados pelos wre.,
feitos elêitos em 1,982 e pelos llderes e essccfeções Munlcipalis_

tas, conseguiram elevar a sua parcela nos fundos de participação
por meio de duas reformas constitucionais, alcançando hoje, 17%

em uma partilha de 31% dos impostos referidos no artigo 25 da
Constituição vigente Estão os Munic1pios recebendo, portanto, o
equivalente a 54,838% do valor dos dois fundos de participação se
mados, e passariam a receber, com a parcela de 22,.5% prevista nc
projeto, apenas 51.136% da mesma soma.

A Emenda objetiva manter aproximadamente a atual par
tlclpação dos Municípios e dos Estados na distribuição dos f'un-.

dos referidos: 2.4% da receita tributária a ser partilhada pela
UnHio caberá aos Hunicipios, ou 54,545% da soma dos dois fundos,
ficando os Estados Com 20%, ou o equivalente a 45,454% da mesma

soma Assim mesmo teriam os Estados pequena vantagem, jã que e-s
U.O recebndo noje 45,162% da soma dos fundos de participação

Modificam_se também as disposições transit6rias (art.
461), para adequa-las às percentagens ora propostas,

TUTO/.u....,o.çia ---,

"Art. 277 _ A União entregará:

de assegurar-lhes uma reserva de valores. Que frequentemente é
acrescida, acima da correção monetária, pela valorização real de_

corrente de obras c serviços públ1cos e sem que a contribuição de
melhorla,pelas dificuldades de sua cobrança, possa assegurar o
justo retorno dos tecursos aplicados naquelas obras ou serviços.
Enquanto isso, brasileiros que sonham com a casa pr6pria enccn
tram apenas lotes de terrenos mais distantes e desprovidos dI! ben;
feitorias publicas para comprar, criando-se a natural espectatlva
de novas extensões de serviços públicos para além ...os locais onde
se encontram ãrees ociosas retidas para es~eculação.

a) vinte por cento ao Fundo de participação

dos Estados e do Distrito Federal j

b) vinte e quatro por cento ao Fundo de parti
cipação dos Municipios;

c) dois por cento para aplicação nas regiol!!'s

Norte e Nordeste. através de suas instituiçi3es oficiais de fomento

reg!onal "

"Art. 461 _ .,.

1 - do produto da. arrecadação dos impostos s8
bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre procutcs i.!2
dustria11zados. quarenta e seis por cento, na forma seguinte'

c) as desapropriaçêles urbanas serão pagas a vista e

em dinheiro, ressalvada apenas a desapropriação, para a constru

ção de casas populares, de áreas não edificadas e não utilizadas,

cujo pagamento poderá ser feito, na forma da lei, em titulas es

peciais da divida pública, com creusina de exata correção monetá

ria, resgatáveis no prazo de dez anos, em parcelas anuais sucee

sivas;1l

11 - •••

a) •• ,

b) O percentual relativo ao Fundo de Par t Ic L,

peção dos Estados e do Oistrito Federal, seja elevado de um ponto

percentual no exercício financeiro de 1989 e em meio ponto perce!!.
tua1 nos anos sub se quentes , até atingir o pe'Icentual estabelecido

na alinea "a" do item I do art. 277;

L c) D~ual relativo ao Fundo de Partici_
paçUo dos Municipios, a partir de 1989, e até 1992, será elevado
li razão de meio ponto percentual por exercício financeiro e a' par
Ur de 199J-. a um ponto percentual por exercício, até atlngir:;
percentual estabelecido na alinea "b" do art 277

JUSTIFICACAo

;EMENDÃ lP13Õi7:8
f!J Deputado AIRTON SANDOVAL.

f'J

IEMENDA 1P13078·6
l'l Deputado Airton Sandoval



~ n:llT"""1I1,....,..çt. VIRGILIO GUIMl\RAES

§ 111 - -O controle externo da Cãmar-a Municipal será exercido CO'll o aux1
lio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho de Contas dos Muni
crcrce , onde existir esse órgão.
§ 2" - O parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deve prestar
anualmente, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou pelo Conselh9
de Contas dos Municípios, somente deixará de prevalecer por decisão dcl
dois terços dos membros da Câmara Municipal.

=- 'u.e/N'{,'.e.çle

O Que se pretende é inclui.r na Carta Constitu.eional meios eficientes
de Controle da gestão administrativa -nc âmbito muniCipal
Como se torna necessária uma especialização nesse típo de fiscaliza_
çãc , os Tribunais de Contas e os Conselhos de Contas têm demonstr!.
do eficiência, que os credencie a continuar no exercício de tal ruo
çâo,

Justificativa

pr~~~'~~

pn-;;;;Jã7J

Art. 272 - •••

§ 11 - • '"
11 - •••
8) _ sobre operações que destinem ao exterior produtos indu.!

trializados., exclusive no:: ""pmi-elaborados definidos em lei compl,!
lllentarj

§ 12 - •••
vi _ prever casos de manutenção e .de estornà de crédito, r,!

lativamente a exportações, para outro Estado e para o Exterior. de
serviços e de mercadorias.,

~
Emenda modificativa da letra "a" do item Il do § 11, do item VI do
parágrafo 12 e eupresaí.va da item V do"§ 12, todos do artigo. 272.

Dê-se à letra "a" do ,item II do § 11 e ao item VI do § 12 do art!
go 272 a seguinte redação, suprimindo-se em conseqüência, o item
V do § 12 do mesmo artigo.

PlENARIO
r.r TlllTCI/.IU1f1'JC~

"EMENDA lPÜ085:-91 -
1= . OEPUTADD A;;;;'~'-N-SA-N-DD-V-A-L--------'

.1USTIFIcnC1\O

Et-IENDA SUPRESSIVA

ARTIGO EMENDADO: 264, V. do projeto de Constituiçã'o

UIIl dos maiores problemas a n!vel municipal
6 estabelecer a ccmpet.êncfa do ente local de forma clara e ao mes
.0 tempo resumida. -

A eeneree encontrada foi dividir a competên
c.1e em três espécães , o~ivativa, supletiva e per deleg;
çlo, agrupando_se nas duas primeiras os assuntos mais comuns -; -
que deverão. obrigatoriamente, ser atribuídos ece Municípios. Na
terceira espécie, por delegaçllo. pela experiência do passado, foi
esta permitida, porém como oé da União ou d,: Estado, estes obriga'
toriamente deverão repassar os recursos necessários. -

f!I PLENARID

EMENDA 1P13083.21
(!l DEPUTADD AIRTDN SANDOVAL

Suprima-se o itelll V do art. 264

§ 19 - cada legislatura durará quatro anos.

Modifica o item IV do § 11.71 do artigo 335, que define o rfnanc í eaento
da Seguridade Social através de contribuições sociais e recursos tri_
butários, e que passa a ter a seguinte redação:

Incluir nas ní socsfções Transitórias).-.o

§ 12 - As contribuições sociais a que se refere o "ceputvoes te artig:l
são as seg.Jintes·
( ..)

IV - Contribuição sobre o patritnô..,io líq.Jido das cesaccs físicas c j.!:!.

rídicas.

JUSTIFICATIVA: A emenda acrescentou a expressão "e jurIdi'cas"
ao final do item, e com isso incluiu na base de cálculo da contribu
cão uma importantíssima faiya adicional. Além disso, a emenda torna
socialmente mais justa a cobrança da contribuição, oor s ao limitar- se
sua base apenas ao patrimônio das peasoes físicas, Como o faz o Proj~

to de Constl tuição, deixa s.Imp Lesment.e de fora todo o capi tal trBllsn,!
cional •••

ÊMENDA 1P13089-1I
tJ lIIRGTI JD GlI,"'R'.5

f'J "..··'i2'6;:;:.;;;:p

I

:EMENDA 1P13090·5! '~"-------'J Er'P"T''''----'t= VIRGILIO GUIHARAES . ~ _J

ArL - A nova Constituição do Brasil será submetida à consulta plebi!.
citária por meio de sufrágio universal e voto direto e secreto quare!!,
ta e cinco dias após a sua promulgação.

§ lÇ/ - Na consulta Plebiscitária; o eleitorado deverá manifestar
sua aprovação ou reprovação ao texto integral da Constituição, bem c.Q.
mo se posicIonar sobre temas específicos, através da aprovação ou re
provaçãode emendas constitucionais que forem objeto da consulta "

§ 212 - Por requerimento firmado por um mínimO de 56 (cinquenta e
seis) constituintes, vedado a cada um deles assinar mais de UM reque
rimento, poderão ser incluídas na consulta pleblscltaria emendas con~

titucio(lais rejeitadas pelo plenário. desde que aí t.enbaet obtido um
m!nimo de 112 (cento e doze) votos favoráveis.

§ )ll _ Caso o texto integral da Constituição obtenha a aprovação da'
maioria simples dCMi-'-:Çltantes, entrará em vigor COM as emendas também
aprovadas.

§ 42 - Caso o texto integral da Constituição seja rejeitado, a con-,
sulta temática não prodüzirá quaisquer efeitos, devendo a Assembléia
Nacional Constituinte definir, em um prazo de 10 (dezC dias, os pro-,
cedimentps adequados. para nova elaboração constitucional.

§ 5$ - A mesa da Assembléia "tacional Constituinte e a Justiça Elei_
toral, no que couber, definirão os procedimento adequados e tc-tar ãc

as providências necessárias relativamente a realização da Consulta
Plebiscitária I inclusive no que diz respeito à utilização gratuita de
rádio e televisão por tempo não inferior ti 40 (quarenta) minutos dianos no

r

~ (~r.lnta) dias anteriores à antevéspera da Consulta

-,- -3JSTIFlCATIVA Ao contrárlo~ do que apregoamseus críticos, o- plebiscito não colide
com a Assemblé).a Constituinte, já que ambos são expressão da mesma
fon-te: a soberania popular

Art - Os estados federados po:lerão, eeen.ent;e lei ccemeeerrcar , criar
Areas Metropolitanas que reúnam Municípios limítrofes.

§ 1R - A lei criadora de Area Metropolitana fixa as fontes de recei
ta para a prestação de serviços co-nuns

§ 22 - A criação de Areas Metropo!itanas deve ser ratificada pela
maioria das Câmaras de Vereadores dos Municípios que as corrponhal'1.

§ 31l - Caso a Câmara Municipal não aprove a integração do l-l.JnicíPio
à Area Metropolitana, a proposição será levada a referendum popular

§ 412 - Persistindo no referendu'll a negativa da integração, o Munic,!
pio não será obrigadl3 éI. fazê-lo, voltando a lei criadora à Assembléia
Legislativa para rediscussão e nova deliberação •

§ 52 - Em cada Area Metropolitana haverá um Parlamento Hetropol1ta
no. composto de represent..ntes dos municípios membros, eleitos por v,2,
to direto e proporcional, na mesma época das eleições municipais, e
em número, - e"Qlf.1val-eirttr a Um terço dos membros das respectivas Câma_
ras Municipais.

§ 61:1 - Com,ete ao Parlamento Metropolitano. propor a harl'lonização, e
posteriormente 5upervlsio~ar a aplicação, da legislação, do planc.ja
mento, da ocupação e uso do solo, da pol!t1ca alllbiental, da tributa
ção e da compensação tributária metropolitana, do sistema de transpo!.
tes, e da prestação de serviços publicos, n:l âmbito metropollta.,o

§ 7Q - As propostas de harmonização aprovadas no Parlamento Hetrop..2.
litano se15:r submetidas à aprovação dali Câlllaras de vereadores dos muni_
c!pio$ membros, conslderandQ-se não aprovadas as propostas que não
cont!..r_~lIl COIR 8 deliberação favorável da maloria das Câma!as M~nicipais

f'TY'~~;'~

tk!~~7ã7l

JUSTIFICAÇ~O

TCllTONu'fl'w:~e __,

o voto distrital misto para os Municipios com
mais de 200 mil habitantes, obriga o Vereador a fixar-se em

seu trabalho na região que representar, o Que lhe dará maior....
legitimidade perante sua comunidade

Eleva-se- o número de Vereadores para os gran_
des centros, •pois ..n'ão se pode esperar que a população de uma
cidade com maiS' de 10 milhões de habitantes, possa ser bem
representada, por apenas 33 Vereadores.

JUSTIFICACAo

A imunidade na exportação dos produtos industrializados ate!!.
de à preocupação básica de se estimular as operações com produtos
que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter naior
volume de divisas.

De outro lado, o conceito de "produto industriallzado" é e~

tremamente amplo, tem sido fonte de abusos e, também, de intr!rmin!

vere d~emandas judiciais.
Assim, a ressalva dos semã-efaboradcs do texto constitucio

~:~n~d:~:e:s~a~: :::~~::i~:r:e~:if:~~~l~::n:::t:~:~~~~;~~~~ação:
de forma a evt tar--se o benefício a produtos de quase nenhuma
balxíssima elaboraçã~ com conseqüente prejuIzo para os Estados ...e~
portadores

A retiradã do item V evita a possibilidade de ressurgir
figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar,
contrariando o disposto no item III do art. 266

Inclui-se a expressão "eatcrno" no texto constitucional, de
forma a dar maior flexibilidade para que sejam definidas políticas
de estimulo às exportações, sem que essa pol!tica comprometa exce.!
sivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de
produtos cuja conjuntura de mercado in-ternacional permita a incidê!!.
cia parcial do ônus fiscal.

Art. - O número de Vereadores da Câmara Muni_
cipal, será variável, conforme dispuser a Constl,tuição do E.:!,
taco, respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao
eleitorado do Municipio, não podendo exceder de vinte e olto
Vereadores nos Municipios com até um milhão de habitantes,de
quarenta nos Munic!pios com até três milhi::les de habitantes
e de sessenta nos demais casos.

"""m"'{;a"
E_xclua-se ..o Art.,..6'd" renumerando-se o seu pa-

rágrafo único e incluindo-se, onde couber, as seguintes di.§.

posições.

Ar.t.· _ Nos Municipios com menos de 200 mil hj!
bitantes, os Vereadores serão eleitos pefc sistema de repre
sentação porporcional; nos demais, o sistema eleitoral será
misto, ejecendo-se a metade da representação pelo critério
majoritário, em distritos uni nominais ,concorrendo um cand.t.,

dato por partido, e metade através de listas partidárias.

§ 111 _ A soma dos votos obtidos em todos os
distritos pelos candidatos de cada partido, servirá de base
para a distribuição das cadeiras, de modo a assegurar, quando
possível, a representação proporcional nas legendas.

§ 2" _ Se o número de cadeiras obtidas por um
partido, segundo o disposto no parágrafo anterior, for maiO'l'
do_que~ o .de eleitos pelo crit.é.rJ.Q majoritário •.o resta~n!=-e. das
vagas serão preenchidas pelos candidatds da respectiva lis_

ta, na ordem de seu registro.

S 3" - lei Complementar 'disciplinará o dã.s-,
posto neste artigo, cabendo aos Tribunais Regionais Eleito_
rais, sua regulamentação.

Emenda Hotificativa

05 SS 10 e 2111 da artigo 67 t do Projeto, passari!l:o a ter a seguinte re
daç1!o.

EMENDA 1P.13086·71
!J Deputado AIRTONSANDOVAL

'i!.MENDÃ 1P13087.5J
tJOEPUTAOO MAURO MIRANOA ..1IT1I1I. -,

de

pr;;:;~

cç;"~

anacrônico

DEpUTADO npTQN 5N1IjO'VATr

ritõrips tnenos de quatro Deputados, excetuandO-se o

I'ernando de Noronha.

.nJSTIFICAçKO

rll1, elJJninando-s.e, desta fortna, o critér10

. • _ ~id~de básica desta sugestão é. estabe-
lecer, na futura.Constit;.uiÇão, em suá l?;l..enitudet- o pr±ncI-

~ - . - --- ~

pio da proporcionalidade com vista ã fixação -do número

_de Deputados por Êstado, Teuitório e pelo Di~trito Fede -

• injusto de se condicionar a distribuição proporcional A

ta limite ZDáximo po: unidade representada. ostentado pela

Const.!tuiçro .. "1.igor.

o dipositivo rompe tradição secular de nos
so direito e inviabiliza. a cobrança da DIvida Ativa, J,. estimulando
os contribuintes faltosos. O que hoje se chama de "prevl1égios da
Fazenda Pública" são meros expedientes práticos destinados a suo,!
rar dificuldades burocráticas e a natural lentidão da máquina es
tatal, no sentido de cobrar seus créditos. cujo volume requer um
tratamento processual diferenciado. Não é possível submeter a co
brança da Dívida Ativa aos percalços e formalidades do rito da cE
brançe judicial aplicável à execução dos créditos privados, sabi
damente moroso. Note-se que se for mantido o dispositivo,a Fazen
da ficará em posição menos favorável do que gozam (a) as institu,!
çlSes financeiras particulares, na execução por créditos garnati
dos por alienação fiduciária" (nee _lei 911, de 1 10.1969) i (b) os
condomínios imobiliários (Lei 4591, de 16.12.64, art. 63), e (c)
os armazens gerais (Decreto 1.102, de 21.11.903 ) que dí.spaem de
execução privado e nãu ' precisam valer-se do Judiciário para co
brança de seus créditos.

Ora I onde mais prepondera o interesse pú-'
'JUco, preservado por aquelas leis r senão no objetivo de permitir
L Fazenda a mais rápida realização da receita, sabendo-se que, em
geral, o crédito fiscal é ajuizado bastante: tempo depois de sua
constituição, o que já beneficiou o contribuinte faltoso.

Na verdade, o que se denomina "privilégios"
510 antes simples "prerrogativas", justificadas por jurista do
porte do Prof. Seabra Fagundes ( apud M. Flaks "ücmentãr íoe à Lei

de Execução Fisc·al". pág. 2)

A repercussão do dispositivo focalizado so
bre as receitas estaduais foi evidenciada pelos Secretàrios de F~

zenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e e dos Ter
rit6rios na Carta de Canela, ap6s terem estudado as implicações
amplas da vedação nele contida.

t§ 29 - o niimero de Deputados 'por Estado, por Ter

ritório e pelo Distrito F~deral,. será estabelecido pel:a

Just.iça Eleitoral, pa.r~ cada legislatura, 'proporcionalmen

t:e ã população, com o reajuste neceeaârdo para que nenhum

Estado;e o Disrtrito Federal t~nham menos de oito e o!!. Ter-

91-Art. ;:9 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até

eedecenece representantes do povo, eleitos dentre cida-

dãos maiores de dezoito anos e no exerctcio dos direi.2

ecs políticos, por voto direto e secreto era cada Estado

ou 'território e rto Distrito Federal.

~--------~9~1-·<n"~"n.,,"-_---------'

Redija-se o lirt..;4 do :eroJeto

Plenário

EMENDA 1P13084-11
('l



Assembléia Nacional.Consl:if;uinte _ 1363.

jUSTIFICACliO

Emenda adtiva:
Inclua-se nas disposições transit6rias o seguinte artigo"

,..... rk "",",GU,.

Art. _ São estáveis os atuais servidores da União, Estados

e Municípios, da administração direta e indireta, que a datu da pro
mulgação desta Constituição contem pelo menos cinco (05) anos de ser

viço público, assegurados aos mesmos os direitos e vantagens dos fun

cionários efetivos.

PLENARIO

'lu.I."""'''';''

CARLOS CARDINAL

:IEMENDA lP1309S:r
l!J

l!J

.JUSTlFICATIVA

J!l ,.."".."".~,.
I EMENDA SUPRESSIVA

õISPM"ITIVOS EMENDADOS' Artigo 336,. parágrafo único do artigo 337,

artigos 4B7 e 488

Suprimam-se do projeto de Cosntituição os seguintes dispositivos'

a) Artigo 336
b) Parágrafo único do artigo 337

c) Artigo 487

d) Artigo 4BB

ou que em um terço delas receber votação contrária de dois -terços dos
vereedores

§ SIl - As propostas aprovadas serão convertidas em Convenções Metro
pol1tanas, firmadas pelos Illunicfplos membros, a partir do que deverã~
ser implementadas pcn todos no prazo fixado pelo Parlamento Hetropall
tano, sob pena de sua aplicação compulsória por decisão judicial, em
ação proposta por qualquer interessado.

S 912 - A Câmara Municipal que se recusar a firmar uma determinada
Convenção net ropof í tane , solicitará ao Parlamento IIetropolitano o seu
lide acordo" para tanto Sendo-lhe negado, deverá aderir teecne t.eeent.e
li: referida convenção Caso não o faça, será convocado plebiscito popu
lar para optar entre a revisão da posição da Câmara ou a desvincula-

ção do '.funicípio da Area Metropolitana. obedecido, para esta última
hip6tese, as normas específicas para este. fim, definidas na lei esta
dual

CARLOS CARDINAL

PLENARIO

EMENDA 1P13099·9
l!J

l!J

Acrescenta-se o inciso VIII ao art. 300.

Inciso VIII - nepressão ao abuso do poder econômico.

Regularizar a situação dos servidores públicos, não estáveis.
é questão relevante no moment'o em que se discute mecanismos para dar

e~tabilidade aos funcionários da iniciativa particular
Impoem-se no momento, atentar para o aspécto social, já que

os servidores não efetivados. não dispoem, das proteções trabalhistas

de outras categorias, além da garantia do emprego.
No sentido de colaborar com a anunciada reforma administrat,!.

va e de de crlar definitivamente uma máquina estatal eficiente e expe
riente, imune as flutuações eleitorais, inerentes ao processo democrá

tico, impoem-se a efetivação dos servidores públicos, em todos os n1
ve.ís , com çinco ou mais anos de serviço, na data da promulgação desta

Consti turção ,

JUSTtFICACliQ

Estamos sugerindo que a Ordem Econômica, fundada livre inicia-
tiva e na valorização do trabalho humano, atém de outros princípios,
consegue, também a repressão ao abuso de poder eccnõeucc

Nos últimos tempos a influência arbitrária do poder econômico
nos mais variados setores da sociedadé brasileira transformou, inclus!

, ve , o perfü de alguns segmentos, que passaram a merecer o deac réd.í to
e a desconfiança do povo.

PcderIancs citar tantos casos, mas enumerando apenas dois.
justificamos as razões da nossa emenda

E voz corrente no povo que a justiça brasileira só consegue
colocar na dadeia os infratores pobres, os chamados ladrões do colari
nho branco, pelo fato de serem ricos, conseguem os melhores advogados

e se protegem no emara hado de leis que os beneficiam. Na prática e no
fundo quem sai perdendo e a justiça como instit.uição.

° outro exemplo se ce rece ao processo eleitoral
O abuso do poder econômico está transformando o perfil das

eleições e dos eleitos, privllegl.ando os mais ,aquinhoados que normal-
mente representam grupos e interesses financeiros.

pI .EM1\R ID

O artigo 336, combinado com os demais dispo
sitivos, acarretarão a extinção de Inat í tuí.ções de formação profi1!.

sional e de assistência social, sem fins lucrativos dirigidas aos tr~

balhadores, existentes há mais de 40 anos.
Estas entidades são SESC/SENAC/SESI/SENAI ue

proporcionam aos trabalhadores e suas famílias inúmeras atividades

serviços tais como assistência médica e odontológica, alimentação, ed,!:!.
cação profissionai, lazer, cultura, esportes

Não há no Brasil outros serviços públicos ou

privados dirigidos a trabalhadores, que possam ser comparados com os

que acima citamos.
Essas in;Utuições foram criadaS e são mantl

das exclusivamente pela iniciativa privada e suprem enorme lacuna del
xada pelo Estado, a quem competiria prestar tais serviços Na manutejj
ção dessas entidades, os recursos são unicamente privados Não há qua.!.
quer contribuição do Poder Público que a Lnda fiscaliza a destinação

• através do Tribunal de Contas da umão
If inaceitável, portanto, que o legislador

constitucional pretenda por fim a entidades que atuam com eficiência,
há tanto tempo, com prejuízo para milhlles de trabalhadores

~ DE SU"tA rlPORTÂNCIA (lUE NESTE "'lo'tENTO HIST1'l~ICO /"lUE 1JrvE O

BRASIL, A NOVA CONSTITUIC ÃO B°.ASILElfUl. D~ A EDUCArÃn P'íSICA o
PAPEL DE DESTAQUE 00:': ELA \!:Ef{ECE. FUND1L"l.ENTAOO i'1\ f{ET.CV1ii{C1A <;0

CIAL 1\S5O'11DA POR ESTA ...tATSRIA~

n:~AT;I~ C~~' NO CAP!TULO III, DA EDUCACÃO E CULTURA

ARTIGO ••• - A EDUCAÇÃO FíSICA f CONSID~A DISCIPLINA,

CURRICULAR REGULAR, EM TODOS OS N!vEIS DE ENSINO,

IEMENDA iP13095·6
fJ
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CARLOS CAROINAL

PLENARIO

JUSTIFICAçno

êeenda Modificativa:
Modifica-se o inciso XIV do art. 54.

XIV _ Organizar e manter a Polícia Federal, bem como a Polí

cia Civll. a Polícia Rodoviária Federal, a Policia Militar e o CoE.
po de Bombeiros Militar do Oistrito Federal e dos Territórios.

A emenda, tem por objetivo definir claramente as funções e o

campo de atração das Policias Militares

JUSTIFICATIVA As área metropoli tanas são urna realidade do mundo mo
derno, ultrapassando a estrutura tradicional das esferas de poder _
recerai , estadual, municipal. Os problemas - urbanisticos, ecológicos
de transportes, etc _ são integrados As soluções tambem terão de sê
lo Não se deve, no entanto, ao buscar uma integração admin!stral1va
metropolitana, sacrificar-se a autonomia municipal, nem se criar mais.
uea esfera de poder - a esfera metropolitana _ que seria mais um apa
rato burocrático institucional. O que aqui se propõe avança extraordi
nariamente face à situação atual (regiões ou áreas metropolitanas co;
insuficiente integração de ptenejaeentc , insuficientes, portanto, pa
ra dar conta dos imensos problemas a seren enfrentados), preserva os rnunicipios,
sua autonomia e, acima de tudo, introduz. conceitos oerocrettccs de Inteqraçãn In-

""--

~Emenda Modificativa:
Medi fica-se o art. 254.

Art. _ As Pol1c1as 'Militares e os Corpos de Bombeiros são ins

tituições permanentes e regulares, destinadas à preservação da or
dem púbhca, com base na hierarquia, discipl1na e investidura mili

tares. exercem o poder de policia de manutenção da ordem pública. I
inclusive nas rodovias e ferrovias estaduais. sob a autoridade dos
ücvemaccree dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, são
forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobiliz.!

ç60.
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Emenda Modificativa.

Dê-se nova redação ao art. 301 do Projeto de Constituição.

Art 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa juri
dica constituida e sem sede no País, cujo controle decisorio e d;
cep i tar esteja, em ~arácter permanente exclusivo e "Incondfc í ..nuL,

sob a titularidade direta ou indireta de brasileiros, ou por entida
des de direito público interno. -

JUSTIFIC:ACliO

D conceito de empresa nacional deve sobrepor-se as circuns
t.ânc Ias passageiras que afetam nossa economia, caracterizada pel;
dependência e endividamento externos e pelo caracter decisório fora
do Brasil.

A pretexto' de modernizar o setor produtivo nacional, eumen

teu-se vertiginosamente a dIvida externa e segundo o c~nceiLo capi:
talista, resta converter essa d1vida em investimento estrangeiro~
abrindo totalmente o Pais às mlllt.inacionais

Para isso, os setores comprometidos com a desnacfcna.l í za-

ção da economia, precisam aprovar um TexLo Constitucional que hão
raça diferença entre empresa nac.ícnaã e empresa estrangeira

Avançam no sentido de tornar empresário nacional, o es t r an
geiro domiciliada no Pais, mesmo que temporariamente. que sendo ti:
tular de uma empresa, esta será considerada empresa nqct cnat ,

Emenda Modificativa:

Modifica_se o § 42' do art. 318.

§ ,,52 _ A emissão de titulos da dIvida agrária obedecerá a 11
mites fixados, anualmente pela lei orçamentária e o Fundo Nacional
de Reforma Agréria,- destinado a prover recursos a política de: Refor
mê- Agrária em todas as suas- fases, será constituido por percentual
do Orçamento bruto da üntão ,

CARLOS CARDINAL

PLENARIO

Emenda Aditiva:

ncrescente-se o inciso VI no art. 252.

'PLENtlRIO

O conceito de função social do imóvel rural necessita de uma
definição precisa no Texto Constitucional.

Quando a propriedade rural, simultaneamente, preencher os
cinco (05) requisitos enumerados. a função social estará plenamente

comprovada.

JUSTIFICAcnD

Emenda Modificati~a.

Modifica-se o parágrafo único do art 317
Parágrafo único _ a função social é cumprida quando o imóvel

rural, simul taneamente, apresentar os seguntes requisitos.
a) _ For racionalmente aproveitado;

~) - Conserva os recursos materiais e preserva o mesmo anb L;
ente, •

c) - Observa relações justas de trabalho,
d) - Propicia o bem-estar dos propnetários e dos trabalhad~

res que dele dependem,

e) - Nilo exceda a área lJláxima fixada em módulos

Incluimos no artigo 54 deste projeto de Constituição. por
vaa questão de justiça e necessidade, a competência da União pa
ra eanter e organizar a Pol1cia Rodoviária Federal,

A emenda tem por objetIvc , incluir essa instftuição no C~

pítulo da Segurança Pública. pois além dos objet ívcs reconheci
dos pela sociedade braarfc.tra, tem da mesma forma. a função de I
colaborar com os demais orgãos de segurança.

JUSTIFICACliO

CARLOS CARDINAL

VI _ Policia Rodoviária FederaL

m-----------Tl.T.I.~.. "'.";i~ ~

A emenda visa incluir no texto Constitucional a Polícia Rod~

viária Federal, instituição que ao longo do tempo vem prestando I
- serviços a sociedade brasileira.

E questão de justiça tipificar entre as competências da União

a organização e a manutenção da Polícia Rodoviár).a federal.
O crescente número de veiculos existentes, a Intensf ficação I

do transporte rodoviár~o de cargas e passageiros, a indiscutível
extenção de nossas estradas, a proliferação dos delitos no t rânsx
to. com assaltos e mortes de caminhoneiros por exemplo, o Indace I
alarmante de acidentes e de vitimas fatais nas estradas,justificam
de forma cristalina a neceesfcade Imperaosa de incluir-se entre as
competências da União. a organização e manutenção da PuLfcaa Rodo

viária FederaL

JUSTIFICACliO

A emenda tem por objetivo localizar ar eas de terras indispen
sévefe a reforma agrária -

Os crescentes conflitos agrários, resultantes de desapropria
C1:l0 mal fei tos. entbea o processo e dão margem d que grupos ante~r;

rcme , se organizem defendendo falsos argumento~. -
A limitação da!>' pr npr Ledadas est.rençet ées , a utilização das

terras da União. Estados e Municípios e dos imóveis que não C\tmpram a
funcllo social é o caminho que resta para que a reforma agrária seja e
ret Ivada , -

JUSTIFICAÇAO

Emenda Modificativa:

Dê-se nova redação ao art. 318 do Projeto de ccost rtutçso ,

Art 318 - Compete a unãêo , aos Estados e aos Municípios pro
mover, de forma coordenada, a Reforma Agrária, utilizando os segUin:
tes imóveis- rurais'

a) - O im6vel, de área contínua ou descontinua, pertencente a

estrangeiro, 'pessoa física ou jurídica, que exceder a tês (03) módu
los fiscais

b) - As terras, sem uso ou ceat íneczc definidas, da União,
Estados e Municípios, ser-ão prioritárLs a reforma ag'rária

c) - Os imóveis que não cumprirem a função social da proprie

dade. Nesse caso o órgão executor da reforma agrária tomará posse i-:

mediata, negociará o pagamento da indenização ou aplicará o principl.o
da perda sumária se o imóvel tenha permanecido consecutivamente Jnex-,
plorado durante três (03) anos.

:EMENDA lP13093·0
l!J
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 488

Ao proibir que Inc i.da sobre a folha de salários

qualquer tributo ou contribuição, o Art. 336 ext:J.ngue, na prat1:.
ca os eficazes e t rad í.cacnaí s mecanismos de promoção da Educa

ção fundamental (Salário-Educação) e de Assistência Social (SESC,

SESI e LBA) cujos recursos são vinculados à folha de pagamentos.

A vingar tal disposibvo, estarão ameaçadas de

extinção sumãria instituições preocupadas com a promoção soelal

do trabalhador brasileíro.

Entidades tradicionais que adquiriram a confia,!!

ça das comunidades e empresas que para cumprir seus objetivos

desenvolvem programas de lazer, nutrição. saúde e educação pode

rão simplesmente de.rxar de existir.

JUSTIFICATIVA

sbpr ína-se o Artigo 336 do projeto de constituição

EMENDA lP13107-3 ...,, ---,
tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 336
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I Dê-se ao artigo 383. do projeto de constituição.
a seguinte redação:

É composto de normas aneeenaeãeoeae e anccenes ,
conforme ed1tadas em tratados ancernecacnea.s e em teae i.nce rnes ,

A f1nal1dadt pacíflca das enavaõaces regldas pelo
d1re~to nuclear excaua do campo de aprec.1ação desde as questões e.a

plomát1cas eeeeeeneee ao controle de armas nucleares e às neqoc i a

ções de l1m1taçâo de orçamentos nucleares, sem contudo deaxa r- fo

ra de seu alcance as questões que 1nfluem d:lretamente em seu cam

po, como as salvaguardas inst1tuídas em tratados arrternecdonaa s ,

EMENDA SUBSTITUTI'VA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383

Art. 383 - As empresas comerciais, industriais e

agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de

seus empregados e o ensino dos filhos destes, a partir dos sete

anos de idade. ou a concorrer para esse fim, mediante contribuição
do salário-educação, na forma da leI.

Parágrafo Unico - As pessoas jurídicas sem fins

lucrativos. cuja atividade seja a assistência soelal ou educacio

nal, em qualquer grau, são imunes à obrigaç1io ou à contribuição de
que trata este artigo.

Por todas estas razões e outras que deaxamoe de e-
numerar, a ccepeeêncaa da Un:Lão para leg1slar sobre da r ea tic nB.

clear não poderia. em nosso entiendamenbo , deaxar de fIgurar

Projeto de censeaecacêe, falha que estamos procurando sanar com a
presente emenda.

r.r ftnO/"Ul.. "c&Çio, --,

PLU''''D/co...tda/l""~oMltdo

JUSTIFICAcno

A definição cfara, da destinação das Forças Armadas tem o cbje

tivo de corrigir distorções que ocorrem atualmente. advindas do lo!!,
go e irregular perí~do em que assumiram.funções totalmente alheias

ao verdadeiro papel que deverIae exercer.

No mais. sentimos 'Q necessidade de .recuperar o prestígio de nos

sas caras instituições, abalado de um modo! geral, pelas interven

ções indevidas e pelos erros cometidos.

A convivência democrática prevê a harmonia entre os Três Pcde-]

res da República e qualquer tentativa. para se estabelecer a tute

la da sociedade por qualquer seguimento. ferirá essa convivência,l

estabelecendo-se o desequilíbrio e a instabiUdade das própria in2
titulçi:5es ccmcceãt.tcas ,

JUSTIFICAÇl'l:O

Emenda "'odif1cativa:

ModifIca-se o a:r;t.247.

Art.247 _ As Forças Armadas, destinan-se a integridade texr ttõ
rial da pátria e a defesa dos poderes constitucionais.

A aeptenentaçãc da Reforma Agrária e o seu caracter massivo
para alingJ.r milhões de brasileiros que precisam de terra para t ra-,
balhar, depende entre outras medidas da em1ss/io dos títulos da dívi

da agrária necessários ao pagamento das desapropriações. confcree cri
térios estabelecidos nesta Constituição. -

Por outro lado a criaçdo do Fundo Nacional de neroraa I\grá
ria. possibilitará a asatstêncm desde as condições razcéveãs para

os assentamentos até as condições indispensáveis ao processo produ-
tivo. ~ .

EMENDA lP13102-2
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"Art.. 54 ~ .

XXIII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se a alínea~A, item XXIII do art. 54 do ProJeto

de Const1tu1Ção, a redação segu1nte:

JUSTIFICATIVA

Suprima-se O Artigo 488

Não podemos concordar que entidades que a mais de

quatro décadas desenvolvem atividades que, a cada dia, qualificam o
trabalhador venham ser obrigadas a deixar de existir.

JUSrrrrCATlVA

O artigo 383, ora emendado, na sua redação origi

nal. transfere do poder púb!.tco para o setor privado a responsabi

lidade da educação nacional. Tal encargo é próprio do Estado, não

sendo dado a ele desonerar-se de qualquer obrigação de ordem pú

blica. muito menos o que diz respeito ã educação.

Com a emenda apresentada procura-se compatibili

zar o artigo 383 com as normas emanadas dos artigos concernentes

aos principias fundamentais, ou seja, ao Título I do Projeto

p:r"~;~:J
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EMENDA lP13103-í
l:J Const1 tU1nte VALMIR CAMPELO

a) direito C1V.11. comercial, penal, agrário,

eleitoral, marít.I.mo, aeronáutico, nuclear, -espa
cial. processual e do trabalho e normas gera::Ls de

direito finance1ro, tr1butário. urban'Ístico e das

execuções peneae ;"

• A transferêncla para o Estado o Que é benemerência

da iniciativa privada e da sociedade organizada, e raatencc-as am
bas da construção da ordem social e proposta que não podemos con
cordar.

JUSTIFIcnçAo

A energl.8 nuclear, Labertede por uma reação

clear, fol. epeeveaeeea pelo homem e colocada a seu seevacee a EiA

aão, em e~plosões pacíf1cas e mil::Ltaras e em mâquana s controladas
que d1r1gem a energia nuclear a prOdU%1r calor e vapor - os reato
res; a fusão, unicamente para f1ns m1l1tares (bombas de hl.drogên10

e termonucleares) e a desintegração rad10tiva, na utl.l1zação de

isótopo na medic:ma (medl.c1na nuclear, quando os mater1a1s rad10a
tivos são l.njetados no dcerrte , a radl.ologHI, quando são eprcvea ee-.

dos como fontes de rad1ações, na agr1cultura {1sótOpos rastreadores

da interação anseee-veçeeea , )jub1dorns de' erescatenec de vegetalS, para

fl.ns de conservação de al::Lmentos,ester~lizadores de insetos nOC:lVOS,

e na enqenhar-aa C1V1l (gamagraf::La de grandes estruturas metá11ca~,

rastrea:nento de cã rcuaeca h::Ldrául1cos minúsculos e toda eéeae de anã

lises não destrut1vas, em que são apresentadas as vantagens reeaca
tivas dos isótopos ou das vantagens da grande penetração dos ra10S
gama) •

A construção de reatores e fábr1cas de tratamento
do ueâmo 1rad1ado ret::Lrado dos reatores, dão causa a comportamen
tos de 1ndivíduos, empresas e nações que podem gerar ccnr t i eea

que, portanto, sOllcitam a mcaôêncae do daxeacc na sua d1sc1pl1na

e ut1l1zação.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 362

Suprima-se o artigo 362, do Projeto de Consti-
tuição:

JUSTIFICATIVA

A ação regressiva da nrevfdênc ra soelal contra o

empregador. a fim de r es aarc í r c se de prestação e benefícios pago

por acidente do trabalho ou doença prc r.i ss ícnaj é novidade extrav~

gante, pois nenhum s í.s t ema de seguro admite tal reqreaso ,

Ademais. a prev Ldênc ra social, tal e qual

seguro coletivo nac~onal, é mantida com contribu~ções do emprega
dor, do empregado e da União e em assim sendo, não cabe ao segur~

dor, no caso a prevadêncde , acionar em regresso aquele que, atr~

vés de ccnt.r íburções , a mantém.
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO ÚNICO Da ARTIGJ 404

Suprima-se o parágra fo único do Artigo 404 do

Projeto de Constituição:

JUSTIFICATIVA

A matéria versada no parágrafo não pertence a

cateqcraa das normas que devem integrar a Ordem conat í tucacneã ,
O caput do artigo dá ã lei ordrnér La ccnmcões

de disciplinar a matérla ampla, com o objetivo de proteger

valores morais e sociais nele mencionados

JUSTIFICATIVA

Suprima-se c Parágrafo ünrce do Artigo 337.

E~;~"~
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JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Artigo 487 do Projeto de Constituição

Ao dispor que todas as contribuições sccaar 5 passa."

a integrar c Fundo Nacional de Seguridade, prejudica profundamente

a atuação d~quelas entidades, tradicionais na convlvência com
conunidades e que não poderd:o, sob pena de vermos extinguidos o
SESC, SENAC, SESI, SENAI, promotores do bem estar social e ll'eIhoria

do padrão de vida dos comerciários deste país, perderem suas con

quistas a duras penas alcançadas.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 487

"'..,"""",,',----------,
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EMENDA SUPRE$SIVA
DISPOSITIVO El-IENDAOO PARÁGRAOO ÚNICO 00 ARTIGO 337

Diante disso Julgamos lmpertJ.nente a exclusividade

da União pará contribuição 50cJ.al.

Enquanto o Governo busca soluções para o ensino de

primeiro, segundo e terceiro graus, o seeat e o senec , junto

05 serviços de aesfatêncfa médJ.co-social. educacional e cultural

prestados pelo SESI e SESC, enriquecem e digni ficam o mercado de
trabalho, chegando a lhe entregar, cada uma, um mllhão de profissl
onais. anualmente

EMENDA lP1310G-S
tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

Como evaeae que as amvaeeeea nucleares para f1ns
pacíf1coS sejalll t1p:lf1Cadas COmo absolutamente d1st1ntas das at:lvi

dades bél1cas? Trata-se de campo que e:uge novo enfoque na eaênca.e

judd1ca.

As questões internac10nall.zadas, como o transporte

do mater1al eeexctave , a z eapcnaaba Ladade C1V:ll por ,danos nuclea

res (cujos eaeccs , pela sua eeaevâncae , pedem uma cobertura a ní

veaa mund1a1s), a 1?roteção amba enue.í, e dos trabalhadores em ::Lndús

tr::Las nucleares, as fiscal::Lzações 1nternaciona1s e a estocagem de

meteri.aa.s danosos à aunanaeeee, d1fl.c1lmente ser-aam tratali<J.s com

a eeaee do d1re1to 1nterno. Por ta1s razões 5:urg1u o d1reJ.,to nu
clear.

Ressalta notar, por outro lado, que as atIVIdades
nucleares pacíf1cas de um País, mesmo quando eeeceaces ao seu Terr..l.
tório, só podem ser regulamentadas a nível aneeenacãcnea , no tocan

te às proporções ecneaneneeae J e mesmo h?misfér:lcas que um ecadence

nuclear possa causar.

Por sua vez, as atavaôuães l:lgadas à enexqae nu-

clear podem ser epaacaeee para f1ns pac;(f:lcos, sem perderem parâme

tros eécrucce, epi acéveaa a f1ns m11:ltares.

o d.1re.1to nuclear é conce1tuado como o conjunto de

t:lr:lnc;(p:los e normas que regem as atlv1dades relacionadas à ut1llZA

ção da energia nuclear com f1ns pacíf1cos.
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CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Dê-se ao art~go 451, e aos ;;eus §§ 19 e 29, supnmmdo-se o ~

39, a scgumte redação

EMENDA HJDIFlCATIVA

D~sp0S1.t1.VO Er>cndado - ArtJ.go 451 e seus parâgrafos

Art. A ordem eccnõnrce tem por objetivo assegurar à inicia-

tiva privada, individual e associada, o livre desempenho de ativid,!
des tendentes a criação, circulação e dí st.r íbuí ção de bens e rique

zas, atendidas as exigências do bem comum, especialmente as seguin-

I - justiça social,
li - vaã cr í aecãc do t.rabejhc como condição da dignidade humana;

111 - função social da propriedade,

IV - harmonia e solidariedade entre as categorlas.sociais de
produção;

V - repressão ao abuso do poder econômico, caracteriz.ado pelo

dominio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arb!

t ré r i.o dos lucros; e

VI - expansão das oportunidades de emprego produtivo

Art Cabe ao Estado. na ordem econômica, a ação subsidiár~a,

visando harmonizar. incenbvar. completar ou suprir a iniciatha
privada

Art O Estado só poderá ~ntervir diretamente na ordem econ~

mica. inclusive para monopolizar atividades, quando o bem comum

exigir e mediante lei, utilizando-se de empresas públicas e socied,!
des de econom~a mista, que se submele:rão a todas as regras jurídi_

cas apl1cáve~s à generalidade das empresas privadas.

JUSTIFICATIVA

"e) O homem e a nulher têm plena igualdade

de dí r e i tu e deveres quanto a sociedade conjugal,

ao pátrio poder, ao registro de filhos, a fixação

do domicílio da família e a titula:ridade e adm.!
ru s t ração dos bens do casal

§ 1Q OS filhos nascidos dentro ou fora do c-ª.
sarnento terão ~guais direitos e quali trcecees

§ ze O homem e a mulher têm direito de decli!

rar a paternidade e a maternidade de seus filhos,

assegurado a ambos o direito de contestação"

'Jl,lsh ra ceçãc

Todos sabemos que a mulher casaca não possui os mesmos

direitos do homem casado. A cbe r.ra da sociedade conjugal é
prioridade masculina, competindo ao mando a representação li:.

gal da família, a administração dos bens do casal e a determi
nação do domicílio. Por outro lado, a lei confere a ambos ~

pátrio poder, mas ao pai o seu efetivo exercrcro , estipulando,

ainda, que em casos de divergência, prevalece a vontade do mi!

rido, cabendo ã mulher recorrer ao Poder Judiciário, Quando
a ela se oponha.

Tal violação ao principio de isonomia impõe Que a

nova Carta co~tenha disposição expressa sobre a igualdade
entre homens e mulheres no ãmbito-da-fami-l1a

tes

O princípio de que cabe à iniciativa privada o desempenho das

atividades econômicas, sem lirn1tes outros Que o do bem comum, embo
ra presente na atual constituição, não recebeu a ênfase necessária

e merecida
Ademais, a mesma clareza se requer para a afirmação do princi

pio _ tão caro à doutrina social cristã - da $ubsldlarledade da a

ção do Estado no domínio econômico
A ConstltU1ção não pode ser obra de um grupo, de um partidc,

de uma classe ou de uma ~deologia. Deve, isso sim. exprimir um coõ

senso, o mais possível unânime, entre todas as forças sociais e pc-

lfbcas '
O estabelecimento dos princípios Que aqui propomos adf'lite re!

lizações concretas, com sabor mais progressista ou mais conservado!,

de ácordo com a orientação ideológica do Governo resultante das

eleições gerais Eles são sufic~entemente amplos para serem aceites

pela generalidade da Assembléia Constituinte.

'''101'U.Tt''C~...ú~M(<('l.

Incluam-se no Titulo V11I, Capitulo I~guintes dispositivos:

EMENDA lP13116·2
f'J

.LeRÃ.'ofcO"..do/IU.OON'"iO---_~__...,

Esta emenda, abrangendo mars de um dispcsae.rvo , preenche os requ!,

S1.tos de excepcl01k111dade contJ.dos na parte bnal do § 20, do art. 23. do R.

Int. da A.N C , aprovado pela Resolucão nO 2, de 1987.

2 Esta emendo. assegura establ1J.dade, tranqu~hdado e resp<nto aos a
tua~ Estados e Te't"ntónos, que não deverão ser alvo de perturbadores e succ~

Slvas campanhas ue cnaçào, desmembramentos e lncorporacões 1JI1proV1sadas d;
seus terntónos.

3. Lellvranos o fato que aconteceu <::om os NWlJ.cíp~os e que deu ongcrn
ti cnaçJo de lllllh,llCS de novas unlilildes, de modo s::aõt~co, logo após n vlgSnci.1
da leI. que beneflcJ.ou os nntJ.gos, <::om verbas constUuclonals, que fornm desvJ.E.

tuadas e pulvenzadas, agravando e sa<::nf1.cant1o desordenadamente suas poss1.b.!,

lulades de descnvolvlJIlCnto progresss1.vo e contemporâneo, com ônus 1llSUporti
velS.

A sJ.mples notícla. negahva da atuahdade, da posslblhdade de vo
tac.ão pela Assemblé~a Consbtumte. de d1.spos~t~vos V1abJ.hzando subd~V1sõcs ;

fusões de partes dos atuals I:stados, Já deu ongem a umprojeto sem amadurec.!,

mento, Vlsando a pronta cnação. num pr1Jl1euo pacote. de nada nenos 7 novos I:s

tados e Terntônos, perturbando Mlllas. S Paulo. Bah~a e outros I:stados Já d;

fJ.lUdos, com boas d~v~sas e ãreas respe1.tadas por seus habJ.tantes, que os vêm

engrandecendo progreSSl.vanente, sempre com Vlstas voltadas para o m~lagre br:!,
S1.lel1o de.l.lltegração do povo e do terr~tóno por ele amado

5. nassl1ll, de alta convemôncla para os Estados e o País, só a~

tU' qualSquer alteracões nos atuals llm~tes e áreas dos I:stados e Terntónos,
apenas após a J.mplantação da dlV1.são rac~onal das lrnansas áreas terntona1.S

da Amazôma braslleua, agregadas desde as eras Colomal, do Impár~o e dns R:!::.
públ1cas. aos antJ.gos marcos avançados de ocupação qle foram Belém, ~l1nnlls,

Gcuás e Cu1.abâ.

6. Os Desenvolv1JllCntos I:conôm~co e S?clal dos atu~l.ls Estados do P!.

rã, .Am:u.onas, Gnás e />l1to Grosso. UM vez lnt11.VlduallZàdos <::0100 Untdadcs def!..

nJ.t~vas, com llJllltes e áreas propnas J.lltegradas na federaçJo, com'áreas que
devemo ser adlnJ.nlstratlvall'lJnte vláve.1s. a exemplo da área de um SJo Pilulo.mas

que sempre f~canun na dcpendêncJ.a da sempre procrastlllada SUbd~VlSão d1~ j'rcas

terrltona~s da AlIlazôn~a. agregadas trnnsltonamente a estes 4 Estados. s.ll..nf.!

cados pelos seus g~gant1SllDs tJ:ans~tõnos e sempre sem f~s~onOJ1l1as própn~ e
defllllt1Vas.

Os atua1.S Estados e Terntónos poderão flcar proteg1.dos pela N~

va Const1tUlçã'O, em Paz, para contllluarem acelerando seus desenvolvl1'lCntos ~

conômlcos e SOC1.alS em marcha, J.nclus~ve o Pará. fIroazonas, M:l.to Grosso

Goiás, comnovos 1l1lUtbs e áreas compatíve~s e defl.ll~t1.vas

~

Supramam-se os arts. 438 e 439 do Projete de Constatuicãc oícrccrdo

pela Ccmssão de S~stematJ.Zação

scbstatua-se pela segumte a redacâc do art. 440 do mesmo Projeto.

Art 440 - g crmda a "Ccmssâo de Drvrsãc 'rerratorraj da Amaz&l1.a". abrangendo

os atums Estados do Pará • .Nnazonas, Mato Grosso e Gaúis. cujas áreas serão red.!:!.
ardas para darem ongem a novos Terntónos pederars ,

§ 10 - Esta Connssâo será composta pelos 'ratulares de C3d.l um dos
Org50s do.Terra dos acuais Estados do Pará, Amazonas, />lato Grosso e Onás. repr~

sentando seus respcctwos tcvernadcres , bem COIOO pelos t.rtutares de cada um dos

órgãos federais, responsãveia pelas âreas de Geografla e Bsratfstaca, de Patr.!

ntÔmoda lImão, de Controle FWld~áno. de DesenvolvJ.J1lento Reg~onal. do Consulto

na Jurídlca e de Orçamento da união, sob a presrdêncra de representante do ór

gãc de nível nuruateraaf responsável pelo Planejamento -

• § 2° - Os trabalhos da rcmssãc terno caráter de servrcc relevante

e pruoradade sobre os encargos de rctma dos órgãos representados.

§ 3° - A Presadêncaa da Repúb1J.ca deverá dentro do prazo de tnnta

dras do. promulgaçâo desta Ccnstatuicão, nomear os lntegrantes da CollU.SS;:iO, a

qual se 1.llstalaro até tnnta dras o.pós a nomeação dos respectavos membros

§ 4° - A Ccnussâo terá o prazo de doas anos. a partar de sua ~nsti!

Iacâo , para coordenar os planos de divisão que remontam às eras Colomal, do Im

pérao e da Repúb1J.ca. apreciar propostas, elaborar e apresentar o seu anteproJ;

to da dlV1.sã.. terntonal dJ. AllIazõm.a, ã Pres~dêncJ.a da Repúb1J.ca. que terd mars

Se1.S meses para ~wlgã-lo. mctuswc nos países da J'.lnazôn.1.a Colltmental, e en~

m~l1h5-10 ao Cong.ícsso Nac~onal.

§ 50 - O Congresso NacJ.onal deverá' aprecmr dentro do prazo de I.Jn

ano o anteprojeto aC~l11t1, debatê-lo, d~wlgâ-lo amplamente e devolvê-lo a Presa
dêncJ.a da Repuô1J.ca, que dentro de maas 30 dms o remeterá à Conussâo com as àl
teracôcs , mcvecôes e sugestões resultantes

§ 60 - A Conussâo terá novo prazo de um ano para rcestudcr-, fOI'l1l!:!
lar e encaminhar-o projete defimtrvo, ã Presadêncaa da Repúb1J.ca, que dentro

de maas trmta dras o subneterâ ao lJ:mgresso Nacaonaj ,

§ 7° - O Congresso Nacicnal., ao receber o projeto defuuto, terá
o prazo de mais de um ano para sua tranlltação fmal e devolução à Presadêncm

para promulgação da Ler de D1VJ.são Terntonal da Arnazõma dentro de ll\3J.S tIl,!!

ta dlas:

§ 8° - A Ccnassâo dará assessoraa ao Congresso Nac~onnl até a data
da aprovecêc do projeto defunatavo, extangumdc-se nesta data

§ 9° - Os §§ 30 e 40 do artJ.go 49 só passarão a ter vlgênc1.a vmte

anos apÕs a promulgação, pela Presadêncaa da Repuô1J.ca. da Lea de ürvasâo 'terra
tonal di Jlmazóma. -

EMENDA lP13114·6
t: Deputado FJ:nrs t'ADER
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Suprima-se o item X do arhgo 12

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ITEM X DO ARTIGO 12

JUSTIFICATIVA

Art. 269 - A isenção ou qualquer outro benefIca o

fiscal somente será concedido medaante lei, a qual espec rr ícaré o
motivo da concessão e o prazo de duração, alem de determinar as
condições e requisitos a serem observados cú cungr Idos pelo respec
tivo beneficiário

Parágra üní co _ os atos resultantes das de l í be r a;

ções a que se refere o item VII, do parágrafo 12, do artigo 272,

serão submetidos ao Poder legls1ativo de cada umdaoe da Federação

e do Distrito Federal, suj e í tando-ae ao disposto neste er t Iço;"

O lazer e a criatividade devem ser estimulados

fora do horário de trabalho e não, como proposto, durante o mes

mo. Como está estabelecido, o privilég~o, longe de prop~c~ar au

mento de produtividade, através da criatividade, contribuira pa

ra diminui-la, dada a dispersão de atividades

Dê-se ao artigo 269 do projeto de constituição,

a seguinte redação

EMENDA. SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO ENENDAOO ARTIGO 269

JUstIFICATIVA

Reconhecemos o emprego extraflscal dos tributos

como uma realidade, corrigindo-se, por meio de mecerusmcs fiscai~

distorções eccnômces , sociais e regionais. O emprego Indtscr-Im ína;

do de isenções e outros benefícios eãscats , todavia, não tem dado

bons resultados, restringindo-se nui tas vezes, o seu alcance a cer

tos setores privilegiados, em detrimento dos demais

A simples avaliação periódica dos incentivos, c.2.

mo está proposto no projeto, não resc.lver'ã a questão, pois induz a

que esta avaliação somente será feita depois da concessão, quando

o ideal é que a ed.íção dessas normas excepcionais seja cu.ídadcss->

mente estudada, limitando-se a casos estritamente necessários e por

prazo certo

A redação que propomos parte do principio da ge

neref Idede da imposição t r íbut ãr ra , na certeza de que se todos pa

garem, cada um podere sofrer uma carga tributária menor, ao passo

que num País em que poucos pagam, os que pagam são ob:rigados a su

portar uma carga tributária inhnitamente mais pesada

A segunda modi ficação diz respeito a inclusão .dc

ICM no princípio geral de que não se pode excluir da apreciação do

Poder Legislati vo ' ques tões dessa na tureza. hoje os convênios são

celebrados pelos sec ret ér rcs de Estados e rati r.icaocs pelo Chefe

do Poder Executivo. A redação proposta no item VII, do parágrafo

12, do artigo 272, mantém essa sistemática. Dai per-que estamos

sugerindo o acréscimo do parágrafo único, vmcu.l andc o reqrmc fis

cal do lCM à regra geral.

EMENDA lP13111·1 ."'.. ~

f CONSTTT1!TNTE rI ÁI1DIO áVIVA 1 cr:;~"00~
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EMENDA lP13113·8
tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÂVI:A·
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EJ.IENDA SUSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO. ITEM XIV D:J ARTIGO 12

~---_--PL""~/CC"'I,.oHU'<O""I"'_-- --,
PLENÁRIO ASSEt4BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

c

EMENDA lP13112·0
I: CONSTITUINTE CLÁUOIO ÁVILA
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Substitua-se a alínea "e'I, do inciso 111, do art 12,~

pela seguinte

JUSfIFlCATIVA

/lIITIOO 451 - Enquanto não apTovadas as l.eJ.s Complementares co

Mllusteno Puôhco Federal e da Procuradona Geral da limão, o ~!lmsténo Púb~1

co Federal contlnuará exercendo a advocacla Jud3.Clal da Umão -

§ 19 - O Mml.Steno Públlco Federal proporá no Congres
so Nac3.onal, através da PresidêncHI da Repúbllca e no prazo de cento ~ vmte dI

as contados da data da prOJ'lulgação desta Const1.tuJ.ção. Q texto de sua L(n Orga-=
nlca

§ 29 - Aos atualS Procuradores da Renübllca flca asseJ::.l

rada a opção entre as carrenas do M~msténo Puollco e da Procuradona Geral :

da lImão, esta mtegrada pelos membros do S~stema da Advocacla Consu1tlva da li
mão

Não se pode defenr ao M~n~sténo Púb1J.co Federal as atualS '

atJ.V~daàes da Advocnc~a ConsultIva da União No,texto do ProJeto, o art;lgo 451
mduz a este equívoco. Esta Emenda cornge a nrrpropnedode

Por J.gual, no § 19, emendando, resen'o-se ao ~hmsténo PuÕII

co a echç50 do projeto de sua Lcl Orgrouca. sem quo a ltlstltUlÇão ande da PrO:

curadona Geral da lImão, cTJ.ada a partlT do artlgo 186 do ProJeto, pOIS ao rI!.
s~dente da Repuôllcn, por força do § 39 do menclOmdo artlgo 186. lnCll1'lhe pre
por a Lel. Complementar da nova Procuradona Geral da lImão

c";;~~

rç;'~8ffiJ

]i. BffiNDA SUPRI:SSIVA ros ARTlOOS 438 e 439, SUBSfITUTIVA ro AATHD

440 E QUE ALTERA D MITIGO 49 00 PROJEIÜDE CONSTITUIc.'D (DACC"'ISSID De 51ST!'.

MATIZAc.'D)

tI PLENARIO

JUSTIF'lCATIVA

XIV - A SUCESS1W HEREDITARIA

Dê-se ao item XIV da artigo 12 a segu1.nte :redação.

A transm~ssão, por morte, de bens ou valo.res está

sujeita a emolumentos, custas e ao imposto de que trata o item II

do artigo 272

A prev1são de "tributos proporcionais" nas heran_
ças conflita com o previsto na item ir do art-igo 272, segunda • o

qual o único imposto inc~dentes nas transmissões causa mortls e o

nele referido Oe outro lado, o parágrafo 52, do mesmo artlgo, es
tabelece que as suas alíquotas serão progressivas, contrastando com
os "tributos proporcionais" referidos.

Para compatibil1zar a redação dos do~s d~sposi ti~

vos e tornar mais precioso o mandamento, sugera-se ~nd~car, expre.!
samente, o imposto incidente, mencionando_se o dispositivo respec_
tivo
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EMENDA HOOIFICATlVA

Vê-.H ao ,.(..IlC.i.M XVIII do aJl.t.(.go 13, do Ph.oJe.to de COI1Ju.tuv;«o, a..!>~

gu..<.ltte Ite.daç.âa.

T"T.'.u'T ..,e.~;:. --,

JUSTIFICAÇÃO

"XVIII - Fê-u.aJ alluaA.,s ltemul1eltada6."

A gll.evc ê c.on.6-<.de.lLa.da. e. a.dm.i.Uda, no..5 pa."i:.& e s a.d.(.l1lttttdaJ'

do mundo oc.-<..de.ntal, c.omo lte.cu.Mo de.moc.l!.ií.t.(.co, de...sde. que e.xc.tc-t.do na

60ltma e c.ond-t.ç.õe..6 Mtaée.tec..f.da,s e.m te<t. dúc..i.punadoJia., pOIt ~c.!L, C!
mo IH!.lthum ou.:tJto o ê, um d<.JLedo abJoluto que po.6.5a <!IeJL e.x.e.'l.C.f.do de
60lUna .&e.lvagem, com plte.ju.(..zo do d-<..lte.-<...to de teJLce..vLOJ, nota.da'llc.l1.te o

da. populaç.ão.

A.66.im, paJtece nc.ce.66(ílUo lte.gulame.ntaJt.wJe e~l le.f., a. capa
c.-<..da.de que e e OU.tOlLgOU., apena.& a.0.6 .tlLabalhadaILc..!., de de.6.i.n<.'L a opa:!;
.tutt.(.dadc. e o iimb-t.to de. .i:n.te.Jteue..5 a .6Me.m deMa.i:do.6 palt nlCo.f.O ze.
glLe.ve

Cabe a COltJUtu..iç.ão 6.t::.:a.1t plt'('l1c.1p.io6 ge.lta.(.,s, Co galtan 
.t:vL d-t.lte.(..tO.6 que podelLão .!.o6lLelL na .6l.ta. apl.(.c.aç.ão atltave:.6 dos tempo6,

ttUeJtaç.õe.h.

AJ.6..(J)l, 1~ã:O e: acoltJ.el.fzã.vc.t. nClIl tõg,(,co, que. a. C.>:pl.i.c.it~

ção da.6 cal'...ac.tew.t-<.c,a.s e. C.OltcUçõe.s paJLa () ex.eJtc,Zc..i:o e 6....u.t.ç.ào de

ta.u d.utc.(..to.s 6.i.que, polt a.s.6.i:m d.i.ze.lt, c.ollgc.tada naIColt.6t.c.:tu1.~ão, c~

Ja attelta.çâ'o ê mtu..& d.t.6Zc.(.t.

Adema.c...&, o pa.gamc.n.to em doblto da. JLemune.1tação me.nsa.t, I

po-h. octU..(.iia, da.!> 6e:lU..ah, con.&ubl.tanc.-t.a. a ,ge.l1e1Lal.{.zaçdo de um de:c..f.~C!

qualLto .salãlUo, que, zememo.&, não .sell.ã .supolttiívet pela ma..f,.OJL paltte. I

do.!> c.mpltegadoJLc.s dM.tC. paZ.!>, moltme.n.te. 0.6 Q'u.e. não h c. call.ac.tc.!L-t.zam cZ

mO emplt,c..&ah, e. não .são, polt.tanto, e.cqnom.f.c.amc.n:te. pltoduUvo.s.

Em Iteat.t.daâc., a. plteva.tec.e.1t a lIoJLma con-5tantc. do Pltojc.t~

(} aUI'te.nto anua! Ji.e.at do cu.!>to Itc..sul.t'tnte. da c.onc.c.,s.6eto Itc..ftt .ilt6c.JLid'a'

6C1t.(.a.. de 7,5~ t.&etc. e me..(.o polt centol .6o&ltc. a .&.(.t;tlaç.ão o'La V<t.l1gC.lltC..

Ve..c..x.c.-he, en6'('nI, a Q'ue..stão ã livILe lIegoc.(.ação c.n.ttc. .16

"V - Lec, de.Q.t.n.Vtií a. Opoll.tulI.t.dade. e o ârnb.<.ta de. -<.lttelLe...!o 
Se..& a .6e.ll.em de6eltd.<.do~ polt me.o(.o de g.'tecc.."

JUSTIFICAÇÃO

pê-e e ao Ln~.i:40 V do aJtugo J7 do Pll.oJe..to de. Con.&.t-<..tu.<t.ç.ão, a .&e.,g',iL!

.te. Ite.da.ç.ão.

'-=""-'-'-'=-"=-'=""""--_- ~J fI:~';""-
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EMENDA 1l>13126-0
[JCONSTITUINTE I.\AX ROSEN~IAN:OT<:.cc: tPt:éJ(//l"fl(O n .....'~'e.~... iiol.".eo..,..iCi

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Acrescentawse ao art 270, parágrafo 5S!, com a segu~nte

redação'

A proposição que ora apresentamos, contempla, na prat.1ca, o

chamado usucep i âo especial, fixado em Cl/"ICO anos, a ser adquirido I
pela unidade familiar (trabalhador rural e sua famíl1a), medaante I
sentença declaratória, devrdamente transcrita no competente car t õ- 11

rio de registro de imóveis

Trata-se de medida da mais alta importância para a incremento [
do processo de reforma agrária, na medida em que pos s Ib r La t ar-é a i
r equfarLzaçãc de um ponderável número de situações já e:ustentes,!

bem como para o futuro, facilitará a aquisição de glebas rurais pe- I

lo processo do usucap rão especial I
a que se objetiva é contemplar situações em que o homem do cam

põ esteja assentado na terra, ostentando posse boa, mansa e pac1f1: I
ca, há ma~s de cilnco anos Nestes casos,não há como deixar de rcco
nhecer o dueita de propTledade a quem está dando à terra sua destl

nação própria, isto é, tornando_a produtiva e representando meio d;

subsistência indispensável aos componentes da unidade familiar

""""1 ....Ú~(C~,(,
Incluam-se no TItulo VIII, Capítulo II:VõSsegu~ntes dispositivos:

"Art lj07 - O mete e-ebrente , eco Ioqrcan-en t.e equilibrado e COMpatível com as neCes
s rdade s sócio-econômicas da Uação, e bem de uso comum. ao Qual todos
tê'll dr re r rc , devendo os poderes públiCOS e a coletiVIdade protegê~lo

para as presentes e Vindouras gerações."

O hor-cr- e o meio er-ibren te mrereçem A busca de um ponto de equr l Ibrro r ecrcna!
entre as neeess reeces hU'llanas, e a lnal terablI 'dade do eecss rs reea, só terá desen
lace se tt s fa tor to se a Ilação aliar à preservação e-nbreo ra l o reccnhecesenrc e
a t endrnen to das contIngênCias sôc ro-eccnêmcas

JUSTIFICATIVA

llArt. To~o aquele que não sendo proprietario rural ocupar,

por 5 (cinco) anos ininterruptos de boa-fé e sem oposição de dcrnf-,

nio alheio, área que absorva toda força de trabalho da vrucaoe fami

liar (agricultor e sua família) I garantindo-lhes a subs rs tênc í a e -;;

progresso social e eccnôruco , tornando-a produtiva por seu trabalho

e tendo nela sua moradia permanente, adqua r Lr c-Lhe-cá o donínio pleno,
mediante sentença declaratória oevfoenente transcrita."

EMENDA lP13123-S ,,,"
tl'ONslITUINTE CAPlOS CHIARElLI---------,1 pr';;~'""J

~o'- -'I cr;J;;;;J
"'- .~t"••'.'e...,'.jQ'.UI.O"'U•• •

EMENDA lP13122-7
r

tT--~~~·~·""J

tr;-;;'~B~-EJ
.~t ..i.""'o""$.~/""c..,..",-------...,

P l E N ,li,q, I O

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

CONSTITUINTE I~AX ROSEN"IANN

DispositiVO Emendado ArtIgo ~15

EMENDA MODI FI CATIVA

JUSTIFICATIVA

Ao excturr a expressão "Procurador Geral da Repuõllca 'do texto
do § 19 • a Emenda faz a adequação deste dispcsãtavc às expressões dos ar-tapes 230

a 234. que cuidando do Hrrustêrac Púbhco. emnenlnma cocrtumdedc se refere 2:
Prccuradcrra Geral da RepiíblIca, entadade que passa a não exrst.rr , lJIII.:t vez oue c

prccuratêeao da Umão se transfere (c: por vaa de ccnscquêncra o da Repiíbhca) 1l.§.

Ta a Prccuradcraa a que se refere o artagc 186 do Projete,

Assan, o Mrmstêrao PúblIco se J.Jlcumbe. por sí mesmo e na es
trutura ocasionalmente existente, de propor a sua Ler Orgârnca,

Por fam, o § 29• neste Emenda, mantêm o pnV11égl() da opção.de

ferida pelo projete aos atnaas Procuradores da Repúbhca. que poderão escolher ~
carreara do l,umsténo"Púbhc:o ou da Prccuradcraa roera! da umão, ã qual car-rea

ra, naturalmente, devem estar mtegr.dos os meMhros do Sasteea da khocac~a: Caro

sul'tava da uruâo.

Este parágrafo integra ã vida útl.1 da Advocacaa da lhuâo todos
os Assistentes Jurídlcos. Procuradores de Autarqulas Federaas , Procuradores 6
Fazenda },ac~onal, os Advogados de OfíClO e Procurado'res JWltO ao Tribunal MarÍt.

mo. são cerca de 3.Saa advogados, adnutados por concurse, mtegrantes dos quadres

e das tabelas de pessoal permanente da Admm.stração drreta e môrreta que, se e
cjufdos do texto das daspcsaçêcs transrtõrme, podemvrr a ser relegados ã OClC<:~

dade remmcrada, fato lllIprôpno ã vontade dos mesmos e ao mtcrcssc pübbco.

! a JustIfIcatlva.

DIspositivo Enendado ArtIgo ~15, § 1"

De-se a seguInte redação ao "caput" do artigo /tIS, do Projeto de Constituição

l'Art 415 - As práticas ~ condutas les;vas ao meIO a'llblente. bem co'llo a omissão
e desTdla das autoridades conpetentes para sua proteção, serão conSI
deradas Infrações penaiS, na forma da leI."

P l E ti ,li, R I O

Cabe a lei penal tlplflcar crimes

Equiparar os efeitos letaIs ou dano grave, e ,rreversív",I, ã saúde de grupamentos
humanos ao hO'lllcfdlo doloso não segue a boa têcnlca legislativa, especialmente
no que diZ respeIto aos princípiOS de DIreito Penal.

A lei penal poderá. Isto Sln, prever exacerbação de pena, ocorrendo a hIpótese do
sugerIdo parágrafo prImeiro, nos casos em que caiba a tipifIcação

uê-se ao § I", do artigo ~15, do Projeto de tcns t r tUlção, a seguinte redação

I'S I" - Quando afetarem a'grupal"'entos humanos expr-eas rvcs , ear s condutas ensej ar âo
especial e~acerbação da pena"

EMENDA lP13119·7
_ f'lL'_-====--.c~=""--- ---'

tJ

Háde substituir-se o vocábulo "Crlmell pela expressão "infração penal", no texto
da cabeça desse dIspOSItivo do ProJet~ de Constl!UIÇão, porque a conduta pode ser
tanto um c.nme, quanto uma c.ontravensao penal, nao merecedora do mesmo ngor pun!.
tIvo de umdelito

"§ 512. A retenção do Ill'posto de que trata o incJ.so 1!1

deste artigo não ultrapassarã, na fonte pagadora, a 5% (c~nco por ce"

to) da if"lportãrlCia devlda a título de proventos de qualquer natureza

Se retido a maior, será restituído. no prazo de ate 6 (seis) f"Ieses,co,::.

tados da entrega da declaração do exercício respectivo"

EMENDA lP13127-B
tJrgNs;nurNTE tiAX ROSFNMlum

JUSTIFICATIVA lr~;~~=:J

l'r;;-;-;Bfl7]n~"'~"'IC."" ••ol'~S<C"""Q ,
PlENilRIO

A ma.t~1!.-l.a. c.amo vem .tlta..to.da no Pltojet:o pode cOlwaglLa.'L Vdlf..f.a.t,l
.(./lju..6t.(.ça..5 a. d-t.veJtSa.& ca.te.goJL.i:a..& de. e.mplLegado& 1-t.l1du.~.t/L.(.á'Uo~, cOw

n!-<,.&h.LoI1'u.taJ I.

Ademad, pa>'tec.e-nol> que o 6ato de 6.(.:(aJt .se a Ó0ll.ma e 06 paJtE

me.t....o.s pMtl. o pa-gamento da. glta.U6.(.caç.ão natal.i.na não devem cabelt '

lIum te.xto coa.s.t.i.tuc.i:oaa.tJ 'I..azão peta quat ltemetê.!Jlo-lo,s oi lc.-<.. oJt.d.i:lt~

Jua, auií.6 de a.colLdo COI/' a pltiíuc.a v.(.,gcnte, podendo o COf1g'l.e.~JO ME:
c.t.ona.t, ante. "lIluda-nç.a1i &oc.ia..i.6 e ecotlÔm.f.c.a6 do PaZ.!>, Mta.betc.cM Ill~

r:U.6.t.ca.ç.ôes no Jdtema, qualldo .(.fto atenda. l'lc.tfLOJi. o<!l .t.ntc..lte..54c.6 d04
t1l.aba.f./utdoJLelo

JUSTIFICACÃO

liê-.se a.o .t.ltC.c...60 IX do a/l.L(.go J3, do Po'r.Oje.to de. Con,st.c...t!Ú.ção, a. J!

gu-<.nte Itedaç.ã:o:

EMENDA lP1312B-6r CONSTITUINTE /lNIôNIO CARLOS FRANCO

=- TUT"'.~T'.'~~çii.

"h- ~ plLo-t.b.t.da a. glteve tll1j FoJtç.tU Áh..mada.6, PotZc..<.a1i M±
U.tall.fu., COll.po,s de. Bombe.-t..'toJ U.<.l.t.t,vLe,s e. 110lt o'lglt

numo.6 pouc.i:a.t..6 c..t.VA..6."

JUSTIFICAC~O

Inctua-.6e no .t.nc.t..6o V do alLU.go 17 do PlLOjeto de COI1,st.<.tu.t.ç.â:o, a J~

gu.<.l1.te wnea. "h".

No- moderno Estado de dJ.reito, não é admissível que
Administração Publlcal por meio de normas por ela meSMa edüadas, 10

fensas,portanto, ao cr~vo do Poder Legislat~vo, imponha a retenç~o 1'"':;>

fonte pagadora, de parcelas s~gnlficativas de Imposto de Renda dos 2.5
nhos dos assalariados, via de regra, supeuores às importâncias efetl
vaf"lente deVIdas

Ma~s grave, ainda, seJa-lhe permit.ldo dispor I sem qual

quer limitação temporal, das quantias recolh~das a maior
Em face disso, estamos apresentando esta ef"lenda, Que

visa a por cobro a tais proced~mentos abusivos, que transformaram em

verdadeiro compulsóTlo, não autorizado em lei, a retenção do Imposto

de' Renda na fonte pagadora

"' TuT.h"nmcA~;:O

[=J-;;:;~:J

pr;2-;'~â;ã7]

CONSTITUINTE MAX RoseNMANN

EMENDA MODIFICATIVA

Dlspasl tlVO Enendado Artigo 409

P l E II A R I o

Dê-se ao artIgo ~09. do Projeto de COnstItuIção. a seguinte redação

IIArt. 409 - A UnIão. na forma do.art 54, XXIII. v. estabelecerá normas gerais
sobre proteção ambiental, padrões mínoros de qualidade do nelQ i1'l1b,en
te e defesa de recu-rsos naturaIS. Sell"pre observando as peculiaridades
regionais do País.

li Z" - Prevalecerá a legislação federal, contudo, quando a natérla en
volver Interesses de mais de un E....tado. e a legislação estã
dual, quando a ll'aterla.envolver interesses de maiS de UM MunI
cípio 11 ~

O ordenamento JurídH::o, para sua harll'onla e estabilidade, não pode pre'sclndlr de;
um sls~ena de hlerarqul:!:ação de leIS EspeCIalmente nuna Republlca Federativa,

r~~n~:m~~t:~I~t~:t~~:I~~~:~~~1~~df1~,~=s I ~~e;~~;:~ê~~:~el~;' :~:~~va federados,

Tambérl no Intuito de prevenIr futuras disputas entre as legislações COnc.orrentes,
entendenos fundawental a Inclusão da regra do § 2" sugerido

§ 1" p Os §stados.e MUnicípiOS poderão, ressalvada a corrpetêncla da
Unlae, estabelecer normas específicas de proteção ambiental,
padroes de qualidade do meio ambIente e defesa de recursos
naturaIs

r.r------.L..... IO'Co......OI.~..... ,.....

EMENDA lP13120·1
r

Suprima-se a letra lId" do inciso. XIII, do artigo 12 do Bt'lt€'P'roj~to constitucio
nal

CONSTITUINTE ~A:< ROseNMANN

o ~proJeto apresenta incoerências. quando em certos dJ.spositivcs,

assegura o dneüo de proprledade e à livre lmClatlva Emoutros dlSpositivos,

como o que proponho seJa sllprirnldo, l1mlta consideravelmente o direito de pro

priedade e a livre imciativa, na med~da t:lI1 que sujeita não só a Umão, CC<lO

também1 ~stende aos Estados e Munlcípios o poder de incluir a desapropriação de

bens de produção que sejam !ncluídos.em quaisquer programas municipais elou ~s

taduais.

JUSTIFICATIVA

PalL.ec.e-lloJ deltp-<.ci..e.ndo um apJto&u.ndame.lt.to ma.lolL na. p.....s:
.6e.nte jÚ.6:t1.6.(.C.a~â:o. plL.o.i:be.-Je apena.6, pOIt camplteen.6::t:vel, a gll.e.v'!. '

nlU Foll.ç.aJ Altmadl1.6, Itl1J Coltpo'l.aç.õeJ Ud.t.tall.e..s e. nolt aJtgalu.ltnlOlt pai!;:

ua.u e..tv.t..6, uma vez que.• ..s.e nãa ê adm.t.tida ltua .6.t.nd.t.c.al.t.zaç.ão. mE;
110.6 a.t.l1dl1 e de adlM.t.t.i.It.-th.u d.ur.uto ã: gJJ.eve, .&ob peita de Ju.bveJt..te.Il.

..s.l!. c.ompte.tMlin.te. l1 altcfe.m .ln.teltttl1, com gltave...s. lU.&eOJ, paJta a .H!.gu.Jta!!

ç.a .inte..'tna. e e.x.te./tna..

JUSTIFICAÇÃO
pr;;~~~'-J

CÇj~~7PJ

""""""."'.-',Dlsrosltivo Emendado Artigo "07

EHEIHIA SUPRESSIVA

Dê-se a seguI"lte rpdação ao Artigo 407, do Projeto de Constituição.

EMENDA lP13121-9
('l



issembléla Nacional Constituinte e 1367

a.ENDA SU'RESSIVA

JUSTIFICATIVA

""""'''''',,',-----------,

fl-;;;~~

['J-;;-7~ã7ã7J
'L ...lNo/co .. '.,lo/.ul'"wllSND _

PlENAAIO

FlJENDA

INCLUA-SE ONDE COUBER, NO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, os SEGUmTEDISPOSI'rI""

P-" 0z.i4RolL IM Tir~rr,
.'

Ar!:. - É assegurada a assãstêncaa à materrttdade, à infância, à adoles-

cência, aos idosos e aos deficienl:es

Art. - Pelo menos, sessenta por cento dos tr-ibutos Federais e estadcere

arrecadados nos Munlcfplos constituirão renda tnbutária municipal Os quarenta por

cento restantes serão rateados entre o Estado e a União.

er"p;;;~~

li1-;-;'~B7ã7J
rL'N~",MecN",1'/IU.'eN""' 'P PLENIIIHO

Suprima-se o inciso XIV do Artigo 12, do PAt:ei?roJetoConshtucional

EMENDA lP13129-4'
l:J CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS ;,;.CO

o direito à sucessão hereditária deve ser provido de normas que raca
htem a transmissão CAUSA MORTIS. O texto do iiRH$'rojeto impõe, desde já, com

a criação de emolumentos, uma taxação aeorattcãvet para o pequeno proprietário
ou sucessor, que herda no mais das vezes, um único bem de família

JUSTIFICATIVA

O Município, em cujo terrl!:ór,1o são executadas as atividades econôstlcas em

geral, é a única enl:idade político-adminisl:rativa, com exfstêncaa ontologlcarrente

real, pois, em última análise, tanto os Estados como a Umão são ficções jucrorco

-constitucl0rp.ls

Art. - Incumbe ao Esl:ado, promover a criaçãode uma rede nacional de as-

sistência materno-infantil e de uma rede nacional de creches.

Parágrafo único - As creches de que trata este artigo deverão abrigar cri

anças de O a 6 anos, sem prejuízo das obrigações atri

buídas aos empregadores.

Nessa ordem de idéias·, o Município deve prestar os serviços públlcos em

geral, à população, cabendo-lhe atender, no que for possível, às aspirações da cera
nidade

Art. - Os menores, partdculareente, os órfãos e os abandonados, sem pr!

juízo da responsabilidade civil e penal dos pais que os abandonarem, terão direito

à proteção do Esl:ado, com total amparo, alimentação, educação e saúde.

TU1./.ul....e.e •• ~

•• >1r/fileI}~-wm~~~YA. llL, _
INCLUA-SE, ONDE C~NO PROJETODE.COOSTIWlÇÃO o SEGUmTE DISPOSITIVO

Por tal razão, preconizamos, nesta sugestão ao novo texl:o consl:ltucional,

que ao Município sejam atribuídos pelo menos, sessenta por cento dos tributos fe

derais e estaduais, arrecadados em seu território, que constil:uirão renda tributá

ria municipal Os quarenta por cento restantes, serão rateados entre a Uruão e os E~

tados

.JJSTIFICATIVA

As propostas aqui formuladas pautam-se no documento resultante do trabalho

de uma equipe formada por especialistas emvárias áreas do üírerto e uma Assessora

Legislativa, convidadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM •

ltxlo/'unl'I'.~O ---.

[lp;IDà'''~

li11~;ÕWJ
r.lIlu'o/cDW"'AO/cu.tDw'~do _

Todo cidadão deve ter garantido no texto constitucional, seus dírertos
fundamentais. Todavia, determinados grupos e etçmas situações especificas requerem

do Estado, uma tutela especial.

A eeeístêrcra à mulher e ao filho desde o nascimenl:o, bem como a crfaçãcI
de creches e equipamentos sociais d~' apoio à fam1lia são fundamentais para que os

homens e mulheres realIzem-se, satisfatoriamente, como pais e como profissionais•

~, portanto, indispensável que a nova Constituição firme prIncipio a respeito A

crescente-se que por "sal:!sfal:oriamente" o que se quer dizer é que somente assim as

pessoas terão condições iguais de trabalho, tranquilizendo-se em relação a seus fi-I
lhos, que, por sua vez, terão condições de desenvolvimento saudável e digno

As creches não podem estar vinculadas apenas aos direitos treoaítustas.
Não obst~nte a obrigação das emprsas de manter as creches para os filhos de seus em-l

pregados, o Estado também deve responder pela necessidade básica de guarda e educa- I

ção das criartças, dentro de tma linha de atendimento a realidade social braslleira I
A ênfase dada ao atendimento a 6rfãos e abandonados, justifica-se pela

obngação do Estado de suprir sua condição de carência absolul:a Acresça-se que o

grave quadro que os envolve apresenl:a repercussões na área de crfeunal.ldade e margi
nalização eccíat , que cabe ao aeteoc evitar, I

Também, aos idosos e deficientes, deve ser estendida a proteção especial,

em decorrência das limitações biológicas que lhe são inerentes I

tI - disposições sobre a aplicação do saldo que ocorrer ou de déficit que h:=::!

"Art. O orçamento será ânuoe vigerá de 19 de julho do llo"'.O

de sua aprovação a 30 de junho do ano subsequente. Não conterá dispositivo es

tranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

parágrafo único Não se iooluem nessa proivição

I - a autorização para abertura de crécttce suplerre~tares e operações êe cr!

dito por antecipação da receita,

..u>T,'/t(ú Vlr(!;;:tt~;l:AIC, Set1~P;,
INCWA-SE, ctIDECãiBER,i po PR~ DE COOSTITUIÇÃO O SEGUINTE DISPOSITIVO'

A justiflcação à presente proposta está vazada nos seguintes termos.

•••Nu'O/CO.. I •• i.OfouoCDwn'''''' ---,

PLENAAIO

Snprima-st.' o ~rtigo 358 do ProJeto de

Constituição.

EMENDA SUPR!:SSIVA DO ARTIGO 358

Por outro lado, com mais de sessenl:a e cinco anos de idade, a pessoa já se
encontra com parcela ponderável de suas energias exauridas, devendo, prererencrejee-i
te, dedicar-se à família e ao lazer, cedendo lugar, na política, aos mais jovens -

Tal objetivo desta iniciativa que, esperamos, merecerá guarida :

EMENDA

JUSTIFICATIVA

mCUJA-SE, ONDE COUBER, NOPROJEl'O DE CONSTrnJIÇÃO, O SEGUINTE DIS?JSITIVD/

4N'o- ~ 7:- I elo "''Fi~ ']L, ot." IÃf f".e" E '
Art. - Os cargos eletivos poderão ser exercidos, na forma que a 1e1 o

estabelecer, por cidadãos no gozo de-eeee-drreteee de seus direitos políticos

idade mínima de dezoll:o anos e máxima de sessenta e cinco anos

A medida, temos convicção, colaborará para o fortalecimento dos /'oUnlci-

pios, revertendo embenefício da população e_da própria Federação, cujo alicerce

apóia-se exatamente sobre a instituição municipal

Na verdade, aos dezoito anos, emnosso tempo, o brasileiro contenocrêrec
já dispõe de maturidade suf1ciente para o exercício de mandato eletivo, pois evtcc

a umcomplexo de fatores de ordme paícosscciaj , o cidadão atinge a maturidade pre
cocemenl:e, COO1relação às gerações anteriores

Temos, para nós, que os cargos eletivos, de qualquer nível, devemser exer
cidos por cid~adãos no gozo de seus diretlos políticos, com idade mínima de deZ01:;
anos, e máximade sessenta e cinco anos.

EMENDA lP13133.2
f!J CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS FMNCO

P

prn~~'''~

li1~;'ifi}]
r L t N.lN'O/COw"'10/CUICDw",lo ,

fraterna e socialroonl:e justa

EMENDA lP13131-Gt: COOS'i'I'i'UINTE /1Nl'ONIO CMLOS FRfINC=O,----------,

"Art. o ensino será ministrado gratuitamente nos drrcrentes

graus pelos Poderes PÚblicos, observada a prioridade,

nivel superior, para os alunos corcrcvecerente carentes de

recursos financeiros."

Muito se rem faladao que "o maior patrimônio de una Nação é o

povo, e maior patrimÔnio de LVn povo são as suas círsnçês jovens."

Dentro deste esp1rlto, a consciência dos legisladores constitui!!

tes não pode esquecer a educação da juventude, com un direito inalienável da

cidadania, com instrumento de roobilidade social e desenvolviroonto nacional,

constituindo assim inegável responsabilidade do Governo c da conunidade.

É preciso que a nova Carta Magna consagre a ech.1cação caro direito

básico da pessoa humana, e detennine a criação de condiçõcs que possibilitem a

cada brasileiro deserrprcnhar plenamente as suas funçõcs no dcseovctvrncntc pe~

soal, social e nacional.

A educação constitu! inegável responsabilidade social, demandando

un 3ll1plo esforço de cooperação entro Govemo e cceuntdccee. Para bento, é- pre

ciso acionar o Esl:ado para dele se obl:er a prestação positave da educação, pre

ver o futuro e os rumos da sociedade, através da emancipação progressiva do h.2,

nem brasileiro.

Nenhuma politaca de educação será efetiva se deixar de contemplar

a sua detroeratizaçâa, a igualdade para todos o que só ocorrerá quando, alem de

coopulsór1o e gratuib, o ensino for tambémde boa qualidade.

Quando todos os jovens b"raslleiros, sobretudo aqueles em situ~ões

sociais adversas, tiVerem assunto nos bancos escolares de todos os graus de e!l

sino, poderemos gritar ao nundo que soros reatmente um pátria livre, soberana,

a vigente

rido, dispositivos contidos em todas as Constituiçõcs republicanas, inclusive

Pretende-se adequar a vigência do orçmrento à realidade do pertccc

governamenl:al.

No sistema vigenl:e, o Governo que assume recebe do antecessor

crceeenee que terá de executar no prirooiro ano de mandato. É um orçamento e;t.e

Ihe é ~sto, sobre cuja elaboração nehuna influência pôde exercer. Por exer

cer. Por isso, o priJr.eiro ano de um govemo que se instala é, na rcal~dade, o

prolongamento do governo sucedido. Coma roodida aventada, o exercício finoneel

ro deixará de coincidir co m o ano civil, Mas, quer assoma a 31 de janeiro 0..1

a 15 de março, o Presidente da .República apenas tennirará a exccuçoo de um cr-

JUSTIFICAÇÃO

TUTOIJunlf,•• ç"~ -l!J

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 381 DO PROJETO DE CONS'l'ITUIÇÃO

Dê-se ao artigo 381 do Projeto a seguinte redação

EMENDA lP13137-S
1:8 CONSTITUIM'E AI'II'ONIO CAIU..OS ~o

cruncnto e passará a governar, no seu pr-íseírc ano, baseado numorccrento de

I
cuja elaboração participoudecis~~que a sugestao, se ãi::lotaca~

resultará em proveito para a vida polltico-administrativa do Pais

A proposta segue a tradição, que vem desde a Constituição do Impé

rio, da anualidade do orçerrento E reproduz, no parágrafo único do artigo auge-

A supressão ora proposta ,faz-se nece~

sária, pois a regr..t do artigo, além de ""incongruente, importa em

grave inJustiça com aqueles que contribuem para a previdênCJ..a so

cial urbena, por força de relaçã<? de emprego ou como autônomos ou

avulsos, e que, cumulativamente, exercem cargos públicos, em ra

zão de cujo exercIcio também ccnerabuem para outro sxs tema de pre

vidência, com fonte de custeio inteiramente d..istinta daqueâe ,

Não se pode olvidar a realidade bras!.

leira, pois, na atual conjuntura mu.i,tos chefes de familia parasus

t;ntarem seu lar com um mínimo de dignidade têm. com sacrifício

de suas horas de lazer e de aescar.sc , que assumir dois emnregos.
Quando em virtude de duas atividades filiadas ao sistema previden

iárilCl urbano o problema não existe, uma vez que há um teto de con
tribuição, além do qual não sofre descontos em seus ganhos •• !'orém,

quando os sistemas de previdência são distintos, sofre descontos

pos salários (emprego) e nos vencimentos (cargo)

$ Na última hipótese, n50 seria Justo

que ao contribuir, o faça sobre duas fontes de zendi.ment.os e, por

ocasião da a~l;,ado~ia tenha vaoãenta redução de seus proventos ,

pela vedação da poaaa.bd-Id.dade de acumulação Também neste Cê.SO, a

impossibilidade de acumulação configurará1 ID)tlStifitad::\ e iníquo ~

fisco da importância com que, durante toda a sua vida produtiva, o

aposentado contribuiu para um dos: sistemas previdenciários, que il.!.

ei tamen te com ela se locupletará.

A incongruéncia está em permitir

ürtigo a cumulatividade de aposent.adorias, quando o servidor acumule

doJ.s cargos públicos e sua aposentadoria é conferida pela mesma fon

te- previdenciária,e querer 'vedá-la quando são distintas sem que haJa

proibição de acumular cargo público com eMprego privado.

JUSTIFICArÃO
EMENDA ADITIVA

..... ~ 1'ilu(o IXI (é.;u'/utr L/lI,

UlCWA-SE, OND~~O PROJJ?TO DE COOSTIWlÇÃO O SEGUINTE DISPOSITIVO...._"'«<-
~l l'tn 'U{.# • $F ~ ~-t:...J1ÇG.(.:;. • ' '

"Art. Anualmente a União aplicará nunca menos de cinco por

cento, os Estados, O Distrito Federal e os I>luniclpios, dez

por cento, no mÍnimo, de sua renda tributária, na manul:enção

e anpliação de programas de assistência ao menor carente."

Seguramenl:e o problema social mais grave enfrentado por este Pais

é o flagelo do Menor carente

Hoje, em todo Pais, perarrbulam pela ruas das cidades mais de trin

ta milhões de menores carentes, aos quais cada vez se atribui un- grau maior de

marginalidade social.

Esses renores são rapãdarenbe aliciados para. a prál:ica de várias

modalidades de infrações, tornando-se, inexoravelmenl:e, adultos com concluta

anti-social e autênticos párias no contexto social.

9Poder PÚblico e a com.midade mã.tc pouco tem feito para 13011cio

nar, ou ao menos atenuar o angustiante problema, que a cada dia se agr~a

Em assim sendo, na oportunidade em que se reénc a Asserrbléia Naci,2.

na! Constituinto:!, temos para nós que deva ser inscrita, no texto da nova Carta

Pol:1tica, norT'13 p~-.Lemnndo que a União aplicará cinco por cenl:o, os I:.slndos,o

r
Distrito Federal e os Munidpios, dez por cento, de sua renda tributária, para

a manutenção e arpliaçoo de programas de assistência ao I'ICnorcarente.

A medida, temos cO!\"icção, colaborará decisivamente para a solução

do problema que, se nãoatacado bom firmeza e com recursos, assunirá, em breve,

proporções apocalíPticas
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'IArt 13 - são direitos scc ter s dos trabalhadores urbanos e rurars , alêm de

outros que vr s em ã melhoria de sua condição soere t

Com a inclusão desse dispositivo, objetiv.§!.

se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos Mun..!.

c!pios carentes da assessoria indispensável para a realização

das ccmoet ênc.tas que lhe são cometidas

§ 451 _ Sem prejuízo do disposto nos §§ 251

e 3Q • poderão os Estados. através de organismos especializados ,

prestarem assistência técnica aos Munic!pios que assim o solic,!.

ta rem

Dê-se a sequm te redação ao InCISO 1°, do art:lgo 13, do Projeto de Constltt.lIçà::

I - proteção e Incentivo ã relação de cllprego duradoura, mediante "u2,

do que garanta o te-spc de serviço, ccns t r tuf dc por cQntrlbulçS~s'

do empregador, e ceses efoulc ã dellllssão do empregado por te-npo l-~,::

terminado, com moemaacâc proporcionai e prosress rve ã dura;h I
do vínculo e'"lpregatícro, exceto quando mo t i ved.. por falta g-.:!ve

pr'evt s t a em lei, judtcralnenre comprovada, a Indenlzaç::io scrâ au

mentada até o dobro, a cr r térlo da lei e do JUIZ, quando a de~l: I
- - I

sao fOI pr-cceds da por e-npr-eqadcr- co"! ll'alS de dez. eMpregados. e se I
Julgada rmot Fvada, assim ccnsrderada a que nâo se eaeae rer rae per 'I

razão de ordem dr s c rptmar , técruea ou eccnêmce

a) a indenização será cc lculeea sobre o saldo da conta do e-are
gado no fundo. e nela depcs r t ada , podendo,então, ser srovlnl.::-t~ I
da l rvr ca-ent.e,

b) alé'U dos demar s eer eêeies adnu t sdcs , por lei, para saque das
quantias depos t t adas , em seu nc-te , no fundo de garantia, o e-a

~~~~~~~ ~~~e~:n~~v~~ t:~ id~e~~e~~~v~:~~~~' a~ t~o~~~~~:~t~ I nee : I
nove anos de pemenêocre no mes-ac eMprego;

JUSTIF'ICAÇ~O

EHEIIDA MODIFICATIVA

~--'--'--"-"--"-"--'--"----------'

üf spos r trvo Emendado Art \3, InCISO I

r.r------'L.a••""~Q..'•••o/l"'<e..,.•io _,

EMENDA lP13144-8
l:J CONSTUTINTE MAX ROSEN4I\N~u'Qa

Plenáno

PLENl'iRIO

Não está claro a disposição do parágrafo único, dif!

cultando a interpretação e consequente aplicação. Pela reda

ção deve-se deduzir tidas transferências intragovernanentaJ.s",

quando o correto serra deduzir "as transferências lntragoveE.
nementaí s«•

Suprima-se o ~o Artigo 49 e acrescejj
te-se ao artigo 57 "competência dos Estadostl:o

EMENDA MODIFICATIVA

VI _ Legislar sobre crraçãc , fusão, i!!.

corporação e eesaembreeentc de Munic!pios

JUSTIFICA Ci'{O

Substituir no Parágrafo único do artigo 298 a palavra

lidas" para Iras".

TEXTO MODIFICADO; Art. 298 _ •••

parágrafo único - Para os efeitos de que trata o

"ceput" deste artigo, agregam-se as receitas correntes.ded.!:!,

zidas as transferências J.ntragovernamentais. bem como o dis

pêndio com õ pessoal de autarquias e fundações ans t i tuadaa

e mantidas pelo poder público. que recebem recursos do orça
mento fiscal.

EMENDA lP13139-1 ..". -,
tJ ~ DEPUTADO AIRTON SANDOVAL ) rr'~~~'~~J

......"",",,,.,,...,,",,,,,------, ~.."--:-l
tJ I G2..!o,..LW

r.r Tt.TQ/JU~T"'.A;:iQ _,

Em suma, a educação denocrê.cí.ca tem por base

existência de centros autônomos de produção cultural.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 381. Verbas públ~cas poderão ser atribuídas a I
instituições particulares de ensino, de f~ns não

lucrativos, que reapliquem excedentes f1.nanceiros I

em educação e cujos estatutos preve j an a de5tin~ I
ção de seu patrimônio a entidade congênere ou 80 I
Poder público, no caso de encerramento de suas a ti
vidades. "

I

Assim, tal direito não pertence ao Estado, mas ao

indivíduo, até porque faz parte do rol dos direitos humanos. fsto s19:

nifica que o cidadão tem o direito de escolher o tipo de educação que

melhor convier ã sua índole, costume, tradição ou curiosidade intele,E

tual.
O fato de um cidadão ser menos afortunado eccncnucg

mente não pode servir de motivo para aliJá-lo da oportunidade de fre

quentar a escola CUJa orientaçãd cultural e moral mais se eprcmma do

seu interesse humano.

A educação é "direito de cada um", conforme asseve

ra o~ do art. 373 do ProJeto, ao introduzir a matér~a na esfera

constitucional.

Isto porque, as instl.tuições privadas de ensino,

ainda que sem fins lucrativos, se quiserem, corno" ê deae j âveL e exigí

.ver ,manter elevados índices técniCO-Científicos, terão custos de man.!:!

tenção insupdrtãveis, exceto para os filhos de famílias de alta renda.

Ora, se apenas "escolas públicas" fazem JUs a ver

bas públicas, os deserdados da fortuna terão de se submeter ao padrão

único, masslficante, estereotipado, frequentemente hostil aos valores

humanitários, comum nos empreendimentos "educacionais" do Estado.

Assim, a legenda que também se inscreve no~ d

art. 371 do ProJeto. "A educação é dever do Estado" só tem sentido

democrático, se este prover a educação, isto é, garantir os meios

que se promova a educação segundo a índole, a tradição, o interesse

dos destinatários, os educandos, assegurando que tal interesse. se man

tenha válido, alternativo, plural, porque somente desse modo será veE.

dadeiramente criativo, libertador, enfim.

JUSTIFICACi'{O

Deve-se preservar a autonomia dos Est.§!..

dos. permitindo-lhes, legislar sobre a criação de Municipios

OEPUTflOO flIRTON SANDOVAL

d) a lei drs c rpll nas-á os contratos a tenro, que nlio ul tr-apas se-Sc
o prazo de dcr s anos, e seriic edmrs s Ivers apenas nos casos ~"

t rensrtorredade dos serviços ou da e trvrdede da e-presa, ~i!'"

corro os cecnt re tos de experiêncla , CUJO prazo nunca será S<l..e
flor a noventa dias, atendidas as peeu l t arrdade s do t r-ebcl e-cã
ser executado,

C) nos casos de aurr en to da IndenIzação do eMpregado por dr spe-sa
unot svade , o saldo da conta do ell'pregado devcrã ser rccoepo, ,« I

para crer to de seu cãlculo, cc-c se nenhum saque houvesse eecr
rido, -

e) exce tc quer-do se rcfl ra a ce-m-are de experrêncre , a de'nr ~S3:)

será senpr-e fonrallzada cor! a assr s rêncra do Sindicato. e, 1a
falta deste, sucessrvaeen ie , de autcr rdade do MInistériO ee
Trabalho, do MinistériO PúblICO ou da Defc.nsorla Publlc:a, e
de JUIZ de Paz"

r=;~~~'~

r:ç-;~;7á7J

EMENDA lP13141-3
['J

Pois bem. Esse dever do Estado de assegurar plur2.

lidade di! vocações pedagógicas se fundamenta também aro algo material
mente muito concreto e imediato que é o imposto pago pelos contribui!! I
tes para garantir-se o chreito de escolha, entre a escola p r.rvada ou

"pública, conforme seu ãneereesé cultural e moral.

Por consequência, destinar verbas públicas - resul I
tado da tributação de toda a sociedade a apenas um setor de ensino sol:

tutela governamental, importa em inJustificável discriminação, contra'l'

certamente, a maior parcela dos c(j)ntribl,lintes, interessada na diversi

dade de opiniões em que se sustenta o regl.1ne democrático.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62 - ••

O Fundo de üar-en t t a do "renoc de Serviço não pode ser ext mtc ou ter alterada sces
característIcas bâsrcas , enquen to hábil substituto, de características econÕl'"I.:ao.
de Uni s rs te-na de estabilidade no emprego qUE.. se aos rrcu Inadequado para o Bra~,l

§ 12 _ Incluir como § 12, art

guinte e renumerá-Ios Lei Orgânica disporá sobre a

popular e o referendo às leis municipais.

62 o s,!
Lní cfatLva

Allãs, e notório, as eccncnuas mais modernas, <lvanç.:ldas e dln~mlcas do nu-ide ca"l
ralis ra têm adotado, e proeur-en eprmorar, meios intelIgentes de proteção ao tr.J:l:!
Ihador, e ao sls rcr-a que lhe possrb r lr ta o trabalho e o e-apreqc, sem car r c-ui
t r apas sadas fórmulas que provaram trazer. de um lado, a estagnaçiio e a obsolcscêii
ere , às at fvrdade s produ t svas , e, de outro, a aCO'l".odação e o desestímulo ao c-;;:lr~
gado

l'!J P'FlIÁRIº JUSTIFICAÇi'{O

Destarte, Incuwbe ao Estado, preC'PUlllrente, con a colaboraç50 da co- ..n.!.
dadc, c a contrlbulç50 dos que produzem, criar e manter UOI SI:olCIl',) de segure- d!
sel'lprego, efetivaMente capaz de a'llparar o trabalhador nesta srtuação

r;r---------"''''''''',.,,',-----------,

EMENDA MODIFICATIVA

Com a previsão de Leis Orgânicas Municl

pais, não teM sentido a proposta do projeto .que atribui comp!:,.

tência sobre iniciativa legislativa. popular e referendo ao Est~

do_membro.

.Assim como, é precIso pOSSibilitar u~a atuação cada vez maIor do slndlcelto,
proteção aos dIreitos de seus aSSOCiados.

Destaca-se, ta"'lbém, nesta emenda, a espeCIal aterção que fOI dada às pe~ue,.as e
MIc:ro-C'lIpresas, por razões sobretudo de orden económlca, e peia co.-ilreensiio !la
neceSSidade de protegê-las, dada sua ImportânCIa no contexto econÕnlco~soc'al d:>
País.

III - A Cidadania

De-se ao art. 12. Inciso 111. letra e do Projeto de Ccnstl tulção
a seguinte redação; -,

"Art 12 - são direitos e liberdades individuais Invlolá M

velS.

Dar a SEÇAO IIl. ~o Capítulo lI!,

seguinte redação.

Plenáno

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: ite'll IIl, do art. 56

~----------"'''''"''"..~,------------,
- O horoom e a mulher são Iguais em direitos e o

brigações. InclUSive os de natureza doméstica
e familiar, com exceção dos que tem sua origem
na condição b.ológlca de cada um,"

E)

JUSTIFICAC}l;O Suprimir o item lII, do art. 56 DO CON.sEUIO DOS MINISTROS

EMENDA ADITIVA

"' tnrolJ~·Tl"o.çiQ _____,

JUSTIFICACí'{O

A ocupação das ilhas fluviais e lacustres diz mais de

perto com o interesse local e, portanto, do Municipio Assim é,

por exemplo, em termos de urbanl.zação. O Estado. mais d1.stante da

realidade. não tem condições para cuidar devidamente das urban1.Z.§.

ções surgidas nessas ilhas.

As elelções diretas pora Presidente da Repúbllca constlt,-", I
hoje un fato lncru5tado na vida brasiletra. dado inafastavel I

O Presidel"1te da Repúbllca. elelto en eleições diretas, p::r

maloria absolut~. é o malS lídlMO Delegado da Nação. que em cal""=~1
nha percorre o Pais e auscult<l a populaçd:O O Presidente ele1.to,~=1!

do ouvido aS aspirações. assume compromissos I:. inace~tável que l!\
nha emascular esse mandatario do povo, por meio da criação de re;~l

ART. O Conselho de Ministros compõe-se do Pr!

meiro Mln1.stro e dos Ministros de Estado, sendo convoc.§!.

do e presidido pelo Presidente da Repúbhca

Parágrafo !jnico - O Presldente da Re~

blica pode delegar ao Primeiro Ministro a atnbull;do de

presl.dir o Conselho de Mlnistros

ART Compete ao Conselho de Ministros.

I _ Aprovar o Plano de Governo,

Il _ aprovar planos emergenCl<lls de asslstênCla a regli:les

assoladas por calamldades;
III _ propor ao Presidente da Republlca o envio de proJ~

to de lei.
IV _ manifestar-se sobre questões que lhe fore'll submeti

das pelo Presidente da República

JUSTIrICI\TIVAS

segui!!.

r=;~~~'~

B:V~~7ãJl

DEPUTADO AIRTON SflNDOVAL

Inclua-se o § 411 no artigo 55.

tes termos.

DISPOSITIVO IiMENOAOb: Art. 55

~------,Lu.~'Q/.ou'...a/.u.eON,..ÜJ-------_,

PLENtiRIO

EMENDA lPt3143-0

I:J

o precel to contIdo no di spos' tlvo em apreço tornouMse U'll dos ~ IS
criticados do Projeto pela redação da sua parte final e que ~efcrell ... cont a un!.
ca exceçiio dos que têm a sua origem na gestação, no parto c no aleltmoonto "_
A ressalva final, considerada õbvla, tornou-se até rreslllO tema de troça e esca.!:.
nlo geraIs. Inclusive pelos rrelos de.comunlcaçlio de massa

Muito embora tenham Sido levantadas tantas objeções ã existência
da exceção, ela justlflcaMse tllstónca e Jurldlcarrente A nlnguóm escapa'a I..!:!,
ta travada pela mulher neste seculo para se ver alçada ao mesmo patamar de
prerroglltlvas do honcm. As únlcas diferenças de tratarrento que devenam permi!.
necer e ac,]b,]ram permanecendo são aquelas obvlal"entc decorrentes da dlvers~ co.,!!
dlção biológica do homem e da mulher, pelas quais esta, em cer!as clrcunstan

elas, goza até de~~ que o homem (v.g •• leglslaçao trab<l1hlsta).
ou, então. estã adstrita a~ devere! ccmparatlvarrente ~ ele (p ex serv!.

i~ ~~~~~~r~a r;~r:o:e~a~o~:oI~~n~~~:a l~~r~~~~o, ~:~~r~~I~~I~~o~ ~~~~d~ _::~~~:~.
se vê limitado pela nat~reza das coisas~~ comparaçao. ja que so sao tri!.
tadas 19ualroonte sltuaçoes substanclalmente~

logo, a exceção tem seu lugar no texto constltuclonal~ não sendo,
nem de longe. um mero truísrlO. O que talvez tenha gerado toda a c~ltlca tenha
sido a fórmula que o Constituinte elegeu para veicular a Indispensavel ressalva.
Dar a presente proposta. que visa a sugerir nova dlcçã? para o período final
co dISpositivo, Dadó que naõ existe maior Injustiça llo que a de dispensar tri!.
taroonto i dêntl co a si tuaçõt:.s substancla Imente di ferent~s. _e desd: que as everl-

• ~~~I~1~~~r:~~:~r~:s~0~~t: rm~ i~:~s~~~~r~:mp~~as~~~~~e ~ a:~eb~~~o;~~: ~~~;~~~-
tal cor~ se vê desta errenda. Com isto amalllarao as críticas e atinglr-se-a um
preceito mais perfeito do que o atual, no qual. ademais, estiio enumeradas apenas
algumas das sltu,]ções diversas entre homem e mulher, por força das suas rea~lda~

des biológicas contrastantes.
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Acrescente-se l~onde couber} >11-0T/.4&.uT) "J}..i s
1h.!S íV!'~' ,.6~ 7tcV'-'-J.... ~4,1..-t....~J I

A captação de recursos da poupança vo Iuota r La
I

dar-se-á exc Ius rvamente por mtermédro das íns t rtu i çües I
financeiras/nas di spcs Ições t rans i tdr ras '

pl ENI1RIQ

MAmHI 10 FERREln~ lWA

ART.

./ 8.t1,i/W1c JíÍ
~ IJ~J.Q ~1r~scente-selaonde couber] /V.-C r' ;,;-)

ART. O Banco Central do Brasil disporá sobre a transferê!!,

cia dos atuais recursos da poupança voluntaria e dos co!!.

tratos de r manc ramento de habitação en poder de lnst1.

tu í ções. r mancef ras privadas para as oficial";

o acúmulo de at.r iburções recaem sobre o Presidente da Rep.!!

bLrca e o seu i screeentc do Congresso Nacional indicam o caminho de
um semj-presrdencãat rsmo , no qual é mant Lda a Figura Central do Pr~

sidente da Repubhca, a ser auxiliado, no controle e coordenação dos

Hm í s tér Ics e na execução do Plano de Governo por um Primeiro I-lini.ê.

tro, que seja também condutor político, opinando sobre nomeações e
exonerações do Hl.nistro de Estado

E: prevista moção de censura por parte do congresso ao Prl

meiro lünistro,'ou qualquer outro tiLular, importando, se aprovada,

na respectiva substituiçJo Tal mcçac no entanto, somente poder-a

ser apresentada seis mese s- após a nomeação. Com isto garantem-se. a

conLinuidade e a e t í céc ra adnuru sbra t Iva

Nos trabalhos de elaboração da Nova Carta ccns t í

tucional, se constatou que a sociedade brasileira anseia c ...se
a ücns t í tumte consagre o m re I to a hab a t aç ãu como ocr-ia ecos
titucional Esse cn re í to será um mero enunc í aoc se não se f~
zer acompanhar dos instrumentos adequados para a ímc í eeeocuc ãc

de U'l13 política habitaclonal, que elimine gradativa'ilente o .::I~

flcit estrutural de moradia e atenda a demanda potencial O Si§.

tema flnanceuo de Habitação existente no País esta ar."eaç;;do

a curto prazo por uma bomba de efe1.to retardado, por todos .!.
dentificada Trata-se do somatóflo dos saldos reSiduais dos E.
tuais contratos de flnanC1amento de habitações, no valcr es

tlmado de 350 ml.lhões de cruzados, que se concretiza:-3 1"'0 e,!!

c1mento dos atu3l.S contratos e devera ser quitado pelo Pocer
Público ~ uma gritante nresponsabilidade, a Jdentlflcal,~ode

um problema desta magnltude sem que prov1dências correllvéls s~

jam tomadas no tempo dendo O momento do agir e agora ou nu!!.
ca. A Assembléia Nac10nal Constituinte não pode fugu as suas

responsabllidades O único camlnho .que 1dentiricamos para ev.!.

tar o afundamento do S.F H é o monopólio da captaç:Jo da po~

pança voluntária e a absorçJo de todos os contratos de flnn,!!

ciamento de habitações nas maos das instituições flnancel!"üS
privad<ls. Na parte seguinte a analise da crise do setor habl

tacional que nos pcrmlte concluir ser l.mpresc1ndível a adoçJo

das emendns que estamos propondO'

JUSTIFICA TIVA

JUSTIFICATIVAS I
As eleições diretas para 'presidente da Republica ccns t t tuem

hoje um fato incrustado na vi da bras í Ie i ra , dado ma tas tave I I
O Presidente da República, e Ie r t.o em e j e i ções .diretas, por

mamrIa absoluta, é o ae i s Lídimo Delegado da Nação, que em campE.

nha percorre o País e ausculta a população. O Presidente eleito, te!!.I
do ouvido as aspirações, assume conprcm sscs I:. inaceitável que v~

nha emascular esse manda t é r ro do 'povo, por meio da criação de reg1.1

me carecter í aedc pela co-responsetn Lrdaoe do Executivo e do Legi~

latlvo na condução da aosuní s t raçãc e na execução do Plano do üovej;

111 _ apresentar ao Primeiro Ministro relatório semést ra I dos

servições reallzados no uirus tér í o ,

ART Ocorrerá a exoneração do Primeiro ~lini~tro

se aprovada, por matcr i a absoluta, mocão de censura,
a qual apenas poderá ser apresentada se r s meses após

a nomeação e por no mínimo um terço dos membros do CO!!

gresso Nacional

EMENDA lP13149-9

r
p

VICE_PRESIDENTE DA REP!JBLICADO PRESIDeNTE

J acúmulo de atribu1ções recaem sobre o Presiol:::Ilt:e da Rep!J.

bllca e o seu l.so'lamento do Congresso Nac10nal l.ndicam o camlnho de

um Seml-Presidenciallsmo, no qual e mant1da a flgura Central do Pr~

sidente da República, a ser auxlllado, no controle e coordenação dos

M1nl.stérios e na execução do Plano de Governo por um PrlmelrO Minl~

tro, que seja também condutor polítlCO, opinando sobre nomeações e

exonerações do Ministro de Estado
E: prevista moção de censura por parte do Congresso ao Pr}..

meiro Ml.n1stro, ou qualquer outro titular, importando, se aprovada,

na respecLl.va substitul.ção Tal moção no entanto, somente podera

ser apresenLada sel.S meses após a nomeação Com isto garantem-se a

continuidade e a eflcácia adml.Oistrat1va

ART O Poder Executivo e exercido pelo Presidente da

República, auxiliado pelo srame t rc snru s t rc e pelos lünl~

tros de Estado
ART O Presidente da Republ1ca será e i e i to entre os

cidadãos maiores de t r ant a e cinco anos e no exercício dos

seus direitos políticos, por eleição direta em su f r áq r n .!!

niversal e secreto, para um mandato de cmcc anos

ART Será considerado eleito o candidato que ob t i ve r

a maioria absoluta de votos
Paragrafo ümcc - Se nenhum canmdat.c alcançar

maioria' absoluta na pr rme i r a votação, em sessenta da as

far-se-a nova e Ie i ção concorrendo os dois candidatos ma i s

votados.
ART O sr-es roente da Repúbllca tomará posse em se§.

são do Congresso Nacional, e se este não estiver reumoo ,
perante o Supremo Tnbunal Federal, p res tanoo ccmp rueu s so
de manter, defender, e cumprir a Constituição, observar

as leis e promover o bem geral e suslentar a uníüc , lnt~

gridade e a independência do Brasil
Paragrafo ümco - Se decor r rdo s os dez d i ns da

data fixada para a posse, o Pr es i den t.e ou ví ce-Pres roente ,

salvo mct ivc força maior, não t aver assumoc o cargo, este

ae ra declarado vago pelo congresso Nac i ona l •

ART Substituirá o Presidente, no caso de teoedrmen
to, e suceder-lhe-á no de vaga, o vrce-Pres rdente

§lg - O candidato a Vice-Presidente, que deverá
preencher os requisitos do ar t rqo , considerar-se-á e Ie i t o

em virtude da eleição do candidato a Presidente da Repúbl.=.

ca com ele reqrs trado , seu mandato é de cmco anos e na

posse, observar-se-á o disposto no arbgo e seu parágrafo

único.
§2!2 _ Ovtce-Pres roente , além de outras atribu,!,

ções que lhe forem conf'e r rdas en Lea complementar, auxl1l,ê,

rá o Prus rdente , sempre que por ele convocado para nu s s ãe s

especiais
ART. Em caso de impedimento do Pr-e s i dent e e do V1.

ce-Presfoente ou vccánc ra dos reepec t rvcs cargos, serão
sucessivamente chamados ao exerc Ic rc da s ces roêoc ra , o Pr~

sidente da Câmara dos Deputados, o do Senado federal e do

suareno Tnbunal Federal
ART Vagando os cargos de Pres rdent e e de Vice_Pres,!,

dente, far-se-á eleição t r m t a rn as oepc aa de aberta a Ú.!.
til'la vagaj e os eleitos complementarão os períodos de seus
antecessores. Se as vagas ocorrerem nos últimos d01S anos

do período pres í denc rat , a e Ie i ção para ambos os cargos s.!:.

rá feita trinta dias depois da última vaqa pelo Congresso

Nacional, na forma estabplecida em lei.

JUSTIFICATIVAS I
As ejeações d r r e Las para Presidente da Repúbllca cons t í tuem I

hoje um fato rncrhs t edc na vi da oras i re i ra , dado i.na t'as t âve I
O Presidente da Repúbllca, eleito em eleições diretas, por

mal.Ofla absoluta, é o ma1S Lídimo Delegado da Nação, que em camp§. !
nha percorre o País e ausculta a população O Presidente eleito,t~

do ouvido as aspirações, assume compromissos E: l.Oaceitável que v~

nha emascular esse mandatarl.o do povo, por meio da cr1açd:o de reg}..

me caracterizado pela co-responsabilldade do Executlvo e do Legl~

lativo na condução da administração e na execução do Plano do Gove!.

CAPíTULO Il

DA PRESIOl!NCIA _rI t"V:-
~

Dar à SEÇÃO I DO Capitulo Il-DO EXECUTIV~á sguinte redação

MAIIR!I 10 FERREIRA ! IMA

r ;~~~oo ""]

mL~~PLENrtRIO

me caracterizado pela co-responsabilidade do axecut ivc e do t.ec ís I
lativo na condução da administração e na execução do Plano do GO~=LI
no

O acúmulo de atribuições recaem sobre o Pr es l dent» da Re;Q

blica e o seu isolamento do Congresso Nacional indicam o caminho ce

um senf-Pres rdenc í aj í smoI .no qual é mantida a Figura Central do :::i:.
sidente da República, a ser auxiliado, no controle e cooroenação ccs
Ministérios e na execução do Plano de Governo por um Primeiro t-tlo::.!

tro, que seja também condutor político, opinando sobre nomeações e

exonerações do Mij'listro de Estado
l:. prevrs t.e moção de censura por parte do Congresso ao Pr.!.

melro Nirü s t ro , ou qualquer outro titular, importando, se ap r ovaoa ,

na respectiva sobs t í turcão Tal moção no entanto, somente podere

ser apresentada seis meses após a nomeação Com isto garantem-se a

continuidade e a eficácia administrativa.

ART O Primeiro Ministro será indicado pelo Presidente

da República, apos consulta ao Presidente e aos Preside!!.
tes dos partidos políticos que compuserem a malona do Cai!

gresso Nacional.

§1J:! _ Enviada a indicação ao Congresso Nacional,

este em dez dias deve apreciá-la em sessão unicameral, co!!.
siderando-se aprovada se receber manisfestação ravor ave I

da maioria absoluta.

§20 - Rejeitada a indicação, nova deve ser rei te

pelo eresroente da República no prazo de dez oras

§3!l _ Rejeitada a segunda indicação, o Preside!!.
te da República tem, após nova consulta ao Presidente

aos Pr~sidentes dos partidos polítlcos que formam a mal!!

ria, e ouvido o Conselho da República, liberdade de nom~

ar livremente o Pnmeiro Min1stro, não podendo a escolha r~

cair em nome recusado pelo Congresso Nac i ona L,

ART O Presidente da República pode exonerar o Pr nne i r o

Ministro em caso de 1ncompalibllidade, ouv i do o Conselho da

Repúbllca, ccmurucando o fato ao Congresso Nac rona l e deve,!!
do f'aze r em dez di as a and l caçãn do substituto

Paragrafo ürucc - Ocorrera tambem a exoneração do

Primeiro IHnistro se api cvsoa , por mai or Ia absoluta do

Congresso Nacional, moção de censura, a qual apenas co
dera ser apresentada seis meses após a nomeação, por no

mínimo um terço dos membros do Congresso

Art. O Primeiro Ministro deverá ter mais de trinta e

cinco anos, estando no exercício de seus dr r e r t os polí
ticos, podendo ou não mt eçrer o Congresso Nacional

Art COMpete ao Primeiro am.í s t ro como auxiliar cr inc t-.
pa I do Prus i dente da República'

I- promover a unidade, a ação çovernenent e r , coor
denando a atuaçi:io dos mlnlstér10S e orgãos da
administração federal, tendo por flm a execu 

ção do plano do governo,

I!- exp:Jr e debater o plano de governo apresentado

pelo Presidente da Repúbl1ca ao congresso Na 

cional,
I!I- apresentar semestralmente ao Congresso Nacion<ll

relatorio sobre a execução do plano de governo,

IV- atuar como elemento de med1ação entre o PreS1 

dente e o Congresso Nacional,

V- opinar sobre nomeações de Mln1stros de Estados,

solicitar sua destl.tulçãoj

VI- manifestar-se sobre a iniciatl-va leglslatlva do

Presidente da R~publica e sobre o pedldo de fC

visão e o vrto a projetos de lei,

VII- acompanhar os projetos em tramitação no Congres

so Nacional em cooperação com os Ministros a c~

ja pasta se relacionar a materia legl.slativa,

VIII- ekercer outras funções que lhe forem delegadas

pelo Presidente da República

CAPITULO III --I.Jv..I!"!.~
DO GOVERNO etC'-r~

Dar a SEÇÃO Il do Capítulo IlI, 00 GOVERNÓ~eguinte redação

DO PRIMEIRO MINISTRO

EMENDA lP13146-4
~UB.1J....l.Q......EREIRA LIMA

clt:.1l4tA.(.)~

Dar ~ SEÇ(O IV, do Capitulo IIl, 00 GOVERNO~~ .

seguinte redação

ART. Os Ihnistros de Estado, aux1hares do Pres.!.

dente da Republica, serão escolhidos dentre os braSlleiros

maiores de vinte e cinco anos e no exercíClO de Oueltos P.2

líticos

ART. Compete ao Minlstro de Estado, além das ~

tribulções que a Constltuição e as lel.S estabelecem

I - Exercer a orientação e supervisão dos órgãos e entld"ê.
des da Adlll.n1stração Federal na área de sua competên
cia, e referendar os atos e decretos assinados pelo

Presidente,

11 - expedir instruções para a execução das leis, decretos

e regulamentos;

HAIIR!' 10 FERREIRA ! TI4A

JUSTIfICATIVAS i
As eleições diretas para Presldente da República consti tloem

hoje um fato incrustado na vida brasileira, dado inafastavel
O Presidente da Repúbll.ca, eleito em elelções dlfet<ls, por

maioria absoluta, é o mais Lídimo Delegado da Nação, que em calJ"p~

nha percorre o País e ausculta a população O Presidente elel.to, te:!,

do ouvido as asp1rações, assume compromissos E: inaceltavel que V!

nha emascular esse mandatário do povo, por mel.O da criação de re;;l
me caracterizado pela co-responsabilidade do Execubvo e do Legl!

lativo na condução da administração e na execução do Plano do Go\'.e~

o aCÚMulo de atribuições recaem sobre o Presidente da Rep.Q

bhca e o seu isolamento do Congresso Nacional indicam o camnho de

UM Seml-Presidencialismo, no qual e mantida a figura Central do P:"!

sidente da República, a ser auxiliado, no controle e coordenação c:s

lhnl.stérios e na execução do Plano de Governo por um Primelfo fl101!

tro, que seja tambem condutor político, op1na~do sobre nomeações e

exonerações do Minlstro de Estado '
E prevista moção de censura por parte;do Congresso ao Prl

melro Ministro, ou qualquer outro titular, imbortando, se aprovada,

na respectiva substituição Tal moção no entanto, somente podera

ser apresentada se1S meses após a nomeação. Com isto garantem-se a

continuidade e a eficacia administrativa

EMENDA lP1314ã:i
f'J

pl ENfl.RIO

DOS MINISTROS OE rLSTAOO

r-~:;~;'~

ri2;;~ffiJ '

PROPOSTA PARA CQUACIONAMCNTO DA CRISE NO SETOR Hl\nITACIONAL

CARACTERIZI\Ci'i.O DA C(USe

I - Vivemos,' sem dúvida, a mal.S grave crise do setor habitacl..Q.
nal Mas ela não deve apenas ser enxergada pela magni tude
de nosso deficit de moradias, pela explosão dos custos da

construção civil, pela escassez elevada de imovels, pelos

aluguéls insuportáveis, pela diminuta produção de hablt.ê.

ções.

II - Há uma questão de fundo - o deficit do Sistema F"inanceiro

de Habl.tação - que precisa ser tratada, pois sem o seu ~

quaciona'llenlo estará comprometlda a médio e longo prazos

quaisquer que· sejam as políticas adotadas para o setor

'I! - Este deflc1t ou "rombo" est1mado em 350 milhões de cruzados,

somatórlo dos saldos residuais dos atuais contratos de f1.

nanciamento de habitações, deverá ser quitado pelo Governo

junto aos agentes financeiros ao flnal do contratos de fI
nanciamento, o que se verIficara, em maior volume, a pa!.

tir de 1995 até o ano 2000, período em que a maior parte

dos atuais contratados se encerra
IV - este "rombo" financeiro em potencial precisa ser estancado,

como condição inicial para se reestruturar o Slstema llab1.

taclonal. Representa 1;0% do orçamento da União, mais de 10

vezer o orçamento de um Estado como o de Pernambuco, mülS

de 100 anos de arrecadação de um município como o de Recife
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5~~;'-:J

[52flpy;]
rL••••I./C.....i./S".....,•• i. ~

Dê-se ao Inciso VI do Artigo 372, capItulo 111 ~Da Educaç;::Jo e
Cultura, a seguinte redaçlIo:

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. O Conselho da República, presidido pejo Presidente da
República. compõe-se dos Presidentes e dos líderes da ma,!.

oria do Senado r ecere I e da Câmara dos Deputados
"RT. Compete ao Conselho da República, convocado pelo Pre

sidente da RepúbUca: -

I _ Ser ouvido caso rejeitadas duas .lndicações do Prl
meiro Minl.stro, quanto à nomeação deste pelo Pr~

sidente da Repúolica j

II - ser plJ.\(.ido quando à exoneração do Primeiro ~llnl§.

tro pelo Presidente da República i
III _ apreciar a extraordinaria necessidade e urgêncla

da decretação do estado de arame fixando as re.s.

trições impostas e os limites dd medida excepcl~

na1;
IV _ apreciar a necesaroede de ser solicitada ao Co,!!

gresso Nacional a decretação do estado de sítio •
PaTágrafo llnico: Na:' mcõeeses dos incisos iI! e IV ,

integram o Conselho da República; o Primeiro Ministroe os

Ministros da .Jus t í ça , das Relações Exteriores, da jta r i nha ,
do zxérc í to e da ne r onaut rca ,

Orgão que :'uLstitui em m'pmento de crise o Conselho

de Segurança Nacional, evidentemente democratizado pela parti
cipação de mem~ros do Legislativo, com o fim de opinar sobre
os casos de e,xcepcionalidade

Opina também quanto à nomeação e exoneração do Pr..!
meiro Ministro, sendo U'1l conselho Moderador.

JUSTIFICATIVAS

As eleições diretas para 'Presldente da República cons t í tve-t
hoje um fato incrustado na v.ida brasileira, dado inafastável

O Presidente da República, eleito em eleições di ret es , I::lt

maioria absoluta, é o mais Lídimo Delegado da Nação, que em ca'~.!

nha percorre o País e ausculta a população O Presidente eleito,:=~

do ouvido as esp i r açõee , assume compromissos I:: inaceltavel que \.!
nha emascufar esse menoatãrac do povo, por mei.c da criação de re;l.
me caracterizado pela cccrespcneab i i i daoe do Executivo e do Le;;'~

lativo na condução da administração e na execução do Plano do Gc\er

JUSTIFICATIVA

superação das desigualdades e discriminações regionais,

ciais, étO.lcas, sexual, etárias e religiosas.

1::' importante a criação de instrumentos que venham garantir a
luta contra todas as formas de discrirnlnações e desigualdade

nosso país.
a aC't'Pscimn dnc; tPTmns "sexual" e lTptário" é pnrqlle s::lher-"';<;,'

das discriminações contra as mulheres, os homosexuais, os idosos e

até mesmo as crianças

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ArtJ.go 372.

Inclua-se, como incisos de VII a XI do artigo 372 d!:.
Projeto da Constl. tUl.ção, o que se segue'

VII - O ensino no país será da responsabilidade:
a) - Do Município, o pré-escolar e o fundamental, d~

12 grau;

zante e o espe~Lil.~~d~s~~~~, o~ :~~~~~i~~a~: ~r~~, d~f~~~~~~~~on~i~~: i
COSI mentais e sensouais, facultado o ensino superior, pcr inter'llé
dl.o das Universidades e demal.s l.nstl.tuições de ensino de 32 grau ee
tadualizados; -

c) - Da União, o superlor, de 3Sl grau, o técnico-cien~
tífico superior e o p6s-graduação,

d) - Do Distrito Federal. o pré-escolar, o fundaner
tal, de 12 grau, o médio, de 29 grau, e o profissionalizante, facul=
tado o de 32 grau.

VIII - Convênios estabelecerão a ação conjunta bila-
teral e trllateral entre as umdades federadas;

IX - A ação conjunta se estende ao campo tecnológicc
e cientifico, incluindo laboratórios e outras instalações.

X - A União federallzará as Universidades e demais
instituições de enSl.no supeuor estdualizadas, à medlda que os Esta
dos o solicitarem;

Xl - A União se obrlga a ass.lstir, técnica e rlnanceoi
ramente, oS Estados, Oistr1 to Federal e Hunl.cípl.os na inplantaçdo, ma
nutenção, desenvolvimento aperfelçoamento do ensino, nos diversos
graus, com atendimento prioritário a escolaudade obrigatoria.

a) A assistênCla técnica e hnanceira da Umão abrange
as Universidades e demais instituições de enSl.no superior estaduall.~
zadas.

b) A Univers.ldade Rural será criada pela União em Esta
dos com declarada vocação agropecuária. -

o acúmulo de et r íburções recaem sobre o Presidente da R!!:.:::.
blica e o seu isolamento do Congresso Nacional indicam o caminho :e
um Séml_presldenciahsmo, no qual e mantida a Figura Central do Ol':,!

sidente da República, a ser euxa Lrado , no controle e ccoroenaçãc ccs

Haru s t erLoe e na execução do Plano de Governo oor um Primeiro Mir:'!
tro, que seja tambel'1 condutor político, opinando sobre nomeações e

exonerações do amfst.rc de Estado.
I:: prevista moção de censura por parte do Congresso ao Prl

mer ro atru s t.ro , ou qualquer outro titular, importando, se ecr-cvnca ,
na respectnva substa turção , Tal moção no entanto, somente pcderé

ser apresentada seis meses após a nomeação. Com isto garantem-se a,
continuidade e a e r icécâa edrrí n.ls t ra t Iva ,

EMENDA HODOnCATIVA

tJ Plenárlo

f'J Plenarlo

EMENDA lP13151-1
fl Constitulnte MARIA DE LDURDES ABADIA

EMENDA lP13152-9
l:J DEPUTADO MAURlcIO NASSER .uto_

tJ~:~;'~

fui~';-mJ

Oar a SEÇÃO IV do Capítulo II, 00 EXECUTIVO/le T/I"';
a seguinte redação'

HAIIR11 TO fERREIRA ! TMA

XVI _ A posição do Governo não leva à solução do rombo do SFH

Ao enccnt.rar! no valor das prestações pagas pelos mutuár!
os a causa mais direta para a produção dos saldos resid.!;;!.
ais, ele acata, sem questionamentos, toda a sistemática

de privilégios ccncedí.doa aos agentes financeiros e, por
ccnsquênc í.e , assume a respcnsab i Lrdade pelo pagamento de
uma conta que não tem condições de efetuar. Portanto, ê
uma posição imobilista. Por outro lado, não pode exiglr

dos mutuários o pagamento deste deficit, vez Que não t~

ria meios legal.s para isso e, mesque que tivesse, os m.!:!,

tuários não suportariam.
XVII _ A POSl.çii!o dds mutuários, ao contrário, oferece uma alte!,

nativa viável para a resolução da questão, pou cria po.!

slb!lidade de tránsrormar um enorme deficit rinanceiro •

um gigantesco rombo, em uma questão meramente contábil.
Aceita esta tese, o Governo poderia se anteclpar à consE,
lidação dos saldos residuais absorvendo toda a massa de
contratos existentes. ASSlm sendo, operarla mudanças nas

taxas de juros destes contratos e na sistemát.lca de am0.r
tização do financiamento, restaurando a posslbilidadcdos
mutuários de efetuarem amortizações quando do pagamento

de suas prestaçiles mensai:;.
XVIlI _ As mudanças na sistemática de amortização e nas taxa5 de

juros resumem-se a determiração de uma taxa de juros que,

a prlncíplO, permitiria apenas a cobertura do rendimentos

da poupança e dos custos de sua captaç~o, ficando a renta
bl1idade sobre esses contratos condlcionadas ao nível t:J;
amortização do financiamento Ou seja, os juros nElo terl

am preferência total sobre a amortização, apenas a part-;

que permitlsse a cobertura dos custos de captação e dos
rendimentos da poupança.

XIX - Para absorver todos os contratos de financiamento efetoJa

dos {os ativos} necessário, também absorver todas as co~
tas de poupanças (passivos) dos diversos agantes rInance~
ros pnvados, podendo dlstribuí-las entre os bancos Ofl.cl
ais regi.anais. -

XX - Ficando com a exclusiva competência da cd~t.ação de poupan
ça o Governo teria a flexibilidade de não somente resol

ver a Questão do deficit em potenclal do SF'H, mas tambem

adotar sistemáticas de flnanC.lamento de habitação mais a

cessíveis á população, tanto pela diminuição dos custo~
de captação, bem como, se necessárlo, pela utilização,
caráter emergenclal, de parte dos recursos captados f!'m

faixas espeClalS de maior rentabllldade, no intúito de
promover o equilíbrio do SF'H.

assegurava o da r eLt.n de pagar prestações cort rajustes l,trnrt
tados a sua var ração salarial; assim os 112% não constlu~l

em subsídios e sim reparos do que aconteceu em 1983 e 811

quando as prestações foram reajus tedes em níveis supe:r:-i,R

res às suas variações saí.ar i e í s r

b) O CE~ elevou suas prestações em até 25% e, portanto, tinha

direito a reajustes anuais das prestações, o FCVS também
foi paqq por ele, não tendo, por ccneequênc re , qualquer

responsabilidade com os saldos devedores.
c) O desequí Hbr ro dá-se porque o muturário não consegue amo!:

tizar o seu financiamento, dado que tudo o que paga esta

servindo apenas para a qultacão dos juros aos agentes fi
nanceiros.

d) E isto acontece porque o Governo garantiu aos agentes fi
nence í res uma elevada rentabilidade, quaiquer que f'n s s em
as condrções de ordem econõmica; ou seja, acima da vari,!

ção da UPC foi consagrada uma taxa de juros fixa nos fina,!!
câanentos , tendo os juros preferência sobre as enortfzações,
Os agentes r Inence rros primeiro rc t i revaw os juros dev adc s

'e do que sobrassem. se sobrasse, promoviam-se as amnr t r z a

ção do flnanceiamento

e) Nesta lógica perversa, Quando a inflação antingia níveis

mais efevecrcs do que o previsto, os saldos devedores,cor
gidos trim~stralmente, crescrem além do projetado Apll
cando-se a estes e Lados devedores as taxas de juros e;
tabelecldas resultava numa maior parcela de juros C1evld;s.

Como das prestações pagas primeiro eram quitados os j!:!
rcs , e como eles hav i arn crescidos, restava uma menor qua.!:!.
tia da prestação para promover as amortizações

r) Realizando uma menor anor t í aaçãc resultava num saldo d}!

vedcr maior do que o pr eva s to , que iria demandar maao r
parcela de Juros e, portanto, menores amqr t j zações • E a,!
sim por diante, chegando a criar sa tueções em que tudo o

que se paga a título de prestação mensal não dá sequer
para a quitação dos juros, indo para o slado devedor ta.!!!

bém o juros não quitados I:: o exemplo dos contratos para
em que os mutuários, em UPC, devem mar s do que no mome!!,
to inl.c!al do financiamento O somatório dos saldos res.!,
duais projetados de cada um dos contratos de financlame.!2
to constitui o "rombo" do SFH, estimulado em 350 bilhões

de cruzados.
XV _ Ora, se a sistemática de financiamento das habitações t1ve~

se permitido ajustes nas taxas de juros e na mecêmce de ~

mortização ao longo do período de financiamento não provoc~

rIa saldo residual e mesmo que houvesse em proporções supo.!.
t ãveãs , Assim, pode-se caracterizar este deficit do 5F'H c.,2

mo predominantcmente cQntábq.

r
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A VERSAO 00 GOVERNO E AGENTES F'lNANCCIROS

XII _ Na lógica do Governo e agente financeuos o desequilíbrio

do sistema é explicadO por três razões'
a) O CE5 f 01 estipulado para uma prOJeção de inriação bem

menor do que a verificada nos últImos anos Assim, com
uma inflação maior do que a prevista e as prestações
sendo reajustadas em períodos diferentes dos reajustc5

dos saldos devedores, rompia-se o equllíbrio inicial

entre a Prestação e Flnanclamento, não permitindo a

completa amortização e, como deoorrência, prOjetando
um saldo devedo residual;

b) O fCV5 tambel"'l foi mal dimencionado não suportando a

cobertura destes saldos residuais ao final dos cOLl
tratos;

c) O "subsíd.lo" daso pelo Governo ao promover em 1985
um reajuste de 112% nas prestações dos mutuiirios,Quan
do a correção da UPC foi de 246% Este percentual de

112% era reivindicado pelos mutuários para reestab!!,

lecer a equivalência salanal rompl.da desde 1983,quaLl
do os reajustes das prestaçiies variavam mais do Que
as elevações salariais

XIII - Em resumo, na versão do Governo e agentes flOanCelrOS

houve um mal diMensionanento do Ct:S e F'CVS, alem do
subsíd}O na redução do reajuste de 1985. Tudo isto pr,E,

'loca um enorme saldo residual e não tendo o F'CV5 recu!:
50S suficientes para a sua cobertura, o Governo haverá
de pagar esta conta estimada em 350 milhões tie cruza:fos
aos aoentes financeiros.

XIV - Na ótica dos mutuários o desequUíbrio do S F' H. da~se

por razões bem diferentes:

a) O mutuário I não pôde discutir os termos do seu contrato de
financiamento, era um contrato de adesão, escolhendo o PIa

no de Equivalência Salarial, estabelecido pelo própno 8NB,

VII - O deficit do S.F .H. tem sido analisado por óticas dlvergen
tes; de um lado os agentes financeiros e o próprl.o Govern~ ;
que tentam explicar o fato alegando que as prestações P,! I
gas pelos mutuários não permitem a completa amortização de
financiamento; de outro, os mutuários, resccnaent Lraencc u I
ma sistemática de priviligégios consagrados aos agentes fI !
nanceiros, impossibilitando a quitação dos r ínenc í enentcs I
efetuados.

VIII - sane. entender estas ví aões diferenciadas, precisamos co,!!!.
preencer os mecanismos de financiamento das neb í teçees O.

mutuário ao adquí r rr um imovel contrata com um agente f.!. I
nanceiro um financiamento para o qual são usados recursos

da poupança voluntarla ou do- FGTS, estes últimos apenas de~ I
tinados à população de mais baIxa renda, atraves das C~

habs. Os financiamentos efetuados pela rede privada advém

da cardene ta de poupança.
IX - No ato do financiamento é calculada uma ores taçãc mensal

que nos contratos, exceto os mais recentes, estipulan
reajuste anual A prestação do mutuário, além das t.axax 82

minlstratlvas e de seguro. é basicamente constituída de .!:!.
ma parte para amortização do financIamento, de outra para

___o pagamento de juros.

X ~ Como há di re.renças entre o período de reajuste das prest~

ções (anual) e do saldo devedor (trimestral, conforme v,!
rfação da UPC), o nutuãr i c teve a sua prestação inicial -

multiPlicada
l

por um coefic.lente denominado CES (CoeflcleLl
te de Equi\)aração Salarial ) Este coeficiente por final.!.

da de permitir períodos de correções diferenciados entre a

prestação e o saldo devedor. ASSlm t a prestação inicial e

iJrO consequência todas as demais eram eIvadas em ate 25%

pelo CE5
XI _ Estimado, ainda, a possIbilidade de haver, ao final do

contrato, saldo devedor, ou seja parcela do finanClamento
não amortuada, foi instituído o F'CVS (Fundo de Compens~

ção das Variações Salarlais) com a responsabl1idade de cE,
bertura de qualquer saldo residual ao flnal dos contratos
Este fundo. e'ra formado pro contribuições do prÓPrlO mutu3!.

rio, pagas integralmente no início do financIamento ou ,
ao longo do tempo, embutldanas prestações mensiJis.

A 5ISTEMATICA DE FINANCIAMENTO

v _ Certamente, temos uma oportunidade ~ncia para tentar ~

quacionar o grave problema do s rs tema Financeiro de Habl
tação e, por ccnsecuêncfa , do setor nabt t ec rcna I do País

Este setor apresenta caracterIs t í.cae tão peculiares e p~

la sua inerente complexidade os seu problemas mai s rev~

lantes não pcem passar à margem de uma discussão no mome!!.
to da elaboraçd:o de uma Nova Consti tutçãc ,

VI _ Dizemos oportunidade úruca até porque à medida que o te,!!!.
popassa o setor habitacional, pela sua prép r i a Loq í ca I!!.

terna, assume contornos M.:J1S dramáticos e se consolidam,
cada vez, condições que não mais permitirão a revcrsão
do processo. Portanto, há instalada, no meio da I quc s t ão
beb í t ec í coa.l , uma bomba de qfeHo retardado Que, se nao for
desligada a tempo, comprometerá quaisquer que sejam os melhE,
res esforços para o eqvac í.cnamentc do setor.

OPORTUNIDADE ÚNICA

A VERSAo DOS MUTUI'iRIOS

E, na forma como está estabelecido, não d1spondo o 5 F.H

de recursos para a cobertura de tais resíduos, impllcará
numa violenta sagria do Tesouro Nacional com dramabcas
ccnsequêncIaa em todos os setores e em especial no da hi!
bitação Imporá, certamente, insuperáveis e Ir revers Ive as
condições para quem teria a obrigação de produzir nada
menos do que 25 nu Ihões de novas moradias nos próximos 25
milhões de novas moradias nos próximos 30 anos, quent.r e

expressiva I idêntica ao número de domicílios ex i s ten t e s
hoje no ~aís I saldo da produção habltaclonal desde o 00.,2,

50 desccbr Inentc ,

'I
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dQ.§.IIf.lf~,ÇB..Q.
t: evidente que não se obterá a auto-realização do ci

dedão, o desenvolvinento social e a consolidação do estado moderno-;
se não for resolvido o problema educacional br~sileJ.ro. E o momen
to de traçar as diretrizes educacionais que corlduz1rão à sociedade
futura é agora .. através da nova Constituição I

Muitos misturam "Instrução" com 1educaçãoll e pregam
meIos e medidas de se obter apenas a pnmeJ.ra A instrução pode
construir um estado e ordenar a população que o habita; mas não
cria um povo, uma nação, uma pátria, pois estes somente serão cons
tituídos mediante a educação, que envolve mais formação e menos ins
trução. -
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E nosso dever de bras í Ie Ircs denunc ãar
os mal-intencionados, e lutar, dentro da razão e da ordem, contra o
monopó1J.o da seguridade Social sobre a folha de salários, a fim ce
permitJ.r que o SESC, SENAC, SESI e o SENAI continuem a prestar re íe
vantes servrçcs à causa da paz social e da tranqui1J.dade e segurô-;;!I
das classes trabalhadoras do BrasiL

t Idade cuja inspiração, motivos e funcionamento, vên sendo cop íadcs ,

inclusive, por países industna1J.zados e economicamente desenvolvi 
doa",

São dados oferecidos pelo Senador Albano
Franco os que se seguem sobte o SESI \ fvrneceu, em 1986,matrícula Di!.
ra 440 mil alunos, consultas médicas, e odontologicas para 14 milh~~5

de industriános e familiares, 4 au l hõe s e 300 1'111 equroanentos cc
lazer, maie de 20 ni rnacs de refeições para trabalhadores e IJ milr~;:5

e 500 mil merendas escolares.
O SESC não ficou atrás nesses cxcr esa; 

vos números'; e nenhum das mencionadas instituições recebeu um cerc a
vo ao menos do trabalhador ou do er é r rc publico Todos os recur scs
sairam da contribuição, Lavre e espontânea, do empresarIado, calc!,..!
da sobre a folha de salários da ennresa

E de estranhar-se a atual redação do ar
tigo 336, assegurador do estranho monopólio dei sequr roaoe Social,::"i'
a .intenção visível e deliberada de demolir o SESC o SENAC, o SESI e
o SENAI, rns ta turções de ccncrovaoo êv í t o através do tempo, busca-co
transformá-las numa BAbel e.st a t a zada , com serviços ass.í s tenc.í a i s "-1,
to a desejar.

Não é séria a intenção de Quem t en t a 2
subversão de valores üt r Iencs , mesmo, que a mtençãc e suspeita, :!
letéria, ant í soc rat , ant Ipa tr aõt rca Sustenta-a Quem objetiva a .-.
plantação do cécs , cediante a destruição das estruturas que, a deras
penas, se exaq i r am para aes rs ta.rem, com e rrc rênc í.e e rapidez, os !.'i_
dus t r i ar i os e os ccmerc rar Ios e suas famílias, bem como para mín í e 
trarem exemplares cursos de formação e eper reaçoeeentc tecn.ícc-prc 
f Lss rona I E o ter rcr í smc- legisferante de figadaJ.s In nmqos das c.::;~

ses trabalhadoras

Suprl.ma-se o parágrafo único do Arb. 404 do ProJeto de Consti

tuição

Dê-se ao artigo 363 do ProJeto, renuI'lerado esse e

os demais artigos, a seguinte redação'
"r: vedado a un~ão, aos Estados, ao Distrito Fede

ral e aos MUnicíp~os: 'Instituir imposto sobre o patrimônio, renda
servl.ços das entidades de previdência privada sem fins lucrativos, 0E!.
servados os requ~sitos estabelecidos em lei.

"Artigo 44, Lel. 7.450/85 - ao rendimento e ao ga
nho de capital de que trata esta lei, aplica-se c
disposto nos parágrafos 19 e 29 do artigo 6° do

Decreto Lei n9 2.065, de 26 de outubro de 1983."

parágrafo 19 - A isenção de que trata este artigo

nio se aplica ao Imposto Incidente na fonte sobre dividendos, Juros
e demais rend.tIrentos de capJ.tal recebidos pelas referidas entidades

Pardgrafo 29 - O Inposto de que trata o parágrafo

anterJ.or será devido el.clusivamente na fonte, não gerando direito a I
rest~tuição.

parágrafo 39 - Fica revogado o parágrafo 39 do ar

tlgo 39 da Lei n9 6 435 de 15 de Julho de 1977

o caráter assitencial, .uldissociável dos serviços.
e das complemenlações' de beneficios previdenciários que constitue-n as

fl.nalJ.dades básl.cas das entl.dades fechadas de prevJ.dencJ.a pr~vada,to!:

na-as t:! tulares reais da imunidade tributária conferida pela contri 
buição às institu:! ções de assistência social, consoante do estnbelecf.

do no art. 1.9, inciso 111, allnea "CU da Constituição Federal.

c) o patrimôn~o, a renda ou os serviços dos part.!.

aos pollt~cos e de instituições de eaucação ou
de Assistência Soc~al. observaros 05 rcquisi 

tos da lei.

O preceito, a rigor autc-aplicãve1, tem sido con-

trariado pela Legislação Ordinária, e:l..emplificadamente.
Art. 69 do DL 2065/83 - as entidaé'es de previdên

cia p:::'J.vada ..JieferJ.das nas letras ~ do lte'll I e E.
do í,tem Ir do artl.go 49 da Lei n9 6.435, de 15 de

Julho de 1977, estão Isentas do Imposto de Renda
de que trata o artigo 24 do Decrete. Lei n9 1967
de 23 de no\embro de 1942."

I:1-11::;NDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 404, parágrafo único, do ercjet,o de Co~~

tituição.

JUSTIFICAÇÃO

parágrafo Onico: A lei regulará a previdência pr!,
vada sem fins lucrativos com caráler complerrentar dos planos de segu

ro social.

O assunto em questão é bastante comple.:o e cremos que está i!!!

plícito no "caput" do Art. 404, de forma genérica, devendo scr de.!,

xddo ã lei ordinária regulamentar, discl.plinar e dar tratamento d2

talhado à matéria. 4-

Carecem as entidades fechadas de previdência pri
vada, poiS, de maior explicitação do mandamento constitucl.onal, de
forma a preservar o patrimônJ.o que a constitul.ção coloca a salvo da

IncJ.dência Tributária.
Por outro lado, a previdEincia privada é prat '.ado:.

há vários anos em virtude da reconhecida deficiência dr-, • leIas

r.r .~tU••,o/C.~lS••• 'S".C.W,...O
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l:DEPUTAI:'O FLAVIO PALHIER DA VEIGA

a - os princípios democráticos que devem orientar

a _ no J.nciso II, quando estende a escolaridade obri;~

t6:ria desde os três anos até o término do 19 grau, quer porque se,:.:;
este o único meio de obrigar os poderes públicos a atender a Crinl';3
na faixa etaria inferJ.or a sete anos _ principalmente para o carel'te

e para eVJ.tar a vergonhosa repetêncl.a na li! sérJ.e do 12 grau, Ql.er
porque hOJe se tem consciência da J.mprescindl.bJ.lldade da educll;;J.o
desde a ma1S tenra J.dade da criança (o ideal serJ.a a partir, pelo '1!
nos, do primeiro ano de vida),

opção da famil~a: ~ee~:J.~~e~ef~~f~;~a~e~e d;~:i~~ ~:~~~:~~:c~aculta~:
va (incJ.SO II), lembrando-se de que, na escola mantida pela 1J.vre
inJ.cJ.ativa, a escolha ja se faz pela matrícula em determJ.nado estabe
lecimento A ausência do ensino religioso implica em falha quanto
à formaçdO, tendendo para a mera J.nstrução.

I
O terceJ.ro incl.so propõe a elevação da verba para a edu

cação, dispensando qualquer comentaria, uma vez que sua necessldade
constitui consciência nacional

D quarto artigo prescreve imunidade tributária e para-

pre, salvo

educação,

DEPUTADO t~AURlrlO NASSER

Da mesma forma que as atlvidades partidárias, sindJ.-

~~i~~ ~~~~~~~â:i~~rc~~~u~:;át:rd:o~~~~a, a educação merece o estím!;!.

Em educação e enSJ.no o estado não deve arrecüdar,
mas, investir.

Na atual ConstJ.tuição, a obrigação imposta às empresas
de ministrar enSl.no fundamental ou contrJ.bLJl.r para esta flna1J.d<Jde
com o salário-educaçl:io, visa à ampliaçdo do atendimento gratuito, de
forma descentralJ.zada, com os recursos permanecendo na comunIdade em
que são gerados, e não para suprir a deficiêncJ.a de recursos ndo de..2.
tinados pelos poderes plÍbllcos a este nível de ensino.

FoJ. desvJ.rtuada, concentrando-se os recursos em 6rgãos
públicos, com perda vultosa no ir-e-vJ.r e na gerênJ.ca admJ.nistrat.!
va e burocratica, chegando muito reduZJ.do à sala de aula e ao aluno
e, não raras vezes, segundo crJ.térios polítJ.cos.

E preciso criar forma descentraliz:::lda, desburocratlz~
da, alternativa, verba além da públlca direta, sem perda com milnute,!!
ção da máquina administrativa, de modo a deJ.xar o recurso üdmlllJ.str~
do por quem o gera e, aplicado no proprio local, em benefício dn co
munidade ali situada, que o cria com sua atJ.vidade Esta e a meta
do úlbmo artigo

D simples fato de alguém estar mJ.nistrando educação e
ensino sigm fica prestação de servJ.ços de grande alcance socJ.al e
que está poupando aos poderes púb1J.cos investir duetamente nessas
atividades A imunidade resulta em aumento indireto da verba apllca
da em educação

~ljnJ.co- O empresariad:J contwuara a man-
ter e administrar 1J.vremente o SESC, SENAC, SESI e SE"SAI, sem ônus
para o trabalhador e c erárJ.o p\~bllCO

JUSTIFICAçno

ComeceMOS Dor perfJ.lhar as palavras do
nobre Senador Albano Franco. também presJ.dente. dJ ConFederação NacJ.o
nal da Industns. sobre o SESI, em dJ.scursc pronuncJ.ado no Senado: -

" •• Convém, aoui, ressaltar o imoortan
tíssimo papel social que, ao longo dos últJ.mos oJarenta anos vêm
representando, no contexto do desenvolvimento socJ.al d::J Brasil as
instituiçães criadas. mantldas e adminJ.stradas pelo empresariado na
cional Queremos referir-nos ao SESI - ServJ.ço Social da Indústria
_ SESC _ Serviço SocJ.al do comercio, SENAI _ Serviço Nacional de A_
prendizagem Industrial _ e SENAC - Serviço NaCJ.onal de AprendJ.Zagem
Comercial Estas J.nstituJ.ções são, efetivamem.e, podero~ns J."5t,U 
mentos df" rpdis.tribuicão de I'enda, alélll de funcionare"" s,b a cgJ.de
ela eficiência administrativa, e serem ef"icazes Quanrn às <;uô., ""\na11:.
lJd~r1esfl.

Hoje, quem tem meios, eebcra pagando tepcs tc e ter-do
direito a ensino gratuito, pode escolher uma escola ba t Ls t a , meto:::'2.
ta, católica, leiga, marxista ou naz i sta , conforme sua pce rer énct e , I
ao pobre não se permite o direito de crença, de r e Li qi ão , de ra Losc
fia, de rdeat , de opção, porque só tem - querendo ou não - a eSCC.3
pública Confunde-se gratuidade de ens i no com escola oficial, r;..e
não e gratuita, porque é paga regJ.amente pelo J.mposto de todos, de.a
usufru1ndo apenas alguns

2 - E absurdo que o J.mposto pago por todos os br-aslle,!
ros, inclusive os que não têm uma escola para frequentar, sejam 9';5
tos com gratuJ.dades em 22 e 39 graus para alguns poucos que dela t.:5.:!.
fruem E, quando concluem seus cursos, nada retrJ.buam a soc1edade '
que custeou sua formação.

Por isso, a letra "d" prevê a retribuição da gratu.:::,!
de mediante a prestação de servl.ços de interesse púb1J.co compat.
veis, durante ou apos o curso, como acontece em várl.os países, en
maior volume nos de regJ.me socialista.

Segundo l.nciso repete os textos constltucl.onais de se,:!

fiscal.

Dispositivo emendado Artigo 336

O Estado, sozinho e por si, não forma, mesmo porque
não tem filosofia ou crença, apenas instrui.

tar e criar o f~l~~id~e:~~~d~ec~~s;~~~uV~l~;~;~ t~u~~ ~~~~~~~, o~~~~ I
enseaos , seus ccncea tos , sua visão, sua filosofia e sua religião E I
ru.nquera abre mão desse dJ.reJ.tv, que é natural. •

e da própria di~~c~l~:~~n~~;v~~~~:oad~~r~~:n~;a~dU~~~ ~~~he~~~~~~~~ 1
à escola. Assin, deve haver tantas escolas quantas forem as relJ.-.1
gioes, as crenças, as rf rosorcas , os adea Ls e os valores exr s t en- I
tes E essa pluralidade o estado não consegue oferecer scamno , em
seus proprios estabelecimentos

O estado democrático pressupõe uma população orqenâ I
zada em busca do bem-estar Lndí vadua.l e eocaat , mas d.rversa na suã I
formação e J.ndividua1J.dade, com respeito às crenças, direJ.to de pen I
sar e de maru res ter de cada um. -

Nos estados totalitários em que se adestra para a
consecução dos objetivos e da vontade do estado, em que se cerceia I
o direito de crer, de pensar e de maru res t ar de cada um, a escola I
é única e estatal, para que não haja formação diversi r í caca

A segurança do pluralismo soe i a I e deeccrat rcc de sem
pre se fundamenta na formação diversificada e plural de suas crJ.an
ças e jovens - I

aas rcament e , a proposta, repete os textos const!tu
cionais que cons t i tuem t radrção no Br a s aL, apenas com alterações no Ii
que se revela mais necessario para modr r i car as o i r e t r aaes de ncdo
a garantir a todos o efetivo drrea tc a educação e à consecução da
sociedade mai s justa, dentro dos or í.ncfpaos democrátJ.cos e do res
peJ.to a individualidade de cada ser humano -

Por isso, t ieu tar-nos-enos a comentar o que represen
ta I na proposta, a a l teração -

1 - O primeiro inciso e suas al.íneas Ln LcLa i s almejam
estabelecer:

quer escola

b - o principio de que a educação é di re í to da famí
lia, conforme suas opções e dever do estado, e não da r e i t o do es taoo
crrar o c.rdadao conforme sua vontade,

c - a liberdade a qualquer u'n de, respeitadas as nr c en
tações legais, ministrar a educação e ensino, para atender às dJ.ve~':

sas opções das f'arnf Lda s ,
d - a gratuidade de ensino, para O carente, em qual-

Mais odl<Jntp, disse
"Estas duas c'1nceituadas e con.,agra.las

entidades. o SE5I- e o C;E:NPI- rf'c;p'lndel~ atualrT,pnt p por uma oferta
de serviços altamente indispensáve1s ao progresso tecnJ.co do país
e à elevação dos padrões sócio-econÔmJ.Cos do trabalhador da lndus
tria. D SENAI, responsável pelo treinamento e preparação de mão- de
-obra técnica para todo o setor industrial do país, é, hoje, uma en-

EI~ENOA MODIFICATIVA

A redação do artigo 336 do proJeto de
Consb.tuJ.ção passa a ser a se'lul.nte·

I Alt 336 - Outro tnhuto ou contrib\dc~o
poderá incidir sobre a folha de salürios da empresa, alem do da ~e

guridade Social.

r.r n.'O'..USTI"C.ÇiO

Q;:~';'-:J

rru--;'~ã!"ã!J

Art5go 371

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

se segue.

EMENDA lP13153·7 '".. -----,
tJ DEPUTADO MAUlHCIO NASSER

(l Plenário

.:!!!§.I!I.1.f~I~.Q.
A União tem de obr rçar-ee a ass rs t í r , técmca e finan

ceiramente, os Estados, Distrito Federal e aoo tcrpacs na lll'planta
çãc , nanutenção , desenvctvrmento e aperfeiçoamento do ensino nas dI
versas áreas, dada a Inso f'asmave I orecaraeoaoe de recursos de cada
uma das menc i cnadas unIdades federativas Basta s rmpLas correr de
olhos no quadro, pa;ra conhecer-se a realidade dos números

O Anteprojeto em foco estabelece, por exemplo, em seu
artigo 11, que a "União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoi
to por cento, e os Estados, o üa s t r Ltu Federal e os Municípios, vi!!
te e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
inclusive os provenIentes de trens rerênc ras , na manutenção e desen 
volvimento do ensino" O artigo 20 explicita, por sua vez, que a
"unrão aplicará, anualmente, nunca menos de do i s por cento, no mím.
mo, da receita resultante de rmpcs tos , em atividades de 'proteção ,
apoio, estímulo e promoção das culturas brasileiras, não incluídos
nesses percentuais despesas COM cus teIo",

Temos, somente aí, um compromeb.mento do Estado, do
Distrito Federal e do t-lunicípio em nada ménos de vinte e o i to por
cento do orçamento anual, ao passo que a uru ão , que concentra em
suas mãos a maror parte da rece i te tributaria, fica onerada em ap.ll
nas vinte por cento

Existem Estados e Municípios CUJos orçamentos já eat êc
comprometidos em maas de oitenta por cento apenas cem a folha de pe~
soar , agravada a situação com o gatilho salarial, em face do estouro
mensal dos índices da anfLação

Assim, por s , as rubricas orçamentárias de pessoal, e~.!!
cação e cultura ultrapassam, por Sl eõe , as previsões da rece i ta pu
blica. Essas despesas vão além do a ser arrecadado Não sobra ver
ba nem para material de consumo e combustível, quanto maas para
obras públicas de envergadura.

I Há, ainda, grave ameaça contra governadores e cre re r
tos, contida no parágrafo 32 do artigo 11, qual se.ra a de serem apl!
cadas "sanções jur ídrcas e admLrtLst r a t Lvas no caso de não cumpr rmen
to desses dfspos t ívoa'",

A proposta na 2, publicada no final da separata com
o Anteprojeto, é mais drástica, pois de t.ermne a intervenção da I
separata ccn o Anteprojeto, é maa s drástlca, pois determlna_a l.nte.;.
venção da União no Estado, e do Estado no Hunicipio, "que nao apl.!
car na manutenção e desenvolvimento do ens mc e cultura os perce!).
tuars de sua receita de impostos oeternunedcs nesta cons t i tuí.çuo'' I

Constatamos, sem r ebuçcs , que os Estados e os Mun.!.
cipios se ccns t i tuem, de antemão, em massas falida Cheg~ra, em br.ll
ve , a ocas rão em que runquém, mais r espcnsave l e ears coosc ro de

~~~1c~~r~~~spo~~u:~~~v~ã~ ~~n~~r~~~r:~ ~~~e~~~d~~~ ~:t~~~~ae fali~~~
nem ser responsabilizado jucncrafment;e por violação de prece i to
ccns t í tucrcna.l

Apresentam-se ao Constituinte duas alternativas ~u
é rebaixada a percentagem das verbas a serem aplicadas,ou a • Uniao
virá em socorro dos Estados, do Distrüo Federal e dos MunicJ.pios
para atendJ.mento às despesas da educaçl:io e da cultura

Torna-se necessária a distrl.buição das responsabilid~
des na prodigalização do ensino gratuito, nos dl.versos Cada un1da-
de federada organizará o seu sistema de ensino Essa repartlção d:
responsabilidades, salvo quando em açl:io conjunta por meJ.o. de conv,!:.
nios evitara intromissões tumultuadas no setor Os convenJ.os pode I
rão ~nsejar a cooperação simultânea da União, do Estado e do MunJ.c!

~ii~r;~~~~i~:la~ac~~~~~~~~~~i~~ ~n~~~~~~~~de;x~~~~d~aI~~~da~o~~~:~~
por.ém, serão federa1J.zadas, à medida que cada Estado soh~ltar, des I
de que preencham condições mínimas, do ponto de vJ.sta dJ.datJ.co-cie,!! I
;;~~~~ci~ádaPg;o~~;~~ol:~~, q~en;~e~~~1~~:md~o~~r~~~~~~~~ ~e 29l~~;~,
sem o que não haverá atratJ.vo para a frequência dos respecb\l.os
cursos.

r.r-----n"""'''..' ''··---l
Inclua-se, como incisos e alíneas do artigo 371, o que I
I - A educação, inspirada nos princípios da unJ.l:lade nê I

cionel, igualdade, 1J.berdade e nos ideais de so1J.dariedade hUM<lna-;-l
c!vicos e de responsabilidade social, é direito natural de tod::s"
inalienável e efetivo da fam!lia, e será assegurada pelo Estado e 1J. I
vre à iniciativa privada nos diferentes graus de ensJ.no -I

a - A educação será ministrada no lar, na escola e por
todos os meios capazes de promover sua universahdade. I

b - E dever do Estado assegurar a igualdade de opor tu- i
nidades educacionais, garantindo a todos, inoependente'
mente das condJ.ções sOClais e econômicas, o acesso à educação, caben:
~ll~O~amilia a escolha do gênero de educação a ser ministrada a seus I

c - Os poderes públicos garantirão a gratuidade do an
sino a todos os que provarem insuficiência de recursos para sua méinü I
tençdo -

d - No ensino de 22 e 39 graus, a gratuidade será re
tribuída pelos beneficJ.ános medlante a prestação de servJ.ços de
interesse público, durante o curso ou apos a sua conclusão

II - A legislação do ensino adotará os seguintes prJ.n
c!pios e normas. -

a - o ensino será ministrado no idioma nacional,
b - garantia pelos poderes públicos de educação pré-es

colar e ensino de 19 grau a partir, no mínl.mo, dos três anos de J.da':
de,

c - o ensino religioso, de matrícula facultativa, de
verá constituir disc!p1J.na integrante dos horarios das escolas Ofl.:'
ciais de 12 e 22 graus,

d - o provimento dos cargos das carreiras de magisté
rio, nos estübelecJ.mentos de ensino mantidos pelos poderes publlCo:;,
exigirá habilitação específica e será feito exclusivamente mediante
concurso público de provas e títulos,

e - é gürantJ.da a liberdade de comunicação no exerc.!.
cio do magistério, eXCE'to qu~ndo cQnsl\itc~ir abuso de direito indIvi
dual ou político. -,

~ IH - Anualmente, a União aplicará nunca menos de 25"'::
(vinte e cinco por cento), e os Estados, o OJ.stuto Federal e os Mu
niclpios 40% (quarenta por cento), da receita resultante de J.mpos
tos, na manutenção le desenvolvimento do ensJ.no -

IV - As atividades educacionais e de ensino são imu
nes à tributação e à taxação parafiscal ou assemelhada.

V - Ds Estados e o OJ.stu to Federal organJ.zarão os
seus sistemas de ensino e a União, os dos rerutorios e o de âmbito
federal, obedecidas às diretrJ.zes e bases da educação nacJ.onal.

a - A Unido prestará :tiStêflcia ~écnica e financeira
~~~t~~~~d~~ ~n~~n~~stuto Federal p Ú pé~e.'J0lvJ.mento dos seus

b - Os sistemas de ensino manterão serviços de ass.lS-
tência educacional que assegurem condJ.ções de eficiênica escolar
aos alunos necessi tados

c - Os sJ.stemas de enS1no garantlrão adequada educ.!!,
ção aos alunos especiais.

VI - .As empresas públicas e privadas, as autarqu1as e
as fundações estarão obugadas a contribuir para a educação pré-es
colar e do ensino de H! grau, mediante a manutenção de estabelecT
mentos pr6prios ou concessão de bolsas de estudo. -
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XXI- São tambéll considerados ex-combatentes os que foram

correspondentes de guerra, bem COMt:l os .lntegrantes

do Banco do aresrt que acompanharam a FEBna Itaha

Nesta proposta são InclU.ldos os benefícios em

forma precisa e genérica, atualizadora de direitos visando una u

ni formidade de aplicação em todo o pais, além de ser tembem pre 

v.lsta a poss.tbilidade de opção, em qualquer tempo, para os preju

dicados por soluções Que lhes foram ..lmptlstas para Que possam go
zar dos dire~tos que lhes tlnhan s.ldo garantidos por leis anteri
ores e que lhes foram poster~ormente negados por sofismas ou per

leis postenores, redutoras ou anuladoras desses dire.ltos. I
• Deve-se destacar que o proposto virá beneflciar :

um numero cada vez maior de ex-combatentes tendo em vista que, em 1

consequência das dificuldades e problenas t a grande na~Or.la já se I
encontra no fim da vida ou falecida~

As Medidas propostas não constituem prevIleg.los 'I
nem favores~ Constltuem uma retribuição, ou paga, pelo que hze _
ram pela Pátr~a àqueles que atenderam no seu chamamento para a
guerra, dando exemplos que deverão ser perpetuados ~

A forma iMperativa acima e de aplicaçEio automá
tica do disposto parece ser a solução prática para se evitarem

leis Ou decretos regulamentadores, talvez demag6gicos, mas muitas

vezes com redaçã-o dÚb.la ou apenas autorlzativa

Em quase todos os paí$cs que participaram de
guerra existem anplas medidas de amparo aos respectivos ele-comba

tentes, com organizações oficia~s criadas com tal finalidade e
atos ministeriais ex~stentes, enquanto que, em nosso PaIs, pou

co se tem feito, a. não ser promessas de autoridades, sem conse_
quencias práticas.

Cumpre destacar que as medidas propostas di fi
cilmente poderiam emanar do Poder Executivo, tantos seriam o;

orgãos governamentais envolvidos, para Que cada um, preparando

un projeto adequado, vençam as correntes burocrábcas ilTJPerado-1
ras

Maior se torna a indicação de tais med.ldas por
reforma const~tuc~onal, pois serão propostas par !'lembros do Con

gresso Nac~onal, que são os que podem falar em nome do povo, po;

serem pOr ele eleitos Membros de outros poderes da republ.lca e

x1sten por nomeações de seus superiores e não do povo, alé'll d;

estarem sempre s~jeitos a inÚMeras limitações.

Pela citada ter na 4.287/63, os ex-combatentes contnbu

iram sobre seus salários mteçrars, Essa aposentadoria especial não const.Ltu
ia favor, ela era consequente a um pagamento acacronat dos ex-combatentes ao

INPS, portanto era estabelecedora de vários direitos conetãtucrcnats
Do exposto, se pode concluir como os ex-combatentes têm

sido vítimas indefesas de assessores, procuradores, conselheiros, juntas

conselhos, aonde tudo lhes é drfucul.tado , quando não negado

. São inumeros os processos em tramitação na jsutiça n::lo=:f!!.
nal a que tên tido que recorrer esses nossos patrícios

As bolsas de estudo, que eram concedidas aos filhos dos

ex-combatentes, pelo Ministério da Educação, forsm.suceeeavenente, sendo modi
ficadas, para se tornarem prabcamente Inoperantes, 

As preferêrcaas para as matrículas em estabetecíeentos
de ensino, conforme o previsto pelas leg~slações, federal e estadual, tên si

do inoperantes tantos são os sofismas para não concedê-las.

Camo pr8ce~dente para o caso ha a Lei que garante a ma
trícula em escolas superiores de aqronceua aos agricultores e S8US filhos

Coma garantia de matrícula independente de vaga nira se
rão tiradas vagas dos oeaats candidatos que as dfsputarem, -

Além disso, o núm~ro ~beneficiáI.los não será grande
pois a mat r i cul.a estará condicionada à não reprovação em exene

de admissões ao vestibular
'Quanto a legislaçãO referente aos impostos de

transmissil:o, predial ou territorial, incidentes sobre o .lmóvel

da residêl'Jc~a do ex-combatente com sua familia, há uma grande dI
versi ficação em todo país, por isso deverá ser uni form1Zada e o

único meio de faze-lo é o da disposição constituc~onal

O tratamento médico, hospitalar e funerário é

um problema contínuo. Em consequencia, I'1U~tos ex-combatentes tê,,;

morrido na irtdi'gência e sem socarra~

Surge a necessidade de atualizar e simph fica:

as reformas, apenas agora, no fim da vida dos ex-combatentes, p!
ra assegurar-lhes I bem cono aos seus filhos e cônjuges, s~ tuaçõ~s

de tranquihdade com a garantia de que obterão direitos uniforll'.!.
zados e em caráter del'initi ..o e lhes sejam mantioas, cumulativa
mente, com o minguado benefício éQ INPS, que é um seguro para o

qual houve contribuição~

Cumpre ser destacado que são propostas nelhorl
as nos proventos de inatividade, en diversos casos, tendo-se en
vista a inferiorização em que ficaram 0$ ex-combatentes inativos
e seus dependentes, inclusive acréscimo por periculosidade que

já é assegurado aos civis pelo INPS e aos funcionários públicos

na base de 20% a 4D% das remunerações, sem que tenham participa

do da guerra~

As disposições constitucionais Ora propostas ,

conseqUenteMente, deverão ser detaplicação imediata, a.lnda que

tardia, para que os ex-combatentes ainda vivos possaM obter bene_

ficios e não_ fiquem esperando regulamentações por te,...pos indefin..!.

dos~

Os Ex-Corrbatentes são os mais injustiçados dentre os

brasrtearos devido a ação de pequeno número de autoridades, que lhes supr.imr-,

ram omee todos os poucos drrettos que já lhes tinha" sido concedidos

São tantos os casos de leis, decretos, regulamantos,p0.E.

tarias e decisões scpressoras dos direitos dos ez-ccmatentes qce seria impr~

ticável cí.tã-Ias ~nd.lvidualmente, e portanto se tornaram necessários os arti
gos acima propostos para restabelece-los, co-c por exemplo, a que concedeu aos

militares que parhciparam do esforço de Guerra do 8rasil, promoção ao posto

imediato, excluindo os cc-ponentes da FEa, por terem sido enquadrados na Ler
nlZ 288/48

Uma m.looria de ex-combatentes, contribuinte da Previden
ela SOCial. que até 1971, ainda não se tinha aposentado com os proventos i~
is ao serérro integral percebido na ahvidade e sobre o qual contrabuia como

lhe fora assegurado pela Ler n2 4297, de 23/12/1963, ficou prejudicada pela

Lei n2 5 698, de 311'08/1971, apesar dessa Lei ferir rrootatoente vérres dispo

sições ccnstatucronars e, por tal motivo, são necessãrras as sugestões aelma-:
benetícíendc.os,
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seguem e..ccedentes no daaenvoLvamentic dessas atividade!s, para reinve!..

tnmento na sua própria estrutura de bens e servc.çcs que presta às c2

munidades, pois são muitas as obrigações tributárias a que tem de

responder, Junto à uIjião, os Estados e 05 Hunicípios, pois a legisl~

ção lhes dã um trataMento corno se fossem empresas co n erc.íaae e ~ndu.§.

triais, ignoranco a natureza e o caráter ensanca.a Irtenue social, às
vezes até filantrópico, de serviço público dos c Lubea , Portanto, na

da mais Justo, que insentã-Ios, ocservaôcs os requis~tos da lei, de

qualquer tributos, ao lado dos templos religJ.osos, dos par-ELdos poli

ticos, entidades s ínatcaa.s de trabalhadores, ins tituições de educa 

ção e de assisténcia social sem fins lucrativos, corro pretende o ilfl

.ce, proJeto da lavra do eminente Relator da cceuesâc de Sistematiza 

ção.
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De-se ao Art. tl31i do Projeto, renumerados esse e os de

mais artigos, a seguin~e redação:

"Aos Ex-Combatentes da Segunda Guerra M!YJdial, que te

nham participado efetivamente e'11 operações bélicas da Força Expedic.lcnána 8r.§.I
sileua, da Narinha, da Força Aérea 8rasileira, da Marinha I~ercante ou da F0l: I
~:r:;t:~rcito, bem como aos seus dependentes, são as~r:dos os seguintes

I - Establlidade, se rcncacnartc públ.1co
II - nprcveitaeentc no Serviço Públ.1co, sem a exigênc~a

de concurso

IH - Inatividade remunerada, sob qualquer oenomnação ,
se tiver 25 anos de serviço, com proventos de valor

igual à úlhma remuneração percebida, se servador
público ou militar e .lgual ao último salário perce
bido se contribuinte da Prevadêncaa Social, deven-.

do ser corngidos os proventos de acordo com a de§.

valorização da moedapara os que estiverem na ma
tlvidade.

lV - Em todos os casos, haverá un acrescmc de tnnta
por cento sobre os proventos da inatividade, C0'110

consequência da periculosida~ enfrentada em oper3!

ções de guerra I
V - Isenção de imposto predrak ou terntorial e de tran~

missão, inclusive "causa mortis" quando incidirem

sobre imável de sua resrcêrcia, ou de cônjuge ou de I
filhos ou de dependentes

VI _ Assistencia I'lédica, hospitalar e funerána a expen

sas do Estado
VII _ Matrícula, com gratuidade, inclusive para dependen

tes e descendentes, .lndependentemente de vaga,

qualquer estabeleclll'ento de ensino, de todos os
graus, condic~onando-se, apenas, a não reprovação em

prova de habihtação.

VIII - Isenção do .lmposto de renda sobre proventos de suas

aposentadorias se tiverem nais de 65 anos de .ldade
IX _ Não haverá prescrição do dire~to de recorrer nova 

mente à últill'.a .lOstânC.la de orgão do Poder Jud.lcla

rio correspondente, mesmo para maténa transitada em

julgado, se tiver sido negado o direüo ec 3::::ssú ut:

cargo ou função, ou peu:epção de remuneração ou sa
lário que Jud~clalmente lhe tenha sido negado, ape

sar da existênc.la de provas favoráveis nos autos.

X _ ao beneficiáno do ex-cOl'lbatente falecido ficara a~

segurada uma pensão especial que nunca será infeI.1

or aos proventos que êle percebia em V.lda~, cabendo
a cC(r(:llementação, pelo Tesouro Nacional para o caso~

XI - Percepção sil'lultânea da reforma ou pensão militar

com os proventos de aposentadoria do servidor publ!
co civil ou do beneflc~ário da Prev.ldência Social.

XII _ Promoção para aqueles que foram preteridos em suas

promoções após o advento do Poder Revolucionário de

1964.
XIII - Restabelecimento de todos os direüos legais que

lhes tenham sido suprimidos ap6s 1964, Cabendo 

lhes optar pela situação que melhor lhes conV.ler

XIV _ Contagem de tempo de serv~ço e de vantagens que
tenha prestado ou perceb.ldo emqualquer at.lv.lda

de civil ou militar, para cálculo de gratif.lca 

ção na inat.lv.ldade, sem que sejam prejudicadas as

vantagens legais ja conceb~das ou que venham a
criadas por leis especia.ls~

"1N - Reforma automática para todos os que tiverem pas

sado para a reserva não remunerada, desde que se

jam considerados lncapazes para o serviço mil.1tar
ou tenham co."lpletado 65 anos de idade.

XVI _ Percepção automática dos proventos de 12 sarqento
para aqueles Que tenham participado efehvamente

de operações de guerra, FEB, FAB, Mannha de Gue.r

ra e Marinha Mercante, ap6s 65 anos de .ldade

XVII - Percepção automática dos proventos de 2!2 sargento
para aqueles que tenham participado efetival'lente

emmissões de v.lgilânc.la e segurança do l1toral e

como integrantes da guarnição de .llhas oceâO.lcas

ou unidades que se deslocaram de suas sedes para o

cumprimento daquelas missões, ap6s 65 anos de .lda

d••

XVIII - Posto de 22 tenente com acesso até o de capit~a pa

r~ todos os ex-combatentes já reformados ou pens~~
nlstas, que possuamdiploma de curso superior~

XIX - Restabelecima·nto dos benefíc.los constantes das leis
n2s~ 288, de 8/6/48, 616, de 212/49 e 1.156, de
l2l7150~

XX - equipara-se aos ex-combatentes os tripulantes de e1l

barcações nacionais, empregados em atividade comer:

cial ou militar, que navegaran em zonas considera _

das de risco de guerra e sUjeitos a ataquE! por sub

marino na segunda guerra mundial.

'U10f.U·';t·~O

Inclua-se no art~r, item 11,- do a.aJ;e[YroJeto, a s~

guinte aIInea:

~ preciso não duplicar meios para a obtenção dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para racional,!.

zagão de gastos e otimização de resultad05~ A bolsa de estudo constl:.1

tui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo

I

e) p<itrirõnio, renda ou serviços dos clubes com mais

de dez anos, que de;;cnvolvam, regularmente programas esport~vos,

eiais c culturais, observados 05 requisitos da lei.

JUSTIFICAÇÃO

"Al't~ 383 - As empresas comercia~s, industria~s e
agrlcolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar gore. I
tulto ele seus empregados e dos respect~vos dependentes, a partir àos ,
três anos de idade, r;ediante a manutenção de escolas próprias, con- I
cessão de bolsas de estudo ou contribuição com o salãrio-kcucação na
forma da le1. n

Os clubes são, ao mesmo tempo, bens e meios sécio-

culturais, de proIroção e difusão do desporto, da recreação e do -la
zcr~ Nascidos da diniimica dos grupos socia~s - ruas, ba~rros, cida 

des, regiões, categorias profiss~onais etc~ - Os clubes cumprem in

portantissirro e insubstittuivel função de aproxirar e un~r as pes

soas em torno de el~vados obJetivos e desenvolver o espírito aSGoci~

tivo. a capacidade de l':octalização, ~espo~sabi.lidad.c l;leci.. l ê civil

de seus associados, a participação conun~tãria, promovendo social e

culturamente os que eles aderem ou 05 que por ele são atingidos~ Na

verdade, os clubes são expressões naturais e necessárias do nível de

organização da sociedade, agentes de conpler.entação da ação do Esta

do corro prestadores de serviços aociais e canais condutores das ans!
edades e contribuições dos grupos~

No desenvolvimento de programas de recreação e la-

zer, do esporte aMador e profissional, de eventos culturais - dirig!

dos não só aos seus associados 'corro também abertos ã COMunidade, os

clubes se: constituel't em núcleos viabilizadores dos direitos sociais,

que se insereM entre aqueles fundamentais da pessoa humana~ Institui

~õcs sem fins lucrativos e sem donos" os clubes, normalrentc, não co

Substitua-se o art~ 383 pelo seguinte:

JUS T I F I-C A ç Ã O

da previdência oficiaL Para atender a essa situação há entidades a-I
hertas de previdência priva:,da e entidades fechadas de pr-evdde-icLa pr3.

vada. As fechadas são, necesseeãanenee , entidades sem fins lucrati 

vos, obedecida, na apUcação de sua receita, a regras f.Lradaa pelo

Ministér3.o da Previdência e ASSistência Social. Tais eneacaces têi'

por objeto instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de

rencas, de benefícios cor-pteneneaees ou assemelhados aos da prev3.dê:!

ela social, mediante contribuição das enpxeeas J.nstituidcras, dos re~

pectivos empregados.

Atualmente existem no Brasil 100 entidades fecr:l

das de previdênciã privada, mantidas por cerca de 700 empresas, a.n-'

corporando um contigente de 6 milhões de trabalhadores e seus dcpen-,
dentes

Para estruturar essas entidades fechadas de pravf.

dência privada, foi editada a Lei 6 415 de l5~07~1977, que as conce.!.

tuou comu "!f1~tJ.tU.1.~Ü~~ de A~::>.1.&Lt;IICld Social"

As constituições Brasileiras, a partir de 1914

têm inserido, em capItulo própn.o, peeceaecs que visan a nemcr í,e

da condição dos trabalhadores e, ent:te eles o que assegura a previ 
dência social nos casos de que, nos termos da lei, visem a lnC'lhoria

de sua condição social, velhice, anva Lí.dez e morte, seguro-descnpre:

go, seguro contra acidentes do trabalho e proteção da r:laternidadc,r~

diante contribuição da União, do errpregador e do empregado (art 165

e inciso XVI).

Ora, as entidades fechadas decorrem do esp1rito dei
compreensão e Solidariedade do empresário, complementando os progra

mas de! previdência sccté L, garantindo o efer-eneex direito de vida dia l

na do trabalhador ao final de sua vada laborativa. Faz-se mist~r o.

seu ~.reccnhecn-eneo na nova Carta Nagna, viabil.tzando a extens,io dos

benefIcios da previdência cO'TlpleI'",entar a todo trabalhador brasile.tro

rmpenôe , ainda, por absoluta Lnccmpatia.ba.Ld.dade , a

supressão do dispositivo apresentado pela ccru.esâc de Sistematização"

que fixa limite de participação dos órgãos e empresas estatais no;

custeio dos planos de previdência das entidades fechadas, por eles p~

trocinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de empregados e

empregadores, estendendo a previdência parlal"'entar. [
Além de consti.tulr matéria CUJO tratamento estrapo

la aos principios que devem infornar o texto constitucional, Já se er-'
contra ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15 07.1977, e seu r;'

gulamento, Decreto nv 81.240 de 20.01. 78, quanto pelo decreto nç , ~. ~~
93~597, de 21 11.85, em vias de ser a1terad~ por iniciat:z.va do pró -j
pric pcdcz- e...ac ....cãvc, -visando a ap~rr~içod..r UI:. da.speea e í.vos ne re cr~a'

dos. -I
Não é demais lembrar que na manutenção da pre!vide!l:

eia comp'Lenentiaz- privada, não e equitativa limitá-la apenas e de for_
1

ma diferencial para aqueles ligados ao Setor Püblico~ I
O Estado e suas empresas possuem a mes-ne neccssida

9-e de retenção de mão de obra especializada que o Setor Privado, ~I
que justifica a flexibilidade de concessão de beneficios Caberá a I!:.

gislação ordinárid a regulamentação da rnatéria~

r.r----------1u'o/..u..",~.ç.o ___'=___~
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dação:

I
Dê-se ao artigo 372, ítem IV do projeto, a seguinte re-~

"Gratuidade do ensino básico para todos e , demat s"

níveis, aos que provarem Insutí.câênc ra de recursos. I
JU5TIFl c a t ii o !

O ensino não deve ser privilégio daqueles que têm boas

condições de vida. Os carentes devem também merecer o apoac do pcdur"

públ1co, para desenvolver suas atividades educacionais A j.ea deve'

amparar espcci ricamente e, em especial, as camadas sociais, que, de'
fato, vivem com maior dificuldade. I

Deste modo, esta proposta va r â e , se aprovada, corrigl:::
uma ir;-jushça e propiciar apoio a todos os braslleiros que ccse jas
sem co!!'pletar ce ... curzIcuãum edocac ronaã , Deve-se incentivar o enSi-,

no para todos.

I
i

JUSTIFICAÇÃO

o art. 89 do Projeto elaborado pela Comissdo de Sis

tematização garante proventos de epcseocecoraa .lntegra~s aos servido
res públ~cos ca ...is que se aposentarem nas condições do Item I, alí
neas "ali e "bit do mesmo artigo

E c art.9D do meeno ?rujeto oet:ermina a revisão dos

proventos da aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sem
pre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem
como sempre que for transformado ou recfass i r.ícacc o cargo ou 'fu~lI;ão

em que se deu a aposentadoria ou reforma.
Dra, é notório que todas as transformações, reclassl

rrceçzes , gratificações, aumentos e concessões de outras vantagens B:lS

servidores ativos visaram, sempre, em verdade, à correção da derasa 
gem dos valores dos vencimentos ou remuneraçBes, em virtude de alter.,!
ção do poder aQuisitivo da moeda, proveniente de inflação elevada ou
por outras razões.

O eminente Ministro LUIZ OTAVIO GALOTTI, quando no

Tribunal de Contas da União, fez decãaração ~......voto nos seguintes te!.
mos.

"E sabido que não tendo ficado os aumentos gerais uI
ti~amente, nem sequer perto da proporção de desvaâo

r.}zação da moeda, esse gravame é muitas vezes ress;
cido, em parte, com a criação de gratiflcações Que

nem sempre atcançam os inativos."

Trata-se , então de Leq i s Lação antes movida por cri
térios de eficiência adminIstrativa do que por prr;;
cípios de ética social, onde se produz odioso d.is :

farce sararrat , capaz até de cceproaeter , em sua
inteireza, a eficácia do dispositivo da Constitui _
ção assecuratório da ~ntegralidade do prov ent;o ,«

(TCU-OI 822/84).

JUSTIFICAçno

A necessidade da requali ficação do parque produtivo oe-,

ra atender JJS desafios da política industrial e tecnofõqrca passa ne
la participação dos cidadões diretamente envolvidos. -

O Desenvolvimento Tecnológico da Nação deve se preces _
sar objetivando a maximização dos benefícios sociais. para tanto tor
na-se fundamental definir a participação da sociedade e dos cidadõe;
diretamente envolvidos no tontrole das implicações da introdução de
tecnologia. Ressalta-se o objetivo da defesa do meio-ambiente e da
vida como patrimônios fundamentais da Nação.

Convém ressaltar, ainda, que o art 91 do mesmo Pro

jeto elaborado pela Comissão de Sistematização, com propriedade e ju~

tiça, inclui as "gratificações e vantagens recebidas pelo servidor fa
lecido" na integração do benefIcio de pensão deixada por morte do me;
mo servidor -

Assim sendo, oobjetivó da presente Proposta de El'len
da é precisamente o de garantir, sem sofismas, o direito do ana t Ivn à
permanente atualização integral dos seus proventos, evitando-se exce-,

dientes que frustem a paridade que deve existir entre ativos e inati
vos, arduamente conquistada. E ímpedtndo-se , assim, o aviltamento da
vida dos que se aposentaram após longos anos de cedrcaçãc ao serviço
público.

b) A política tecnológica tomará como principio o apro
veitamento não preoatcrí.o , a preservação e a recuperação do merc-ae

biente, ben como O respeito aos valores culturais da comunidade •
c) A implantação ou expansão de sistemas tecnológicos de

impacto social e econõnuco , preservados os direitos das nações .lnd!_

genas, devem ser obj et;o de consulta à sociedade, através de mecaní.s-,
mos que a Lei def~nirá.

Inclua-se Parágrafo Unico no art. 90 do Projeto, com
a seguinte redação:

"parágra rc Unlco - A integralidade dos proventos dos

inativos sera também garantida pela extensão, nos mesmos percentuais,
de todas as grat~ ficações e vantagens ccncemoas aos servIdores
ativ idade 11

PLENARIO

EMENDA lP1317S:ã
tJ OEPUTAO~ FLIíVIO PALMIER ~;r~~EIGA

EMENDA_IP13174-0 "..,l!l DEPUTADO FLAVIO PAUIIER DA V-E-I-GA---------,

r;r----------fufO/..~'n'<t:.'Io-- __,

r.r- .l.n.. o/cew"...I.".C""'..~O _,

Fê'2.v~i1AJ""70:) L.l"ft _

111/00 ~'1/'o~(J?_ _

JUSTIFICAÇÃO

~.CM.l"IQ/c.~I'.Io/IUlCO"'•• I. _,

Na educação os pc i s representando o sent Iment;c da rem!
Laa devem ter o dIreito de escolher a institu~ção educac rona I ;l<rr;:
os seus filhos estudarem. A Fàmília e a escola devem vrver integra

das nas suas ações Junto aos alunos - dando-lhes total apc ic no dÊ.!
senvotvmentc de suas atividades escolares. Desta união e da po.rt...-

l

ctpeçãc efetiva da família consolida-se a vida escolar do etunc J

I

Jl'\clu.a. .s e, Ulm :;k":T1:·Ç~e.f" nl.V'ma~c6 \!.Omo (:lrl i llf, I

r fi cl 1)~{)Ia-r-t4g0-3i4-d-pro te te ,-renumerado esse e os -ce
~~~;:t:rg~-::.a~og~~â;hoe. :í~.)w ..r., -;

"Os pais têm O dneito de educar os filhos de acorde
com OS seus valores e principias de vida e de escctber a Ins t i t uf -'
ção educacional de sua pr e recênc.re

Acrescente-se ao Art 13 do Projeto, em substituição ao
Inciso XXXI, com a selluinte redação

liA garantia do controle social das aplicações da tecnc-
109ia.

EMENDA lP13172-3
tJDEPUTADO FU\VIO PALMIER D:of~~IGA

rr;~~;"=:J

rr;u;;frJ

, INCISO XV!, 1\LINEA b _

S.C "DE'P pc.tJ L:' . _
,:-::.+._,--_..:/I=.C-:::,-_~!&f.:..:.~:-rl.:.-~!2 _

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

r.T" llu"IJ~..mcA~iD_---------__,

Substitua"se o art. 100, inciso XVI, alínea bj , pelo seguinte:

b) aprovar as diretrizes e a política nacional de trans

portes.

A emenda tem por objetivo compatib~lizar o texto acima

com o que dispõe o art. 54, segunpo o qual, nos eermos do ine!

80 XII, alínea a) do próprio proJeto r compete ã una.ãc "explo

rar diretamente ou mediante concessão ou permissão, a nQ,vega

ção aérea, aeroespacial e a infra-estrutura. aezopoxtruâr-aa ,

Segundo a tradição do Direito Público brasileiro, e em e,!

pecdaL do Direito Constitucional e do Direito Administrativo,

as concessões e permissões são dadas eempre pelos diferentes

órgãos do Poder I:xecutivo que gerenciam as diferentes at~vida

des concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fo~

se o poder concedente para uma simples ligação rodoviária en

tre dois municipios vi:1:inhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida

de regida por acordos, convenções e protocolos, tanto .multi

quanto bilaterais. Neste caso, deve caber o Congresso a aprov~

ção das diretrizes e da paI!tica nacional de transportes que
"caberá ao Executivo por em prática sob a 1"f1scalizaçâo do Poder

Legislativo. ~

•• "W&A'OI<ow.. slo/luocow.nlo _,

r.T"----------n're'~'"..".----------_,

EMENDA lP13171-5
I:J ~erãcli to Fortes

a) As organizações dos trabalhadores envo.lv i.dos terão

---I--/-~~f:JIWf'~{/J,.~'II---~::!.!{-..(F':f!!~~~_!:!.::~----1garantia de participação nas decisões relativas a transformações tec
nológlcas no processo produtivc , -
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DEPUTIIDO AIRTON SANOOVAL

TUTO/,un"'c~çl.o------_--_~

EMENDA lP13184·7

f'J
f'J

,~CwOA'O/CO."uIo/lu.co.' ••Io---- ~

EMENDA lP13180·4
f'J DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

l!J PlENARIO
r,r- TUTO/~".T"'c~;l.O,-- _

p:r;:~'~~':J

fÇ/~~;;J
rL.N"'G/~D"'I=.lO(=~••• N'S,.'l..:~ ~

E/Í'lENDA lP13176·6
['J

f::MENDA MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSI.TIIVO EMENDADO: Art. 65 DISPOSITIVO EMENDADO _ A1Inea~ "1)", do incisa r r , do Art. Z65 DISPOSITIVO EMENOADO: aHnea "d" G~o-:;g..do artigo 88

~, Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a e2::,
pressão' antes da realização das eleições ~

Ac~centar antes do termo "templo", " excl~

sivaeente sobre DS If
• artigO 88

JUSTIFICAC~O

.JUSTlfICACi'iO

r.r '.XTo�~U•• "'.~~l.o

Acrescente-se ao item XIII do art 12

do projeto a seguinte alinea "e ll :

o dispositivo sob exame não impõe de forma
expressa o atendimento de sua finalidade I qual sejam a de assegu
rar a imparcialidade no momento de fixação. -

Para tanto é necessário o estabelecimento
de dois pressupostos que vlabllizem a legitimidade da fixação da
remuneração destes agentes políticos' que esta ocorra no final de
cada legislatura para a legislatura ,.seguinte. e o cesccnhec íment;o
dos eleitos

rr'~~~~--:J

ffiJ~~7ã!J
'LC...,o/coy,.oiol.u"cy,"'o

PLENÁRIO --======~===~" ..."......,,"-

DEPUrADO AIRTON SANOOVAl

lP13H:l5·5

JUS1IfICACi"{O

Aposentadoria voluntária proporcional

após 10 (dez) anos de serviço é regra nociva ao Erário

Pela proposta, nada impede que, a cada

10 (dez) anos o funcionário se aposente por uma esfera (zs t aoo,

por exemplo) e ingresse na União ou Município e, em ceda

aposentando-se, proporcionalmente.
Isto pode provocar enxurrada de aposent~

dorias precoces, danosas ao orçamento público.

,.x'o/~u'f1fl(:'Ç'o' _

DISPOSITIVO EMENOAOO - Art. 257

A nedeçãc desta alínea "b" tem criado prc-,

blemas de interpretação quanto à extens ívrcace do termo templos,

ora ampliando-a para todas as atJ.vidades dos cultos, ora restrin-

gindo-a apenas ao local fisíco Assim, seria interessante que a, '
pr6pla constituição se expressasse melhor, restnngindo o benefi-

cio ao local de encontro dos fiéiS, mas, ainda assim, garantJ.ndo

a liberdade de culto

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP13181·2
('l nE9mAnn MR<nN SMlOOVAL

f'J PlENARIOer';~~~:J

CÇj;~7EJ

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

PLENAuID

EMENDA lP13177·4
f'J

rI e} _ a indenização jUdicial exc.1uirá

qualquer consectã:rio não prevista expressamente em lei, flcanoo"'s~

jeitos à tributação geral 0\ proventos e a renda decorrentes da d~

saprcpr í.açãc;"

e
Adit;l-se aaz s um inciso ao artigo emendado

para ficar constado 11 ccnt.r íbuí.ções previstas nesta Constituição'!
EMENOA MODIFICA1IVA

TEXTO "'ODIFICAOO: ~rt. 1,34 - •• '

JUSTIFICACi"{O

A emenda objetiva esclarecer as obr!

gações da União, dos Estados, dos I-Iunicípios e das empresas conce~

sionárias de serviços públicos, relativamente ao pagamento jLldic..!.

aI do justo preço dos bens desapropriados - que deve ser justo oa-,
ra os proprietários e também para as entidades expropriantes D~

vem ser papes apenas os valores expressamente indicados pelo :tegi~

lador., como os resultantes da ccr r eção monetária, os juros morat.!i

rios, as custas processuais e os honorários advocatícios, bem como

outros ônus que venham futuramente a ser previstos, clara e e>=pre~

samente, em lei
Esclarece a emenda, também, que 05 ~

ventuais ganhos decorrentes das desapropriações não devem ser suÊ.
traldÇls, em igualdade com os demais acréscimos patrimoniais c1eco.!'.

rentes da alienação de im6veis ou de participações acionárias, à

tributação genérica do imposto de renda

JUSTIFrCAc)'ta

Para melhor s í s teme t rzacão e também para

deixar claro e expresso que as demais contribuições I que não a de

melhoria, são espécies tributáriaS e, portanto, devem se submet e r

ás reqras e princípios tributários, há que as annlul r no Sistema

Tributário e, especa rãcenente , no artigo relacionado às esoéc í e s

de tributo

EMENDA lP13182·1
\" DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

f'J PlENARIO

§ ac _ Se a lei orçamentária não tiver sido

votada até o início do exercIcfc correspondente, poderá ser in!

ciada 11 execução do projeto come no ma prov!soria, até a aprec!

ação dt!f1niE,iva pelo congresso NacionaL

Substi tuir no § 82 do artigo 134, a palavra

aprovação por apreciação

JUSTIFICACi"{O

Na forma em ql-le está redigido o § 8 Q , inte!.

preta-ae pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo CO,!!

gresso Nacional, do projeto qe LeL orçamentária, sem que o Ex~

cutivo poderá executar a sua proposta orçamentária
Assim, ceve-as ao invés de condIcIonar à aprg

vaçãc pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação, o que po~

sibilitará ao mesmo até rejeitá-lo

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO - Incisos VII e VIII do artigo 86

Suprimir os incisos VII e VIII do areJ.go 86

EMENDA lP13186:3
I:

,~.d""'/CO.'U.O/'U.OO""$~

PLENÁRIO

pr;~~;':J

fu7~~7;;;J

EMENDA SUBSTUTIVA JUSTIFICAÇÃO EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 73

o artigo 73 passa a ter a seguinte redação

Art. 73 -"As i'íreüs Metropolitanas e as Mi

crorfegiEles são criadas, modificadas ou ext1nt~s por lei ~sta
dual, ratificada pelas Câmaras Municipais dos respectivos HunícJ.

pios."

As vantagens nessa proposta não podem ser
generalizadas a todos os serviços públicos

Vantagens pecun.lárias devem ser sempre pro

postas pelo Executivo de cada esfera, pois, s6 ele tem cont'lec1me!!,

to dos valores que pode dispender
Uma regra constitucIonal de tal jaez, gené

rica, obrigaria todos os Executivos a dispêndios que, t atvez , não

possam suportar
Isso deve ser objetivo de lei ordinána em

cada esfera do Governo.

DISPOSITIVO EMENDIIOO:

ncrescente-ee um artigo na Seção I, do CapI

tulo I, do Título VII, com a seguinte redação

Compete aos Municípios instituir, como trib.!:!,

to, contribuição para garantir a execução de programas pr6prios

c.í rccnscr.í tca à vIgência do mencatc do Executivo, desde que tal
contribuição e os programas a que se destine sejam aprovados por

úoâs terços nos membros da Cámara Munlcipal.

JUSTIFICACAo

A redação ora proposta é mais objetiva por-

Existe, às vezes, a necessidade de numerário

para a execução de alguns programas próprios e específicos de d!,

terminada administração municipal, programas estes que devem
esgotar no período daquela adminj.stração.

Assim seria interessante permitir que o Mun!
cípio instituísse uma ccntr Ibuí.ção para cobrir tais despesas, ex!

glndo-se a participação da cêmara com o "quorue'' de dois terços
para que haja maior representatividade em sua aprovaçãoPLENÁRIO

DEPUTAOO AIRTON SI\NDOVAL

lP13183·9

EMENOA ADITIVA

EMENDA

er=~~~~:J

tJE!'~ãfY7JPlenário

Oeputado AIRTON SANDOVAL

tanto mais adequada.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP13179·1
['J

r.r TUfll/.u.T1.'••ç.o------~-____,

DISPOSITIVO EMENDADO' Art 22 "caput"

EMENOA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 65, § único

o § tmí.cc do art. 65 passa a ter a seguinte

redação'

§ tmí.cc - O limite da remuneração dos PrefeJ.

tos e Vereadores, será fixado na Constituição de cada Estado Fed~

rado.

JUSTIFICACAo

A remune-;arião do ~hefe do Executivo Municipal deve

vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre com a remuneração

dos Vereadores.

Modificar a redação do ar t; 22 para a segui!!.

te'

Art. 2Q - O Brasil é uma 'l:'ederação constitui

da pela união indissolúvel dos Municípios e dos Estados, adota a

forma Republicana de governo, sob o regime representativo, e tem

como" fundamentos:

,JUST:(FICAÇ1{O

O Município é uma realidade inafastável

p-'I:QjetQ ctlT"lstitucitl....al 'êr."''êr.T''l~OU ew. ~i\l'al:StlS ~ootos, Coos'êr.~J~aíldo

retnvíocncacees da cédula-mate r da federação brasileira rcoavaa

o projeto carece de maior objetividade ao não consagrar o Munici
pio como ente federado. Eis a razão da proposta supra

EMENDA 1P13187-1
êJ Deputado A~;;O)l 'sANDOVAL

.~tIO.l.""'OYlO""~'_C~ ....i~-~- -,

Pleílãrio~•

EMElilDA }rJnT1õ'Tl"'l\~IVA DO :t'l'EH :! DO PARliGRAFO 11 DO ART. 272

I - incidirá sobre a entrada, no território nacional,

de rrercadoria 'importada do exterior, inclusive quan?o

tratar de b:m destinado a consumo ou ativo fixo do estabel~

cimento importador, bem como sabre serviços prestados: no co!

terior, quando destinados a estabelecimento situado

País.
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JUSTIFICAÇÃO

rios de Fazenda e Finanças dos Estado, manifest.ado em Cane

la, no Rio Grande do Sul, através do documento "Carta de

Canela" I no qual são evidenciados os problemas que pode~ão

advir, se for reantd.da a redação constante do ProJeto.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ 61

§ 11, do mesmo artigo, que trata de extensões do campo de
incidênc18 do aluido imposto estadual

Por uma questão reoacacnef , no artigo 270. que define

a competência impositlva da União. ao excãuí.r-ee a Lnc Ldên-e ,

cfa do imposto sobre operações de crédito nessas transações,

eaa-se referência expressa ao dispositivo de artigo 272. que

prevê a incidência do ICMS
Essas proposições decorrem de exeut Ivc estudo t-ee Laza

do pelos secretáriós de Fazenda e Finanças dos Estados. do

Oistrito Fede'!a1 e dos TerritóTios consubstanciado na Carta

de Canela a mim enviada,

EMENDA ADÚIVA

Plemhio

Incluir' após o vocábulo indireta - ressalvados os cal:
•90 S de Secretário e Ministro de Estado, Presidente de Autarouias

e de Empresas ãatatars , bem como Fundações. casos em que ficarão

autonatí.cenente Lacencfadce de seus mandatos enquanto durar o Im

pedinentc ,

~--_--_---_TEXTg'.~ITI''''...ÃO_-----------,

EMEN[)(\ MODU"'IC(\1"!VA

JUSTIFICACl'l:o

DIPO$ITIVO E}IENDADO - § 311 do Art. 277

Com esta alteração vai se permitir que o

Estado possa tributar a propriedade pre~dial. desde Que a prE..

• prledade territorial correspondente tenha destinação rural A~

sim verdadeiras' mansões construídas em faiendas poderão ser tr,!,

butadas,
Por outro lado, ccnroma-ae com a alter~

ção proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na adE..

ção do critério da destinação para diferenciar a comperêncãa e~

tadual da municipal quanto à tributação da propriedade •

Hoje, B experiência tem demonstrado que

a destinação é o critério que melhor aproveita a base econômica

da propriedade, tanto para o Estado como para o Mun~c!pio, atr~

vés das alterações ocorridas quanto aos atuais fatos geradores

dos impostos sobre a propriedade.

EMENDA lP13191-0
f'l DEPUTADD AIRTDU SAUDDVAl

~-__-_-_---TUT~/l".f1".a:ÃII'_----------,

Secretã-ção ao imposto, vem ao. encontro dos anseios dos

o disposit.iVO cuja alteraçãp está sendo proposta,reg.!:!.

la o local da ocorrência do fato gerador do ICMS, matéria

que, nos demais tributos, ê versada em lei complel"entar.

A alteração porposta hão mude, o conteúdo do disposit,!

vo, definindo o campo de incidência do imposto e deixando ã

lei cOJlIplementar a matéria atinente ao aspecto sccaez ,

Além disso, vigora, há vários enoe , com reais benefI

cios para o controle da cobrança do imposto, o critério de

exira{-lo por ocasião do desembaraço aduane.iro, quando são
cobrados os impostos da competência da União. A redação pr2,

posta, suprimindo a expressão "em estâbelecirnento de Con

tribuintes", permitirá manter-se essa prática que tem pro

porcionado resultados altatt'ente posit.ivos, sem qualquer pr~

jutzo para os contribuintes.

A alt~ração proposta, além de dar maior sistemat.iza -

PLENARIO

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

JUSTIFlCAC'Ao

PlENARIO

p~CH(alo/.o~I'I:lc/.~•• o..,.,i.. ...,

EMENDA

ATtigo Emendadtl~ 288. § 111. I de PToJeto de Constituição

Fundamental ao sistema federativo, o principio que veda

aos Estados estabelecer dlfe~enç"" tributál:ia entre bens serviços,

de qualquer natureza, en razão de sua procedência ou destino, deve

vigorar em sua plenitude

Todavia. no que se refere à aplicação das alíquotas do

ICMS. se nantidas as disposições do projeto, ~m di\ler~as operações

interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e servI

ços oriundos do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora

dele Tais diferenças implicarão em sensíveis prejufaos , tanto aos

Estados e Municípios, como a fabricantes e ftrrnecedores.
Propõem-se. assim, alteração no parágrafo 9 2• reservando-o

para regular a _fi~ação das alíquotas nas operações internas. mant!

do o preceito contido origl.nalmente no Projeto. mas re~ulando-se

em dois parágrafos o problema da tributação das operações l.ntere~

taduais com mercadorias e serviços destinados a consumidor final.
de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes. seja

mantida a carga tributária apj Icévet às mt.ernas , atribu~ndo-se ao

Estado de destino a diferença entre o imposto cobrado no 'Estado de

origem e o ncrmarsence cobrável nas operações internas.
Quanto às operações com consumidores finais. não contr!

buãrrtes , mant ém-se o critério do projeto. de tributar-se exclusiv~

mente na Estado de origem. dadas as dificuldades de contTole nas

fronteiras estaduais.
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICIlS nas

transações interestaduais. atende a todos os Estados, conforme p~

de ser observado na Carta de canela. documento fruto das reflexões

de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do

Distrito Federal e dos Territórios.

Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de

agentes poliUoos das funções de agentes públicos.

JUSTIfICAÇ1\O

Emenda substitutiva do parágrafo 9º. do artigo 272 e aditiva

mesmo artigo.
Dê-se a seguinte redação ao § 9º. do artigo 272. acrescentando-se

dois parágrafos, com os nas 10 e 11 e reounerarido-se os demars ,
§ 92 _ As alíquotas internas, nas operações rerat í.vas à c~.!

uuLaçãn de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão

ser inferiores às previstas para as operações interestaduais
§ 10 _ Em relação às operações e prestações que oestrnen

bens e serviços a ccnsunnocr- final localizado em outro Estado adE..

tae-ee-ée
1 _ a alíquota interestadual, quando o destinatário for

contribuinte do imposto;
Il _ a alíquota interna, quando o destinatário não for co!!.

t:ribuinte.
§ 11 _ Na hip6tese do item I do parágrafo anterior. caberá

ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente

à diferença entre a alíquota Lrrtar na e a interestadual

EMENDA lP13196-1
f'J

c;~;~j

W7~~J

Deputado AIRTON SANDOVAL

TUTo/'''n'fl~.;:lo

nua"",".ul..i..'.u'•• ~I"'"

Plenário

Emenda IIlodificat.iva do pa1:ágrafo :'0 do .art.igo ~1(),

aditiva ao parágrafo 11 do a:ri::igo 272 e supressiva

do parágrafo 10 do artigo 272.

Dê-se.ao parágrafo 39 do artigo 27Q a red~ç:ão abaixo,

eceesceneenec-ee o seguinte item ao parágrafo 11 do artigo

272 e eliminando-se, em censequência, o it.em :r tio par~gra:fo

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso UI. Art. 257

PLENl'iRIO

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

Substitua-se as palavras "pela vaforf aaçãc

de" pelas palavras »peto bener ícac a".

10 do artigt;> 272.

incidirá sobre operações de crédito, quando relativas a cir
culação de mercadorias e a prestações de serviços realizados

para consumIdor fInal.

JUSTIFICACl\:O

Art. 272 

§ 11 - • _

Substitui'! na eedeçãc do parágrafo emendado

o inicio. ou seja. "os Estados entregarãou • por "a União an t r-e-,

gará imediatamente"

.-,
A União arrecadai depois repassa ces Esta-

dos e estes. então , irão repassar aos Munlcípios
Quando o repasse já é direto da. União ou

dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se

dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do "turlsmo"

de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União de\le:rá repassa'! di:reta e im~

diatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os

.índices a serem aplicados.

EMENDA MODIFICATIVA

JUSiIFICP.Ç1\O

JUSTIFICAC]iO

Art., 210 -.~.~ ••••••••••••

Há necessidade de compatibilizar esta d~sPE..

sição com o § 451 deste mesmo artigo, pois nele constou bene rãc i c

ao invés de valorização Deve ser mantido o termo bene r.íc ro , vez
que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao tributo. ma!!
tendo-se ainda a redação atual. que foi alterada pela Emenda Pa.§.

sos Porto

§ 39 _ O imposto de que trata o item V não incidirá sE..

bre as operações de credito a que se refere a letra "a" do
item l do parágrafo 11 do art~go 272.

=- 'ClTOIJU.ft',••;lo----------__,

EMENDA lP13193-G
I:

er=';~'~'"~

tçj~~N

99, bem como a expressão. " ••

• ", do inciso VI do art; 108.

OEPUTltOO AIRTON SANDOVAL

DEPUTADQ AIRTON SANDOVAl

OEPUTAOO AIRTON SANDOVAL

retirar o inciso XX do Art

por proposta do pt:imeiro Ministro,

Propõe-se retirar o inciso xx do art. 99 para evitar que

se consagre na nova Constituição Federal o grave erro de se defi
nh como competência da uní.ão o disciplinaMento da capacidade d-;
endividamento dos Estados e t~uniclpios

Esse poder. que hoje deveria ser da competência privativa

do Senado Federal, está sendo de fato exercido pela União. E tem,

per. esse exato motivo, submetido os Estados e Munic!pios aos maio
ree constrangimentos e dificuldades no manejo de suas finanças -

~. aliás, por essa razão que propomos seja também excluí

da a expressão" •• por proposta do primeiro Ministro" •• do te;

to do iooiso VI, do /l.rt. 10e. pois foi justamente apoiado em igual
expressão que, em 197.5. tomando por base o texto da Constituição
de 1967 Ins t akcu-ae todo o aparado limitativo ao ~ndividamento dos

Estados e Municípios, pelo Governo Federal, medrentevdectsões do

Conselho Monetário Nacional.
considerando tratar-se de competência privativa do Senado

federal. nJo faz sentido preservar no texto ao novo projeto de

constLtuação a incoerência de se restringir as declsõ~s dos SenhE..

res Senadores, à iniciativa dos Ptineiros ministros; e muito menos

contemplar em outro ltrtigo do Projeto, onde se trata das atribu~

ções do Congresso Nacional, portanto das duas Casas. poderes que

são tradicionalmeQte da competência do senado E incoerente ou,

no mínimo, extrõ'laqante.

JUSTIFrCAç~o

JUSTIFICAcl:to

rncrsc ~ Extinto o cargo ou declarada pe

lo Poder ãxecut.tvc a sua desnecessidade. o funcionário estável

ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos pcopcrc t c
nais ao tempo de serviço. -

Adite_se ao artigo 86 o seguinte inciso'

Emenda-se ao texto do projeto de Constituição aprovado pela Comi~

são de s.ts tenat Iaeçãc (JUL/87).

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 86

r:: importante a manutenção do instituto da

dlsponibllidade. a fim de que a Administração possa. livreeence,
reestruturar seus serviços sen peias de qualquer espécie.

TuTo�lllSTlf':açÃo -r-t

EMENDA AD!TIVA

PlENARIO

r.T" TCoto/'U'TII'.a;:lo ~

r.T" '4~1.. ~IIJ/~a",ul~/~<H:a"'ula ~

PlENARIO

EMENDA lP13188-0
fi

r.r_~ PU.. ~~"'I~~'"u~~/"'nD>"l'Ã~ ~

EMENDA lP13189-8
1'1

EMENDA lP13190·1
I:

PLENARIO
r.r T~.Tg/'U'T"'.a;:lo __,

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso I, do ArL 272

Exclua-se o terno final "territOl:ial 'r~

%'al" e inclua-se "predial e territorial rural".

A Emenda! proposta visa apenas a adequar redacional-

mente as disposições contidas nos p r ec.r tos emendados. sem

altera'1'-lhes o conteúdo !t que tendo sido prevista. no item

I do parágr?fo 10, do artigo 272 a base de cálculo do IeM

nas operações de crédi to direto ao consumidor, inova-se em m~

téria ccnst.I tucfcnat , regulando-se a base de cálculo ao ln
vês do objeto da tributaç~o Propõem_se. assim, em substit\.ll
çãc an citado f tem. o acréscimo de uma alInea ao item r , do

Dê-se nova redação ao item I do § 12 do art. 288

"Art. 288 - ••

5 l' -.' -.
I - Autorização de qperaçõea de crédito por antecipação

da Rece i ta que não poderão exceder a quarta parte da Receita total
estimada para a exercicio financeiro e que deverão ser liquidadas

no primeiro mês do exercício seguinte".
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J U ::; ; I r l c ,...~

o dlsposit.tvo alterado rompe uma tradição histórica nas

Consti tuições Brasileiras 'tende em vista as dificuldades finance.!..

tas vividos pelas Estados bras í l e i rcs , é insuportável a liquidação

das antecipações de receita dentro do pr6prio exerc.ícfc finance.!

rc Ressalte~se que no mês de dezembro as despesas são assoberbadas

CDm D PZltl"21'lll'e'i'Jtt:> ~'i,) ~iC~7NU t~tcet'to salá'tto. A.$~im eendc , suqere -ue

a manutenção da trodição histórica, prevendo-se a liquidação oes

entec tpações de receita na priml3iro mês do exercício subsequente

~ 'Ul0/.~,,,,,••~Jio - ----,

Emenda adí t ava aos artigos 275 e à letra...
"a" do i tem I do artigo 2~

Aer escente-ue I onde couber, no artigo 275

e na letra "a" do {tem 1 do Artigo 277 a expressnc "e os lern.tÉ.

rio·s".

JUSTIflCAÇ~

DIRCe: TUTU QUADROS

r.r----------"'''''.''''',.,.-----------,
~ I
Art. 22 - A Repúb1.lca r'eceeet ive do aras i I e ccns t i turoa .

pela associação rndaescfuve j da União Fede r a L, .
dos Estados, dos Estados Metropolita.nos e doi

Distrito Federal. I
EmeOlÍlsubsbtutiva - SubstItua_se o caput da ar t 2º de

Projeto pela. seguinte redação I
Art. 22 - A nenõbt rcs Federativa do Brasil é ccns t i t.ufna]

pela ássoc~ação~ndlssolúvelda trmãc F"ederal, dos as taocs , dos Estadcs

loIetropl)litanos e do Distrito federal -I
.JUSTIFICATIVA

Os Estados metropolitanos l Que cor respondem às regiõesl
'Cons:Ituídas .por municípios que façam parte da mesma comum cace sóci,2,.

eccncenca , ja representam uma realidade em uma Federação, devendO,po.E.1
tanto, ccmcreencê-fe pela associação indissolúve-l da trru ão , dos Esta

dos e do Distrito reoeref _ I

Art. - Os curu.c Io í.cs dos. Estados Ketl:opolitanos terã!)
a nes no grau de autonomra conferida aos oenats Munl.cípios, e ec lu íuaa
de suas e t r ibu rções as que pertencerem ao f.:stado Metropolitano, na
conroreudaoe da r espec t í.ve cons t i tu.tçãc , e, bem assim, excluídos

trl.butos ou parte deles cese r ...ados ao Estado Hetropoll.tano.

Art. _ J\ craacêc de Murucípl.05 nos Estados Metropolit.!!
nos ccececeaã as weamas e)/"l.gências pata a cr taçêc de 1:A.untctpl.OS nos

cemars Estados e ainda a de que nenhum auruc Ip íc poderá ter menos de

10% nem mais de 40% da população do Estado Metropolitano, no ano ant!
r ror ao da ccns t i turçêc desse Estado.

§ 12 - fica respea teoa , de início, a situação Jurídica
dos atuais Municípl.os que não atendam ao disposto na parte final ces-,
te: A.rtigo.

§ 2Q - Dentro do prazo de 2 anos da promulgação da Consti
tuição do Estado ae t rcoc.rt tanc , lei complementar estadual determinarâ
a subdIvisão ou incorporação dos atuais MUllicípios, de modo a adaptá
los à exigência re re r rde no parágrafo anterior,

Art. _ Os tributos, cuja institui';ão. sela da ccene.tên-

era dos Estados. do Distrito Federal ou dos Municrpio~, terão suas .!
Hquotas e forma de arrecadação fixados pela unidade interessada, seQ
do vedado à União legislar sobr~ esse assunto

er;~~;':=-J
rr;;;;~~--z;;]

py~~;':=-J

fui~~JE)

F!~~;'~

crw~~JE]

LÚCIA VÂNIA ABRÃO CeSTA

LlÍCIA VÂNIA ABRÃO CeSTA

LÚCIA VÂNIA ABRÃQ CeSTA

EMENDA MODIFICATI IA.

DISPOSITIVO EMENDADO - Art 372, item VI.

nê_se a segl..inte red;;,t;:ão ac i terr, VI. do art. 372

~~

DISPOSITIVO El-1ENDADO ARtIGO 418

DIRECE TUTU QUADROS

Emenda substitutiva - O ar t 235 do Projeto passará a te.r
a segul.nte redação,

A.rt. 235 - ~ instituidq a uerenserra Publica para a dere

sal em todas as mstênc í as , dos Jurl.dicamente carentes.

PlENJ\IlID

Todos são "juridicamente necessitados" (grifamos), inde
pendentemente de sua condição financeIra O direito, com sues regras,
visa a proteger a todos, sem distinção, em v Lr tude das necessidades
humanas

A uef'enacr ra Pública, órgão Impor tant Iss r'no , na verdade
deve zelar e velar pelos jllridicamente carentes, ou seja, por aque
les que não podem, financeiramente, arc~s ônus e encargos exi
gidos

o § 49 do Al'tigo 349 proibe exploração direta ou indireta,

por parte de errpresas e capi tais de procedência e~trangeira.$:, dos

serviços de assistência à se.úlje'no Pais, o itell' VI!I de Artigo 347,

dá. como cc.mFetência, ao Estada, o ccntrole das atividades públicas

e privadas relacionadas a ex.perimentos com sereS humanos e finalmen

te, os: itens II e VI do último artigo citado. refere-se à assistên
eia integral à saúde lnd1 ...1dl.oal e coleti ....a e ao controle de técnicas

e métodos ntci.vos à s~úde.

Estes itens citados, por si só, ccbrenl o § 2 11 de Artigo

353, razão pela Ql.oal, para uma melhor sisterratização dq ~rojeto,

sugerímcs sua supressão.

~ USTIFICACÃO

..USrIFtCACÃO

Suprima-se rio ~~ro~eto Constitucional. o § 2 11 dI;) ArtigO

353.

Suprima-se Cio ~projeto Constitucional o artigo (\18

o presente tema já. foi convenientemente ebc r-dedo no capí-
tulo da Saúde Sua inserção no cap Lcuí.o da Família, do vence e do

Idoso colide com a sistematização do projeto

JUSTIFICATIVA

~~

DISFOSITIVO EMENDADO ARTIGO 353

§ 2'

PLENÁRIO

EMENDA 1P13203-7
f:J

EMENDA lP1320S-3
['J

EMENDA lP13204-S
['J

DIRCE turu QUADROS

Partígl'afo ~nic~ _ Até que essa ConStituição esteja pro

mulgada e investidas autoddades estadual.$, vi9orarão no

ter.utério do Estado Metropolitano a Constituição e as
leis do Estado (je origem, bem como a competcncia das aut,2,

ridades deste

a. lecença de funcionamento cc c,:,tabelecl.mentos comerci_

ais, industrIaIs e de serviços,
b. impostos sobre a poluIção do ar e da agua

§ W - A participação dos Municípios dos Estados Metropo_

lHanos nos tributos arrecadados pela União ou pelos Estados poder a
ser alterada, em seu percentual, na Constituição do respectl.vo Esta
do, respeitada a parcela que couber à Unl.ão.

J'l,rt. _ Criadtl o Estado Metropolitano, será convocada ~

ma Assembléia constituinte para elabo.t"ar a sua Constituição •

Art. - As atuais RegHies Metropolitanas, assim defini_

das em lei complementar federal, poderão ser constituídas em Estados

Metropolitanos, desde que atendam à aHnea ore" do At't.

§ 52 - Os Nvrnc Ip r ns dos Estados Metropo1J.tanos não ccce-,

rêc }egl.s!ar sobre atribuições, exclusivamente metropo1.ltanas, der~_

moas na forma dos parágrafos 2º, 32 e 4º deste artigo.

Art. - A criação de Estados Metropol1tanos exige

seguintes condl.ções:

B. população mínima do conjunto de HunicIpios de 1% da p,2,
pulação do País,

b. cel'lsl.dade demografica mínima de "x" hab/km" de cada um
dos Municipios abrangidos,

mani festação favorável do eleitorado dos Murncípl.os a

brangidos, mediante plebiscitO promovl.do pela Justiça
El~itoral.

§ 49 - Outras a t r ibufçêcs poderão ser de f a.ni das como oe

a n t e r ess e metropollt:ano, na constituição de cada Estado Metropohtano

exc Ic Idas as a t r Lbur ções de ccmce têncaa do Governo da União

Art. - Aos Estados Metropolitanos cabem os tributos a~

segurados pela Const,ituiçào aos Estados e mais os seguintes

§ 62 _ A criação de Estados MetropOlitanas dependerá .de

lei complementar federal e obedecerá a todas as exigências para
çdação de novos Estados

§ 12 _ Aos Estados Metropolitanos eo r-re s pundem todos

direJ.tos e obrigações dos demais Estados, observadas as determinações

dos parágrafos seçurntee

§ }Q - ~$o atribuições exclusivamente metropolitans deve-
rãc inCluir, no nínu-o, as seguintes·

3. ccct.rc re do uso do sola,
b , controle do uso dos recursos hídricos;

c. controle do uso do ar,
d. abastecimento de água;

e. coleta e disposição final dos esgotas,
f litnpe~a publica e disposição final de r es Iduos' sólidos

9 transporte coletivo e transporte rre cacc de passageiros,
h. t rãns i to , ínc Ius rve uso das vias e termtne i s pcbl rcos ,

L normas de ed r r.reação e de locação de l.méV!HS urbanos.
sem prejuízo da Leq r s Laçân federal e,

j • .Implantação, operação e manutenção do sistema vrãr s o

metrcpot i tsno

§ 2Q - 11.$0 atribuições dos Estados Metropolitanos se acre~

cem as excjvs rvemente metropolitanas, definidas na sua Constituição

Emenda adit.lva _ Inclua no Título IV (Da organização do Es

tado) , ccmc Capitulo IV, i'e~~os ceea i s , a materia

ccnsubs t ancfaoa nos seguintes ar t rqcs a serem oportuname!!
te remunerados:

Art. - Os Estados Metroplitanos c ar r e spundam às regi-
ões constituídas por auruc íptos que façam parte da mesma ccmcmoace
aoc ro-econônrce , es s im defl.nida em lel. complementar federal

EMENDA lP13201-1
fl
[lJ

~;~~]

~J

f'C;:,~~~

fÇJ~~~

""".....,,''',. l
Emenda sup res s iva do parágrafo 3º do arti~o

"suprima-se o paljf<Jgrafo Jº do artigo 272

I

I

JUSTIFICACi10

OFPUTll.{)O liíRTOU S%OOVJll

272

o dispositivo focalizado, como está redlQl_

do, abrange a possibilidade de t.rensnussão , por herança, de J.mÓ

vers para residência do cônJuge ou dos herdeiros. sem psgaa-cnto de

imposto

la forma como a questão foi colocada, emtio-,

ra o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação ... t ranseu e

são, por mo'l:te, do úni\:o imóvel pertencente ao cbnj\Jge sobte'J:l.\re~
t.e , pl'~incl.palMente naqueles caacs.em que sua situação financeira

não lhe permita suportar o encargo da tributação, terminara por

permitir a transfer~ncia de veroacea.ras fortunas sem o pagamento

do tubuto,' uma vez que o dí spos i t rvc não llmüa a quantidade de

im6veis a serem transferidos aos neroet rcs

Do ouha parte, limitando-se a e)\clusão do IPI da base de cálculo

do !CHS ás Operações qUe destinem mercadorias à industrializaçãc ou

a cometcial!zaçdo, permitir~se-à uma perfeita equalização da carga
fiscal do lmpsoto, a nível do consumidor final, coibindo distorções

nas práticas comerciais.

Justifica_se, pois, a supressão "proposta,

tendo em vista que as legislações Jccars pcôerãc estabeiecer a

lsenç~o na transmiss~o de um únl.co im6vel residenCl.al para o con

juge sobrevivente.

Os Territ6rios tem no Fundo de f'a'l:ticipat;:ão

dos c~tados sua principal fonte da receita, conrcree ressalta,com

muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos.

secretário de Fazenda e de Fií1anças dos Esta-dos, do D:l.strito Fedo!:.

ral e dos Territórios', reunidos na cidade de canefe , no Rio Gta!!

de do Sul, nos dias 7 e 8 de agosto.
cômo se trata de UIII assunto que interessa

especif~camcnte aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territó-
rios, pois diz respeito ao rateio do fondo constituído com produ

to da receita de tributos federais, havendo consenso,entre refer..!:.

das uní oades federativas, quanto ao cr.itér~o a ser adotado, nada

mais justo do que antendê-las, alterando-se os dispositivos con.:!,

tituc~onais respectivos.

Por decisl:lo unâoime dos Secretário de Fazenda e de Finanças dos

Estados, d,9 Distrito Federal e dos Terntórios, reunidos nos dl.as 7

e 8 de 3gosto de 1987, elll Canela, no Rio Grande do Sul, conforme
constou na "Carta de Canela l1

, foi aprovada a apresentação da eMendá
acima, a qual busco, basicamente, a justiça fiscal.

De fato, a redação do projeto de Constituição permitnia a pd.tl.

ca, já a nível constitucional, de evasão tributária. Assl.m, em op!.

rações realizada.s por fabricantes dir';;!tamcnte a consumidor final,
o ICMS seria pdrcial e colocar:ia o comerciante devidamente estabe~~

cldo em desvantagens em relação a revendedores não inscritos.

JUSTIFICAC it O

PLEtlÁRIO

EMENDA lP13198·7
lil OEPurnoo AIRraN SANDOVAL

~-----." ....,!:,,,:.,,,;;:,,:,,.:,,,:.,,,:::.,======:
lil PLENARlO

EMENDA lP13199-S
r

___- u.nNu·....coç.o_

r
Dê-se nova recação ao item 11 do § 10 do prtigo 272

un _ não compreende o montante do imposto s;bre p.roctutos lnclust~l.~
lizados, quando a operllção, realizada ént:ee cont:di:lulntes e rel<1t.=.,

va a produto destinado ã lndu$trlallzação ou comerclalização, oonf,!

gure hipotese de incidência dos dois impo?tos."
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LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA

LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA

Dê-se nova redação ao artigo -475, que passa a -ser:

Capl.tão
MaJor
Ten.Cel.
Coronel
Coronel

Almirantes ,.
CMG 13 x 4 .x 10 6 · 52 x 10 6

CF 2. ,x4xl06 · 10. x 10 6

CC 22 x 6 x 106 · 132 x 10 6

CT 17 x 7 x 10 6 · 119 x 10 6

1l! T 14 x 7 x 10 6 · 98 x 10 6

2i! T O, x 7 x 10 6 · 63 x 1.06

Sargentos '.0 x 2 x 10 6 · 280 x 10 6

Praças BOO x 1. x 10 6 · 800 x 10 6

Func.Civis 140 :I: 1 x 10 140 x 10 6

1..788 x 106

Lei 6683 de 28 de ecceec de 1979

REDi~ Hl!!O;OOS
P1G\IENro Ilo'. OIFE-
~lZ

Oficial.S Gnerais Não_ Não_ Não_e <ma>é=

2! 'I'en. a Ten.cel. Não_ 'Ô?~ Não_-- Não_ -- Não_

1964 a 1967 4 x 12 x 10.000 '" 480.000
1968 a 1972 5 x 12 x 15.000 '" 900.000
1973 a 1977 5 x 12 x 24.000 "'1.440.000
1978 a 1982 5 x 12 x 30.000 =1.800.000
1983 a 1987 5 x 12 x 40.000 "2.400.000 (COrmel rece

---~-

7 .Q20.000 ••• 7 x 10 6

11. Com os nÚJ:leros de pun:l.dos forneC1dos pelo própT10 H1nistérl.o
da Marinha. teremos:

P~msDIFE-

~ ~ ~lE

OfJ.Ciais~e

ccecoets Não_ NÕo_ NÕo_

2!! Ten. a Ten.CC1. NÕo_ -- NÕo_

"""""""""- Não_ -- 1iÕo_-

Chega..aa. então, àprevisão das inden1.zações para a área

do Ministério da "arinha que adota.')s Coa0 3 x 101. auaentando.po.!:

tanto. em 501; para efeito de segurança. Hantendo-se. então. as

proporções das 1nden1zações entre os "1.n1.stérios Militares.

11011 para o H1.n1.stér1.o do Exércl.to 1 Ixl09 ..

PREVISAo PARA AS INDENIZACÕES NA ANISTIA

AlflSTIA DE ~979

2. Cons1.decall1os, a favor da segurança, que não ocorreram JIlI artes
entre 05 ceeeeecs ,

I. Os cálculos foram feitos com valores de salár1.os. e portanto
suas d1ferenças para JUL/87, 1.ncorpor~m as correções ecaeeé
mes ,

08S:- a) As. praçaa, até o posto de cabo, nâe t.averee qualquer bg,
nefl.C10;

b) ~s lII~~~t~~~o~ ~~:~~a~~~s~~a~i~er:r:~~~i': te ~~~~
do afastamento.

3. Os 620 funcionários da Petrobrás receberam 60\ de suas Lndena
zações em 1985 referente ao período de. 1979 a 1985... quando as
sinaram o contrato de trab:llf1o por d01S anos. -

4. Consideramos que 2/3 das pun1çoes ocorreram próxiao a 1964 e
as restantes apÓs 1968. Estabelecemos uma média ponderada
entre esses ãca.e periodos de cálculo. dando 230 co-a o núatero
padrão méd10 para os c~lculos dos meses.

5. Consideramos que os parlamentares e membros dos executivos cas
sados ainda ter1.a.. 24 lleses de eaeaaece para C~1r. -

6. Fora. ellipregados os ccerãcaenees de soldo do próprio Estatuto
dos Militares a partir do cálculo da inden1.zação provável de
u. of1.cial com a patente de capitão em 1964.

1. Adotamos como 800 o numero de praças a serem inden1zados.

8. O .padrão adotado - capitão em 1964 - nos dá Wll8 indenu:ação prQ

r:~:~1.~:ç~::7;~~~~O~~~t~~:~:~~ea~~~i~r::t~:sa:a~~:~:8que.. i;~
tares de oficJ..ais. Somente tenente-coronel te. 30\ menos e
coronel 40\ menos.

085: - iI) ~~ ôltéo posto de cabo. :oão t~vera. qualquer bene-- •
fJ..~10;

b) Os lD1.l:l.tares e civUl an1.stiados t.1.veram apenas o dÍ):e1to
às promoções pelo pr1.ncípio de ant:l.gu1.dade:

c) As aeae especiais de operações em zona de guerra e de
tempo de serviço. que assegurava.. promoções. não fora..
consideradas pela Adm1.n1.stração. _porque, no artigo 4!:1

da EIIIenda ccnecacueaonaa n! 26. nac constavam expl1.cita
doJ3 os critérios para as promoções;

d) Os Oficiais Generais. os Coronéis. os Sub-Of1ciais. e os
Sub-Tenentes não foram prol&Ovidos:

e) A llIaior graduação alcançada por praças na Aeronáut.1ca foi
de ll! Sargento.

ANISTIA DE 1985
Art. 4-l! da EKENDA CONSTITUCIONAL Nl! 26, de 27 de novembro de 1985

9. Oficiais Genera:l.s prat1.camente não tem 1.nden1.zaçào que altere
nosso estudo.

10. Indenização prov1Ível do -eap1tão de 1964:

r=';~;:J

rr;;;3fr]

Art. 475 - t conced;a.da anist1.a iUDpla. geral e J.rrestrita

a todos os que. no período de 2 de setembro de 1961 a 1~ de feve

re1ro de 1987. fora. ating1dos, em êeccz-rêncaa de .:>t1.vação poli

caca, por qualquer d1plollla legal. atos inst1.tucJ.onais e complemen

cexee , ou atos adm1.n1.strativos, e aos abrangidos pelo Decreto r.e
g:l.Slat1.vo ne la, de 15 de dezem.bro de 1961., que não reverteram. ao

servxço eeave, bem como aos at:l.ngidos pelo Decreto-Lei nl! 864, de

12 de setembro de 1969, considerando-se preench:l.das todas as eX1

gências das ãea.e e estatutos que regem. a carreira do seXVJ.dor pJÍ

blico civil e .ilitar, da Ad.in1stração Direta e Indireta. na

presunção de que foralll amplamente sat1.sfeitas, não prevalecendo

quea.aque'r- alegações de prescrição, decadêncae ou renúncia de dirü.

tos. sendo-lhes assegurado:

- reintegração ao serviço amvc e pr~ões da ca.;:
re1.ra. com S111lU.1tânea transferênc18, ex-ofíc1.O I à inatividade,sa!

vo os mil1.tares que deseJarelll permanecer elll at1.v1.dade. que têm e~

se d1re1to cond1ucionado à obrigação de matrícula nos Cursos prs
V1StOS para as prOMOções alcançadas:

II - prozoc;;ões a cargos, postos, graduações e efveae,
que obedecerão aos cT1térios de ant1guJ.dade. mereciaento. escolha

e em eeseeecaeenee de preter;a.ção. bem como os def1.nidos por reae

espeC1.1US relativas a zonas de guerra e tempo de serv:t1;o. respei
tadas as seeeseeeavee de caereaea de cada um ao ma1.or grau h;a.erá.!:
quico:

111 - o receb:tmento dos atrasados rplat.l.vos a 5alár.l.os •

vencamencoe , vantagens, grat:&.ficações, inden1zações. pensões e dg

mais remunerações a qualquer título. calculados mês a mês em cada

ano. a part1.r da data do afastamento do arusta.eee , em pê de 1.gua.!

dade Com qualquer dos seus pares, COlllQ se não caveeee saae afa§

t:ado do serviço ativoI com seus valores corrigidos monetar1.alllente

até a data do pagamento efetivo. os qua1.S são irredutíveis.

SUJeitos aos apostos gerais:

IY - contageJ:I do período de afastamento COIl!O tempo de

efetivo serviço prestado. para todos os ezeacos lega1.S.

g 1l!-- O d1reito de opção pela permanência em atividade

não abrange os J:I:Llitares graduadas e os promovidos aos postos de

oficial-general.

§ 2l! - F1.cam igualmente assegurados os benefícios esta~

1ec1.dos neste art1.go aos trabalhadores do setor privado, dirige!!

tes e representantes s1.ndica;a.s, quando. por eot.avce exclusivamen

te políticos, tenham aadc purlidos. de"1.tidos ou co.pel1.dos a~

afastamento das at:Lvidades remuneradas que exerC1.a•• bell coa aos

que fora. iMpedidos de exercer atividades profissionais em virt!!

de de pressões ostens1.vas ou expedientes of1.c1ais sigilosos.
fo~ de le1. Co.plementar.

§ 3!! - Os dependentes dos serv1.dores civ.l.s e mi..lJ.tares e

trabalhadores abrangl.dos por este art1go. Já falec1.dos, ou des,ª

parec:::t.doB, farão JUS às vantagens pecun1.árias da pensão especl.al

correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou graduação qUe

ter1.alll sido asseguradas a cada benefl.c:tário desta anist1.a, l.nclu

s1.ve as dl.ferenças atrasadas, até a data do falecUlento.

f 4l! - Para fins de aposentador1.a, o CônJuge e os depen

dentes do an1.stiado que v1.veram. no exíll.o, terão computado,

período de vida no exterior como tempo de serviço. comprovado

vínculo empregatício anterior.

i 5l! - Todos os que tl.veram direitos polítl.COS suspensps

pelos Atos InstitucJ..onal.s, no exercíc.l.o de .andatos elet:Lvos, co,!!

tarão para efei.to de pensão, junto aos Inst1.t:utos de Pensões das

Casas Leg:Lslativas a que pertenciam ou junto aos Institutos de

Pensões dos Estadas onde exerciam mandatos executivos, o período

compreendl.do entre a data da suspensão de direitos polít1.cos

cassação do aandato e a data de 28 de agosto de 1979. dia e. que

a Lei 6683 ext.inguiu os efeitos da ine1eg1.bilidade provocada p:!!

lo:s Atos Instituc1.onais.

§ 6!! - caberá à Un;a.ão prover os recursos financeJ.~OS n,!.

cessários à aplicação da an;a.stia de que trata o presente artigo.

f 7l! - Os beneficios a que se refere este arti.go.deverão

ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da

data da protocolo de entrad"- !lo requeraentodo anist1.ado ou de

qualquer ua dos herde:l.ros ou dependentes do anistiado falecido

ou -desaparecido.

EKENDA "ODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. -175

fl PLENAAXO

~-----_'U"''''''''~'''II:;:.'I....eOMIU:;:''

EMENDA lP13208-8 ..... ------,
1: Constituinte BRANDXO "aRTEIRO

DISPOSITIVO EMEilDADO: ARTIGO ôl!

o dispositivo de-ssa emenda é resultado do trabalho ce.scn
volvido pela comissão de Notáveis, presidida por Afonso Arinos.

O quadro urbano brasileiro apresenta-se de fonna dramática

e desorganizada.

As pesquisas realizadas pelo Ministério do ücaenvoIv írnen t o

Urbano e meio Ambiente, revela que

a) 20% a 30% da população dos grandes centros urbanos v1.

vem em favelas ou em ccr-c rçcs , não incluindo os que vegetam uee-vt xc

das pontes ou nas calçadas,

b) C aU""ento progressivo de "favela~ento" nas áreas

trais e periféricas, aproveitando-se de terre-os de posse contest~

da, ou topologicamente inconvenientes à edi:f.!.:::ação comercial _ alag~

dos, área de serVidão de oleodutos, redes de .:ransmissão de energia

elétrica etc;

c) 3aixa utilização das áreas edif:.cáveis das grandes cid~

des, Só para ilustrar, na Região Metropolitara do IUo de Janeiro 1,2

milhões de lotes vazios, representando 60% da ocupação urbana resi

dencial.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 372 - ••••••••••••

VI ~ superação das dea LguaLdades e :::!lscriminações re

g100a15, sociais, étnicas, r-eLag Loaas , sexuais

etárias e denat.s formas de discriminação.

Em síntese. Diante desses notórios :fatos é preciso que

nova Carta assegure o que o dispositivo ora errendado reza. I

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO PARÁGR"FO ÚNICO DO ARTIGO 400

A busca para eliminar qualquer desigualdade e discriminação

em nossa sociedade vem tomando gr-ar-de impulso ncs últimos cerrpe a •

principalmente ql.anto ac problema de tratamento er-t re os sexos. uma

das mais aberrantes forma ãe discriminação que afeta a convivência •

tnteecesscet ,
Tanto eese tipo de discriminação, como ta:nbél'l a questão da

marginalização em ccnsequêncla da. idade. não pedem ficar de fora do

capitulo da. Ed1..cação e Cultura, visto que. é através da EdL.cação que
todos OE setores da organização social são conduzidos pa r-e Um ape r-c

feiçcamento de, vLda dos cidadãos.

Adi te-se ao parágrafo único do artigo 400 do .4=Iwproje to

a seguinte expressão:

JUSTIFICACÃO

Estas são algumas das eVidências do cenário braslleiro

sem contar com o Sério Paradoxo - de un lado grandes áreas urbanas

desocupadas, e do outro uma imensa multidão se'll teto e amontoadas em
reduzidos espaços.

IV - pr-omover- e executar planos e pr-cgranas habitac::::-a:s'

que visem a impedir a especulação inobiliária, a pt-cr-cve r- a regular!

zação fundiária e a desapropriação das áreas urbanas ociosas, a urbl!

-iaaar- áreas ocupadas por população de baixa renda, e a apo í ar- a 1'1i

cratave p r-Lvada e das comunidades locais, a auto construção e as co

pe r-at í.vae habitacionais.

Art. 400 - •••••• ~ ••••••

Inclua-se para integrar o projeto de ccnect tutcâc o segui!!,

te item

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP13207·0
t:

EMENDA lP13206·1
ê'
f'J

Defender a CONSTITUtCX.O foi o erJ.ae

mE.VIS1o fWaK\ D.\S~ : 11 bLl.hÕeS de eruzabs e sob:e esse

valor há de 1nc1.di'r o ÜIosto de rendas Ledu~l.ndo a imortânc1.a a

apJ:oxiaadal:lente 6 bilhões de cruzados.

Todos os cassados fora- punidos por defendere. a

CONsrITUICAo contra sed.l.c1.osos. O fato de os poucos sut..etidos a

julgaaento na JUSTIÇA IIILITAR tere. s1do absolvidas nua!ll percent.a.

geltl de 99" (noventa e nove por cento).é li pt:OVIll de que todos estA.

Vali cuaprindo seu dever 1.egal. Ifingué_ foi. au~tido a Conselhos

de JUBtificação e de D18ciplJ..na porque e8telll dão direito à defesa.

que sempre COl.· negado aos casados. llIntes .esmo dos atos de cass~

ção serem consu~lJ.dos.

9.«8 x 106

rlO.OIXJ OI

x 8.D:XJ"

~ 180 ..

.230"200"

620 "
410 .. x 2«" XSO.OOO ..

!'!arlnha•••••••••••••••~ •••••••••••• ~ ••

I!:lréxcito ••• ~ •••••••••••••••••••••••••

1era>Óutlca •••••••••••••••••••••••••••

1.400 func. x 230 meses x 6.000 lle1Sal = 1.932 x lrP

400 x Ir?

= 1.116 x IrP
ecox lrfi

3.00Q x lfP

1.100 x lrP

1.100 x lr:JS

12. Tota1.S~

Ftn:.C:1vis

~

PetrciJr<1s

_""""<ares
Min.!'h..l.iares'I'Desde os gregos antigos que ANISTIA deve sign1.ficãr

.....nto de e:squec.1Zlento". na "véu li cobrir antigos ferilllentos

ou cicatr.l.zes". A adminl.stração passará a ser uma segunda e in.ª-

ceJ..tável instânc1.a para a com;:essão ou não da ANISTJ:A dada pelos

constitu1.ntes. pois apenas alegará qUe a punição não fe1. por 1112

tivo EXCLUSIVAMENTE político. o que obr1.gará ~ 1Dteressado -a ~

ter as portas do Judieiário. -para elll aÇões que -eost~ se pet:Pi;.

tuar. revolver túmulos e desenterrar antigas c1umeiras.. inveJas.

confl1.tos. acusações :se. base processual e tendo de provar. muito

dificilaente. coi:sas que !fAC ocorrera.. ja lÍa -décadas. co_ possi
veis e -até então-ocultos -acusadores e .. esmo testemmhas até já

falecidos. CertaJlente ocorrerá algo parec~do COla o eX1stente

h1.stôria nacionllll. quando. no passado, Rul. Barbosa redig.l.u sua

ANISTIA INVERSA.., IIOstrando hipÓtese de que pode se repetir agora,

de o suposto benefíc1.o aCllIblIr prejudicando aque~es'que deveriaJll

ser favorec1.dos. A titulo de esclarecimento e para ficar • re9i~

trado na história. inc:lu:L.os -IUI Justificação as razões represe!!

tadas pelos cassados. recolocando a quest;'o da anist1<l ea
devidos termos.

JUSTIFICAt'ÃO

Se se quero garantir constitt.cionalmente esta liberdade,

e isto é o que pretende o Projeto, é necessária a eX1:'inção do depó

si to de caução nos merios de comunicação.

Parágrafo único - A pt.blicação de veiCUlo !.'llpresso de

comunicação não depende de licença de autoridade ~ ~ d"!'!:clsi to

2! caução.

JUSTIFICACÃO

A manutenção do depósito de :aução nos ne.!.os de comunicl!
ção é una das :formas de limi tação <ja in!cM"ac;ãq.

A expressão "nem de depôs.\. to de caução" tem finalidade

de garantir, de assegurar a verdadeira intenção do P:"ojeto de Cons

tituição. -qual seja, a de liberdade de intornação.

A sua inclusão ao novo texto permite que não se dê 1!}.

terpretação dúbia ao artigo.

A redação do dispositivo ora emendado, no que diz roespei

to â publicação de veiculo impresso está isenta de qualquero censut":

prévla. É co~o se estivesse uma autorização para sua veiCUlação.

Esta autorização é de conteúdo, enquanto que. no caso do

depósito de caução é, simplesmente, uma forma pol1tica de -pressão

sobre a empresa.



Insatl.sfel.tos com as l.nlU'itas PunJ.cõeS. a vanda tie

polítl.ca dos sedacroscs fez aucence r a vcrecaaeee das persegu~

ções. Os cae-saôce for~tn l.mpedl.do5 de eeeec ccncwrsce pÚbll.COS ""nte

as eXl.qêncl.:Js, COllsta"te5 110S eibta,2.s, para apre'ientaçào de ::,te:,!

tados J.dpolog'lC::o<; a serem fnrnecl.dos pelo DOPS e qu e sempre lhes

eram negados. see-reêee eram exexcrdea sobre empresárl.os que empre-

gavam cassados, levando-os 11 dellll.tí-los. Levaram o eeeespere até

3:S famÍllas dos pun.xdos: COIDO eesqe eee os danos causados por ea

manha va j enae?

W§T!A. PARA TORTURADORES

50 benef1C10U 00; 1ll1.11tares que, em nome do aaet.eea

ml.ll.tar. se exarcebar;;lm na repressão. tendo todos eles pe'rmaneca-.

dos em suas Ca1::1:81.1:35, cce promoções e até condecorações, enquanto

os C1V1S e m1110tares legall.stas cassados e emsmaece cont1nuaram

a11jados de suas carxe i ras , A am.s.me de 1985, perm1t111 a eemee

gração somente dos func1onár1os C1V1S, sendo, portanto, 1ncolllp1e

ta.

U1111::"õlrõllfl as s'\nções d1sc1p11nares de fortna abus:L

va e dloSCr1mlnada contra os segment.os maloS pobres dos ~etores _1.11
earee , com o objetlvo de camuflar a mot1vação polít1ca.

Racebllllento de Relllunpracão atrasada

Certas aut.oeadedes alegam ônus para os cofres púb12

cos quando se cogita de ANISTIA m:lS, não se sens1bi11Z"l1ll cem

compra desastrada dos naV10S par-a abastecerem o terr1tór10 de

Fernando de Noronha; não se man1festam em rerlaçào à oseeecêc Pa

tríc1a do Inst1tuto aresr re i.ro de <!afé; nunca se prcncncaez-ee con-.
tra escândalos f1rlanCelros pagos pelo Tesouro xecaoeaf ,

O reasercaeent;o de remunerações <Jtrasadas é questão

de JUS'l'IQ}.. - Como- recuperar os anos erd1dos.. ceeeeãrae :J.njustamen

te ccxceeaa, pr1sões, torturas, eence tos cassados, vadas ce1fadas?

COIl1O recuperar imped1mentos comprovados de segu1relll

novas carre1ras após a cassação~ - Como rep3rar centen<ts de puni

ções apl1cadas e= acusados posteriormente: absolv1dos n<J JUST:IÇA

"ILITAR? Muito l:la1S sér1o, h1stór1co e. consequente do que d1scutir

o montante de remunerações atrasadas (d1re1to legítimo de todos os

pun1dos selll cr1me) ê a aval1ação da monstruos1dade que se abateu

sobre tlllis brasile1ros, eXJ.lados na sua própria pátr1a.

Re1ntegracão 30 Servl.co Atl.vO

O" func10nlÍr10s C1V1S anistiados forall todos reinte

grados ao servlço ativo (petrobras. Banco do Bras11. etc.) ao co:;

trár10 dos a111tares, numa deDtOnstração de que nem todos foralll i=

gual.s perante a Lei. " tradu.io das Anistias bras:J.leiras é a r eill

tegração co. retorno ao serV1ço -.t1VO de punidos que se insurgiram

contrlJ a CONSTITUIQ,K.O em v1gor (Atust1as 1930. 1934.J'lcareacanga,
Aragarças, etc.). Co. 1llU1to .. a1S razão deve a presente Anl.stia cOn

ceder reintegração ao SerVl.ço "tlVO de todos aqueles que defenderal:l

a CONSTITUICAo e as INSTITUICOES com a manutenção da d1scip11na _

H1nguêm f 01 punJ.do por sedição. MU1tO pelo contrárío.

IndHlcip11na e OUebra da Hlerargu1a

As pun1ções arb1trár1as proVOCaram a .a10r agressão

à d1SC1pll.na e hierarquia na h1stór1a das Forças Armadas. Manter

ca.o eternos punidos Of! bras11e1ros que tentaram defender a ConstA

tU1ção ê um incent10 LI" futuras "aventuras lIÜlitares" contra

ordem Legal.

A Verdade1ra Face

Poucos _ih.tares••1nor1a das F01:Ç8S Armadas. 1nsis

te. etl- dificultar a conclusiio da trans1çào delDOcrática. tentando

perpetuarelll-se, J.lcg1timaaente. Coa0 !'tutores da dellXJcrac1a·_

Arroga.-se ao direitode deterJllinar onde ~ guando

pode ou nlio haver concórcJ).a li!! democrac1a.

"O patr10tis-.o,altivez e 1ndependência dos CONST~

TU~HTES aprovariio, inevitavelaente.. iI!:I5te tão 2!lns1ada Jlni~'tie bpla.

Geral li!! Irrestrita. apagando o passado tão sOlllbrio e escrevendo o

futuro com aS letras da LlBERDADE E CONCÓORDIA.

Vale ..tambélt. reproduz1r alguns pronunC1amentos sobre

a An1stia conce('bda elD 1979:

tio Deputada. Carlos Sant·Anna (Arena-DA). na 162_ Sessão Con

Junta, em 21 de agosto- de- 1979:

"o importante é que possallOs obteer amanhã :squela 3nistia pos
sível li esta C<Js<J, da fOr1ll8 que o- Pres1dente oferece aa povô
br<JS1leiro. "as ela nao- SII!", consw.a co. o ato de allanhij,. O
que não ê oportuno hOJe poderá ser em anos ou ec meses. Co.

::~~á,:~::: ~;:t:u;a=:a:~;~~:r:~p~a~a~::~s~~~:una.. °J;1O~ll
yepyesen't.ar o que a Naçao deseja"".

,Do Deputado EtnanL Sátyra (Arena-PB) na 162- Sesl!lão. Conjunta.
_ 21 de. abril de 1979:

·Pinalmente. vale considerar que o Governo, se não faz pre_es':'
sas antec1pada5. talllbé. não destró1 a esperança de que novolS
atas poderão surgir no futuro. de ~cordo co.. estas ~s.as 105
piraçàes de conciliação- nac10nal. Vaeos:-. paU!. aguardar os
:~:i~0:O::!::lr~:e~:r~SI!/O.","Ho~I:lento. puece-;,__ que _is~

- Do senador- Pedro SÍIIOn (JlIDB-RS), na 163- Sessão Conjunta. ea 22
de agosto ~de 1919:

·Sr. Pre~ident~. essa i apena~ ~ etapa. po~~ posso- d1~er a
Vessa Excelêncfá que o "DB, o!J3.nda hoje. havera -de contínuar a
CêlIlIlpanha pela ~n1st1~ alapla, geral e 1rrestr1ta. A1nda hoje ..
Sr. Prel$-idente, derrotado o substitutlVO do "DB.. a palavra (le
orde. ê cont.1nuar. e 81ndll hoje. li noite. pelo Brasl1 inteiro,
falarmos elll anistllJ a.pla, gerllll e 1rrpstrl.ta. <

- Do Senador Teotônio V11eI3 (HDB-AL). na 163- Sessao Conjunta ...
de 22 de agosto cfe 19-79:

"Sr. Pres;J.dente. Srs.- Congressist",s,"9 Bnistlll, ;'Intes de tudo,
é \l.I:Ia dív1da da Un1~0, atr!lvês dos seus podere .. constituídos 
Executl.vo. Legislat1.vo e Judic1ár1o - 'uma div1da contrôÍ1d!! cos
a- soc1edade ~~s11e1ra.. Est'\ díVl.djl esti sendo ~oj.. cobr,d<l no

< Congresso 8:tciona1. OGoverno resolve "prespntar Ult'a propo~t.,
que na nos";a aV311ação reprpspnta 5\ do valer da divida..

_ Do Deputado Nelson ete rcbeeen (ARENA-RS). na 163- Sessão CooJu,!! .
ta, em 22 de agosto de 1979:

"E: D:l.alS, aSSUlll:uDOS ao Lado do· Presl.dente da Repúb11ca, 30 lado
do eeunente estadista Prp51dentp fl.qllelrpdo ccmpconu.sso de que
eeee é um passo. que é uma cafn1nhada, mas que outro,,; passos,o!!
tr3ls Ca1Tl3.nh3d'll5 haveremos de f'l'zer p:)ra que- nos rl'concl.liemos,
todos os br"s::c.le1ros, tenham ou nêc pz-atucadc ::'"~3am quaa.a forell1
os ceames" _ -

_ Do seeeece Paulo aeceseea (l-IDB-RS), na 163a Sessão Cen)unta,em
22 de agosto ee 1979:

"Votado ho je e pec jeeo de enaet.ae restr1t3 ou d1!l an15t1a mesqu!
nha ou da anist1il caolha ou da arusta.e paralít1ca, ho j e , aanãa
hoje. daqu1.d1relllOs ao 8raS11: a nossa v1tór1a está longe, •
emee , de ser eacenceõe , mas dias ma1S, d13S meDOS, ela V1ra
pela voz dos nceens que, no fundo das trevas, não perdendo a
Esperança. enuncaevee ao Bras1l a anist:J.31 para os br"l51le:J.ros.·

_ Do Senador Jarbas Passarinho (ARElfA-PA), na 163- Sessão Conju,!!
ta, em 22 de agosto de 1979:

"Hão deve o Governo perder-se, não deve a Haior1:l l.rrl.tar-se'
ao contiz-é r ao a nós cabe, como coube ao Presidente, o gesto

~::~~~ ~:g~~~~~0:1~:~:~áot~~~:~~~o; ~:v:;2 ;e~~~~~~v:~;to bem,

PRONUNCIAMENTOS SOBRE A ANtSTIA CONCEDIDA EM 1985

Do Deputado Ulysses GUl.marães, em enceevaeee ao Jornal do Bra
511 de 25.10.85

"N6s resgatamos um comprom::c.sso p<1rt1dário, que era a convoca
ção da Const.ltu:J.nte. Com relação à an:J.st.J.a. fo:J. fe1to o melhor
que podíalllOs e, futuramente, provavelemnte na própr1a const.a-.
cuance, a questão deverá ser eevaaca, para UII1 maior evençe'",

Do Pres1dente José Sarney, o Globo, em 24.10.85

"O acordo COfl a área m.ll1tar Já foi feito • CbJalquer Illudança
agora aexaa violar o entendiJaento".

Do Deputado Alencar Furtado, em entrevista ao Jornal do Bra
sil, no d1a 27.11.85:

.." enãetaa para ser ampla, gera~ e irrestrita tem que alcan
çar a reparação no IIÚnuao dos danos eateeaexs , )á que os da
nos mora1s e políticos são teséee peeeeneneee de dific1l rePi!
ração"-.

Do Presidente da OAB. Advogado narmenn AsS1S aeeca, em pales
tra na COlllissão ":lsta do Congre:Jso. em 13.09.85, Jernal "Fo
lha de são Paulo:

"Praticaram uma crueldade cc. muitos lJ~lltares, afastando-os
da caserna aravés de atos regulõllZlentares e não por atos de e~

ceçao" ,

- Do Jorna11sta Barbosa LlIaa SobrJ.nho, em artigo no Jornal do-
Brasil. elll 25.05.86:

"Creio que, COIQ relação a mar1nhf!iros, nem chegou a haver ani§
tl<!., para salva-los da penurJ.a a- que S1U1.tos deles foram condena
dos. O que vale dizer que cont1nuam punJ.dos, pelo fato de não te
re_ desob~dec:u]o a erdens que receberdm ce ::Jeus super~cres" h.lerar
qU1COS". -

Por esses 1II0t1VO;', espera-sq qu~ r. Assembl.eia Na

cional Constitu1nte tenha <J grandeza hi:Jtórl.ca e realize as espe

ranças do povo brasile1ro, concedendo UIIa anl..stJ.a capaz de encer

rar def1nitJ.vaDente esse trista capitulO da h:J.stória brasile1ra,

para ql.1e o País J.ngresse. no século XXI sem as cicatr1zes que hoje

d1videfll. a Ha.o;àQ_

EMENDA MODIFICATIYA

DISPOSITIVO- EHEND<\OO: artigo 97.

Art. 9-7 - A câmara f"ederal compõe-se de até -487 representa,!!

tes do povo. e-le1tos, dentre c:J.dadãos maiores de dezoito anos e no

exercí.cio dos direitos políticos, pel.o sistelll8 proporcienal,

d1reto e secreto, em cada Estado oU"Território e no DistrJ.to Fed~

ral.

JUSTIFICATIVA

Hão obstante. a existência do sistema distrital. puro ou .il!.

to.. em vários países. dellOCráticos. o siste-a- proporc:J.onal é o. úni- ~

co- capaJt de assegurar a representação. de todos Qs intereruses e de

todas epiniões.

Puma sociedade plura1.ista. .. cheia de contrastes e de 1ntere.,a
ses divergentes. econtrad:J.tórios, o sistell3 proporcional. é a único

llel.O de assegurar a representação 1Da1S ou .. enos exata do eleitora

do.

A principa1 crítica que Be fez ae siBte1la proporcional é que

ele levaria ao esfaceliUMmto el ia- prol1feraçio dos part1des. d1f.!

cuItam!o a ação doa Governos .. Alá disso.. segundo seus defensores.

no sistelDoll dletrítal haveria .iUOl" aproxisação entre- eleitos- e r,!!

presentantes e a influência do poder econôlucO- seria li.ita~.

A-crít1ca- ti-- ilOProcedentep A preliferação indiscri.inada dos

par~idOs. está vedada pelo Projeto de Conscituiçio que estabelece

requiaitos .{niaos para seu- funcionalllentop
Ao contrário do- que- se- alega. a l.n:fIuência do poder ecenô.1

co aWllentaria no siste.a- distrital. Nu. universo cais restrito to!:

na-se Ilais- fácil" a corrupção e a ceapra de consciência- e de- v.Q

tos. De outro lado. COWI iâ aSS'l.na'la:ta.a .,árias. ~stoo.io'SC)'S. o- "O'Ul

d1-strl.tal tenderia a mun.1.c1palizar a representação popula:r: na cã~

ra Federal, co. evidente prejuízo para. as inst1.t:.uições delllõcrát!

cas. os te-.a:r e as reivindicações lcca1S iriaa preponderar sobre

as grandes questões nacienais que deve. ser objf:to das decisões do

Poder LegiSlativo..

Acrescente-se- a esses argt1l!lentos a próprill experl.ência hist.Q.

r1ca do Bras11. onde o voto proporC1enal foi adotado pela Revol!!

ção- de 30 COIIO- UIl anteparo Contra as chstorções. eleitorais da Vg

lha RepÚblica ..
110 aiat~ proporci~l .. oa: eleitores votlla e.< pzIrtidos.. prg

graaas CI idéias e nio apena0.,. perBOnalidades, co.a ocorre no-~ vg

tO dbtrital. l'

Se os Partidos ainda nio cuaprd as lS\lllIe tinalidades progr.!!

aáticas. se a:J.nda nio ti. CQerência orgânica e ideológica. a eles

Assembléia'Nacional Constituinte e 137g
e

e não ao saateea proporcional deve ser debitado o eau funcioname,!!

to de nossas inst1tu1ções políticas.

Manter a tradiçãe braS11eira do voto proporCJ.onal, o ÚP1CO

capaz de assegurar a representação de todas as correntes políticas

e l.de01Óg5,cas na Câltl8ra Federa1 é condl.ção eesencaaã para o esta~

zecaerenec de uma delllOCracia partic~patl.va e pluralista.

O voto distrital, ainda que 1II1stO. leva anevãuevereenee ao

bipartidar1SlIIo de fato e em últ1ma 1nstância a d1tadura das eaao

rias.

Um claro exemplo dos per1gos do voto dl.strJ.t.<!l pode ser con;;:.

tatado pelos resultados das recentes elel.ções para a Câmara dos

Comuns(Ele~ção de 1987). O Partido tabeeat , obteve 251 dos votos

em todo o pais e só elegeu 12 representantes. Pelo aasteea propor

cacnaf faria quase 100 parlamentares.

EMENDA ADITIVA e SUPRESSIVA

Acrescentem-se ao art. 327 os § 11:1 e 2~ e suprimam-se os

artigos 328, 329. 330 e seus incisos.

§ 12 - As instituições financeiras. exceto as cooperat!

vas de crédito. serão constituídas exclusivamente sob a ferma de

Sociedade Anônllla, devendo 51S (clnquenta e UIII por cento) de SUas

ações com direito a voto serem controladas pelo Estado.

§ 22 - Lei do Sistema F'inanceiro Nac Lena.I disporá I incl,!!

aíve, sobre a nacionalização e estatizaçlIo gradual do Slstella Fina,!!

eetee,

JUSTIFICATIVA

o Siste.a fin8nceuO Nacional te. hoje uma participação

de 14:l1: (catorze por cento) no produto interno bruto. superior ~que

la do setor agrícola na econo.ia nacional. -

O crescimento dessa participação. ocorrido nos ú-ItlltOS

15 anos - de 71 para 141 - decorreu da adoçllo, pelos últ1llos gove,!.

nos. de poU:UC8S de concentração de rendas e de favorecimento

capital financeiro. e. detrimento das atividades produtivas.

U.a característica do setor financeiro é o 01lgop6110.0s

5 grandes conglo.erado5" financeiros que cresceram ~ sombra do favo

recilllento de. estímulo e proteção das autoridades econômicas do- au

tor! tar!slfto detê". mais de 70S dos depósitos e recursos do sistelSl;

financeiro no Brasil. numa clara violaçfto ao preceito constitucio

nal que proibe os monopólios e oligopólios privados. -

sucessivas fusi5es,- incorporações e liquidações extraju

dfciais puseJ:a. rbl aes pequenos bancos e aos bancos regionais. 

Os" conglellerados passaram a funcionar como drenos das

poupanças das regiões mais pebres para aplicações nas regiões mais

ricas .. contribuindo para e desnível e desequilíbrio regIonal.

Para o desenvolvi.ento do capltaUsmo no Brasil. para o

crescI.ento da produção agríCOla. industrial dos serviços. o créd!

to te. que estar nas Ilãos do Estado e n~o de 7 ra.Dias- pr!vJleg1a
das. AU porque a atividade rinancelra é capitalIslllo se. rIsco.qu;

só existe para poupadores e inVestidores. Os escândalos do Iftercado

financeiro ocorridos nos úl tilllas Bnos CO.provas a tese _ s6 perde.

os invest!doresp

O Banco Central cObte os rOllbos to. dInheiro dos cont.ri

buintes e os criminosos do colarinho branco ter.ina. as interve;
çi5es co-o credores da UnUo. -

colocar o sJsteo.a f.!nancelro sob- a controle da- Estado
(que ted SlS das açlJes) e d. sociedade. f quesU'o essenc181 para

o Brasil desenvolver suas potencialidades econõlll!cllls e criar as.
condições de progresso e belll estar socIal.

Os-atuais controladores destas- 1nsUtu1çO'es poderllo COR
Unu,ar particIpando das meSIftBs. n8 qUalidade e co. direitoS" d;

nC'"1onfstes 1I1norltát1os. r
A nac.IonaUzação dos bancos estrangeiros. cujo contr.ole

acionário passará para a união. ê funda_ental para evitar rraudes
ca.biais .. re.ess_8s c1am1esUnas d~ diyisas- e operações. les1va~ 8D

interesse nac1onal_

A constlturnte telll o dever de enfrentar COM independê!!

cla a questlla da siste_a flnanc~lro para evitar que o Bras~I ~ CO!!

tinue- sendo. na derIoiç1:l0 do hlstoriader GustBVO Barroso "uma cal!

nla de banQ.utt1ros· e que os brasileiros sejaM divididos eJQ duas C!

tegorias: os banqueiros e os- outros - COMO- afh.ou o eilpresário A!!

tania ['"r.írio de Nora!s.

'L".'''''~.''''I·Of"""~·,",,d..--__~_

EMENDA ADITIVA

~nc1ui-se COlDG. inc1so V~~ do artigo 300 o prinei~ cont:Ldo
~ no atual I 1!r do art1go 304)"'--~.M 9~ VV\C.1.40 iii.

- ' I .
VII - represSIlO ao abuso do poder eCDnô.ico. caracterizlIdo

pelo do .. ín1o dos mercados. eli.inação da concerrincia e o aw.entD
arbitrário .çSo5 lucros.

JUSTIf"ICAT'I.YA ""

Desde·a Const1tu1Ção de 1946 a repressão ao abuso do poder

econômico :figura ent.re es princípios gerais da arde. econ5aica ..
Jfão há livre- .iniciativa, nem livre concorr~êncja se prosperar

o abuso do poder eocnÔ1lico. A definição- proposta para 'abuso do P.Q

der eCenMl.CO,. que reproduz o incisb V do artigo 160 da Con5t1tu.!

ção atual'; li Jlelhor p '-
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Acreséente-se a seguinte expressão "de previdênCia" no

inciso IX do artigo 54.

É um atnlurdo constatar que 09 defensores da -livre inic:Lati.

ve'", na ceedeeâc de arde. EcOnôlDJ.ca não adait9. a 1nclusão deste

pr1m:::íp1o fwxhmental para qqe hoja livre concorrência, e ta.bé.

não 8COUaall a cr1ação de lUI Tribunal Administrativo, sela os d.§:

feitos 1.mpostos ao CADE pelo auecrãeaeaeec, para zelar pela repre§

são ao abuso do poder ecenêeacc ,

Espera-se que o Relator tenha o bola senso de acolher esta

emenda. inclusive para noIvar o princ{pl.o da aavee concorrenC1B

e eV1.tar que os congloltlerados privados e públicos, mult1nacJ.onais

ou bras11e1ros, ccneãnuee transformando a ecenceaa do BrasJ..l

111<11.9 cartelízada do BUnda.

A redação proposta não visa a resguardar, tãn-so ,
um aspecto neraecnte formal, senão mesno o transcende para

at i nq r r a sua própria essênc ra

De m.ícfo , ter-se-ia a dúvida de interpretação

conflitante cdm a alínea "b" do mesmo inciso e do mesmo arti

go Essa alínea dispensa meô rda de autorização - entio ru est.!,

tal - para a fundação de essocfações •

JUSTIFICACAO

~ Ao revés disso, a alínea "h" condrc rona a Leq r t r-,

mfdade r euresentut rve à preexistência de eutor raeçãc , e sem
explicitar a origem .e o destino do cons enc reencc , nele rerer.!,

do.

Tal dubiedade poderia ensejar antagonismo de i.!l

t e rpr e tação , que decorreria, também, da V1Sj;jO literal do te~

'o
Com a emenda sugerida, que exc Iur o vocábulo auton

zadas na alínea "h", sobressai a perspectiva de registro das

~iaç(jes, nas vias competentes, a fIrr de que seus atos repe!.

cutam no uruver so jurfdrco , sobretudo em relação a terceiros

h) as entidades asaocIat rve s , quando regularmente

reqi s t racas , possuem Leqi t umoade para representar

seus f1liados en Juízo e fora dele.

r-;:~;~

fl47'j-flt)

JUSTIFICATIVA

o tratamento a ser dispensado às inst:Ltuições financeiras

of1cia1s federais não pode, nem deve ser discri.inatório.

A redação ora proposta enseja dar condições ao Governo Fedg

ral de dispor de ma10r flex1bil1dade na alocação dos recursos des

tinados a progra.as e proJetos de õesenvoãvaeencc reg1onal, aeee

porque são raras as institu1ções que dispoem de dependências eD t.Q.

dos os pontos do t~rr1tório.

JUSTIFICATIVA

E de sppr ima r-ee o inciso V, do art 86, do Projeto, o

qual se refere, de mane r ra es t.r i ta , ao p rcv rmento de cargos e fu.!!

çães de confiança.

EMENDA SUPRESSIVA

lil PLFNARIO

EMENDA lP13216-9
l:J Coo,"'u'o'e Jose f qnãc Ic Fer r e i r a

e:ry~~""~

tS!~~fttl

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IX do artigo 54

'.I1DI'J1T'''C&Citl

EMENDA lP13212-6 '~" ---,
(:J Consti tuinte B~ANO~D MONTEIRO

l'lPLENARlO

JUSTIFICATIVA

r.r----------'...U/ ..~.II' .. &C....-- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 308

o setor de previdências é de fundallental importância na
vida eccnêaíca e social do País, devendo, pois, ficar sujeito à

fiscallzaçllo da União.

dez anos de cxcr-cfcrc na função.

Dê-se nova redação. em parte. ao 1.tem I do art.

207 (nos t r rbun.u s Reg1011<1lS Fcdc r-aas e dr-s Juf acs rcdc ra i s) , tio
Capítulo IV do J ítulo V. como segue

"Al t , 207 - ••••

"I - um qum t o dentre Advogados com mai s de dez anos de

I:HI:NDA HODIfICATlVA

e>"pcl1.ênc1.a p rorass rcnc t <.omprov.ld.l e um qum t c ue!!.

t rc membros do Mm i s têr-ac Público rcdcraI , com maas de

• 'UTOI...... " ....ç..U ---,

EMENDA lP13220-7
!:J con s t t tu m t e Jose- IgnãC1A~'D~FerreHa

A dí spçs rçãc , anse r t a no Projeto, restringe o nruv rmen

to de cargos em comissão Ou funções gratlF1cadas Torna-os privi!.
tl vos de servurotes ocupantes de cargo de carreira técnica ou pr,2

fissional, embora permita a livre ccnr rança se ela de f Lur da aut.Q.

r i cade máxima de cada órgão ou entidade em linha direta.

Em suma, apenas os orr Iqentes , no escaLãó supremo, P.Q.

oer ram recrutar, no mercado de trabalho, pessoas que não perten 

çam aos quadros públ1cos Então, notáveis t.écmcos especializados,

excelentes acmíru s t i eccres , além de indivíduos probos ficauam a

margem da v rda estatal, pelo só mot i vo de que não burocratizaram

suas experIêncres , seu destino e suas vocações, não obstante P.!:!,

dessem merecer, em prmc ípao , convocação para acompanhar, condu 

ZH e resolver situações.

Essa 'concepção inusitada, que inova a t r adrçãc do dHe.!,

to adeuní.s t.re t rvo brasileiro, que impede a Form"j;ão de equipes

competentes, que renega valores, há de ser Illdida; por supressão

do texto ccns t i tuc Icnaã , ~ Projeto

Q~;''''~

w~7MJ
.........,.U.." ....,",••O.."'lo ..,

fl PLENARIO

EMENDA lP13213-4 '"'.. ----,
f"J Constituinte BRANOJtO MONTEIRO

Dá nova redaç'll:o ao art. 308 que passa a ser: .Justlflcativa.

Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos Ilinerais

be. coec o anroveã taeentc dos potenciais de energia hidráulica d~

pende_ de autorizaçllo ou concessão federal, dadas exclusivamente

a brasileiros ou a eeoresas nacionais não podendo ser traDsf~

ridos se. prévia anuência do poder concedente.

JUSTIFICATIVA

Desde li refona constitucional de Artur Bernardes(192S),

o Brasil consagrou a nacionalizaçb de seu subsolo.

A i.portAncia estratégica dos Ilinerais é hoje reconhe
clda e. todo o lIIundo, não se justifIcando a 'liberalidade de cone;

der a eepresas estrangeiras as riquezas de nosso subsolo. -

EMENDA lP13214-2 m •• ,---_'j ~PO.T......~tJ Constituinte BRANOll:O MONTEIRO . ~ _J

tJ PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 455

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, ao artIgo 266, o inciso IV, com a s~

guinte redação:

Art 266 - E vedado à uní.ãc ,
III _ gravar os proventos da Inatividade e as pensões

concedidas a qualquer titulo

JUSTlFICAÇAO

A p roocs rçãc reitera e amplia emendas anteriores, r~

lativamente à garant1a de isenção tributáua, sobre proventos da

~natlvIdade e pensões concedIdas a qualquer titulo

Em ju!:tlficaçi:les precedentes, evIdenciou-se, de todo

e a pleno, a injustiça decorrente de ônus f1sca1.s que inc1dam s~

bre valores que compensam ou reparam o termo da atlvidade social

ob j cmva - se, com esta kmnndc , c Icançar- a mmor

pai t1.C1p3Ç50 tio ucub rcs do M1ll1sténo l'Iib Lr co e de AtIvog.Juos

t..omposl~J.O do .. J rrb uua r s, de paí~. Jc ecucs o'> n ívc r s - COIllO J:i

propusemos par-o a compos rçâc dos T'r-abunc as dos Ls t adcs ,

( v , Lracnda prêpr-in , ã parte. 30 er-t , 189).

C rc rvmdrcaçâc ant r ga , pr mcipntncntc cxtcrnadn

pelos INS11lmO~ DL ADVOGADOS de todo o paÍ!,.

Considram os"IAEs" que a ma i or 1.ntcgraç:io entre
Nag i s t radcs , srccb ros do HP c Advogados. nos Tribunais. dcaocrutr

a.u ru :JlnuJ. m.JJS a JUSti's3 b rus r Ic r ra - por <Jproxlmj-la InJ1S dos

j ur-as da cacnadcs c por fazê-la~ maas os an.sc~O$ da SOCIedade

C. também. abertura de cpcr-tumdadc para as carre!,

r-as do Nm r s ré r-í o rúbhco c dos Advogados - cs t murando-cs ao apc.!:

re í ccamcn ro nuc Icv~tl flcador da supremo elevação
oIcveçac , pelo uêr-i tc , ao a Lt rp l ano de UM lnbunal Supc r ro r ,

A proposta contem. por ISSO mesmo. foros de JU~

t1ça aoS profISSIonaIS do dIrtnto, que labutam. VIda a fora. na

defesa da socleu.l(]e c. afwnl, poderão ter o g.Jlarclão almO)3do

EMENDA lP13221·5r Coos"'u,"', Jose 19n'Cl0 rerre,..
_______ .LI~..'O'.~y,•• loI.""cow,..b

Dê-se ao art. 455 a redação que se segue: ,- •••~.~'o/ccw'n~O'"~.CUMIIS.... _

JUSTIFICATIVA

Art. 455 - Serllo ofic~alizadas as serventias do foro j!:!.

dieial e extra-judicial, e os serviços notariais dos cartórios de

registro. assi_ deferidos e. lei, respeitados os direitos de

atuais titulares.

Art. 330 - Os recursos fJ..nanceiros relativos a pJ;ogr:a.as

projetos de caráter reg10nal de responsabi11dade da Un1ão e das

entidades sob seu controle. serão depositados e_ inst1tuições fi
nanceiras oficiais federais de crédito e por e~a Bplicados.

AditE1-se ao art. 12, XV a seguinte alinea:/Jtw't~
Cf. ~ ('"uç...( e-lt'tftiII.. t::: "'- kj .... lI ..d·.l,. •
a) a sucessão de bens de estrangeiros sItuados no

Bras~l será regula~a pela le~ brasileira, em benefl

EMENDA MODIFICATIvA

EMENDA ADITIVA

O art. 17, VI, .9. passa a ter a seguinte redação:

ruw.... /cU'I •• o/ .... cow...b _

Art 17 ••• ••• ••• • •••

VI •••..•••.• •..••.••• • ••••..••••
g _ os documentos públicos sigilosos cairão no dom.!.

nio geral passados vinte anos de sua produção

Into~resses de Estado permitel'l rotular certos docume.!l
tos de "S191losos", r~cando sob a custódia das respectivas repa!,.

tições.

OesneCL'SSárlO espec~f1car fatos econôm1cos, polit1.cos,

sociais, h1StÓrlCOS e CIentífICOS, pois da enumeração estaríamos

exclUlndo uma longa gema de fatos de outra classi f1.cação e de

igual 1mportãncia.

A expressão documento público se reporta a todos

textos produzidos pelo Poder Público O prazo dado é um avanço

se levarmos em conta que, no Brasil, ha documentos centenários'

aInda indisponíveis aos pesquisadores. Excluimos os documentos'
particulares, pois a Queda deste~ é protegida pelos dueHos e

garantlas indiv1dua1s

L;'~~';~

(l/Z;";7!tJ

EMENDA MODIFICATIVA

:ifo art 17, inciso~ alinea "h" exig1ra emenda mo

dificatlva de seu enunciado, a fim de que prevaleça a seguin:
te redação·

IU'U/.~I"'tcAÇ;:O ---,

El<\ENDA ADITIVA

Art. k incluam-se os incisos ~ e g

Visa a emenda fortalecer a célula mater da nac1.onalld~

de que é o peqLeno d1strito l.nteuorano Além de estabelecer a

obrIgatOrIedade consbtuc~onal de dividIr_se o municíp.lo

distrIto de acordo com a trad1ção centenana do direito bras.!,

leno, determIna que todos os distritos seJan prOVIdos com r~

cursos orçamentarios, baseados em sua população e no que arr~

cadarem Tal determinação não se conf1l.ta com a de ~nsl1tuiçj;jo

de mecanismos que assegurem a efetiva part1cIpação das organi

zações comun1tarias no planejamento e no processo decisór10 m.!:!,

nlcipa1, reforçando-ai a nosso entender

---- .....,'"''''''~ ..----------,

x _ D1V1São de munIcípio em d1str~tos.

XI _ Orçamento muniCIpal com dIstribUIção proporclonal

de recursos aos d1.stritos, levando-se em conta

populaçao e arrecadaçao.
JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13219·3
t: Constltulnte Jose Ignãclo r-e-r-re-'-r-'----------,

r

r=';~;'~

[?!0':'"R]

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 330

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao artigo 330:

~ quase totalidade das serventias do foro judicial já

estão oficialIzadas. A nova redaclo não afeta o mérito pois a i!!
tençllo do Constituinte foi oficializar todas as serventias.

A express§o oficializar é Illais adequada do que estatl
zar. Além disso, a Asse_blé1a Nacional Constituinte nio pode sub.;

ter ao lobby dos donos de Cartório, esses autênticos marajás qu;

te. renda mensol superior a Cz$ 1,S ailhlo .. dez vezes o que ganba
o constituinte.

A 13 anos do século XXI, nlo pode B futura Constituiç§o

consagrar esse privilégio feudal dos donos de Cartório.

Os recursos dos Cartórios deve_ ser aplicados na Il\ode!.

nizaçllo da justiça e n§o ficar nas _50S destes príncipes da RepQ

bllca.

r.r_---:- .U~...ol.ow.. '.O".... ow,"'lo ..,

EMENDA lP13215-1 ..... -,
[JConstituinte BRANDIa MONTEIRO



Assembléia Nacional Constituinte e 1381

c ro do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que

lhes não seja mais favorável a lei pessoal do de cu
~ --

JUSTIFICAÇAO ____ H ..o,." .. " ..ç.o ~

necrooua imcs , no inciso relatJ.vo à segurança juridl

ca, a norma atual do ar t 153, § 33 da ccns t i tu ição vigente.

Reputamos importante tal adiçãp tendo em vista que,
à falta de norma ccns t í tucaonar própria, outro podera ser o e!:!.
tendrneo to , com g·raves prejuízos para cidadãos hra s Lf e Lros ,

lu.M.".""c.çlo ~

EMENDA ADITIVA

Seja lícita a apresentação de emendi'l ad í t rva ao inc;.

ao UI, do artigo 29, relativamente às normas de fldelldade

rfLsc r pLl na partidárias
Em decorrência do aditamento proposto, dar-se-ia

mc í sc lU a sequmte redação:

"lU - aqurs i ção de perscoa i í oade jur írn ca de dire.!,

to públlco, medi ant.e o registro dos estatutos .no Trl
bunal Superior EleLtoral\ dos que i s constem normas '

de fIdelldade e dIsciplH1a partidárias, em materias

programallcas "

EMENDA ADITIVA

D art. 127, que autoriza a rejeição de projetos de

lei, no âmbito das Comissões Técnicas, deve receber a seguinte

emenda:
Art 127 _ O projeto de lei que receber parecer con

t rãr ro , quanto ao merito, na COl'lissi1o competente;s;'

rá tido por rejeitado, salvo a interposição de r!
cursa, para o seu reexame, em Plenarlo, meoreot,e o
vota de 2/3 (d01S terças) dos menbros que in1:"e"gr-aCl_
a corü ssãc ,

JUSTIFICACAO

EMENDA SUPRESSIVA

supr íma-s e o art 418

JUSTIFICAÇ1W

A matéria _ planejamento famlliar - já está regulada,

minudentemente, no art 353, que trata do Sistema Nacrona I de Saú
g -

Desnecessario, a nosso pensar , a reiteração

JUSTIFICAÇAO

Acrescentou-se ao texto pr Inu t ívc a express'ão «en m3!

ter ias programaticas".
Não se pretende a anf i de Ladade par t i.dé r r a Nem a l!!

dlsclpllna que lhe corresponda, eventualmente ou não Mas a ob~

diênc~a servil, longe de fortalecer o grupamento po Lí t i co , insul
ta a üemccrac Ia , av r Lt.a a dlgnidade humana, submete homens e l
oe í as , ideias e ccnscrênc ras à inevitável degradação moral

r odavi e , faz-se mpresc rnd lve I a adesão mconcnc i cnef
ao programa partidário, aos compromissos solenizados pela voto e
nonraocs pelo fiel exercício do mandato e seu fui-;dàmento ideoló

gico.

Assegura-se o oi r eâto de recursc , sob ulterior di,2.

ciplina regimental, c.om r. finalidade ele ensejar a reexame da m~

tér i a , no tocante ao mér i t;o, desde que a Comissão o decida pelo

voto de dois terços de seus membros

EMENDA lP13232·1
III ücns t r tu m te Jose 19n;0" Ferre".

.---- n"o""."",,~,o

EMENDA SUPRESSIVA

---"""'"'...."".----------~

A prt.V1SdO de abuso, de como é apresentada na aI.!
"d" revela conotações mais politlcas do Que jurídicas Cel:

cela, a priori,' a llberdade de expressão, o direito de conte.!,
t ar , a prerrogativa de exercer ecí.oadama , através de palavras

e et í tudes , como fatores que se condicionam a preJulgamentos de

autoridades oarc i e ts
Qualquer abuso, em qualquer c.ircunstância, em qual

quer intensidade é punível, segundo usos e costumes, segundo a

tradição e a iei
Inconcebível, no entanto, a referência expressa

abusos, no capitulo dos ü i re r tos Coletivos de uma Constituiç'ão,

haja vista qua as reeccceeer rroeces penais e c ívf s inerentes se

encontram definidas na legislaç1io respectiva. •

EMENDA ADITIVA

JUSTlFICAÇAO

O artigo 17, do projeto, em seu rnc rsc V, refere-se

a manifestações coletivas.
Insere-se na d1.5POS1Ção acessaria de sua alínea "d"

que os abusos comet rdos sujeitam seus responsáveis às penas da

lei
De ponderar-se, então , qUf5. se torna exigível a sE.

pressão do texto espec r r.icc (alínea rr1{", do Ltes V, art. 17).

EMENDA lP13233·9
III üons t t tu tn ta Jose Inn;,,, Ferre".

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

ao art. 62, seu item IV, suprimindo-se o
.§. das palavras "leglslatlva.§." e t rccanco-se a pa1avrâ ltfisca1h.ad}2.
ras" por "controladora" (sem.§. fana l L,

A supressão dos ~ deve a adequação de con
cordêncra narl1.nal (dois adje t rvcs , no singular, ocs ter aores a u;
substantivo único, referente a ambos)

A troca de palavras, porque controladora
no caso, é mais amplo, incluindo fiscalizadora e refl~o;
esta função da CámarB M\lnic~pal

EMENDA lP13229-1
III Cons"tUlnte Juse IgneClo Fer-r-eu-e

Ir;~~';=:J

l:1Zi77if\

PLENARIO

Verifica-se que o § 22, art 29, reporta-se ao co~

ceito de partidos com ãm6~to nac ronal , em termos de percentuais

de votos apurados nas últimas eleições
Propõe-se, desse scdo , a suuresaãc do alumdo par!

gra fo segundo

EMENDA SUPRESSIVA

.
A Constituição Federal, como os demais estatutos fu,!!

oanenta i s de tOGaS os países, há que reves t i r a cer-ec terIs t rce '
de perenidade Tanto quanto possível

Por vLa de ccnsequêncra , tem-se, como elemento de

natureza t rans i t or i e , qualquer renu ssão a pleitos anter rcres ,

que determinariam os parãmetros ccnat i tuc í.cna i s

Regras ld('lltlcas ou semelhantes à estabelecida na

o.í sposIçêc , em análise, j amaa s devem integrar o corpo da Lei

Maior.
Se, porventura, a Assembléia Nacional Constituinte'

admitir a importãncia do dispositivo:' que, de consciência, não

admitimos - seria de configurar-se a hí.po tese 'de sua anse r ção

no título das m spcs í ções Transitórias

JUSTIF!CAÇAO

EMENDA lP13224-0
tJ tnns t t tumte JOse Ignác;:'·"Ferrelr8

r.,------- 'u,DI."""'.. ;AO ~

JUSTIFICATIVA

Projeto.

§ 59 - 9s partldos políticos terão acesso aos melOS

de comu~ncação soclal, em igualdade de condições,

EMENDA ADITIVA

JusrrnC,llçno

Não ha negar que, em principia, qualquer ente po..§.

sa merecer acesso aos mei os de comunicação social. De consegui!!.
te, raa-ee óbvJ.s e sl.lIpl1.sta a dispos!.ção do Projeto que defere

aos s Indaca tos igual,..acesso aos veículos de divulgação, ainda

que sob ulterior ccnro rm dace com a Ie í •

E de mister, p01S, que a complexo de informações ,

necessário à llustraçi!Oo da Cl?,letividade, receba tratamento pri
vt reçaaco , a partir mesma do ordenamento ccns t t tuc i ona.l Fazê
lo, em prol dos sindicatos, ccns t a tu I dever público relevante,
pelo imperativo de difusão plena de atos e fatos que emerqen de

categorias, prof~ssijes e at rvrdedes _ geradoras de trabalho, g~

radoras de r rqueaes , geradoras do desenvof vmentc nac Icnat -

Art 29 ••

1) os s mo í catcs terão acesso privl1egiado

melas de comunicação soc i e.l , conforme a Le r ,

o art. 29, § 511 dispõe sobre o acesso dos partidos po
Lí t accs aos melaS de comunicação soelal, conforme a )el -

A emenda adltlva, ora proposta, sugere que tal ocorra

em 19ualdade de condições, de manena que a redação adequada co!!.

slsti'na

Cabe propor emenda aditiva à alínea "1", do Inc í so

IV, art. 17, a flrn de que o texto sob exame contenha a seçuín

te redação

EMENDA lP13234-7
fl cons t i t urn te Jose Inn;o" Fero e tj a

n....."'u_,~.Ã"/.U.&U"'~,."
PLENJi.Rla

Justif~cat~va ..

:E: simples reordenarnento com observância da relvân

cia de cada matéria no contexto ~ral.

do Capít\1lo 11 do Título IV, para alínea "2" do m::smo i.cem, logo

após e em seguida ã alínea "~", reordenando es demais.

terhgaàos ccnscã tucacnatnenee nos DIREITOS E LIBERDADES rUNDAME!i

'1'11.15 desta Constituição, merecem situar-se, em posição privilegi~

dil, na orde1l1 de enumeração do elenco de cOI"petãncias da União.

Para a letra "J", de onde se ret~rarã o texto para

integrar a alínea "b", poderá ir o consta no :ProJeto. na aIrnea"J",

que é DESAPROPRIAÇÃO.

Transponha-se a alínea 2 (nacionalidade, cidadania

e naturahzação) do at em XXIII do art. 54 (competência da União) ,

11. nacionalidade, a cidadania e a naturalização. in

EMENDA HODIFICATIVA

Acrescente-se ao art 54, XXIII uma alínea entre x e

- normas gerais sobre desportos

JUSTlFICACAO

ccrriçe-ee uma cms são A matéria esta'lrF8 pr ev i s ta no
art 391, do Projeto sem coepe têoc i.e à uru ão no lugar própr!o,que

e este.

fJY~~'~':=J

t9E'yJ!tlPLENARIO

E uma medida de sistematização do texto do

Na verdade, preferível é tudo o que

relacionar com competência dos órgãos Judiciários estar incluso

no espaço próprio à disciplina do Poder acdí.c rér i o , no caso, o C3!

pítulo IX, da Titulo V

lUSTlfICATIVA

EMENDA ADIlIVA
ao art 66, seu § )11, ao qual se deve acrescer,

com o v)1Í, este item·
"-' VII

"VII- manter os serviços munrc rpa i s de trans

porte coletlvo,em regime de exploração diret.e ou indireta, bem coeo ,
com a cooperação de outros Municípios, os serviços mt.er-mumc ípat e''

Não temos duv1.da quanto a que deve ser atnbuI

ção expressaf'lente ~nserlda nas competências privativas do MunicI
pio aquelas que dizem com a transporte coletivoS em seus dominios -

No dominio intermunicipal, embora em coopera

ção de Municípios, estes é que devem regular, planejar, controlar;

explorar tais transportes, do mesmo modo

EMENDA MODIFICATIVA

:: ::~a :2~E~:~ ~x~~~8Ô~'~~~~~A::r Ed~~~~~~
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E TERRI

TORIOS), incorporando~ parágrafo s~
guinte ao § lSl do art 229, do Projeto

"

l:,-------~L.~••'"'.O"'.$.O/."••O~'''.O

r.1 1Ul0IJU."".A~h----------~

EMENDA lP1322G-G
l:I Constituinte JOsE IGNACI~ul;ERREIRA
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tJ-;~~';~

rr;;f';;JftJ

Através de emendas espect r ices , reconendou-se a s~

presaão de normas alusivas aos concursos de t í tuj.cs , Mas, e de
mister fazê-lo genericamente para afastar, en cer.mít ivo ,
possível. a concepção sutijet rva , desvirtuante e muitas
preconcebida que tem assinalado tal modalidade de concurso

Somente ~o mérito 'pelo mér r tu O mérito proclamado'
em função de provas seletivas Tão-só o mér r to, revelado pela
dedicação ao eper re rçoaeentc intelectual, demonstrará. sem qual.
quer dúvida. o resultado ideal da competição democrática. onde
inexista sequer remotamente a suspeição de dí.recrcnaaent;c , onde
inexista. o pressuposto de circunstancial favorecimento, onde
Lnex.is t a a p redeternmação de cr í t.érIcs , em favor de pessoas
ou de grupos, t atuIares de situações anteriores. nem sempre vI!!
culadas ao exercício das runcões pretendidas

suc r íerem-se do corpo do projeto as referências _ t2
das as r efer ênc Las - aos concursos de títulos para o prcvment;c

de cargos efetivos.

EMENOA SUPRESS!VA GENERICA

cr-;~~':~

["J7e7j;-7ffl

I:-;;;~;~

[lla7f:7ljJ

Em virtude da redação í.mpr ec i sa do dlSPOSltiVO. sob
exame. tornou-se necessár ra a sua reformulação

Remete-se à legislação ordinárIa a d í sc i pLí na da m~

JUSTIFICACAD

Art 255 - As Policias ürvf s são rnat i tu i ções perm~

nentes , subordinadas aos Governos dos Estados, dos
Territorlos e do Distrito Federal, nos termos da
lei que regulará supletivamente sua estrutura. sua
competência, suas funções pr event rvas , r ep ress ivas
e aux r Lí ares , bem como sua orqam zação em quadro
de car r e r ra , IncIus ive para os titulares de deleg.!
cias

______ n .. auu .. ,r,<.çie' ~

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA

ModifIque-se a redação do art 255, suprIrünoo-Jbe ,
também. o parágrafo único

EMENDA lP13238-0
[:J ConstltuHlte Jose Ign,clO Ferr-eu-a

téria

EMENDA lP13239-8
['J tuns t i tu mt e Jose l qnjic to Per-reu-a

JUSTllilCAÇAO

o art 94 se refere à pena de desu s snc , aplicável ao

servidor publico que detenha estabilidade Permite. o julgamento
admmf s t rat Ivo , segundo as regras vigentes de arbítrio.

E: apresentada, então, a seguinte emenda:

"ArL 94 - O servidor público estavel 56 perderá

cargo em VIrtude de prcceaso edeuntstrat í vc no qual

se lhe assegure enp ta defesa e apos decisão JUdlCHl

que reapreciará o ato per t mente , submetido de ofLero'",

A disposição menc rcnada no § 51!, em sua redação atual,

dr s c r Irní na par t rccs grardes e parbdos pequenos. sem perceber que

as oscilações de vontades ele i t or a i s podem reverter, em cada plel
to, as tenoênc ras populares, ate mesmo em função das mensagens p.!:!.
Lf t i cas , socI a i s e econômicas produzidas nas campanhas

Em prevalecendo o citado parágrafo, os partidos menE.

res seriam discriminados no acesso à propaganda eleitoral gratu.!.
ta, no acesso aos recursos do fundo partidário, e por quê não d.!
z ê-c La , no eventual acesso ao poder, não obstante seu ideárlo,suas

lideranças autênticas, sua comunhão .com os enseâçs coletivos, mas

inacessíveis ao eleitorado.

EMENDA MODIfiCATIVA

EMENDA lP13235-5
f:I Constltulnte Jose Iqniic tc Fer-r-et r-a

",-----------""",....,,",',

JUST IFICAçnO ~ n ..e"'1JI''''1C.çie ~ 1l..enu""",.çle

A redação do ar t 94 sugere alternativa, ora dcmnan-
te, por Isso que a perca do cargo estável dar-se-a no Projeto:

a) por sentença judicial, ou
b) nedlante processo aõsu n l s t a t Ivo ,

m.ssa forma, a Ins tãnc ra administrativa pode esgotar
se. e sem 'efeito suspensivo. ainda Que o servidor seja punico por
ato de arb Lt r Iu ,

Parece correto que a Administração declare a penalid~

de. mas é de mister ulterior sentença judicial. para reafirmar.,ou
não. a legitimidade do procediment...o. vinculfldo ao inquérito respeE.
t Ivo ,

Saliente-se, pois. que a autoridade acmí.natrat Iva ha de
submeter ao Poder Judici' ±o~ofício. todos os elementos que i!!
formaram a sua deci BO

D lP13236-3
Constituinte José IgnácIo Ferreira

r.r-----------~I...,.U'..''''Ol;le __,

.EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA ADITIVA

Com referir-se aos proventos da aposentadoria, ° ar t

89 exige a mserção de inciso, que se r r a o lI). por coadunar-se'
com a natureza da remuneração ce rtmente ,

ser-ra de acrescentar-se:

ArL 89 _ Os proventos da aposentadoria serão:

III - isentos do imposto sobre a renda

JUSTIflCAÇ~O

Os proventos .da aposentadoria. que não cor respondera s.!:.
quer às contribuições prevfdencãâr í as de toda uma vida profissio 
na L, permanecem gravados com o imposto sobre a renda.

Inadmissível a incidência tributária, com desconto na

f-ante, mês a mês, e com a necessidade de sua de.claraçã-a anual. r!
lativamente a proventos - qualquer -que seja a entidade pagadora.

A emenda, pcr tanto , busca atenuar ônus e preocupações

que sacnficam os servidores. no final da carreira que mais se !
pr-ox.ima os esforços. o zelo. em prol da causa pública.

EMENDA MDDIFICATIVA

Modifique-se a alinea "b". do § lll. do art 144. a
qual passará a ter a seguinte r-cdação:

Art. 1-44..... .••. .••....•.... .•••..... . •.••...

§ III - ...• ••• .• .....•.• .

b) _ organizar seus serviços aux Ll Lar-e s , provendo 
lhes os cargos, através de ccncursos públicos
de provas.

JtJSTlFICAÇj:l,D

Se, genericamente, os provimentos de cargos efetivos
devam ser precedidos de concursos públicos de provas. com mais
razão há de fazê-lo Q Tribunal de contas, como exemplo a reaf1:r
mação de seu elevado conceito) perante a coletividade.

O sistema do mérito é absolutamente incontestável '
quando se processa mediante concurso público de provas, sobr.etudo
na hipótese de sej.eçãc de pessoal com alto nível de especIaliza

çâo jurldlca e financeIra ••

De resto. os critérios de determinaçllo de- titulos e
sua aferição de valor demonstram acentuada subjetividade, ou
quando não, eventual direcionamento de seus res~_e;itlvos padr15el •

flpLERARIO

ü arUgo 97. do Projeto. não merece prosperar e. desse

aodo , convem suprimir a lndicaç$lo do número de representantes. '1.
xado no Projeto em 4'87.

EMENDA lP1324Q-l ,..,,' --,
l:3onstltnlnte Jose Ign,clO Ferreira J !:;]-;;;~;~

[J'''';";'7ftl
JUSTIFICACAO =------ 11.'e/~ut.. r"' ..b

JUSTIFICACj:l,O

seja de ecdt rtcarvse , nos termos Incacaccs , a redação
do § 2;. do artigo 139, conforme se propõe:

§ 211 - Se o Congresso Nacional. por sua maIoria abs~

luta. não se pronunciar. no prazo de noventa dras , s~

bre o recurso previsto no parágrafo antenor, poderá
a parte interess;:rda recorrer ao Poder Judiciário.

Um pais com elevada taxa de cr e sc rment c demografico e
seu reflexo nos cof éqros eIe i tcra rs, deverá, no méx rmo , adotar a

correlação de percentual entre a população e sua r-epresentat rvf-.

dade legislativa

tJ-~'I;'~;~

[Iu;'rflt)

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA. MODIFICATIVA

Não obstante seja de presumir-se Que o controle de
contas se faça mediante a forma de sistema. nem por isso, tod,!
v ra , caberá a premssa de insubordinação hierárquica.

Com efeito. as auditorias internas. cujos titula 

res são destgnados pela -autoridade administrativa superior, E.
b r Lqa-n.cs e a representar à chefia reeor e ra , quando e se houver
irregularidade ou abuso. Trata-se, ademais. de funçl:lo preventl
va que ensejana, desde logo I as medidas saneadoras indlspens!
ve Is , Que, por si mesmas, legitimam a existênci~ e a missão do
órgl:lo intrno de eentecre I independentemente do pressuposto de

conflito discipllnar.

Art. 146... .•. . ......•......••.......•...•...

Modiflque-se o parágrafo único, do artigo 146,

q~al terá a seguinte redação

JUSTIFICACAO

Parágrafo único _ Os responsáveis pelo controle iE!,

terno. ao tomarem conhecimento de qualquer irrê9v

landade ou abuso. devem representar à autoridade
imediatamente superror , sob pena de respQnsabiiid~

de snj Idé r ra ,

Indica-se a exclusl:lo do inciso IV. do art. 107. -em

face do principio constitucional de harmonia e Independência
dos poderes.

tIl P l E N li: n i D- ~...... ,./ce ....S1e".......U ...

EMENDA lP13244-4
l:J Co""."".te Jose Ignãcio rerrei ..

",- ••••e/.....~1"'••Çle, __

1_·....'"·,,·''"'''

O Proj eto equipara a prova de titulas com a prova s.!:.
letiva Afigura-se injusto o critério.

Demais disso, para os efeitos de ascenção há que pro!

valecer o sistema do mérito. contemplado na emenda sob duas mod~

lidades: a ded acaçãu -an trabalho e a dedicação ao estudo.
Ao contrário, a habllitação por titulo~ quando o fu!!

c í.onâr ío jã está em exercício. provoca rutura no araaí.ent;e de tr~

balhoi provoca favorecImentos pessoais; e provoca também o CO!!
fronto de órgi!los e unidaSê..s

suqere-ue , pc.rs , a redação seguinte:

Art.~ ••••••••.•••••••••

A cisão no ambiente de trabalho ocorre no mesmo grupo.
cujos membros dIsputam designações, funções. viagens. cursos, en
fim cada um visa a agregar mais registros em seus currículos. suc~
de, por seu turno, o favorecimento pessoal Quando a autoridade ad
ministrativa privilegia 'um servIdor. por mero arbItrio. em detri
menta dos demais. E, finalmente. certas unidades. -que são dotadas
de pequeno contingente de pessoal. eximem-se de indicar ou desl.jl
nar seus funcionários para quaisquer tarefas, missões extraordiná_

rias nu cursos especializados. porque todos são imprescindIveis à
consecuçl:lo de atividades. Confrontam-se os órgã~s e as unidades.

Ainda Que, e ....er1tualmente. não se configurassem tais h.!.
póteses. convém acentuar -a primazia do mérito, sistematizado na !
vali ação de desempenho) como interesse pelo trabalho, -ou na prova
intelectu-al. como Interesse pelo aper.feiçoamento.

JUSTIFICACAQ

II - o ingresso no serviço péb l rcc., sob qualquer reg..!

me, dependerá sempre de aprovação pr évra en concurso
público de provas Será assegurada a ascençac runc í c-,
nal na carre i re mecnentejn-oeoçãc , decorrente de pr2
vas J.nternas e avat ração de desempenho, com igual P!
so e realizadas em períodos alternados.

MENDA MODIFICATIVA

O item r r , do art l? refere-se ao ingresso e à asce!!

çãc dos serv.rdores públicos civis. Relativamente à investidura ,
em s Lparece correta a disposição estabel-ecida, ao passo que tal
inocorre em face da ascençãc funcional.

l:-;'~~';~

1::U;"ijW
n ....."'/n"'.,l./u.<."'.d. ~

EMENDA MODJFICATIVA

------------.t..O/.u.......\lo

Não obstante o apreço que merecem a Corte de Contas e
função instI tucional, afigura-se unilateral, e de certo modo

arbitraria a dl.sposição. inscrita no Projeto, que determina a pr~

valência de decisão sustentada pelo Tribunal de Contas. se o CO!!

gresso Nacional não se lIlanifestar. no prazo -de noventa dias

Em havendo qualquer óbice ao pronunciamento tempesti
vo do Congresso, cessaria, em princípio, a instância recursal. .A

indicação. aparentemente óbvia, induz o intereSSado a recorrer, •
sob o ânimo do ordenamento maior .e sem o domínlo do temor revere!!
eial

o artigo 97 fixa limites quantitativos para a composi
cão da Câmara federal e o f.az com número absoluto. Essa expre~

são numérica. longe de corresponder à realidade rns t í tuc í.one I , !
vldencia uma postura est ét aca e sem ressonância na- CQns~ittJição.

resse tvecâ a tupc tese de seu deslocamento para o titulo das Di~

posições Transitórias

['J PLERARIO

EMENDA lP13?37-1 ....., _
üons t í tu intu José J njic to Fel rei re



AssembléiaNácionalConstituinte e 1383

r-;;;~;=:J
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Justlf1cativa

Objetiva a presente tmcndn. prccrpuaaente , elevar

a pa.rtIc1pação de membros do MIDlsténo Püblic~ C' rntegrantcs da
cIasse dos Advogados _ na compoS1ção dos TIUBUNl\IS Dt JUSTIÇA Es-
tuduc rs e do D1stTl.tD- F'tnI'Cfãí. .'

Essa aeror particlpação dos Advogaóos, no Lado do 1-hnls

téno Público, em igualdade de pe r-centuar s , na rormação dos Tnb!!

nars em g.eral, é reivindIcação antiga da categoraa proflssionaI ;
que, segundo. o leg1sl:ação em ~Jgor c é mesmo trauJç:io nos pol!sas 2
c r dcn t afs , dcmocrjit r cos •• são auxa Lrurea csscncruf s do Poder Judr-

• clâ-no por- serv í rca de PON.1L entre os aspirações da soclc.dadc
a, representação forma4 do Poder.

A prcpcs rçêc tem. sido, também, objeto de conslue~ações

dos INSTITUTOS Uh. l\UVOGAnoS. ~ de t.odo o 81"aS1l e, Tecen"te\UQnte. em
reun.lão holvt:do em Vltêrra (1.5). alguns PreSIdentes de tnst1tutos a.!!
vogaram .I amph:lção do..pcrccntua1 fTdClon:íno Ilo partlC1(I.:l.Ç:io dos

. causídICOS na.íorm:Jção dos 1ribllnals, -lnllependentcmentc de também
h:Jvcr mil1~r p.:l.rtlc:tpaç3o de membros do 1oIP.,

COllSJÚOrOm os "IAl:s" que haverla', .ISS1m. umõl I.anstante

oX1genaçao nas funções e p-rocedlmentos judlc13nos. dos Tribunais.

fruto da interpenetração das expenêncins funcloneJls dos ~lag1S 
trados, em suas profícuas. carreiras nas divcrs:ls Com:lrcns de cada

hstado. com 3 Vl vencia demor:Jda do'7 Advogados no seu dla-a-dia em
postulações de dlreJt.os. na vJ..da dos conílltos e no desenvolver dos
Julgados .. ora íavorãvelS ora contrâuos às teses por esses profIs

SJon.lJS p3tlo~11t.ldJs.

Essa lDaior paTtl.cipação dos Advogados. c óos mcmbros do
P.IP~ na compoS1ç:io dos TTlbunnis~ serJ.3 o melhor 1ndicat1vo d:J demo
cra-tl zilção do Poder Juul.c:liír:lo .. qu~ ma1S próXImo ainda -íicona da

socí_edaúe C1V11 :i (IUJl t.em a eJcyad:J mIssão de dlStnbu1T JustiÇ".I.

Lm c2~sequênCIa l1est;a neva redação do "caput.",

deve ser acrcs c rdc um parágrafo 110 art. 189 • nunc rudc pnmei-
1'0 purfig rafc , pass ando -5 Iim cc a 2"', como segue

"I I'" - As mdacaçêcs dos candrdat cs- será íormahzada pe~
r an tc o respedtavc Tr1bunn1 cm t rs t a .scxtupfa , or

gJnl Z"lua pe las cnt r dudes de representação das respcct r 

vas- classes •

o texto ora proposta supre as duas lacunas. es tubc Ic 

conde que o prazo da 10 di as se contará DA DATA EM Que DLVA TOMAR

I'O~SL lB 19 e 2'" do ur-t , 154). e que a COUlU1UC:1l;30 ée~ ( e

não s mpfesaente "motivo" ) de força maa c r se ía.rá ao Congresso N,:!

cacneI - que. no duer do "caput" do art. ISS, estàrâ reunido pn-'

ra a posse do Presa dente da Repúbhca.

Com a redação ac rma proposta ou outra que Tor de se
melhor expressão legal, • deve ser co rra gadc o texto do S Iiru co ,

do Prcje.to , para cv i t arem-ae diiv rdas ou questões futuras ,

- o momento d.l contagem do pr:lZO de dez dras ,
- a que I órgão dcvcrf ser ccraun i cuda a força ea ror- ampcd r t ava tia

posse.

Ll>Il:NDA lo20DlTICATlVA

"Art. 189 - A ccmpcsaçâc dos 'rrabunaas de .rust rçn dos tst!,
dos e do Uistnto Federal se far5, além dos Juízes toga 

dos, por um quinto de membros da Mm i s tê r-rc i'úbhco e
um qumt e de Advogados. todos de notóno saber jurfdr cc
c rcput aç âc a Labada , com ma.is de Ul"Z an os de cu r r-er ru ou

de eXperÚ!I1C1a prcfa ssacnat ccaprovada, "

"5 2'" - ( redaçno do Projeto

Jrâ-sc nova redação. pnrca at , ao texto do art rgo

189 ("caput"), que drspôe sobre a compos rçãc dos 'rrabunms de Jus

tIç:eJ dos Iis t ados e do Ius t ra tc Federal - do Capítulo IV (DO JUlH:

CIÃIUO L, do Título V. como segue :' -

___ lIJfO'.....''' ..r.çlio------------,

EMENDA 1P13252-5
(l ücns t ttu tnte José Jqnãc tc- Ferre",

tJ-;r;~';---)

tJJ;;"~-;m

r-';;;;;=:J
(l~-;";~-';jl

CMCNUA AIHTIVA

-- •••••_'t..~ln.~II.... ~....i~ _

l\crt!"sI..ontt!"·se mais um )Jnr.ígr.lfo { o 49} no art.lJ.~o

1 '8 ( q: tr.:l.tn dn :!çiio do~ Tnbun:;lI de Lon"tas da U~150). d~ Cnpítul0
j do Título V ('O\1JO segue

"p.1T:igr:aIo 4~ - A Ieí estubelecern os proC'edlllltmtos ..I

~ JUsTIFICATIVA

A proposta e de mera correção do texto,. que. por

ollllssão madver-t tde , de txcu de completar a frase, gramatlcalmente.

tcrmlllolçÕeS de qualqucr d:JS Cssns do Congresso NolC10

unI ou dn Comlssão 1-11st..l Permanente ...

serem ndotndos pelo Tribun:!l de Contas, no cumpnmen

to Jo dIsposto no 'icaput" des"tc. 3rtlgo, quanto às de·

------- ''''~/.V~,,,,..tl,~ -- _

EMEIIOA MODIFICATIVA

•• 'U.~/..... "''''.tlio---._----_---

Acrescente-se uma palavra, apenas, no texto do
art.) 147 (que trata- do parecer prêvtc do Tribunal de Contas sobre as

contas do lQ" Min1Stro). úo Cap'1tu10 I do T~tu10 V. como segue:

"Art. 141 - O Tr tbuna I de Contas aarã parecer
'P'revlo. em. sessenta e re s , sobre as. contas que o Prfme-1ro-MinlStro lli
deverã encaminhar: ••• etc ...

(subl1nhamo-s o pronome .!..!!.!. que acrescemos)

A palavra ~, constante do texto do Pr-oaetc no
§ 29 do art. 154 não estã corretamente ep'l tcade al t , e. amda , fi de sne
cessãria E!" tnpr-ãpr-i a , -

ss es t a r i a apro-p-rn-Ôali\el'lte apllca~a a palavra

~. naquele dlSPOSlt1VO. se em lugar de DIA es t tves s e DATA. o que
não fi o caso.

EHENDA MODIFICATIVA

Modlflque~se a redação, em parte. do § 29 do art.
154 (que trata do termino do exer-c Ic to ao Pr-estdente da Repübllca) do
Cap'i'tulo 11 do Tl tul c V. como segue:

"Art. 154 - ~ ••••••••••••••••••••••••••

"§ 29 _ O pr-es tdente de-tx a rji o exerc'lc rc de suas

funções. lllip-rorrogavelmente, no d1a em que tera'ma e O seu •••
••••••••••• ~. •••• ••••• •• etc. • ••••••••••••••••••••

(subl1nhamos a aprte que alteramos)

JUSTIFICATIVA

Basta. P01S. dr zer- que o Pres tdente de rxa r-ã

cargo rm DIA do têrm.nc do seu mandato.

PPlEH~RJO

EMENDA 1P13249-5
prCO",TlrUi:ITEJO-SE-;'"At'o-r[;~~·;~---·---- --._-J [r';';;;";--·-j

li! rLI:uAR-'O------·u".''''''ev..'' .. o/cua ...,....o------. """"- -~-J l:J7;;";-;~J

JUSTIFICACAO

Pretende a emenda supressiva excluIr a competência
da Câmara federal para recomendar, por intermédio do Primeiro _

Hin.lstro, o afastamento de detentor de cargo ou função de coof.!.
ança no -Coverno federal, inclusive na Administração indireta.

r em-se por inconveniente essa recceenoeçac explici

tada na lei Haior, vIola o princípio constitucional de harmcru a

e independência dos poderes, tanto mais que, se se invertesse a
hipótese, seria de admj t Lrvse regra formal de competêncria do P.2
der Executivo, .capaz de recomendar o afastamento de servidores'

comIssionados do Poder LegiSlativo.

Art 118 ••
§ li" • ••••• • ••••

e) d.i r e Lt cs e garantias, indlvldua~s ou colelivos,s.f!.

ciais ou políticos

Exclua-se do inciso v, do artigo 138, B expressão

"medlante convênio" .. iI: fim de que prevaleça a seguInte redaf;:!.o:

EMENDA ADITIVA

JUSTIflCACAO

v _ a fiscalização da aplicâção de quaisquer recur

sos, repassªdos pela UnIào a Estados, Distrito Fe~

ral e I>tunicipios

JUSTlfICACM

Dentre as funções do Congresso Nacional sobressaI a
de flscalizaçi:lo- da aplicação de recursos financeIros, repassa 

dos peh União

ti disposição, aludida no Projeto, concerne a recu!

sos transferidos, mediante convênios, e portanto ê restrItiva
Limita-se a uma forma especifica de repasse, embora sejam múl
tiplas as suas modalldades-, inclusive por transferência direta.

Art. 138.. ••• ..... ••••••.... .:. ...••••••

Ádite-se à alínea "e" ~ do § 40, do art. 118, dispas!

ção mais abrangente, na preservação de direitos, com a seguinte

seoeçao,

EMENDA. MODIFICATIVA

Consoante a regra estabelecida no projeto, em sua .!!.
linea "ev, não será objeto de deliberação a proposta de emenda

tendente a abolir dIreitos e garantias individuais.

Ver ~ fica-se, no entanto" que o Titulo lI, em 'lar los

capítulos, disciplina e tipifica outros dí r eftcs , capazes de

transcender a possíveis acepções individuais, como os di reLtcs

sociais, 05 dh:eHos c·oletivos, os dIreHos politlcos

r ea-ee necessária a perenidade das conquistas d fer!
das à pessoa numana, como ente singular, e à pessoa humana que,

por igual, é'Indivisível no contexto pluralista

i ,

EMENDA 1P13245·2r Cons','u'"te Jose l qufic to I'e rr-e n-a

tJ P L t N 1t R I o 'LUd"'lCeM'lIlo"u.ceM'ul~

"' "UO"~I""Ut1b__

",-------_. __....~"~I"...~t~~ .,

EMENDA 1P13246-1r ücns t {tu lu t e Jose IgnóclD per-r-etr-e

EMENDA 1P13247·9
ITI-CO,;;TIT;;;;;E-~O'C-;-cllnc'O-~";~·;,:r.------------) r-..';';;;';_.J
l~ l'l(tlAI~10----' -- ~u ...... ", ......d.I."""·""'~" ·__n -. -, -, {:J /z-;"~ I YI J

- -----__•__-:---'U'~I""U""'~lh _

EMENDA MODIFIC.ATIVA

oê-se nova redação a. parte do art. 193 {que tra

ta da lmplantaç.ão ce .ro.lZados Especais}. do- Capitulo IV (DO JUDICIl\
RfO) do Titulo V,' como segue. -

~.Art. 193 - ,Os Estados' cnarão e l-nstala-rão Jui.

~ados Espet.l~'1s. c.ompostos por Ju'her. tOgad~S,. por ,M-v'Ogados lmhcados

Pll'las SeCCl-onalS_ da Ordem dos Advogados do Brasn, e- por pesstras lc.l~

-gas, competentes para, o.Ju-lganento e a ex~cut'ãp de causaSC:lyeis e crf
1I11nais mediante ntos sumanss;mas e pro~e-dllnentos slmpllfltados e eco
nôm:lE:os.-'" -

'Consoonte prollost:J de suprcss:io <los §lj I'" c 2'" tJos

:ll'ts. 13!tc 14U c~.llo. S .úITit.o do .Jrt. 14l( v. LmcnllJ j, parte). tul'

matéria n50 dcvcrÍlJ constar de texto constltuC10n:l1. pl?r sc tra~tar

de norm.:l.s Ile procc-dllllcntos oomlnlstrat1vos Ilo rnbunal de Contas.

Ao contr5no, t.JJS vrocctUmcntos dcveDl ser 're~ul1!.

dos em le1 o-rdJn5"na - por que estabelecem relaclonalllt!"nto entre

o TnDunal ~d~ Ctlllta.;','as C;sas do- Legislativo e ti: COIDlssão HJsta Pc!

m::mcnte. do- Congresso.

/i.ssJm, propõe-se o 49 p..lr:igl.l-fo aClUld. 010 alt 138..

par3" remeter ã 101 ord.lniítla a narmatlZação de td1 rc-lacionamento.

h1-ILNDl\ 1oI0nJFICAflVJ\

___.....,.~....,..~1.----.,..-_,__~ _
[MCNllA r.IDDIrlCAT1VA

Modifl.que-se a redalsão .. 0111 parte. do texto da

alínea "d" do ltem IV, do 3rt. lZ .. do Capítulo I do- Título Ir •

tlue trntn d..r ]JvrC" lll:Jnifc5tolÇ:io do pcnsamc:nto. como segue'

"tI) é õ1sscnurdd:l a livre m"lnfIcstm;in lndl:vJllu"l-l de pens=.

_1lIt'lltO-, <lc-prll1Líllíos ••.• : ... etv. •• ", • .. • ... •

_ e'\C'l11illos dest.l prote~i.o o :lIlOnilUltO' e 0::0 m111lfesta:

.... ii~:.. tflle .1lh.JtCIll::.·I ••••••••••et\: ••• ll.lturLZ I."

JustJfJC"ltiva.

ObJettVa esta proposta de Emenda ao "caput" do
art. 19'3 alcançar 51multaneamente. tres melhonas no- texto:

..... c:' ~ ,. lncltnr expressamente o-s Advoga.do-s na compO~l-

ção .dos JuJ;ªlQS E~peC1il.ls... como J1IelU~rOS Julgadores,"

• estabelecer que a 1mhcacão desses. membros ca:'

berã às SeCC10nalS da OAU; "'

_ e. por f1~ .. completa-r o texto· que oente a

FINAUDAOE dos JUlZados Espec1álS, a qual. segundo entendemos, e pro

porcionar JUSTlCA RAPIO/I:.. CO'I S~lIPl1CIDAOE ~. ECOKOM.1A DE CUSTOS _ ~o

contrãrlo. os Junados ESpeC1il1S não ter1ilm JuStlfl-ea~iva para
criação. -

Com a nova -forljla de expressão do preceito esta rã

a Constit~i-nte atendendo ...... ;m-" ifsp)'ração da sociedade nacl0nal '

, l>lod1.flllue-se o preceito do p~rãgI'aIo únlco do- art. 155
{ 'tue tr~.tn ua J1psse do- PresIdcntcd; Repüb-lJC~ 110 p,razo de dez d1-.
as. salvo }llotJVO tlc .(or\.a hl.l.ior ). do Cnp!tulo- lJ tio J ítulo V, COIIIO

segue. .

-~-' ( ~d -únlco'p..ls';;2:r:i~--a tcr',est"'..1 TedlJção')- ~ ~ ~ -:- ~,,.. .... _

lOS únlco' - Se~o )IrCS.ld~nte, clccorridos dez dIas da d.:l.t.l· prc-

'VJc;t.l nos p.:l.r<ÍgraIos }.9 c '2'" 110 art. 154. n30 t~l

ver tom.ulo ÍlOss-e' e não. houver alegado. no Congresso Na~lonaI.

raz:io de f01Ç.l Inalar, o cargo será. declarado vago pelo Tnbu
IlJl ~~perJ~1 I:lci~pral. ,;' - -

Jll"tiflcatlVa~ •

o lc-'tlo do ~ ú,uco do .Irt. ~155, l..omo--est:i no l'loJeto'.
. de~xa omissos, dOls pontos l.mportantc~

(t1:.JlIsuev-cr no texto d ser dnhlogrJfudo ': JU~

tlücativa cs.crit<l 11:J outr.l [mcmtJa_ que ílCOll aí congcladõl - ad:J!!.

tantJo-~,:J. cstol 11r01'0stol ): e....-

~A_1!)13?54-1 __ ......:. ---=--<-.----..:~.--:..-=-._-) r-r-".....··::..j
I: Const'ltulIlle Jo~ê Lg1l5f.l0 FerreHa í rUDB

fC~~E-~ -" -------} tJN;'~vtJ

r
L1-II:NUA S~I;::~~~~':~'~, l
Supnm:J-se o texto doi alínea "n" do ltem IV do

3rt. 17. do c'IPrtuIo~do Título 11. que trata da-PDrtlc~paçiio em

org.lo<;./elltJd..luc" pllblJI.·ao; d..ls p:Jrtes usu:ír.las •
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO :356

Acrescente-se ao Artigo :356, do projeto de consti
tuição, o seguinte Parágrafo \Jnico:

Parágrafo üní.cc - Nenhuma contnbui9ão, impostos,
Inclusive o de renda ou extraordinários, incidirão sobre os pro
ventos dos aposentados ou pensionistas.

rr;;~"'~

&i'~;;z;;JPLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP13261-4
f'l CONSTITUINTE CLAUDIO AVILA

de outro lado os fluxos mgratórios, a desaqreqaçêo socIal e·ecE.

nômca das famIlias, a mc i dêncfe de ócio, miséria e delitos

Quando não, os menores se dedicam a atividades inexpressivas, a

exemplo das exercroas em e~tacionamentos de veículos A soe i.eda-.

de, por sua coov ívêncra , estimula a obtenção do lucro fácll,a l.!!

sens rbf Lí.dade para conhecer e edm t Ir os valores de produção, 12

-bcr continuo e às vezes mais árduo

Em face da prcxrmtdeôe com as causas e os efeitos eme.!:.

gentes, poderá o «corcrprc, com ajuda do Estado e da uru ão , dir.!:.

cionar esses menores para a educação e para o trabalho, em suas
concepções mais úte i s à coletividade, resguardada a competência'

paralela Que de f'Lu.l da alfabetização e do ensino do pr rme i rn

qr au ,

o texto da alínea ".!,!." é 'repe t r çiio do que está

mars amplamente c com ab rongêncaa , daspos tc nu alínea "=." do Item

VII (7"'). do mesmo ar t rgo 17 - onde se prevê J co-parucJ.pação p~

rtt:iIJa ou 19U.lllt.írt.l tio todos os rutcrcss ados em so r vr ços públI

cos , dr rb tumen rc prestados ou por VIa de ccnccss ão etc.

JustlflC.:ltl va

EMENDA lP13255-0
rcoNsTiTü«ITEJÕSE iGilAclõFERRE~'AA--------- ---I [:J --';~~;---I

p.%'LENARI O --,--- .".,-"••,-.. ".~••_,~~----'-----, ~t:';'i-;,-/l

t ----- ------TtI'O,.U''''",.~.O

EMENDA MODIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Dê~5e ao parãgrafo único do art

El-1ENDA MODIFICATIVA

Sugere-se emenda modificativa do § 22, art. 69, do pr.Q.

jeto, visando a adequá-lo à reali.dade pcf Lt rca do Distrito Fed~

ral, no tocante à composição numérica de sua cãmare Legislativa

fT!Fc·-----"]
PLENÁRIO DA ASS'~;;~~~ciÃ.. ~~·ciõ~A~'-CO-N-S-TI-T-UI-N-T-E--~I ~§urôiY1

Ao se chegar no final de uma longa jornada de tra

balho árduo, após tanto contribuIr com toda carga tributária que

onera seu salário, no momento de poder usufruir de uma aposentado

ria justa e merecida, o trabalhador deve estar anistiado de Qual- ..
quer espécie de contribuição.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se nas Disposições Transitórias, do proje
to de constituição, o seguinte artIgo) 5-t-\& CoaV\.k. -

EMENDA lP13262·2
(!J CONSTITUINTE CLAUDIO ,i~ILA

Emb ora aeja JU$to e adequado, atualmente, transfe

r~r competências básicas para os Munic!Pios, no que tange ã rel1l.v!

são de seu terrl.tórl.o,é conveniente que haj a normas fundamentais na

Constituição de cada Estado - em preservação de convenJ.~ncl.as e pe

culiaridades fiseo-geográfl.cas e econômicas de cada região b rasi-

Justificativa.

(mal.úsculas nossas, para ãe:;;ta9ue do acréscimol

"III - criar.. organizar e supr~mir Distritos,-NOS TERt·IOS DA

CONSTITUIÇÃÕ ESTJl.DUAL e"

EHENDA MODIFICATIVA/ ADITIVA

Acrescente-se ao final do texto do a.tem III do art.

66 (que trata da competência pr~vativa dos Municípios), o segUinte:

r.;-----------tCnc/lunlr"'.ç.c' ~em seu nane e

JUSTlTICATlVA

uNltO

,/- Todo poder emana do povo,
com a sua participação ê exerctdo,

\ A redãção proposta visa a salientar os aspectos I
da democracia representativa c da par-t l cl patlva , que se complementam, sendo ~IS a I
daquada ao modelo constitucional do ProJetn -I

EMENDA lP13256-8
I'l ConstH"inte Jose I,n;ClO rer-r-en-e

tJ P l-E N li: fi I o .~c"""/co."..&.I'Ult••'"''

EMENDA ADITIVA

1-

1

l-
I

j

rr;~~;~~;J

&i;·i.~~~

JUSTIfICATIVA

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

"Norma a ser postulada através dp Ltl Ordiná -

ria

Suprima-se o ArUgo 485 e seu parágrafo único

do Projeto de Constituiçlo.

~ENDA StJBSTXTUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO; inciso V do artigo 328.

O dispositivo proposto segue a tradIção de nessas

constituições republicanas, desde a época .eM que foI lnstituida a

estabilidade no serviço público, .além de atender os reclames de

todas as categorIas de servidores públicos federais estaduais
aunic1paS.s.

Art _ São estáveis os atueis servidores

públicos, sob qualquer regime, que, a data da promulgação desta

Constituição contem pelo menos três anos de serviço público.

JUSTIFICATIVA

J?1ENDA lP13264-9 ~"--------',R-
P
•
O
••

T
••• -----,

[J Constituinte BRANOXO MONTEIRO . C ~J

.EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13263·1
{'J CONSTITUINTE NA?HTALI ALVES OE- SOUZA

rr;:;~'''----"]

tSI"~;a;]

EMENDA ADITIVA .

Inclua--se no ~rt ', ~08. do Projeto de .constltulç:lo o

se~ui~te i~ncIso;

,Art: 408 ••••• ~ •• : ••••••••••: •••••••••••••••

XII -- prnmover o reflorestamento das áreas situadas
nas cabeceiras ou nas margens de rios. riachos. reg~

tos, cõrreqos , lagos ou cuatequer cursos ou exte!l

sões de 'água.

JUSTIfICACAO

leira.

o desea taeento indiscriminado já fez desaparecer mu.!.

- tos a-Ios e continua agredIndo a naturez~,- em todo o nosso país.

Os estüdos especIalizados demonstram que, .rtent ro de breves anos,
as populações urbanas terão na falta d'água, certeaente , a sua

grande caãamí ôade As cidades crescem e os mananciaIs diminuem,

- nermanentemente ,
As árvores nas margens dos rios - e só elas - pôdem

segurar o solo e controlar a água das chuvas. -Só assim os cursos

, d'água se manterão límpidos e despoluldos, assequrando , dessa

- forma, a eanutenção da vida e seu natural processo de reprodução.

• Com a mata a água fica retida no solo; recon~Ütui 

se -c lençol freático, que abastece os rios e ori~j.Qa outras na.!

centes As ãrvores , em espécies diversificadas, atraen pássaros'

e insetos, Que vão exerce.r..-~l\0ffãõ'e pape~ na polinização das
plantas cultivadas. Seria a integração ecológica, o equilíbrio

da natureza e a redenção do pãis.

1 criação, o desmembramento, a incorporação ou fusão

de Distrl.tos deve ser regulada", basicamente, na Constitui~ão de ca

da Estado - reservada ao Município a competência para a execução e

fl.na1J.zação desses atos.>

Aliás, em consonância com o disposto 'no art. 62, do

mesmo Capítulo IV (Dos Hun~ips)~Título IV.

EMENDA lP13260-6 _., ~

l:J CONSTITUINTE CLAUDIO AVILA

=__..,- ~~c•• _Jco..l.úo/.... CO"'I.io. _,

PLENÁRIO DA ASSEMELÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

r---"""~""""'~~-~

seguinte

rr=;';~'~~

(Ç/'j-'-EJ

Art. 69......... • ••••••••••••••

JUSTIFICAÇJ:{O

§ 22 _ O número de Deputados Distritais corresponderá

ao quádruplo da representação do 'to Federal,

Câmara Federal, apt Icando-ae-Jhe , no q.... couber, o aE
tigo 1,5:3 e seus parágrafos

Com a modificação- proposta, adotar-se-.ia a

~edação; .

Ao inciso lII, § .re, do art 66, que mspõe supletiv,!

mente sobre a competência dos Municípios, caberia aditar norma

relatIva ao amparo de menores, conforme a segu~nte redação

Art. 66 - Compete, privativamente aos Munlcipios'

§ 10 - Compete, ainda, ao Município'

A norma legal pertinente minimizou, em prl.. dj.-lo.

quantita~iyos da representação política do Distrito F-ederal e o f1:,

zerar sobretudo, no § za , objeto.da emenda, com es tabeâecer a COE

relação nueér Ica. ent.re a representativida(i<> federal e a distri tal.

, De par com a exigOidada r-eferida, -;>obre)eva uma refl~

do mais prorurtde , emanada ec prôprJ,o recadastramento eíeitoral - '

que, em função' do ..f:efllpo e: das s í.tuações-pecuã Iares , não;~:ev.elou a
exata projeçD:o de .eleitores potenciais,- ainda vincuiallos .ãs suas

bases de origem. ' .'
übserva-se , também. que c fluxo migratório para.

Distrito feder.al se fa,z constante e irrefreável, pela _inerênclC!

-' d; polarlzaç:lõ relâtiva à Capital da República, 'haja vâat.a-que a t

ocupaç;'lo populaclonal excedeu. de muito, o plano estabelecldo,a.§.
si_ CODO excederão em ruturo prõximo, as estimativas atuais, em
face da .ampliação de ·sua "área rIsica e dos projetos industrials~

Nilo há deslembrar, inclusive, a disposiç'ão do § )C! que veda, no

Ôlstrlto reuecaí , a sua"divis:io em Municípios, e, per conseguin-

- te. .nenhuma é a expectativa de CUmaras Municipais.
As cidades-satélites, pcr tanbc , cevem outorgar aos

üeput.adcs distritais os encargos legislativos, de_fiscalização'

financeira ou orçamentaria e de intermediação rervtocfcat ôr ra ,
.ccec atribulçlles delegadas e Capazes de.suprir o" hiato de repr~

sentat1vidade local, em termos de núcleos primãrios que .não p.!:!

deram adquirir a condição de pessoas jurldicá5; de -dlreJ.t:o ~pú~l.!. .0

co lntern~: '

r.r--- 'e.t./~ull'rlUçlo, _

EMENDA lP13257-6
l:J Constltuln.te José IgnácIo FerreI~a

III - manter, com a cooperação do Estado e da União,os

programas de alfabetizaçãoj de ensino do pIlmeiro grauj

e de assistência social aos menores, para a educação e

o trabalho

JUSTIflCACAQ

Preocupa-se a emenda com a questão do menor abandonado,

do menor em carência, e do menor delinqllente.

As entidades de assistêncla social -' sejam públicas. se
jam privadas - não dispõem de estrutura bastan:te e nem de anplit~
de bastante para erradlcar, ou senão mesmO atJnuar <l' gravidade d~
problema e seus reflexos atuais e futuros. •

• - -Enquanto se reduzem os patronatos agrícolas, as etSc..Q. I

las técnicas e os recursos d~COr..EOr~ções beneficentes! aumentam

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ITEM Il DO ARTIGO 56

Dê-se ao item II do Artigo 56, do projeto de con~

tltuição, a seguinte redaçã~'

II _ as ilhas oceânicas e maritimas já ocupadas

pelos Estados e MunicIpios, ressalvados os terrenos que por tI
tulo legItimo pertencem ao d:Jm!nIo privado de outrem;

JUSTIFICATIV/{

Nossa proposta vIsa a restaurar a tranquilidade

tanto do Poder Público MunIcipal, quanto dos proprietários ou

'possuidores de terras em municípios sediados em ilhas oceânicas

costeiras.

Dê-se a seguinte redação ao l.nciso V do art1go 328.

v - A criação de fundo mantido coa recursos das l.nstituições

financeiras privadas.. com o obJetl.vo de proteger a eCOnOllll.a popu

lar e garantir depÓsitos e aplicações até determinado valor.

JUSTIFICATIVA

eo. esta emenda dispõe-se que a União não deve contJ.nuar a§.
sumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de instituição ban
cária ou financeira privada insolvente e .. menos aitlda .. pelos danos
ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ade.al.s. as instituições financeiras federais oficiais são

garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, portanto, sua parti

cipação no referido fundo.
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EMENDA lP13273-8
l!J Const1.tu:z.nte BRANDAo HON;~'i~oL'P~;':J

fla;;~FJ~"'Á!CRI"'O'-- -.J

EMENDA lP13266-S '"'''.~ -t-tt! ccnem turnt;e BRANDJl.O MONTEIRO

r.r------.I.••••.OI•••••• I • f .......M , ••••

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO;: artl.go 361.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artJ.go 284.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO art1.go 455.

Dê-se ao artJ.go 361 a segUl.nte redação' Acrescente-se parágrafo ao artigo 284, com a eequmce
ção:

red~ Dê-se nova redação ao artigo 455, que passa a ser:

l\rt. 381 - As verbas publl.cas serão destJ..nada~s exc rueavemen

te às escolas púhll.cas. ceaeees e mantJ.das.pelo Governo Federal,

pelos Estados, Ol.strl.to Federal e Munl.cípl.os.
Parágrafo - As empresas e eneaaeees d1.reta ou :z.ndJ.retamente

contrcladas pela Un1.ão eecetheeâe, obr~gatoriamente. todos os seus

tr1.butos nas 1.nstituições f:z.nance1.ras...of1.cJ.a1.s eederexs ,

Art. 455 - Serão Of1C1.al1.zadas as servent1.as~de foro jud2,.

eial e extraJudicial, aSS1.m def:z.n1.das por 1e1., ressalvados os dA
eeaeee de seus aeuea.s titulares.

JUSTIFICATIVa

Sem preJuízo da Labezdede de ensino, todos os recursos do P.Q

der PÚbll.cO devem ser ões t medos exc tus i.vement.e aao eneanc públ1.co

e gratul.to e à manutenção das escolas públicas.

O Brasl.l é o únacc país onde a educação é um verdadeiro bal

cão de negócl.os. ao cont-rário do que ocorre nos pe Iaee -desenvolVA

dos onde a eeucecêc, amda que paga. não tem f:Lns lucrat:r.vos é .!!!!!D.

tida e d:Lr1gl.da pela comun1dade.

Mo Bra'>11, embora as escojea peaveeee se declarem "sem f1ns

lucrativos", o certo é que há uma terríVel e Inaceanévej, mercanti

11zacão do en51no já denunc1ada-por RU:L Barbosa há Illais de 70 anos.
As univers1dades peavaeas , COllt obJetivo de lucro. em 1964

det1.nha. 17' do mercado. Hoje .alcançam 84'.

Não é 1.SS0 o que ocorre nos pa Lses do Illurfdo oca-dence L,
Estados ünadca , Inglaterra, etc.

Quem é dono da Universidade de Ifavard, de Oxford, de Yale,
da Sorbonnr etc"

JUSTIFiCATIVA

A eentral~zação da arrecadação de tributos federais nas ans

t~tuições f:z.nanceiras ofl.c:z.a1.S federa~s pennit1.rá melhor ccnt.roae

e admin1.stração dos recursos publ:r.cos, propic:z.ando, eeeae, a ot1.m!
~ação do fluxo de caixa da unaâc ,

l: PLENARlO

JUSTIFICATIVA

A of1.cialJ..zação das seeveneaee dà foro judl.cJ.al e extrajud2,.

caea, 1Sto é, dos Cartórios de notas, 4egistros, d1.stribu1.dores
etc., constitui UlII8. exigência da sociedade e um J.mperat1.VO para

adotar o Judiciário de maiores recursos.

Não ee justifica que os cartórios de notas e demais serven
tias extra]ud:z.ciais que tem enorme receita fiqueI!! nas mãos desses

verdadeiros príncipes da República - os tabeliões, permanecendo

oficializadmapenas as seeveneaee Judic1ais, que não dão lucro.

Inadmissível que a Const:J.tu:z.ção do 'reccea.ee M.1.1ênio mantenha
este inst~tuto feuda1 que- assegura a .e1.a dúzia de brasile.l.ros pri
vílegiadas rendas mensais superiores li 1,5 milhão de cruzados - 10 •

vezes os vencaeentos dos~~ federais. O

- Of1.cia11.zar os cartór1.os rentáveis é -condição para melhorar

li Justiça que disporá dos recursos que hc je estão nas mãos de'>scs
lIlarajás dos cartórios.

r.r----------"".,,"''';~,..--------.--__,

EMENDA SUBSTITUTIVA

OISP9SITIVO EMENDADO: § H! do art1go 466

EMENDA lP1326S-7
f Conshtu1nte BRANO~O MONT~~~O

~-O---'U~U .W,.. l.,.U.'.W"dC ~

EMFHD}\' SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO F.:1Et.'DADO: artJ.go 285.

Dê-se a scgu:Lnte redação ao art1.go 285:

tr'~~;'~

fTIj;~'SWJ

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo ún rcc do artigo 284.

Transformar o parágrafo úm.cc do art1.go 284 em § I!! e criar

o f 2!! com a segu1.nte redação:

"'A arrecadação de tr1.butos eeeecec,s será efetuada pelas 1.nlà

titu1.ções f.1nance1.ras of1.cia1.s federais."

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13274-6t: ConstituInte BRAND~O MO",E,RO

t: PLE"ÁRIO

er-;~';"':J

[:J7j/;'W7J

Art. 285 - A Un1ão não se responsab11J.zará ~r C'PpÓS1.tos

aplicações nas 1.nst1.tu1.ções f1.nance1.ras, salvo se reall.zados
instJ..tu1.ções controladas pela próprJ.a Un1.ão.

A centralização da arrecadação de trJ.butos federais nas l.nlà

titu1.ções financeiras oficia1.s federa:z.s permitirá melhor contro1e

e admin:z.stração dos recursos públ:z.cos, prop1.c1.ando, ass1.lll, a oti

mização do fluxo de ca1xa da União.

Dar a seguinte redação ao § 12 do artigo 466

_ -A aplicação dos recursos de que trata este artigo se

- ~rá efetu~da através do Banco do Brasil S.A. e demais instltuiçõe;

financeiras oficiais federais.
JUSTIFICATIVA -

A proposta visa a colllpatibl.1:%.zar com a nova redação sugerida
par. o inciso v, do -artigo 328... 'que exclui a" obrigatoriedade das

- inlltitqições fl.na~ceiras federais Ofl.C1Bl.S ..P1lIrt1.cipare. do fundo

_pr. protrção da econc.1.a popular e garantia de- depÓs1.tos e apl1.c.!.
ções até detenunado valor. "

----.U.O'.U.f~~";."

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

A llplicaçl!o de tais recursos através do Banco' do Br!,

si! S.A. e de.ais instituições financeiras oficiais federais pe.!,
mitirã-melhor~controle e adlllinistraçllo. por parte do poder pÚbl!
co. per.iUndo a obtenç30 de resultados .als ravceãvef s em termos

de re'torno econôllico-social.

DI~POSITcIV~ SUPgIHIDO: a~tigo 199 e seus ~rágrafos•.

JUSTIFICATIVA

tIo.

• <. .:.0 A,tei.de segurança Nacional constitui a rona sais expIl

cita do autoriEarfsmCi deéorr'ente da Doutrina de Segurança nacional

Revogá-la constitui pré-requisito para o eFetivo ingresso no f.stddo
de DIreito:

,- : ~~...Y_-Serylço Nacional de Informação constitui uma excrecen
cia- IlO -regime democrâtico. em verdadeiro "governo invisíVel" sobre ;.

qual nem o PresIdente da República, nem o Congresso. nem a sociedade
tem Qualquer controle. ~"-

Para a assessoria do Presidente da Repúbl~ pode ser
criado um servIço especIalizado. sem qualquer conota~ repressiva
ou policial-militar. O Serviço NacIon~l de Informação revelou-se i!!.

capaz de informar com isenç~o os responsáveis pelos di.versos atenta

dos praticados por grupos paramllitares de direita Que.no inicio da

década de aO.destruiram.bancas de jornais. jogaram bombas na sede da
_OAB do Rio de JaneIro e na Câmara Municipal da mesma cidade.

Da ~esma forma. falhou na apuração dOeepisódio do Rioce!!

Um órgão inepto e faccioso, dotado de poderes Incontrolá_
veis e verbas secretas constitui uma ameaça para a democracia.

J.U~InCATIV~

Adlc~on~ ~ artigo ~497 'âs ,DIsposições Transitórias:

,- .- ~ A~~. }97 _c~F'!ca revogad~ a Lei ~2 7170./83 (Lei de Segura!!.

ça ..~acional) e ~x:into o~ServIço Nacional_ de Inform~ções. .

lia antevéspera do sP.cuto XXI. não-se ecncebe que,os consti:
tuintes aprovem a aanutenção desses feudos pri-vados cbaeaeee cart:;

r.ios. cujos direitos ~ssa., heredJ..tariamente; de pai paee filho:- _

Os donos de Cartório são os verdad'eiros 1IIarajás d~ RepÚbli, •

.ca. mlitoi$ COla. rendiltentos lIIensa~s lsuperiores a CZ$ ];,5 .1.1.hio.. vá =.
rias vezes .super.l.ores ao 'qUe eeeeee .c ·_is alto ~g1.strado d~ Rep~
bl-ica - o Presidente~

Ao ofl.cialização dos cartór_1.os de notas e reg1.stro trará rg
cursos para modernizar .a Just.l.ça.

Hão se Just.if1.ca -ql.l,e <li Assembléia Hac1.onaL Constituinte

8u~ta ao, "lobby" dos TaJ>el:z.ôes, ~'Subtra:z.ndo da Just1.ça esses vu.!
tosas r;endimentos que hoje _são apropriados pelos fllIUlrajás" dos Car
tórios. -

Supn.ma-se -o artigo 199 e todos os seus.parágraf~~~-:

EMENDA SUPRESSIVA

DIS?OSITIVO EMENDADO § 19 e § 42 do artlgo 303

JUSTIF:JCA'1'IVA

r.r----------u...,.""'''t&;&O-----------__,

EMENDA lP13272-0
l!J ConstI tuinte BRAND~O MONTEIRO

fl PLENARIO

L;~;':J

rs;,;'~7rl

- Dê-se a seguinte rerraçãc ao -artigo -bS6"

- A proposta objetiva perllitlT ao Governo a pos'sibUidade-

de. medIante leI complementar, utilizar I além da taixa Econômica

Federal. as demais instituições financeiras oficiais federais na
operacionalização doFundo NacIonal de seguridade Social~ de acordo
coe conveniências futuras e peculiaridades regionais e setoriais

que venham a ocorrer. Visa, ainda. harmonizar o tratamento dispe!!

sado fIs insti tuições financeiras oficiais federais na aplicação de

recursos públicos em prograllas do Governo. -

...w..,g/c...,••b'c".'.~' .. lo -,

EMENDA SUBSrITUTIVA

DISPOSITIVD'f)1ENDACO. Artigo 486

~ • "'Art.. 486 - Caberá às instituições financeiras cr ícrafs

feder.als assumir as funções a que se refere o art. 337 desta Con!,

tltuiçilo. nas condições e prazos fixados em LeI COl1lplelllentarn .- -

f'J PLENARiO

EMENDA lP13268-1
f'J Constituinte 8RANO~O MONTEIRO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Inciso XV do artigo 100

Adi te-se a seguinte expressão nbem collfo de segur idade

social e de previdência" ao inciso XV do art1go 100

suprImam-se os § 12 e § 4g do artigo 303 renumerando-se

os demais:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Pela importância da seguridade soçial e da previdêncl.a

na economia brasileira e na vida de cada cidadão. em parbcular •
o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma oportunId~de. deixar
de acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses set.Q.

res.

o parágrafo 19 é desnecessária em face do Que dispõe e,!

pressamente o ltcaput n do artigo, Que sujeita a criação de empresas

estatais a lei federal
De outro lado, como as empresas públicas e de economia

mista se sujeitam ao direito próprio das empresas privadas, a ex!

gência de concurso público para Quaisquer contratações criEI impedi
mentos difíceis de serem superados. Quando se tratar. por exemplo,
de especialistas ou técnicos estrangeiros que não devem ser recr.!:!,..
tados por meio de concursos públicos

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· artigo 307.

Dê-se ao a.,:t1.go 307 a seguinte reda~ão. que passa a ser:

tt=. Art. 307 - O aproveitamento dos potencia1.s de energ:r.a h1.dráy
IC"1a e a lavra de Jazidas minera:z.s em faixas de frontc1.ras ou S!!

terras indígenas somente poderão se:r;- efetuados por elllpresas públ1
~, Da forma da 1ei.
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JU5TIFICACJ.O
JUSTIFICATIVA

Mas faixas de fronteira e nas terras indígenas a exploração

dos potencia1s de energia hidráulica e recursos minerais deve

peavaea.ve de elllpresas inteiramente controladas pela sociedade. P:i!

ra evitar que o lucro - único móvel de lJ..vre inicl.ativa - coloque

eJ'l risco a segurança do País ou ea pop~lações indígenas.

r,r--------
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO D!ENDADO: parágrafo énrcc do art~go 284.

O artigo 328 do referido anteprojeto ea seu inciso lU

já prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional dIsporá sobre a o!,

ganização. o funcionamento e as atribuições do Banco Central do

Bras!l. 'Desta rcraa, entendemos que não scbrevâvee razões nee moti

vos para a manutenção deste parágrafo nc texto constitucionaL

r.r----------n..o/'".."~.~iO ~

EHENDA SUBSTI'tUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO,; artigo 314.

EMENDA lP13277·1
tJ Ccnst1tmnte nnAND"O MONTEIRO

r.r------ ••I •• "'or••M...l.I'U.U.,I ....

rr;:~;":J

~/,1loi@l

Dê-se a seguinte ::edação ao parágrafo énacc do art.1go 284:

parágrafo único - As dl.sponibilidadcs de cal.xa da União e das

entidades- sob seu controle serão depoS1.tadas em uma Única inl!lt:l.tui

ção fl.nanceira oficial federal. As dos Estados. do Oistr.1to Federa~
e dos Hun1.cí.pios, bem COIIIO dos órgãos, ent.aõedes e empresas por

eles controladas" em inst1.tuiçôes financeiras ofl.c:l.ais. EMENDA SUI'Rl'SSIVA

DISPOSITIVO EMENn1\DO: art:lgo 3&0 e parágrafo úmcc ,

Dá nova redação ao art!go 314 e inclu,- o i 1!:
JUS1'IFICATIVA Suprillla-se o artigo 360 e seu parágrafo únacc ,

JUSTIFICATIVA

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no âmb1.to

da leg1.slação ordinária e não constar do texto const1tucional.

Art. 314 - Os eeevaçoe públicos essenc:z.ais .. de transporte te,!;

ceecxe, de pessoas, de bens e de carga, dentro do território nacl.g

nal, somente serão explorados pelo Poder PÚblico, por bras1.1eiros,

ou por elDpresDs nacionais.

J I!! - Ao poder púhl1.cO cabe a responsabil1.dade pela oferta e

f1.nal1.dade dos serv1ços assegurando-se:

a) a int.egração física, operacional e tarifária das diversas

modal1.dades:

A Un:l.ão dispõe de inst1.tuições fl,nanceiras para a execução da

política econõ.~ca de Governo. COIDO fO:rllla de maximizar a utilização

dos recursos pÚblicos é de fundamental importância que tais reCUE

50S, gerados e ger1dos, por organizações do governo. se)a'll deposita

dos nas instit:.u~ções fJ.nanclnras da Un1ão, de maneira a formar ~
volume maior de recursos disponí.veis para aplicações pr1.oritárias,

que induzam o eesenveavaeenro econÔfllico e eocaeã , criando elUpregos

e empreendi.entos produt1.VOs.

~ uma JIled1.da que. antes de tudo. pellll:lte melhor e mais rac1.,2

nal utilização dos recursos públ.1cOS em prol dg sociedade.

EMENDA lP13286-0
l!J Consti tuinte BRANDi5:0 MON;~f;RO ~ô~"':--J

fIUi~'~mJ
b) a cOlllpatibil1.lI:ação do transporte com o saneamento e o

do solo;

c) a participação- do usuário através da deltOcrat1.zação da

gestão desses serviços.

EMENDA lP13282-7l: Constl tuinte BRANDÃD MONTEiÃo

r.r----;----- ......""..... " ... " •••>,'--------

fJ!D.,.....:J

t;E'ii&fij

EMENDA SUPRESSIVA

Suprl_a_se no § 12 do art. 349 as palavras "com fins I,!!

crativos.

EMENDA MODIFICATIVA e ADITIVA

r.r----------n.."J~~nl"co~i.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArUgo 466 _ CAPUT

310
Os. incisos 1 e III do art. ~ passam C; ter a seçumte

redação:

I - A pesquisa. a lavra das jaz-idas de petróleo e cetros
hidrocarbonetos. gases raros e gás natural. bem como sua import.!

çãc e exportação;-

JUSTIfICATIVA

A Ilaioria das instituições pr-Ivadas de saúde se erice

eree sob a denolllinaçi'io soc1al de Sociedades sem fins lucrativos. T;}

é o caos das empresas de Seguro de Saúde, como Goldelll cross , 81ue

ürcss , e inúmeras outras, pretensamente se_ fins lucrativos.

supri_a_se a palavra "pübllcos" do "caput .. do artigo

466:

III - O transporte fIlarítimo do peteõrec bruto ou de derl

vados de petróleo e bem assim. o transporte. por melo de condutos •

de petróleo bruto e bens derivados, 8ssi_ ecmo de gases raros e gás

natural.

EMENDA lP13287~8

tI Constituinte 8RANOll:O MON;~;~a

JUSTIFICATIVA

Co_paUblUzação de redação.

."... ,",.,,0..,"";10 '--__----.

IV - a dignidade da pessoa humana. assegurada pela i!!
possibilidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos

direitos e Hberdades- fundamentais. ressalvado o estado de saio •

Suprima-se no inciso IV do artigo 2~ as palavras "e
estado ce defesa", passando o Inciso a ter a seguinte r e daç ãor

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTlFICA1IVA-

O llonopóll0 estatal da illlportaçlfo e~ exportação de hIdrS!

carbanetos e gases raros. be_ como o transporte marítiMa e ee cond!!

ta. das nevas ltlatérIas-pri_!lS constitui condição essencial para- a

segurança e o dcsenvolv-l_ento nacional._
Nos dais choques do petr61eo nllo houve racIona.ento no

8rasll quanto ao trabalho. da petrobrãs, a quem incubia à lMport.!.

ç§o- e o transporte marítimo de petróleo. ao contrário do que suc~

deu até eesec nos Estados. Unidos. onde as "7 Irmãs" retiveram. seus

navios e. alto ear para especular co'" o- petróleo.

.41.....-..'•••,••.10'."'''.',•••
f'l PLENARIO

EMENDA lP13279·7 .....--------,J r.r;~.;"..-='tJ ConsU tuinte 8RANOAo MONTEIRO _ C-.-.!:: -'

EMENDA SUPRESSIVA JUSTlFlCATlVA

Supri_a_se o artigo 249 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICATIVIl:

"Em outra emenda apresentada propomos a supressão do T!
tulo destinado ao Estado de Defesa.

Da! porque devem ser suprimidas as. expressões que fazE!m

re rerêncf a ao Estado de Defesa.

t:PLENARIO

Nenhuma lesão ao direito individual deve ser subtraida
da ap'Eeciação judicial.

Trata-se de ullIa tradicional garantia constitucional.

Nilo se justl fica a exclusão das punições disciplinares
do crivo judicial. 0110 quanto ao mérito. "as quanto a seus }iSpeE,

tos fOJ:_als.

A excluslJo do dispos-lt1vo decorre do princIpio ~eral já

acolhida no. texto do Projeta. -
N§o há porque temer o pronunc1allento- soberano e Isento

do Poder Judiciário.

EMENDA lP1328lJ.l ••~. _
fI ConstitU1.nte DR1\NDXa MONTEIRO • I tJ-;~;:'··~~

...- " -----:J M~rn?J

r;r---------- ...."'~,,;".,..---------.--.
EMENDA SUPRESSIVA

OrSPOSITIVo. EMENDADO: ca-pítu~o I do TÍtulo :VI.

Suprilrm-sc o capítulo I do Titulo VI. eeneeeeenac-se os d,2

a3l,S capítulos e ~rt],gos.

,JUSTIFICATIVA

o Estado de Defesa é !UI eufemismo para designar o "entulho

autor1.tário" da constl,tuiçào d1tador.%a! militar .. encoberto sob a

des1gnação de Medidas e Estado de EmergênC1lJ.

U.II doS" .compromissos públicos das Constitu~nte foi exatalllcnte ~

O" de ~cpult:ar'esse entulho- 6utor.1tárl.o, subproduto- de deletéria.

• 'Dout:Cina' de Segurança Nac:lonal.. .

Não se justifica a manutenção. na futura Const.1tul.çào, deJ!"

sas ::;alvaguardas do estado, ainda que d1.sfarçadas, sob a denolllina
ção de Estado de Defesa. t'-

A sociedade brasileira já experimentou o que sígn1.ficam as-

• Medidas de Etnergênc~a decretados pelo Governo Figueiredo para l.mp..!!.

d),:r ~ I!lprovaçãe- de Emenda da!!' D:1.1::et.as-3á.

O Estado de S.í.t1.D. tradição do Direito Const:l.tuc1.onal bras.!
leiro. const'1tui· garant1a suficiente para a defesa do Esta"o e do
PaiO'.

EMENDA ;'OITIVA

DISPQSI7IVO EMENDADO: Titulo X

ncrescente-se ,onde couoer,11 Titulo X)

DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Arto - Fica- s....spensõ. por prazo 1ndeterfilinadO-. o -P!
gamentu do p-rLne Ip a I e do servrcc da dívida externa.

§. 1~ _ Comissão EspecIal do- Congresso, a ser instalada

90 dias õ1PÓS a pn;mulgação da Constituição e com a participação

proporcional de todas partidos politicos com recresent açãc. parIa

mentar, promoverá auditoria da divida externa. -

§ 2R _ COA base na conclusão. dessa auditoria, o Congres

so deliberará sobre as medIdas necessárias li solução da divida e~
terna ..

~ JU.sTIFl~AT1V~:

Ampla auditoria da divida externa, precedida de morat-ª.

ria, é eondiçilo essencial para Que a Naçio tome conhecimento pr~

rundo da-s origens -e da legithtidade desses compromissos celebrados

e. noite do Brasll pelo-s governos autoritárfas e tecnocratas.

Atf meSIMJ o- Papa João Paulo II já manHestou que- o-s po

vos não podem ser sacrificados por uma àivida r;;ontraida por gove!

nos selD legitimIdade.

~EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 211 do art. 26J-

supriIJa-se o § 2Q da artigo.263. transformando-se o "seu

§ 1~ em parágrafo único_

,.,---'---'-----"..".""..,,>.,------_......,
oã nova redação ao Artlqo 429. eaput , do e rojeto e acre~

cente inciso.

"Art 429 - São" suscetíveis de eprecLaçêc e revt sêo .:di'l-";'

nlstrativa e judicial qua-isquer atos pra::.!.:ados ;::;0= autf!.

ridades púbticas c.lvi$--e lII11ita:Les. c as decisões judI

ciais com base em Atos Institucionais edt t eccs pe Ic Co
mando Revolucionário de )1 de marçc ; t e r s COMO:

1 - ..... .•••• •...• . •.......•• _•......

11 - •••• • ••• • ••••••••
IH - Os atos administrativos e as. scnt er-çaa judldais

com base em Emendas Constitucionais ed.l tâC3S pe lc secar
evecut Ivc em per iodos de eeceasc do Congresso Nac i ona I e
que tcnhan sido eer rcçac-e , eep r e s se ou t acf reecot c , por

esta constItUição" ••

JUSTIFICAçnO

J,rescnte Emenda, além de acre~centar um .. rte:n Ui",. mo-

.(finca- o "c.apJt',. proposto pelo projeto da Comissão de Sistcl:lat1.z,!

ç60.

A roodiricação do "êap"..Jt"" do artigo 429 objetlva~

a)- Dor maior precisão e abrangência., substitufndo a e'Cpressão 'bs atos

do Governo reder.l1" por "ato!õ praticados por autoridade!. públicas c.!.

vís e .i1!tares. e as dec1s6es ~judtciais"';

b) Passa a pc-rBli_U.r;.-além da' apreciação judtclal,-a---revis:iO adl'l1nis"

trat!v8. evitando ..CúMulo e a sobre.carga 'evpntuaQ:ml!nte dcsneLcssárra

de recursos no Poder Jud1.ciárlo.

O Item III ~roposto vls~'Suprlr uma lacuna do tevto da
Comlssão de sis.ter;l;%t1zação, ou pelo nenos sua obscurldacs ':corre que,
além dos Atos Instltucionals e Atas CCi11ple-nenta:es. out=::s _:."lstru;ne.,·

tos de exceção foram ed.!..tados a partJ.r_do-HOv1."lento J.ill.t== de 31 de

março de 1964: as EmenddS Constit.ucionais edJ.tadas UNIlr.-E;:.:\L~IENTE p~

lo Poder El(ecut1.vo, modificando.a Carta 'I'Igna sen ãudiênc!" do Congr~

ssu N'acional,~ cujo recesso haVia s.ido dec.re.tado pelo pr6;:J=!:1 Pooer

Executivo. Numerosas decisões adninistrativas e judiciaiS ":Jram proft=.
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EMENDA lP1330S-0
f'J DEPUTADO "AURO "IRANOA-

CfLENARIO

['J PLENARIO

JUSTIFICATIVA

7 EMENDA SUBSTITUTIVA 7"7al,un"'c~õa l
DISPOSITIVO EMENDADO: T!TULD IX,CQP1TULD rn , ARTIGO 376

O artigo 489 passaria a formar o § l~ do art 376.

com a seguinte redação, renumerahdo-se os parágrafos

Art. 376- ••• A lei fixará conteúdo para o ens rnc fun

damental •••

§ ll:! - O ensino da História do Brasil, em todos os ni
veis, deverá c~ntemplar com igualdade a contr.!,

buição dos diferentes estudos para a fornação'

multicultural e pluriétnica do povo brasileiro.

§ 22 _ O ensino religioso.

Emenda Substitutiva ao Art. 73

tJ PlEN,l!:RIO

A roé.ra oés i ce , na presente emenda. diz r espe r to a u

ma necessidade de retirada das Disposições Transitórias de um ar

tigo que tem acolhida Na Educação (Título IX, Capitulo UI).

ART. 73 - Os Estados; com base em critérios gerais estabelecidos

lei Complementar Federal, ccoerãc criar. med}ante Lei, en

tidades admm í s t rat Ivas territoriais para organizar, plan~

jar, programar e executar serviços de interesse metropoli

tano, ou micro-regional. assegurando maioria de represent~ I
ção em seu órgão deliberativo aos municípios .abrangJ.dos. I

§ 12 - Cada entidade metropolitana ou micro-regional terá um conselho I
deliberativo metropolitano ou micro-regional. do qual partJ.ciparão. I
dentre outros. como membros natos. os ererertcs e os Presidentes das I
Câmaras dos Municípios componentes. I
§ 22_ A ent rdade metropolitana ou mJ.cro-regional poderá fixar t ar a 

tes , participar da transferência de recursos destinados aos serv lços I
regionais e receber dejeçecão oare :ll"TPcadar tr íbutcc , I
§ 32 _ A umãc , os Estados e os Municíp1.os abrangidos promoverão a I
cooperação tfe recursos e de ati..:f.dades com observância das diretri 
zes e prioridades resultantes do Planejamento metropolitano ou micro_j
regional

§ 42 _ O disposto neste artigo aplicar-se-a ao Distrito Federal, no

que couber I
§ 5" - Ao Orgão dehberativo metropolitano ou micro-regional fica a~ 11'

sêgurado o di:reito de manisfetação sobre projetos de Lei e a inicia- l
t í.va de 1 eis Estaduais ou Municipais em maténas de mteres se met!'o

politano ?u micro-regional.

JUSTIFICATIVA I
Efundamental que se introduza uma abertura na Constituição Federal pe

ra que os Estados possam, segundo juízo de conveniência 'B oportunid5: j
de. criar entidades regionais autárquicas com participação obrigatã 

ria e preponderante dos municípios componentes no órgão delibera tive

metropolitano ou micro-regJ.onal. conforme o caso-
Sem essa autorização constitucional os estados em que os problel'las

metropolitanos ou micro-regiões se apresentam col'1 maJ.or agudeza fJ.c~

rão manietados, impedidos de geri-los com eficácia por não disporen 

de instrumentos ínstJ.tuicionais adequados

Esta proposta amplia o campo da chamada autonomia municipal, p05sJ.b.!

litando aos municípios envolvidos a participação efetiva, em nível

decisório, no equacional'lento de Questões supra m~nicipais que, tam 

bém. lhes interessa

EMENDA lP13306-8
(=10EPUTAOQ MAURO MIRANDA

EMENDA lP13304-1
[JDEPUTADO MAURO MIRANDA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. T!TULD IX. CAP!TULO rrr , ARTIGO 379

nê-se a seguinte redaçlo ào artigo 379.

Art 379- A União aplicará, anualmente, nunca menos de
18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25%. no mí
nimo, dos :respectivos orçamentos globais, na manutenção e desenvo.!.
vimento do ensino.

JUSTIFICAÇAO

O art~ 11 do A~teprojeto de Constituição consagra a his
tórica contribuição do ilustre Senador João Calmon no que respeita

aos recursos para o ensino público. elevando de mais de 13 para 18\

o índice de cálculo que anualmente a União tem que fazer para conve-

niente manutenção e desenvolvimento do ensino. I
Se a chamada "Emenda Calmon" já constitui memorável ccn- I

quista, a eievação proposta do índice é um avanço notávél e pode ser

rearmente e rfcez Ins t rument.c de ccebe te do:::. oi iiculoaoes nctéve.í s que

atropelam 110je o ensino público brasileiro

Contudo, não será essa a realidade, se tivermos presente

a descentralização tributária que democraticamente fortalecerá, na

~~:aec:::;~~~~ç::~ :sa~::;d::d:l:sc:~~~:~~~::~rf:r~~~:::~:od: :::~~:.
A descentralização tributária fatalmente terá que reduzir

a recei ta de impostos que serve. atualmente, de base de cálculo da

"Emenda Calmon" e o ensino púb1J.co terá sua situação muitíssimo aqra
vada, em que pese à elevação do índice de 13 para 18%

A presente emenda precisa ser compatibilizàda com a de n2

292. desde que aceitemos a proposta 1:10 Senador João Calmon na ra que

rconste da referida a seguinte expressão: «ressa.lvadcs os casos pre

vistos nesta Constituição".

futuradeverá ser dada à elaboração da legislação complementar à

Constituição, sem a qual carecerá esta de efetiva eficácia

Nesse sentido, entendemos que o meio mais indicado

de conferir objetividade, eficiência e celeridade ao processo legi~

lativo subsequente , do qual dependerá o surgimento do novo perfil

do ordenamento juridico nacional, será o de prcvrsor t ement.e manter,

para a apreciação dessas natérIas , o regime unicameral. medaante ~

laboração de um RegJ.mento Especial provisório

Uma vez promulgada a Carta. resulta imprescindível.
ato continuo, se debruce o Congresso Naciona, de imediato, sobre a

ingente tarefa de elaborar as normas legais que conferirão ao tex to

constitucional a indispensável exequibilidade.

Certo é que se nl:l.o se tiver o cuidado de assegurar,

nas Disposições Transitórias. tal possibilidade,provavelmente daqui

a vinte anos ainda subsistir~o preceitos constitucionais inaplic!

vris E preciso lembrar que nenhum texto constitucional pátrio até

hoje editado continha o imprE!ssionante volume de previsões legais

~ istentes no atual PrDjeto.

Com efeito talvez seja esta a forma mais adequada

de se realizar a elaboração simultânea de considerável massa legi!.

lativa de caráter substantivo, em prazo reduzido e sem prejuízo d'a

qualidade do da re Lto positivo dela emergente.

De qualquer modo, a fix ação das regras que nortea

riam essa etapa ex traordinária de elaboraçi:io legislativa ficaria ~

cargo de Regimento Comum Especial, a ser baix ado no inicio da pr.é.

xima sessão legJ.slativa.

As Comisslles Mistas Especiais que ex aminariam tais

proposições deveriam,na medida do possível, constituir. de fato,uma

reativação das subcomí.ssões e Comissões Temáticas da ccns t í tumte ,

ampliadas pela inclusão dos mentires da atual Comissão de S1Stemat,!

z açãc

"Art. As proposições relat;,ivas a leis previstas

nesta Constituição que venham a ttami tar

no Congresso Npcional até o ano de 1990 serão submetidas a nto ~

traordinário de tramitação, disciplinando en Regimento Especial, d,!!.

vendo ser discutidas e votadas em sessão conjunta do Congresso N~

cional, após ex ame e mani res tacac de Comissão Mista z speciut de O,!!.

putadoe e Senadores

Parágrafo unree, O Congresso nacaonat , no prazo de

Tais as r az âe s que tornam um imperativo a supre.§.

são dos dispositivos visados pela presente Emenda

Desnecessário dizer-se da absoluta prior~dade que

Desse modo, não mais subsistern cc motivos que lev~

ram o legislador a "congelar" em texto constitucional percentuais f1

x os de recer ta a serem aplicados anualmente na educação. fazendo

C~ll que. inclusive,houvesse ulna padronização eac ronat do percentuai

para todos os Estados e Municípios, quando coexistem cnsceracades

gritantes de necessidade e prioridades, dentre os 4 200 ~unJ.cipios

brasileiros, a patentear a inconveniência de percentuais rígidos e

imutáveis, no tempo e no lugar, diante do dinâmico processo de

transformação social e econômica, a nível local, regional e naci.Q.

naI.

A fix ação de percentuais pressuporia uma un!form!

dade e estabilidade do panorama social do País que ignora por inte,!

ro as óbvias e mutáveis peculiaridades sôcãc-eccnõmt cas ,

JUSTIFICAC>iQ

paralelamente, cumpre lembrar que a supressão dos

dispositivos apontados importa a supressão de outro, a ele vlncul~

do, que penaliza os Municípios que não tiverem aplicado o mínimo

exigJ.do da receita municipal na manutenção e desenvuIvament o do e!!

sino. submetendo;os a intervenção do Estado. Relativamente a este
último dispositivo, não é demais assinalar conter eLej aut.nma t Lcameq

te, duas outras impropriedades: enquanto a vinculação pretendida no

art. 379 refere-se apenas à receita de impostos, o art 75,item !II,

abrange toda receita municipal. independentemente de sua origem, e.,!!

quanto o não cumprimento do disposto no art. 379 subme ter ra o Mun,!

cípio a fntervencãc , o mesmo fato, se pratica o pela União ou pelo

Estado, não resultaria em imposrção de qualquer penalidade

Acrescente-se, onde couber. no Capítulo das Dispos!

ções Transitórias; do Projeto de Constituição. O seguinte artigo:

cento e vinte dJ.as contados da d~

ta de promulgação desta Constituição aprovará o Regimento Comum E~

pecial a que se refere este artigo, cuja vfçênc ra extinguJ.r-se-á ao

fim da legislatura na qual foi promulgada esta Constituição"

Trata-se, portanto, de medida imprescindível à rÊ.

cionalização e agilização dos trabalhos legislativos que dever~o s.!!.

. ceder à promulgação da Carta

EMENDA lP13303-3 '~"---------'I r.rp'o'S""'~r Constituinte JORGE ARBAGE . C-...E ~

dispos,!

dezoito

considera!!

rr;:;~"':J

rrw~~J;]

EMENDA SUBSTITUTIVA

T1TULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO 11 I

DA EDUCAçnO E CULTURA

PLENARIO

Foi necessário. assim, inserir na Carta

CONSTITUINTE PAULO MARQUES

pela unã ãc , pelos Estados e Munic!pios, respectivamente,

de recursos em áreas de interesse social puoritário,

supr-tme -s e do Projeto
a} - O art190 39

Renumere-se os demais.

JUST IFICAÇ~O

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 39

por cento e vinte e ci~o por cento da receita resultante de Impo,!

tos, incluslveaproveniente de transferências, na manutenção e dese,!l

volvimento do ensino, excluído o auc Ll Io suplementar a educandos

do-se que falecia ao Poder Legislativo competência para modifJ.car

a alocação dos recursos públicos, via projeto de lei orçamentaria ou

através da posteiror alteração desta, após sancionada.

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACII:O

Suprimal'1_s,; o caput do art. 379 e seu § l Q , renum~

rando-se os §§ 212 e 312 como caput e parágrafo único. SuprIma_se, em

de,:orrência, também o t~ III do art. 75, todos do Projeto de Con~

t í tuãçãc ,

Substituir o art.377(caput)pelo seguinte:
ftArt. 377 _ As instituições de ensino su

perior gozam nos termos da lei.de eutonceüa didático-cientifica •

administrativa,econômica e flnacelra,obedecidos os seguintes prin_
cipios

o assunto serã melhor tratado através da tem s te cãc 01:

Pretende o dispositivo sejam aplic~dos anualmente,

çaes casuísticas que, embora de forma inflex Ive I e, ~ortanto, inad~

quada. assegurassem a esses setores UM determinado montante.supost.!!,

mente suficiente para atendê-los em suas prioridades básicas.

o ensino superior não está todo organizado em unive~

sfdedes çpredceünandc o número de instituições e faculdades isola ..
das.Com redigido no aA-teprojeto.há discriminação Quanto às ãns-,

tituições isoladas e divórcio relativamente à realidade educacio _

naI brsileira.

T."OII~.t",•• çÃO __,

E sabido que a introdução do mecanismo de vincul.!!,

çãc de receita, no texto constitucional, através da Emenda Calmon.

ocorreu nu'll contex to pol.ftico marcado pela impotência do Legislat,!

vo, diante de um Executivb autoritário rmcecnccs de ter inicaitiva

legislativa em matéria financeira, aos membros do Congresso Naci.Q.

nal não restou outra alternativa que a emenda ccns t.Ltuc í orc-L, pwr-a

expressar s~a incomformidade com o abandono da escola pública e a

deterioração de qualidade do ensino em todos os n!veis.
• Assegurava-se. desse modo, a alocação de um mínimo

Bem diverso é o quadro desenhado pelo atua! Proj~

to de Constituição Neste, a participaçl:lo do Legislativo na defin.!

ção das prioridades nacionais em relação ao gasto público é ampla

e inequivocamente assegurada, dentre outras formas, pela. f Ix ação

por lei de diretI'"izes orçamentárias das prioridades, quantitativ~s

e condições que devem reger a elaboração da propsota orçall'entaria ;

possibilidade de apresentar emendas à proposta orçamentária; cond,!

cionamento dos investimentos do setor público 'l prévJ.a leJ. autoriz~

tiva, que fixará plano plurianual de investimentos, explicitando d,!

retrizes, objetivos e metas, expressiva ampliação da capacidade de

controle do Legislativo sobre a realização de despesa.

~ rl.u.. olCc",nbfl~I'.WI"'"

~ lUl.''''''''''C';l,.

EMENDA lP13300-9
['J

EMENDA lP13301·7
f'J

EMENDA lP13302-S
['J Constituinte JORGE ARSAGE

(!J EMENDA DE PLEN.aRI~LI"."'UUlldO/'U'<OUIUio
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Respeita-se a autonomia dos Municípios mas não se deve es
quecer daquilo que é prioritário E:. fundamental que o Município se
dedique ao ensino do IR grau.

JUSTIFICAÇ~O

IU'.'.~u"'cl.i. --,

EMENDA SUPRESSIVA 1J1. INel~Ort.

DISPOSITIVO EMENDADO: TtTULD rr , CAPITULO..e:r, ARllGO 17, AL!NEA J

Suprima-se do Projeto de Constituição:
A1!nea j;élo artigo 17

JUSTIFICACA.Q

f'J P~ENARIO

Sugere-se a supressão, tendo em vista o prejuízo que acar

retará a inúmeras instituições educacionais, que se Invfa.,
bil!zariam com prazos tão curtos para renovação de sers di
rigentes.

IIITO/~",,,,~a --,

EMENDA -MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Tl'TULO IX, CAPITULO 111, ARTIGO 376

Dê-se a seguinte .recaçãc ao artigo 376:

Artigo 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino
fundamental que assegure ••

JUSTIFICACAD

Fcuve um engano de concordância' cnoe se lê assegurem,
leia-se a.:'S~~jure.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TlTUlO IX, CAPlTULO lII, ARTIGO 378, PARA
GRAFO 412

üê-ee a seguinte redação .ac artigo 378, parágrafo 42 :

Artigo 378 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão, em regime de ccfebc

ração, os seus sistemas de ensino, com obse.,;:
vâncfe de legislação básica da educação nael!?,

naI
§ 1"- , .
§ 212 - •••••••••••••••• ~ •••••-••••••••••••••••••••••••••••
§ 3 12 - ••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••
§ 4 Q - OS Hunic!pios, ressalvadas as situações existentes na

data da promulgaçllo desta Constituição, s6 passarão a

atuar em outros níveis de ensino quando as necessida

des do ensino fundamental estiverem plenamente atend.!,
das

EMENDA lP1331S·7
(!J DEPUTADO MAURO MIRANDA

E/I'lENDA lP13317·3
tJ QEPIITADQ MAURO M1flANDA

fIPM~·;~·~~

tr;=7~8IYJ

f'S'~;':~;=J

~~EJ

f\'LENARIO
___________ TUT.,.ulTl"Ooçi.

Ellenda Supressiva ao Art. 71

EMENDA lP13312·2
t'õEPUTADO MAURO MIRANDA

como as empresas concessionárias de serviços públicos,
que tenham por finahdade discutir e deliberar sóbre

seus interesses profissionais, sociais e prevrdencfarIos

paragráfo ürncc - Lei Complementar Federal definira. os critérios bá
sicos para o estabelecimento de regiões de cesenvoj,

vimento econômico.

'U......./c.".. I1./I~IC•• ,..lo ,

f'l PLENARlD

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma simples inversão de redação

O Art. 71 do Projeto prevê a associação de Municípios em áreas metro
poli~anas ou micro-regiões A emenda apresentada ao art. 73. entreta~

to, prevê a criação pelo Estado de entidade administrativa territorial
com a participação indispensavel dos municípios em caráter decisór io
para administrar as regiões metropolitanas e micro-regiões. Portanto,
o sistema ora proposto para estas regiões dif~re da mera associação
de municípios, convindo distinguir o sistema das regiões de cesenvc í vj

mento econõeuco do das regiões metropoll tanas ou micro-regiões

Se houvesse a palavra formação, seria natural que se

incluísse uma rer;rência a interesses e diretrizes dos Sistemas

de Ensino
Isso seria uma forma oe nipertrofia da atividade un!

versitár!a ou correlata.

EMENDA lP13311-4
LtJ_QoE<!O~U]JTA!J;D!Q.O-'M!1!A1!!URJ.ÇOLM~Il!lRi!lANJ.Ço"'-A ---')- FT;~~;~;;;]

'~u.lUO/cO~I,.i./IIIIC."""'________ro-r-•.'.------,
f'J PLENARIO J bv OB!8?J

JUSrrnCACJ'm

Art 71 _ Para efeitos administrativos, os Estados Federados e o Dis
trito Federal poderão associar-se em regiões de desenvolvi

eento econômico.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: rrruco IX, CAP!WLOjt:, SECA0 I, ARTIGO 351'

Suprima-se a palavra formação do artigo 351

Artigo 351 - As potIt rcas t rejat ívas a utilização de reClJI:SoS

humanos, a i~sumos', a equipamentos, a pesquisas

e ao desenvolvimento cientifico e tecnológico na
área de saúde e de saneamento básico suncro ínan

se aos interesses e diretrizes do Sistema Onico de
Saúde.

JusrI~ICAcItO

'EMENDA lP13313·1
f'l DEPUTADO M'URO M'R'NDA

G~~~;;)

fu!';õIã7l__ '~II&Á.I./c."""i."",c."'"I"" ",,

E"IENDA SUBSTITUTIVA
DÍSPOSITIVO EMENOADO: UTULO 'IX, CAP!TULO III, ARTIGO 380

O Artigo 380 passa a ser o § 42 dJ artigo 37'), com a

seguinte redação, ~enumerando-se os demais artigos.
Art. 37')- ••••••••• : ••••••••••••• : •••••••••••••••

S lll_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22_ - •••••••••

§ 3"- -..
§ 412_ A manutenção e desenvolvimento dos sistemas de ens r

no terão como base padrões mínimos de qualidade e custos,

definidos em lei.

o fato em si geraria inúmeros problemas para o
conjunto das instituições públicas.

JUSTIFICAÇAQ

~ II"."""""oç;'., ----,

Uma articulação do que era o art 380 com o 37'), que é

un rcstãbelecihoentl1 da "[ho;:ndã,.Calrnon" ~ fundamental Da! I::l .illl.U!_

por ação do art. 380 ao de 379, sob forllla de parágrafo

Suprima-se o § 312 do artIgo 303, r enumerandc-se o parágra-
fo 412:

Art. 3D3 - A intervenção do Estado, ••
§ 10_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22_. ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• • ••
§ 312_ A admissão de empregados • •••••••• • .•••••••• •• ••

JUSTIFICACAO

EMnJDA SUPRESSIVA yur:
DISPOSITIVO EMENDADO: TITUlo ~ CAPITUlO I, ARTIGO 303, PARAGRA

FO 312

EMENDA lP13307·6
['J DEPUTADO "AURO "IRANoA

'~I •.u"'/tCW,,"ic/'UICC.''''''

['J PLENARIo

~IO
~ ...n'."""""' ----'

F$t~ «roocs ta prevê t ar-bém que a er-Hoade que ve-orc c aer crIaoa

dev.etá dIspor de recursos fInanceiros adequados para desempenhar

I adequadamente as atribuicões que lhe forem oes rqneces pelo respectivo

Estado. Alem disso, cons roera-se igualrrente relevante assegurar que o
órgão deliberativo metropolitano ou mIcro-regional, com per-t Icrpeçãc

majoritária dos municípios abrangidos, possa participar do processo
legislativo estadual mediante a Iruc í at íve de leis e o direito de m~

nlfestação sobre Projetos de t.e! de seu interesse.
Considera-se igualmente importante substituir a expressão" Funções

Públicas" por "Serviços" para realçar o caráter operativo da ent ade
de propcace e superar- polêmica existente e~~ juristas Embora a
prestação de serviços possa significar..P19fl'Sempenho de funções púb Lí. -

i
c as . juristas existem que distiguem esses conçeitos, daí resulyando o
entendimento de que o desempenho de funções públicas não euccrraer-Ie

a execução de serviços púbi!cos De outra parte. é certo que a autorl,

zação para prestação de' serviços ).mpllca o exercício de funções públ.!.
cas necessárias para a execução dos referidos serviços _
Finalmente, esta proposta e flexível o bastante pata que sejam respel
tadas as peculiaridades e diversidades das regiões metropolitanas ou

micro-regiões do paIs

EMENDA lP13308-4
tJ nEPuTAno MAURO Mr~eNQe

Emenda Modificativa

'L"tu.,~/c.~III1./IUlCC~'U'"

Trata-se de proposta totalmente inviável. na prática

JUSTIFICAÇAO

rr';~~Q

f'Ç/~'a7ã7J
IIKI.I'~I'l"coçi.

,~..l"'"ft.....Il./llIIeO~"llo ~

A substituição da palavra~. no artigo 371, ~, por
todos, dá um sentido de universalidade à educação.
~eração do parágrafõ único decorre do fato de que a "co
laboração da família e da COmunidade" tem uma cccrefeçãc com
a palavra~ no~ do artigo 371. Do contrário. excturr.,
se-ia a finalidade essencial do processo educativo. que é o e

dvcaado e por isso pressuposto para o "aprimoramento da demo

cracia f dos direitos humanos, da convivêocia solidária, a ser
viço de uma sociedade justa e livre".

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMEN)ADO: TtTULO IX, CAPITULO UI, ARTIGO 371, PARAGRAFO
IJNICO

Dê-se a seguinte redação ao artigo 371,~ , e seu parágrafo
único.

Art. 371 - A educação é d!reHo de todos e dever do Estado
ParágrafO Unieo - A educação vf se ao pleno desenvolvimento da

pessoa e à formação do cidadão, para o aprlmE,
ramento da democracia, dos direitos humanos,'

da convivência sol1dâris, a serviço de uma sE.
cdedade justa e li....re ,

.JUSTI~ICAÇM

TlU.,.UITI....ç;,a ----I

['JPLENM10

EMENDA lP13319·0
l? DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

rY~';;~;J

(Ç/;;;;;]

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: T!TULO IX, CAPtTUlO lII, ARTIGO 382

Dê-se ao artigo 382 a seguinte redação'
Art. 382'_ A lei deftnirá, no prazo de dois anos, o Pla

no pluriantlal, visando à articulação, ao de
senvolvimento dos níveis de ensino e à Lnt.e.,

gração das ações do Poder Púb I Lcc que condu

zam à erradicação do analfabetismo, umveraa
lização do atendimento escolar e melhoria da

qualidade do ensino.

11.5 alíneas A,B e C 'do inciso V do artigo 17 do Projeto de Constitui
ção deve ser dada a seguinte redpção:

A) ! assegurado a todos os trabalhadores e servidores públicos ci

vis o direito de greve, condicionado o seu exercfc rc nos serv r

ços públicos ~ atividades essenciais a prévia comunicação
dez dias de antecedência e a manutenção de equipes de trabalho,

de maneira a garantir o atendimento de emergência e os interes
ses vitais da comunidade.

B) Consideram-se essenciais os serviços de água, esgoto, energia
elétrica, gás, funer ár ns e assistência médica e hospitalar.

C) ~ proibido o locaute.

f'l OLENARIO

JUSTI~U_V~ •

1
Com essa nova redação, a greve fica autc-erc rcévet , dí spensarb Qual -I
quer regulamentação pcster rcr em lei ordinária, e evita que o Execut,!.
vc superdimensione o elenco de atividades essenciais.

~~ lu,"l.u'''''CIÇÃO'_----__---_

EMENDA lP13314·9
l'l DEPUTADO MAURO "IRANoA

r=;;;~~':;]

fui;;;;;]

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: rtTULO II, C:'PtTUlO IH, INCISO IV. AlINE!, N

nê-se a seguinte redação ? alínea N do inciso IV do art 17:

Art. 17 _ São direitos e liberdades coletivos invioláveis'

1- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11-. '" ••••••••••••••••••• ,. • ••••••••••••••••••

111-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"

IV - A Sindicallzação
a) •••• • •• ••••••••••••••• • •••••••• •••• •• ••••• •

bl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-c) • • • •••• • •••• • ••••••••• '.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADp TlTULO IX, CAPtTULO lII, ARTIGO 373, PARAGRA_

FO 212
Suprima-se o oarágrafo 22 do artigo 373, com a rencmeraçêc

do parágrafo 112 para parágrafo único.

_----------1I...�~~III.ICIÇ;,O

f!'l PLEN.lIRI0

EMENDA lP13310·6
tJ DEPUTADO MAURO MIRANDA

n) é assegurada a participação dos trabalhadores. em igual
dade de representação com os empregadores, em todos os
orgãos da administração pública, direta e indireta, bem

JUSTIFICAÇ/l,O

D pressuposto de lei federal a definir.

~

Emenda modibcatJ.va da letra "a" do a t em 11 do S lI, do item VI do
parágrafo 12 e sup res s ava do a-tem V do S 12, todos do arugo 272.
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IV - Julgar reeur-sç extraordinário contra eec z eêee de:init1vas

do Superior' Tribunal de Justiça e dos- Tr~~unais Superiore

da União,nos nesnos C:lSOS de cabimento de recurso e spe 

cial.quando,pela eeacr-La absoluta de seus ner-bros,cor.si 

der-ar- relevante a que'itão f'ederal de eecee Dública reqol-

de ot'1cl0.

"art.209 - Aos juIzes f'ederais conpete processar e julEar

11 ••01.u.."lCAI;l.' _

~.~ ">'\e-Mt.-~~ etc a.J ,q-t,.
'Art 197 :. Os- precatórios judiciários ser-iie ;lar:os,pe-

la Faz.cnda Federal. ~tadual e t"L::.±cipa!.,

ben cono pe!.as respectivas autar::uir.s, e..

l:Joeda atuali:adn,na orde"\- de aprese"'ltao;ão

atéo o fil:l do exercIcio anterior,à cO"'lta dos

créditos eonsignados.:;lobalne'1.te.ao :.:oo~er

Judiciário~

Art.201 - Conpete ao- Supreno TrHmnal Federal:

I - as causas en que a união ..e suas autarquias :."ioa

ren sujei tas, dit'etamelJ.te,!.aas ct:eltos_da_jec...s~o:r

excé tc as de concurso universal,da Justiça I:lci

toral e da Justiça do Trabalho."

A definição da conpetênc.ia da Justiça Federal pelos e:fci tos

'diretos da declsão,obsta que se prolongue ou abrevie seu alcance Olor

via de conceituação ordinária de lei sobre partes,nssistcntes ou 0

cceneesveenrecce aconteceu no passado. o cr.itério ass í.n constitucio

nalizado é auto-suficiente.

As empresas públicas f"ederais tem personalidade de dir~ito

privado. nada justi1'ica.de conseguinte. que tenham 1'01'0 di:f'erente do

conun para as questões cíveis.

As causas de execução coletiva ou de concurso universal a

rangen a t'alêncla do conerciante e a insolvência civil. O concurso

niversal é fiênero de que a ratêoere é,apenas,una das espécies.O cn-,

tendinento doutrinário e jurisprudencial ten exclu!do dn conpetêncin

a Justiça .Federal as causas t'nlimentares e de insolvcncia civil.

EMENDA lP13328·9r: \:)Lo...c..G TUTU QUAi:::lU-OS

tJ PLtt" KV_\O 'U... ""'icow ...loi......""...

vida."

A rezevâncre deve nerecer quorUM eeeeeraa cnc caso de acc

lhilwnto tparl1 evitar que. naiorias eventuais possan de:'ongar o dcsre 

cnc dos conf"li tos judiciais com a abertura de um 5' juIgnncnto no

nesno processo: 1) sentença. 2) decisão de apelação. :1) decisBo de.

embargos inf"ringentes~ 4) decisão- de recurso especial.

A eXicência de tratar-se de "questão federal de ordetl

pública" deve-se à conhecida distinçQo sobre a nature;:a das nornas

legais "disposi.tivas" ,quando os interessados podcn a~astnr sua apU.

cação nedí ante acordo ou convenção em sentido contrário. "de erden

públic1l-" ou il:lperat.ivas.quancfo a aplicaçao independe c::.. vontade das

pnrtes e deven ser sancionadas pelo juiz ou pela autoridade púb-liea

As leis de eeeee pública tutelan os bens Juridicos ~un

dnnr.nt"1to; ii. soclf'(At'llc e ao f'o;tado.C".por eosl" critério."l,) eles 5";0 r-c-,

r;~;"oo~

fITU/:;'fliJ

/'

Inclua-se ao artigo 304, o § 3Q que terá a seguinte r,!

tuição.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Parágrafo único do artigo 402

dação:-

JUSTlnCATIYA

.A lei deverá dispensar trata_ento di ferenciado às p!..

quenas e microempresas, para estimular seu crescimento. numa eCQ

nom1e onde se agiganta a presença de grandes cong-Iomerados nacio
nais e ,"ultinacionais. -

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 304_

A participação obrigatória e Ilajorltária da "comunidade

no Conselho Nacional de Comunicação é c~mji,gna para que o Cons,!

lho atenda às necessidades da comunidade e não aos imperativos do
Estado e da poHt1ca •

S- ]iSl - A leI protegerá as. pequenas e microempresas con
cedenco-j.nes tratamento diferencIado e incentivos financeiros cr;

ditícios e previdenciários, podendo atribuir-lhes- isenções- ou' lm~
nruaces tributárias. -

JUSTIfICATIVA

Parágrafo único - A lei disporá sobre a- criação e atri

buições do Conselho Nacional de Comunicação, observando-se. em sue

~::~~SiÇãO a representação obrigatória e majoritária da comun..!.

Dá nova redação ao § 1R do arte 306

JUSTIFICATIVA

Art. 402 ••••••••

A rececâc proposta atende .elhor ao interesse do P.a!s

Seria aosurdo que o proprietário dQ solo tivesse participação nos

resultados da lavra de petróleo ou eâneraâs atômicos.

O texto do dispositivo reproduz norma da atual Const!

Dê-se nova redação ao parágrafo único do artigo 402,
que passa a ser:

§ 1" _ Ao proprietário do solo é assegurada a particip.!

ção nos resultados da lavra; quanto às jazidas e minas cuja expIE.,

ração constitui monopólio da União. a lei regulará a forlna de iden!

zação. "

EMENDA lP13324·6
t: Consti tuinte BRANDM MON~~o;RD
r.r------ 'U"A""'IC."... lo/."'co"...lo ~

,.,,- n ...,.un""'.;i..

5upr~-8e o inciso VIII do artigo 282.

o artigo 328 do referido Projeto- já- prevê a estruturação do

Sistema Fin!!lnceiro Jfacional. que deverá COIIpBtibilizar as funções

de todas as 1nst1tu1ções financeiras. ancaueâve as oficiauJ de cri

dito da Dn1ão.

EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: inciso VIU do artigo 282.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAC~O

Art. 198 - Otl serviços judiciais li! extra-judiciaie: seria pre,!
tados pelo Estado..

VI _ prever C'asos de manutenção e de estorno de c r-êda t o , Te

Lat Ivanerrte a exportações. para outro Estado e para o Bxcer-acr , de
servaccs e de mercadoraas ,

S 12 - o •••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

EMEJmA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 198. "caput--.

A smunadadc no exportação dos produtos industT1a1J.zados ate!!.

de ã preocupação bãs rce de se estamuãar as operações com produtos

que contenham maaor agregação de valores, com vistas a obter muar

volume de div1s8s.

Do outro lado, o conceito de "produto industrialbado" ê e~

tremamente amplo, tem sido fonte de abusos e, eambêm, de 1nternl1n!

veas demandas judacaaas ,

Ass1m, a ressalva dos semi-elaborados do texto ccnstaeucao

nal e remessa do assunto para Lea complementar pcssabaã r ta que a

"amunâ.dade a teas categonas sej a feita com cautela e dascranínecãc ,
de forma a evaeee-se o beneâfc r c a produtos de quase nenhuma ou

baaxfasama efabcracãc com conseqUente prejui:zo pa'ra os Estados ex

portadores.

A reta.rede do item V evita a pcss ãba Lâdade de 'ressurg a r

f1gura da asencãc de ampos tc estadual meda.arrt e lei complementar.

ccnt.raraendc o daspcs tc no a t em UI do art. 266.

Inclui-se a expressão "estorno" 'no texto ccnata.tucacnat , de

forma a aar maior 'f}exibi11dade para que sejam def'anadas políticas

de estímulo às exportações. sem que essa polÍ'tica comprometa exc es

sivamente os erários es teduaas , exagmda-se o estorno no caso d;

produtos CUJ a conjuntura de nercedc 1nternacJ.01;al permita a inci

dência parcaeã do ônus fiscal.

Dê-:se ao 8rtigo 19B- "eaput- • seguinte redação:

Dê-se ã Let-ra "a" do a tem II do § 11 e ao ].tem VI do § 12 do art,!
go 272 a seguant;e redação, suprasundc-ee em ccnsequêncaa , o a t em

V do § 12 do mesmo ar tagc ,

Art. 272 - ••••••••••••

I 11 - ••••••••••••••••

11 - ••••••••••••••••••
s) sobre operações que des t anea ao cxcer-a o'r produtos andu s-,

t r-aa.Lazadoa , exclus:r.ve os seaa-eteberadcs defm rdca em lei comple

mentar,

EstaDOs a 13 anos do Século UI ... Hão se- justif:1ca qu .. a Cons

t.ituição do Terceiro Milenio ..ntenha inDt.itutoD feudaiD ca.o 0-;'
Cartório:s- de notas pr1;vadaD. Yerdadei:nul capitanias heredl.tár1Bs
que pasDa. de pa1 para filho..

A República. desde a Constituição. de 1891. nio pcxJe tolerar

• eXl.6tênc1a de cidadios privilegiados. COIIO 05 atuais titulares

d.e. cartórios.

Dá nova redaçlo ao S aR do arl. 236 do Projeto de Con!.-
Uluiçao.

'" 8R - Findo Q Estado de- Defesa.. o Presidente prestad
contas detalhadas lO Congresso Nacional das .edidlS to.adas duran
te I sua viglncia. indicando nOMinal.ente 0$ aUngidoS" e 8S re~
tl'içlJes aplicadas.

JUSTIFICATIVA

o dever do Presidente da Repúbl1ca élde prestar contas
li!" nlo iofor.açl5es ao Congresso Nacional ..

A redaçtro proposta foi adotada no. anteprojeto da Co.ls
sl"o Afonso Arinos. -

"Art.209 -

§lf- - As causas: em que a União ou suas autar:Guia::;

f"orcl:t" autoras'.scrão af"oradds na Vara F~de _

1'111 l:la1.s ncesslvel da Seção JUd!ciária.onde

tiver donicfl!o a outra parte, as intenta- _

das contra a' Uni.ão poderão ser at'oradns na

Vara Federal oais acessível da Seção Judiciá. .

ria en que :ror cfonic1..l1acfo o autor; e no. Va-

ra Fecferal .nais ·ace~sivel cfa ~eção Jud.l.ciá _

ria onct~ houver ocorrido o ato oU" .f"ato que

deu. origen à deoandâ ou onde esteja 51 tuâda

.. l:oisl1'O<"

Com a interiorl%~ção das Varas Federals.a união e suas

autarqUias deverÃo propor as ações no Coro dno Justiça Federal que f"or

'mais acess!vel ao dOl:l1cÍ-lto da dutra parte •.a fil:l de t'aclli tar-lhe ti.

defesa. Pelo mesl:lo crité:rl0.Q.ueCl ac1c:!nnr a Un1Qo e"suas autarqui..&$ po'

de-rá tnzê-lo no f"oro da. Justiça'Federal nais ace;sivCl ao lugar do 

dOl:lic{l1o do autor.da ocorrência. do ato ou fato causador do lltigio,

ou da !Situação da collla litigiosa.

A nutarqulzação dc UQ serviço públ:Lco,pela união,não

deve l:lcrvir- de: I:lotivo para. nlt~rar a regra de: cOl:lpetêncla quc prcva

lecin.'1uando O o;crviço pertencia D. adninlstraçno diretn ..

Pario.arnf"O- único - Caberá ao Pres:'r'ente do

':ribunal que õ':-o!'erir- a

decisão exequendao-deterninar o ~:lg311ento

no órgão de origen do precatórlc.scS3unc'o a

possibilidade da verba consigna<:a.e autori
~ -

:ar.a ~equerinento do credor preterido no

seu direito de precedência,ouvidO- o Che!'e

do- Itln1stériO- público.o- scquestro da quan

tia necessária à satisf'ação do débito.·o-

JlJ5"tII"'CIITl VA
A ecenda v1;a...acéUlar COtt ires Inconvenientes que dc..lon

-gan o c-ut:Iprll:1ento das "decisões, Jud1eiais contra a. E'a;:cnda PÚbl1ca:

A) - paganento ar:)- noet1.a atua11z.ada.para evitar .G Multiplicação de

precntórios resultantes- d!, oesnn condenação,cn virtude da den

valorização d'o poder nqui~itlvo do dInhciro- entre a. data· da cun
ta de llqu1daç~o- e 1:1 dô\tn. do- et'ettvo panaoento:, -

D) - pag.:u:u:mto no exercício seguinte ao da apresenta:;~o-.~aro.evit.:l.r-

que os precatórios entrados- após 1 t- de JulhO, cono acontece a

tUá1nente.só possan ser nlacionados ;lara a proposta orçaoent~

ria do ano prÓxloo .e eventualMente pagos no exerc!cio subse 

~ucnte ,acarretando- ut1 intervalo mínioo.ée quase- dois anos;

C) - paganento no órgão de origem dos precatórios. Cono o Tribunal.

onde se prof"eriu a decisão excquenda,sltua-se na Capital elo E:~

tado ou da união.o credor do inte~ror teM,ho-je,de providenciar

o recebimento na respectiVa Capital. A el:lcnda visa que o Prcs!

dente do Tribunal deten:l1ne o paganento,nediantc orden ou che

que.no lugar onde o credor propõ.:s a ação el:l..que fol vencedor.



Assembléia Nacional Constituinte e 1391

DEPUTADO JORGE ARnAGE

o § S2 prevê a limitação, pelo Senado da aepõbf í.ca,

das a Lfquuta s do imposto sobre heranças Tal prov Idêncfa tenderia a

criar uma das duas situações sequtntes , pesada t r Lhu t açãu de hera!:!.

ças médias ou irrisoria tributação de grandes fortunas, o que par!!

ce mais provável. Com eFeito, terna-se difícil estabelecer um valor

máximo absoluto, em nível nacional, fix ando-se a adequada al!quota.

Melhor será que cada Estado f!xe seus parâmetros, 11 luz do respect!

co panirama econômico. _

NO § 42, houve equfvocc redacional na utilização

do termo "ex_proprietário", nele contido.' já que, no caso, não se

rerere o tex to a qualquer indivídlJo que haja anteriormente revestI

do a condlçao de proprietário ~o Imóvel, e sim aquele que,ao morrer,

deixou-o a herdeiro ou legatário, ou, em vida. doou-o a terceiro

No § 62, eliminoli-se o termo "determinação da l!!

gislaçl:io ll
, substi tuindo-o por "diSposiçl:io legal". E: de se lembr-ar

que, nos termos do Código Tributário. Nacional, "legislação tribut,!

ria" é qualquer norma administrativa. sem força de lei

Esses os reparos que cabe fazer à redação do art.

272 ?O Projeto de ccnat í tufção ,

Quanto ao § 10, deve ficar claro que o objetivo da

disposiçao, relativamente ao item I, é submeter ao tCM os acrésc!

mos financeiros decorrentes das vendas a crédito a consumidor final,

exonerandp_as de outra parte, no dispositIvo próprio, da incidência

do IOf (art. 270, § 3li!) no item rr , ha que se excluir da regra a11

eont i da a exceção representada pelas vendas diretas da industria ao

consumidor. que devem equiparar-se às vendas ao comércio, já que

nãç se pode discriminar o consumidor que adquire os bens no comércio,

relativamente ao qve transaciona dIretamente com a indústria,no que

se relaciona estritamente à carga tributária que incide sobre a me.!:,

cadoria objeto da transação

ro que este tivesse. sem qualsquer condicionantes e independenteme,!!

te de sua condição econõeuce , o que invalIdava, em grande parte. o

efeito pretendido com a instituiçD.o do imposto sobre heranças.

cr;~~'''~

tJlZJ;;'EJ

P.U...P,~o~... .lo/IUI.o.,..1e ~

PLENARIO

gu~nte redaçi:lo

Introduzam-se no ar t 272 do Projeto de Constitul:.

çãu as seguintes alterações:

I - Dê-se aos atuais §§ 32, 41!, 52 62 e 10 a s~

No que diz respeito aos ex-combatentes, civis ou mihtares que

tenham pa,rtlcipado efetivamente de operações bélicos da fE8, Mari

nha de Guerra, força Aérea Brasileira, Marinha Mercante, ou Exér:
cito, somente são asseguradas as vantagens do item I (aproveita _

menta no serviço público, sem exigência do concurso. com establli
dade) e do item II (aposentadoria). -

Os que não forem aproveitados no serviço público ou no privado ,
não tem assegurada legalmente pensão

Até pelo principio da isonomia, eis que os ex-combatentes e os se

ringueiros participaram da mobllizaç:lo e da luta na Segunda üuer r a

Mundial, é justo que se assegure aos primeIros a pensão vital!cia
correspondente a três salários mínimos

JUSTlfICAÇAQ

O artigo 477 do Projeto contempla com pensão vital!cia no valor

de três salários mínimos, os seringueiros, chamados "soldados da
borracha"

"Art 272 •••••••••••••••••••

A-rt.476 - • ••• •• •••••• • ••••••••••••••••••••••••

- pensão vitalícia, aos que não forem .contemplados com os

itens I e II, no valor de tzês salários mínimos

EMENDA ADITIVA

Acrescer um item ao artigo 476, do Título X - OISPOSIÇOES TRANSI_

TaRIAS - do Projeto da Comissão de .srareeet.reaçac, com a seguinte
redação, recrcenandc-ae ,

f: EMENDA DE PLENA:RI;....·'o,.....tiOlSu.l:o.II....

EMENDA lP13334·3
['J Constituinte JORCE 'RS'CE

P.f..... 'Cp.'"••o/1UII:O.' ..... ~

A rer. pode retroagir para beneficiar,e nunca para proju

A arbitragen é pr-cced Lmenüo anplanente utilizado nos

países d~5envolvldos.con5tltulndo-seem alternativa lCijitina pur-a

solucionar,de torna expeditates conflitos de r.rrter-e scea 1"01'a do

Poder Judlclárl0,aliviando-a dos l1tie1os susceptíveis de ccnpoar-.

ção por árbl tros escolhidps pelos próprios interessados.

tio Brasl1,o instituto da arbitrageM não vinGou,cn ra2ào

de ficar subnetido a hOMologação do Judicl.trl0 c de poder a parte

ln:;ntisf'cita ou perdedora contestar o resultado sob o fundanento

de nenhuna lesão de direi to individual exinir-se da. apreciaçiio J!:!

dac í.at ,

en.car-,

c) - a lei não retroagirá para pr-e jud í c ar- di

rei to adquirido. ato juridlco ee r-re r to c

coisa julgadoa cn crcceenoenec Jurlsdici2

n31 ou. arbitral,"

EMEtlDJ\ ftOOIFICA':'IVI\

ModJ.fJ.ca o caput do art. 303 que passa a ter a seguanee redação:

xv - A SCGURAi:ÇA JURÍDICA

"Art. 3D3 - A meervençâc do Estado no domínio ecceêrucc e o moro

pólio far-se-ão quando rele-vante interesse coletivo -;
exig1r.

"Art 12 -

Ao qualifica.r de "coisa. julE,a.do." o. decisão "1rni tral, a

cncnda r-eccaava a cnro.ntla individual de poder inpup,n;Í-ln nos

ne:;11tlo; cn ec-a C' ror-na da "cea-re 1ulrn'!'1 jurl"'lcl1cionnl' Pt'ln aç:i:o rp."'l

__c!o;~r::'.l.

EMENDA lP13331-9
!:J
f'J -

JUSTIFICATIVA DEPUTADO JORGE ARBAGE

§ 32 O~ Imposto de que tr.ata o Item II não incidl

rá sobre a t ransmtasêc , por morte, de bem

que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente ou,

em sua Falta, a que vivia em companhia do Falecido.

no raonerrto em que se exer-ca'ta o aprimoramento democrático no tex

to constituc10nal, coa a supressão de termo asseMelhado constante

no art1go 49, fncasc I, da Const1tuição vigente, que deu fundame:!.
taç'ão para a expedição do decreto 1.16'+/71, que expropriou o pa _

tr1mônlo fundiário das Unidades Peder-a'ta.vea da AMazônla, por nova

redação de seu correspondente artigo 52, Inciso I do ProJeto ce

Constituição, não tem cabdnerrto a pemanência de tal motivação.

herdeiro quando não tiver o beneficiário

rendimentos além da pensão,

outros

PLEnÁRIO

EMEUDA HDDIFICATIVA

DISPOSITIVOS r-1EUD/tDDS: Art. 284, Parágrafo Ilnacc ,

Altera o S Onico do Art. 284, que passa a ter a seguinte redação:

JUSTIfICACJiO

supr tma-se a art 387 do Prejeto de ccnst I tuiçã~

Dispõe o art 387 devem a uruac e os Estados e M,!!

nic1pios aplicar em atividades culturais, no mínimo,respectivamente,

dois por cento e três por cento da receita resultante de impostos

~~~;.~

au;;;;Z;;;J
DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

Art. 284 ••••••••••••••••

S f1nJ.co ~ As dispon1.bilidades de caixa da União, serão deposi

tadas no Banco Central do Brasil. As dos órgãos ou

entidades do Poder PúblJ.co Federal, dos zseadcs , do

Distrito Federal e dos Munic!pios, bem cone das en 

presas por eles controladas serão depositadas em 1n,!

tituições bancâr1as ofJ.c1ais respectivas às suas

áreas geográficas, ressalvados os impe~imentos de n!,

tureza operacional previstos em lei.

Art. 112 •••
Inciso I - Investido na funça:o de Prl

meiro Ministro, MInistro de Estado, Chefe de Missão Oiplomát!

ca permanente, Governador de Território, Secretário de Estado.
do DIstrito federal. de Territórios, Prefeitos, Presidente ou
Diretor de Autarquias, Empresa Pública, ou Empresa de Economia

Mista

JUSTIFICACJ{O

o -tncãsc I -do artigo 112 passa a ter a

seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

A e.r.tenda proposta dá novo ordenamento ao texto, tornando-o mais
inteligível, principa1mente quanto aos depósitos das disponib1.11da

des de caixa dos órnãos e entidades ligadas ao Poder Público Fede 

ral, mant~ndo o critério de excâuaavddade d:.os depósitos de recursos

'Públicos em J.nstituições bancárias oficiais.

PlENI'iRIO

EMENÓA lP13336-0
('l

S 10. A base de cálculo do imposto a que se refere

o item UI.

§ 42. Relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, o imposto de que trata o item II

compete ao Estado da s Lt uaçãn do bemirelatlvamente

a bens mõvefs , títulos e créditos, o imposto comp!!

te ao Estado onde se processar o inventário ou a.!:,

rolamento, ou tiver domicílio o doador, se o do.,!

dor ou o fale.cido era residente ou domicillado no

Ex te r Ic r , se este último ali possuía ben; ou teve

o seu inventário processado, a incidência do tr.!.

buto observara o disposto err Le r complementar.

§ $2 As -alíquotas do imposto de que trata o item

I - -compreende o montante relativo aos acre,!

cImos financeiros, inclusive os decorrentes das
operações de crédito a que se refere o § do art.

270;

II serão progressivas.

§ 6'2. O imposto de que trata o item UI será não

cumulativo, admitida sua seletividade,em Fu!!.

çãc da essenclalldàde das mercadorias e dos servl:.

ços, compensando-se o que for devido, em cada oP,!

ração relatIva a c rrcuraçãc de mercadorias Ou pre,!

taçãc de sevrees , com o montante cobrado nas ant!.

riores, pelo mesmo ou outro Estado. A isençl:io

não incidência, salvo disposiçllo legal em contr,!

rio, nllo importará crédito de imposto para compe!!.

saçllo daquele devido nas operações seguintes.
prioridades

rr;~;'~

CEI~"M

o Projeto lhe confere amplos poderes para deFinir as

Há que se considerar. contudo, que as vinculações

constitucionaIs de receita deixaram dt: ter qualquer sentida a pa,r

til' das novas competências outorgadas ac Legislativo pelo Projeto

de Constituiç:lo Enquanto hoje lhe é vedado alterar a proposta orç!,

mentária em tramitaçllo ou modificar a respectiva lei, após sanei.Q.

nada, bem como quaisquer outras que discipllnem matéria flnanc~ira,

nacionais em relaçi:lo ao gasto públIco, pela fixaçi:lo, por lei, das

diretrizes orçamentárias, em termos de prioridades. quantitativos e

cOtldlçDes que devem reger a proposta orçamentária, da possibllid.,!

de de emendar a referida proposta, do condicionamento de investime!!.

tos do setor I:lúbllco a prévia lei autorizatlva que,estabelecendo um

plano plurianual de investimentos. Fixe diretrizes, objetivos e m~

tas ao investimento nacional, da efetiva amplIação de capacidade

(J EMENDA DE PLENl\RID....••.. '·/~O~.. dO'"... ~O....1e

EMENDA lP13332·7 "'.., -,
f:J Constituinte JORGE AR8AGE

Nada mais justiFica, portanto, a auto-limitação que

representaria para o Congresso Nacioanl. a fix açD.cf de percentuais

rígidos únicos, imutáveis no espaço e no tempo, em face do processo

profundamente dInâmIco de desenvolvimento sócio-econômico ~acional

e das enormes disparidades ex istentes entre as várias regiões do

Pais. evidenciado a absoluta discrepânc1s existente, -a nível de ne

eessidades e prioridades, dentre os >\ 200 MunIc!pios braslleiros.

Além de cercear a autonomia do legislativo, a fix;!

çl:lo de percentuai de receita no gasto públlco pressuporia uma uni

formidade e estabIlidade do quadro sócio-econômico nacional, desc.Q.

nheeendo. assilll" por inteiro. nossa realidade.

A intenção é que deputados e senadores,

possam ser eleitos Prefeitos, em qUalq~er Hunic!pio. e também

ocupar qualquer cargo de, Direção de emptesas do governo.

DEPUrADO AIRTON SANDOVAL

PlENARIO

rr=';~~u

f'lM/;;i>ftJ

-,'"---------,

Suprimir o § 5li! do artigo 273.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - § SQ' do- Art. 273

EMENDA lP13337·8
(!l

JUSTIFICAÇ~O

No caso do § 31:1, atual redaçllo é excessívamente .!

brangente, concedendo imunidade tributária, no caso.de transmissão

de Im6vel por morte... slllultaneamente ao cOnJuge e a qualquer herde!

II _ Suprima-se o atual § 52, renumerando-se

parágrafos subseqDentes.

11 - n:lo compreende o montante do imposto s.Q.

bre produtos industrializados, quando houver incl

dêncla simultânea dos dois impostos, .exceto em r!!

laçD.o a circulaçD.o de mercadorias ou prestaçi:lo de

serviços. realIzada para consumidor final

dade controle e acompanhamento, pelo LegIslativ!:l. da realIzaçllo

despesa.
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JUSTIFICAÇ~O JUSTIFICACM JUSTIFICAC1l.O

,llr.ro,.....,\'lC~çã. •

A proibição de nomeação de parentes de aut~

ridades, inclusive, para cargos em cenrssãe é extramamente rIgi

da e prejudicial

l'S~~;:J

tçj~~J;J

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

PlENARIO

EMENDA 1P13346·7

l?[if";~;:.':J

~'~~7d

é a mais adequada.A red:ção ora proposta
para regular a ~uestão. I

[:J PLENARTO

EMENDA 1P13342·4
[!l DEPUTADO ATRTON SANDOVAl

Quem melhor sabe e conhece da capacidade

contributiva dos municípios são as autoridades locais, ou seja
o Prefeito e os vereacoree , Portanto, deve ser deles a c:ompetê!!.
eia para fixar as -aÚquotas de seus impostos, não as submetendo
a qualquer limite estabelecido pelo legislador complementar. A
diversidade das peculiárldades locais, especialmente as econõm.!.
ces , é tão grande Que, no caso específico, deve-se excluir a
ex1gên~la de leI complementar, já que seus autores. além de
distantes desta peal1dade, não conseguirão encontrar um limite
sat1sfat6r1o.

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA SUPRESSIVA

F
n~nl"'lnIJK~D'-----------""

EMENDA ADITIVA

TEXTO MODIFICADO COM A SUPRESSltO

Art. 288 •••

§ l' - ...
UI - normas sobre a aplicação dos- saldos

financeiros verificáveis ao fiM! do exercício.

DISPOSITIVO EMENDADO -Art '379 ~ ~(. "" fiX t .... '7~..,P'"

Suprimir o artigo 379.

.1USTIFICACAO

DISPDSITIVD EMENDADO: Art. JDJ

screscenta-ae ao art. 303, mais um par!
grafo, o 5g , cal! a seguInte redaçlio: .....,

r:

Suprimir o Inc.ísc IrI, § l12,do artigo 2Ba a
expressão 11 orçamentária e fi.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo colide com outras disposi
ções do projeto. Prefeitos e Vereadores, saberão melhor apl!
car as receitas Municipais ..

- Emenda ao projeto.

~11f"RItI'l(...ã., ...,

E'tclua-se do § 20 do artigo
pressão -eu mais de sessenta".

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL ~:~;--:J

fu/~~PJ
"'1"'OIV~w.uie'.",," .. ulo- ,

PLENARIO

EMENDA 1P13347·5

l?
o.artigo 288 consagra o principio da anual!

dade do orçamento, isto é, o início a 10 de janeiro e término a
31 de dezeebrc , nãn podendo os saldos orçamentárIos ;erem aprovei

tados no exerc!cio subseqüente, sem contrariar o »caput» do art!:

ao,
Ademais, nos casos de orçamentos superesti

eadcs , os saldos que poderiam atingir ao montante em até 100S,

passariam integrar o orçamento futuro sea qualquer prograltlaçllo

de despesa.

JUSTIFICACllt!

S S2 - A intervenção da União exclui a
do Estado e esta a do Município, em matêria de competência co!!.

corrente.

o projeto nãc mencfcna a quem cabe lote.!.

vir no domínio econômico.. O Munic!pio também intervém no dom!
nio eccnõeucc , tal ccec ocorre no zoneamento urbano Assim, p.!
ta afastar conflito, no caso de compeU!ncla das três esferas

federativas, convém adicionar o prefalado parágrafo.

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL
Plenário

JUSTIFICACllo

A limitaçi:lo do número de üepucaocs ,

prejudica a proporcionalidade das bancadas federais.

rY;~';':J

rw~~7;J
",- ----,.,..nJ.ltlSr""'oçie

EMENDA 1P13343·2
l'"l Deputado AIRTON SANDOVAL

F EMENDA ADITIVA

f0~~;---:J

fITliJ~·.;;;JPLENARIO

EMENDA lP13339·4
f!I
r.r------ n.u.L.o/C.W,."!o/IUIC.""1e

DEpmAnn AIIUON SANDOVAl
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 278

DISpaSnI'lO EHENOl\OO : ~rt. 203

Incluir no Artigo 203 os incisos abafxo-

EMENDA 1P13348·3

l?
'~I"'lIIOte.W'U"'J'"'C.~IRio-_-_- __---.

PLENARIO

"ou o municipal".

Acrescentar após "excluindo o estadual",

JUSTIFICACllo

Como já foi estendIda a competência r,!

sIdual também aos /oIunic!pios, o efeito desta disposiçl:lo deve

ser adequado.

rr=;:~~---:J

rw;;--;;;J'~U'JUo/~O~IU".Jlu",.~ni., ,

Art. 263

NlIo é correto Que as contribuições sE.

ciais, arsecededas para finalidades especIficas, sejam uUl!
aedae fora das regiões.onde foram anr ecadaoas ,

Limita-se em 113, a possibilidade de

utilização dos recursos fora da regUo onde foram arrecadadas

JnclLla-se no ar t , 263 do eeeeprcje to
da sistematização, o seguinte parágrafo único

§ urucc - Pelo menos dois terços dos
recursos provenientes da arrecadação das contribuições menci~

nadas neste artigo, serão obrigatoriamente aplicados nas Unld.!
des da Federação onde foram arrecadados.

JUSTIfICAÇAo

tllre'~"""IC'Cãe •

f'! PLENARIO

EMENDA 11>13349·1
l? DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

pr';~~~:J

jIT1;';;;fl!J

das Câmaras MunicIpais.Inciso _ A mesa

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 471

EMENDA SUPRESSIVA

Pl.ENARIO

o texto em análise dlscrima os 6rgi'los tio PE,
der Municipal. Prefeito e Câmara Municipal, ao negar_lhes legiti
midade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

Inciso _ Os Prefeitos Municipais.

JUSUFICAÇj!iO

".,- ,~..~.. oJ'.wlJ.i.JIUIC.III..i<t-------,

EMENDA 1P13344·1
l'"l

f0~~'~'---:J

rr;;i~:kJ

EMENDA MOD1F1CATIVA

Também acrescentar apõs "ao Distrito F~

deral", "aos Municípios".
Ainda, acrescentar no fInal da redação

"e se o imposto estadual excluir o municipal anteriormente in,!
tltu!do será aplicada a mesma divisão no produto da arrecad.!

çllo"

t' PIE"RTO
r.r fl.,.J~~."n::oçi.

EMENDA 1P13340·8
f!I OEPIII'OO "RIO' 5"00V'!

DISPOSITIVO ALTERADO - Inciso I do Art. 292

Substituir o termo " receita

tributária" por" receita de Impcatoe",

de natureza
suprimir do texto o art. 471.

jUSTIFICAÇ~O

Emenda Aditiva do Art. 336

Dê-se ao artigo 336 a seguinte redação:

'1;I1""~,,""'~.

EMENDA MODIFICATIVA

O termo n natureza tributária 11 é amplo,

pois se refere a todas as espécies de tributos. Assim, inclui as
taxas e contribuiçi:les que, por suas nat.erezas ressarclt6rias, 0
brigat6riamente, t&m'suas aerecedeçêee vinculadas a determlnadas

despesas.
pórtanto a vlnculçao vedada deverá ser. ape

nas às receitas dos impostos.

Art. 336 - A folha de salários é base excl.!:!
slva da Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer
outro tributo ou. contribuição, excetuando-se as relativas ao sal,!

rlo_educaçllo.

,JUS"IF-:'ICAç~n

D setor educacional é reconhecidamente um

dos que mais ebscrvee recursos dos Governos .Estaduais e Hunici

.pais. Considerando a prioridade dos gastos em educação, sugerimos
que seja mantida a contribuição social hoje incidente sobre as f~

lhas de salário e destinadas ao setor educação, cuja representa

tividade chega a atingir em média, eêrca de 2" das receitas est,!

duais.
A emenda proposta, além de preservar impor

tante fonte de financiamento do setor público, compatibiliza o a!:,
tigo 336 com o artigo 383. no qual está prevista a contrlbuiçllo

do salário-educação.

pr;~~;:J

fui~''-!EJPlenário

Deputado AIRTON SANDOVAL

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Art 84

r.r nu.....".w......'."'e••,uioo

A enfiteuse é inHtuto do Direito Prlv.!!

do que bem pode ser utilizado na urbanização de certas áreas

públicas. EQu.1para-se a ccoceesãc , à concessão de direito teal
de uso no campo do 'Direito Público e ao direito de superficie
na área do Oireito Privado. Sua extinção importará na diminu!

Çao de opções no tratá da pol!t1ca fundiária.

EMENDA 1P13345·9
l'"l

,JUSTIFICACllO

Plenário

EMENDA 1P13341·6
[!l Deputado AIRTON SANDOVAL

Art. 84 _ os parentes até segundo grau em

linha direta ou afim, de qualquer autoridade somente pcderãc

ocupar cargo ou tunçãc em organismos a ela .subordinada , na admi

nistração direta ou indireta, em razão de aprovação em concurso

público, ou no cargo, emprego ou funçllo de confiança, assim esta

belecIdo em lei

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72

o Artigo 72 passa a ter a' seguinte redação:

Art. 72 - As Regiões de desenvolvimento ec~

nOmico eãe criadas, modificadas ou extintas, por Lei Federal" rat!
ficad~ pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.

o Art. 84 passa a ter a seguinte redaçãc s EMENDA 1P13350·5
l? OEPUTAOO AIRTON SANOOVAL

= 'UToJ'UlfI'...çio

Dê-se ~ letra "d" do Hem XV do artigo 12 a

seguinte redação:
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EMENDA HODInCATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO - Inciso I do Art. 273

~~""""J

1'"k!"~7ã7lPLENARIO

DEPUTADO JROGE ARBME

- Disposições Transit6rias
- Da Ordem Econômica e Financeira

- 00 Sistema Financel.IO Nacional

lP13359-9

Art. 303 - São facultados a intervenção no domínio eco

nômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade. media~
te lei federal, Quando indispensável por motivo- de desenvolvimento
da economia nacional ou para organizar setor que não possa ser de~
volvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de in!
cfatfva , assegurados os direitos e garantias individuais

JOSTIFICAC1$.O

Por decisão unânime dos Secretários de Fa
zenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios, ruerudcs nos dias 7 e 8 de agosto de 1.1987,em canela. no
Rio Grande do Sul, conforne consta na Carta de Canele,fai aprova-,
da mOl;ão unânime no selJ,tld~e antecipar o prazo de vigência
do novo Sistema Tributário Nacional, contida no Projeto da ccní.s-,
são de Sistematização.

Por Indent r t Icar-ne inteiramente com aquela
proposição e por entender Que lia penúria financeira vivida pelos
EstadoS exige que os Fundos de participação entrem integral e l.m.!:,.
diatamente em vigor com a promulgação da nova Constituição e que
a vigência do nQ'VO Sistema Tributário inicia, no máximo, dia
l!~ de julho de 1.988", estou propondo a presente emenda.

~IVA

O texto emendado constitui norma permanente do funcionamento do Si,!
tema Financeiro Nacional. não cabendo, portanto, sua inclusão nas

Disposições Transit6rias. Por outra lado, é dispensável como inade
quede tecnicamente para o texto constitucional a especificação de
um dos componentes de um conjunto, como no caso do Banco do Brasil
em relação ao Sistema F'inance!ro OficiaL No texto sugerido, apesar
da não explicitação daquele Ba'nco, o mesmo continua contemplado por

ser uma das instituições financeiras oficiais do País.

Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 303 que passa a

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 303

1) Suprimir o parágrafo 1" do Art. 466, do Titulo X 

Das Disposições Transit6rias;

2) Incluir, no Titulo VIII, CapItulo I~:~ir;;...&-t.~rJde,.

Econômica e Financeira, Sistema Financeiro Nacio~al,yar-t:go a ser
numerado com a redação modificada do .parágrafo lQ ãÕ Art.466, como

segue:
lia aplicação dos recursos destinados a operações de

créditos de romerrtc seré efetuado através das instituições finance!

ras oficiais".

TtTULO X
TtTULO VIII

CAPtTULO II

• § 19 - O disposto neste artigo não se apli
ca aos artigos 262, 263, aos itens I, rr , IV e V do artigo 277,
Que entrarão em vigor a partir da promulgação desta Constituição

§ 22 _ Ficam mantidos os atuais critérios

de rate rc de distribuição dos fundos referidos no artigo 277, até

a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo
288, t ten rrr.

§ 3g - A partir da data de promulgaç1!o des
ta Constituição, a união, os Estados, o Distrito Federal e os Mu

nicípios editarão as leis necessárias à aortceçâc do Sistema Tri
butá:cio Nacional

§ 4Q - As leis editadas. nos termos do pará
grafo anterior até 30 de junho de 1.988, entrarão em vigor no dia

19 de julho de L9BB, com efeito imediato

TUTO/.".TlfICA;io -,

MENDA SUPRESSIVA/ADITIVA/I·IOD IF'ICATIVA

DISPOSITIVOS EtAENDADOS:

.,,-----------"""'.''''..0••------------,

r.r------'LU••,o/<.~'...O/S"••• UI•• 1.0 _.,

iEMENDA

pr-;::~;~

fui~~7;;)

[T;:;~

fÇj~",;MJ

fITY~~;'~

rn;;;'~EJ

'~U..IQ/CO~"S1.0/.tllc... lniQ ,

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

~ PLENARIO

c _ Dois por cento para aplicação em progr.!

mas de desenvolvimento micro,!regionais

Pela redção, obriga-se a concurso público,
sempre, pode até inviabilizar serviços eventuais ou temporários

O prep6sito da presente Emenda, é dar maior

abrangência a área atendida. com os recursos do disposto na letra
c, inciso I do Artigo 277, que prevê apenas a aplicação nas Regi

ões Norte e Nordeste.
Nàs demais regii:les existem nos bcj sões de

pobreza, em mui tos casos, tão acentuados ou mais, que nas Regiões

Norte e Nordeste
Não é justo que apenas as citads regiões se

beneficiem com os recursos.

JUSTlfICACl\O

flnO/_,..~io ---,

JUSTIFICACAo

A crescente-se ao inciso II do artigo 86, .!
pós a expressão 11 concurso público de provas" o texto seguinte'

~ E!!.!~~ caráter temporário .2.~~ !!!!. lei

complementar.

Art. 277 •••
I _ ...

Suprima-se a letra "b" do ,item IH do artigo

192 e o parágrafo 3Q do artigo 230.

DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso Ir do art. 86.

,.".- flu./j"nl.,~~1.o-- ,

A letra "c", do inciso I I do artigo 277 do
eeeeproje tc da sistematização, passa a ter a seguinte redação-

Os dispositivos cuja supressão está sendo pr.Q.

posta atribuem aos Tribunais de Justiça, no primeiro caso, e
Ministério Público, no segundo, a iniciatilfa do processe legisl~

tivo relativo a leis que poderão acarretar aumento de despesa
Tendo em vista. Que ao Poder Executivo incumbe

administrar os recursos públicos, é fundamental que a este Poder
se atribua a iniciativa de todas as leis que possam afetar a ex~

cuçãc orçamenti1fla, sob lpena de ser submetido ao Poder Legislat!

vo lIatéria Que importe em aumento de despesa sem previsão da fo!!,
te de receita correspondente, impossibilitando uma administração

financeira sadia.

EMENDA MOOIFICATIVA

JUSTIFICACAO

EMENDA MOOIfICATIVA

EMENDA lP13355-6
~ DEPUTADO AIRTDN SANDOVAL

r.r ,~.....,o/C... "SOO/~"•• O..,.....

PLENARIO

EMENDA lP13357-2
l: DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

~ PLENARlO

l: PLENARIO

EMENDA lP13356·4
fl

EMENDA lP13354-8
l: IERTTAOO AIRTlJlsmmI'L

~~.~;.~

rç;~~7ã!J

fTY;;~;'~

rv'~a;y?J

.~~d.'elc......o/l"'C."'''lo ,

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE: O § 42, do artigo 196, os artigos 295, 379 e 387

JUSTIFICAc1!:o

JUSTIFICACilo

Pelas várias alterações por que passou o fa
to gerado.t do imposto predial e te'Irltorial urbano ficou patent;
que a lIle1hor forma de diferenciá_lo do imposto fedral sodre a
propriedade é a dest1naç!o do im6vel. Isto evita a clássica dife
renciaçl10 pela 1oca11zaç!0 por zona, hoje ultrapassada,em virtude
do desenvcj Ivãaentc industrial, comercial e prestador de serviço
na zona rural.

Assim perlllitir_se_á que atividades urbanas,
tais como: postos de gaso11na, restaurantes, escolas, indtístrias,
dtios de recreio e etc , , tenham a propriedade tributada pelo Jm
posto municipal.

Acresça-se, ainda. que o cunho extrafiscal
da tributaçDo rural deixou ~de ser Uo fundamental ..cuee era. v~z

que o imposto territorial rural passa a ser da competência esta
dual.

Exclua-se o termo final "urbana" .. incluindo
em seu lugar "com des inação urbana"

Os dispositivos cuja supressão está sendo

proposta estabeiecem vinoulações ou regras sobre a entrega pelo
Poder Executivo de recursos atribuIdos no Orçamento a outros Po
deres ou a certas funções estatais

No caso das vmcul.ações , somente as relati
vas ao Pader Judiciário e às funções educacionais e culturais ab
sorverão, se aprovados os dispositivos mencionados, aproximadamen
te um terço do total das receitas públicas.

Demasi disso, no caso do § 4Q do artigo 196,

atribui-se um percentual fixo de 5% sobre a receita do Tesouro ,
sem especr Ficá-la fi fixação de um parâmetro uniforme para todos
os Estados, com di ferenates estruturas de receita, gerará distor
ções, pois nem sempre o custo da funçãQ judiciária guarda propor
ção com a receita pr6pria ou tranfetida da Unidade Federada.

Na hip6tese do artigo 196, trata_se de nor
ma sem precedente na hist6ria constitucional. Além de se tratar
de matéria que pode perfeitamente ser veiculada por legilação in
franconst1tucional qu ordinária, não existe qualquer razão para
a entrega trimestral dos recursos, quando o fluxo de despesas dos
Poderes do Estado é mensal, como mensal é o ritmo da entrada dos

recursos Públicos nas~esferas de Governo.

"d) - não haverá prisão c.í.vaI por divida,
salvo nos casos de obrigação alimentar e depositário infiel, in
clusive de tributos recolhidos ou descontados de terceiros".

JUSTIFICACl{O

aes tabe tece-se norma tradicional em nosso
Direi to e que nada tem a ver com a preservação dos direi tos e li
berdades fundamentais, com a redação constante do anteprojeto da
Comissão de Estudos constitucionais, presidida pelo jurista Afon
so arinos de Mell-o Franco.

A prisão, nos casue c.itados, constitui efi...
cIente mecanismo de induzimento ao cumprimento especifico da obr!
qação , ampliando as garantias dos recursos públicos e dos crédi
tos tributários que ti o objetivo real a alcançar, como proclamado
na " Carta de Canela ", firmada pelos Secretários de Fazenda e de
Finanças dos Estados, do D"istrito Federal e dos Territ6tios.

f'J PLENARIO

I? PLENARIO

r.r---- 'UTo�.USTlrlCAçoo

r.r----------""'"no...."'.------------,

EMENDA lP13351-3
I? DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

EMENDA Í'P13352-1
I'l DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 262
JUSTIFICATIVA

r.r----------".,e/j~aTl""""e----------___,

EMENDA-lP13353·0
I'l DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

f'J PLENARIO

rr;;;,;;'~

~;Jm

Substi tuir o termo "empréstimos ccmpufsõ
rios 11 por" Iepcatcs retitu!veis e ,

JUSTrFICAC~O

A nova redação oferecida na emenda reproduz o artigo
163 da atual Constltuiçí3o

O papel do Estado nos pa!ses subdesenvolvidos deve ser
definido com exatidão, para que o Estado cumpra sua finalidade de

estlmulador do desenvo!V imento nac íunaj •

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO-: Art 66, § 4!i1

Inclua-se o § 4~ no artigo 66. nos seguintes
terlllos:

A denominação empréstimo compuls6rio tem le
vado a interpretaçi:les dápares, além do que. juridicamente, há uma
ccnt.red.íção sobre os termos. Como única diferença dessa exação p~

ra coe os impostos é a obrigatoriedade de rest í tutcso, com a fin~

lidade de afastar Qualquer dúvida quanto a sua natureza, deve-se
altera a sua denominação para imposto restituível.

EMENDA -lP13361-1 "''' -,
l: Const::Ltulnte BRANDXo MONTEIRO r=';~;:J

~;rna

EMENDA lP13358-1 -
l: DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

§ 4!i1 _ A criação de distrito importa na im

plantação e funcionamento de, no minimo um posto de guarda muni
cipal, um de saúde e uma escola.

JUSTlfICACAo I? PLENARIO

fL~....../c.~....o/ltl.C ... ,.. iO _,

f'C:~~:'~

(Çj~~J;J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 312, "caput".

Dê-ae nova redação ao caput do art.igo 312" que passa é, ser:

A Criaç:lo de distrito depende neceeser teneg
te da implantação de serviços básicos que at~ndam os interesses
da coletividade.

A mera crlç!o de distrito não traz qualquer
espécie de beneficios à comunidade a ser atingida.

r.r TuTON"n'fl~&qOO-- _,

Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação'

Art. 461 - O Sistema Tributário de que tra
ta esta constituição entrará em .... igor em l!i1 de julho de 1 988, vi
gorando o atual Sistema Tributário até JO de junho de 1 988

Art. 312 - Aquele que, não sendo propr1etárío de ,1.móvel urbi!
no ou rural, possuir COIDO seu, por três anos :r..n::Lnterruptos,
epceaçêo, imóvel urbano de até duzentos e cincoenta metros quadra

dos de área, adquirir-lhe-á o domín::Lo, podendo requerer ao juiz

que assim o declarar .. por eerrtenca , a qual lhe serv1.rá de título
para matrí.cula no registro de imóveis~
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~LENl'I.RIO

,) t assegurado aos brasileiros qut! se sentire.
prejudicados requerer. mediante fundamentação e de conforrddade
com a lei, o acesso as re tar-ênci es e informações que a cada u. di
ge.m respeito. rejns erauas por entidades particulares ou publicas.
podendo eXlgir a correção e atualização dos dados. eerevês de
processo admtm s t r-at tvo sigiloso ou judic131.

JVSTIF.lCATIVA

A redação proposta consulta melhor os interesses

do cld.adão e da sociedade. podendo a legislação Ot-dlnãl"la_disdPtll
nar com maior abrangência e propriedade as dtver-s as questoes.

r;r-------'":E"'M"'EN:::O""A--;Su"àsr"l'i'ú'Tl'v-A-----------,

Emenda ao Art. 12, item 11 1etra 1)

-A letra "l"s do 1tem I. do Art 12 passa a ter a seguinte
redação.

Os cr-mes contra a v t da , de lesão corporal. de perlclita
ção da vida e da s aiide e contra a liberdade pessoal são 1naflancã
veis e msusceptIve í s de pr-es cr-r câo e anist',a. se pr-at i cados me :
diante tortura ou ato ter-r-or-rs te , Seus executores. os mandantes.
os que podendo ev i câ-Lcs se cmi t i rem , e os que. tomando conheci
mento deles não o ccmum ca r-en, responderão na forma da lei.

Jusbf1catn21

Ampl1ou-se a proteção da s oc i edede , Exc'lu i cse a expressio
tortura por não ser dellto tlp1flcado na lei penal e, s ia.une ti!

cuns t ânc t a agravante

EHEN'óAO~,"ÔD'iF;CATI1/A
Emenda ao Art. 12.. item I. letra 1)

-A letra ·P. do item 1. do Art. 12 passa a ter a seguinte

redaào:

Os mandanteJ e os executores de crimes contra a vida. de t!
são corporal. de l;Ieric11tação da v i da e da saiide e contra a li~e.!:
dade pessoal. pr-attcadcs medt anbe tortura ou ato ter-r-cr i s ea , neo
terão dr re t to a flança. sendo os mesmos msus ceptIve rs de prescr!
cêc e em s t ca , Os que podendo evr tâ-Tcs se onnt í rea , e os quest~

mando c.onheclmento deles não o comunicarem. na forma da Ie r , res

ponderão sol rdar tenente ,

Justificativa:

Deu-se mat or- abrangencla ã proteção da socledade. e melhor

forma JUr'idlca ao texto.

EMENDA lP13370-0
l? DEPUTADO ;';~;'E ARaAGE

r

EMENDA lP13368·8 •__-=:=-------,Jil DEPUTADO JORGE ARBAGE: ) pr--....pos=J
l? ) E!'~71

fC~~;':J

~"~J;J

pr'P'ó'S':J

f'Çj~'EJ

1U10/'"n"'OAç'~_- _____,

Suprima_se ce §§ 4!il e 52 do art 196· do projeto de

PLENARIO

A redação proposta) consulta melhor os tnter-es s es do cldadão
e da sociedade. podendo a 1eg1S1ação ordlnãrla discipl1nar COm
maior abrangencia e pro-priedade as diversas questões.

Constituição

o tnc tsc I do ar t rqc 34 do Projeto passa a ter a s enui nt e
reda cãc

Art. 34.......... •••••••••••••••••• •••• ••• ••
I - para assegurar o conhecimento de mtorme cêes e re terên

cias pes sca t s • .pelo c r dedãe que se s ent r r pre.rud i cadc por ato de
autoridade pübllca OlJ partlcular. na forma da Ie t ,

JUSTIFICATIVA

Os dispositivos cuja supressão é proposta pretedem
que a União e os Estados reservem ao Judiciário. no mínimo. respec
tivamente, três e cinco por cen~o do arrecadação do Tesouro. ex lçu!
dos os precatórios, devendo 0$ tribunaiS aplicar. no minl-mo, trint;
por cento de sua dotação orçamentária no aparelhal11ento,manutenção e
modernizaçl:!o dos serviços judiciários

Enquanto. corretamente IJ tex to não cogitou de f Ix ar
o montante de recursos a serem desUnados ao Poder LegIslatIvo e
Executiv.o. pretendeu-se vincular percentuais de receita ao Judlciá
rio. Alem de evidente impropriedade da vinculação proposta,eausa ei
tranheza o fato dos referidos percentuais não incidirem sobre a re
celta de impostos ou qualquer outra receita esoecr r.íca , mas sobre;
arrecadação do Tesouro. Ora, todo ingresso público, todo crédito do
erário. é arrecadação do Tesouro. ainda que no momento seguinte se
traduza em despesas previamente programada. Ali se inclui não ape

nas a receita de impostos mas toda receita tributária, receitas de

contrlbuiçê:les • receItas as mais diversas (eui tes , empréstimos Com
puls6rios. tarifas, eec .}, receitas patrimoniais, J.ndustr5.a5.s.fina;;
ceiras, nesta incluindO-Se a colocação de títulos da divida públlc;.
operações de crédito. enfim, tudo o Que, a Qualquer tltulo,lngressa
nos cofres pub Lfecs , o que configuraria um espantoso montante de
recursos Que, evidentemente, runguém ccqt tcu de eensurar j neamo numa
aprOXl-mação grosseira Ademais. nada menos do Que t r arrt a por cento
dessa rmcress rcnante dotação oestmar-ee-Lem, tão-somente. a apare
Ihar , manter e modernizar os serviços judicl-Brios -

citados. ImpOes-se, portanto, a supressão dos dispositivos I

JUSTIFICACAO

EMENDA MODIFItATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART 34

1U1~/.."S1"'c.çlo_--- ~

r.r------,.....'~/co...do/.""co..,......

EMENDA lP13364·5
l: Constituinte JORGE l\RBAG~

r=;~';':J

&;-;ftJ

338 do Projeto de Cosntitul:,

JUSITIF"ICAÇI:\O

'/.
Suprima-se o § do ar t;

ção ,

EMENDA lP13362-9 ..... ---,
f:J Constituinte JORCE ARBA.GE

o diSPQsitivO ml!nClonado {Sestina à Saúde um m:l..nimo

de trinta por cento da receita do Fundo Nacional de Sequr rdaqe sg

eial, ex cluldas as rece í t as do fundo de Garantia do Seguro oesempr~

go e do fundo de Garantia do PatrimônlO Individual

Hunic1pio

prévia autotização em plano plurianual aprovado em tel-

Não mais subsiste, portanto;-- o argumento da imp,2.

têncfe do Congresso, a justt rtcer vinculação de rece i ta

De outra parte, não se pode esquecer que as pt'ior1..

dades orçamentárias. necessariamente variáveis. não podem ser ad!,

quadamente tratadas dentro da rigidez de uma norma constitucional ,

Que há de ser duradoura. Aléf'l disso, tais prioridades divergem S!!
gundo a região do Pais, bem como segundo o Estado e. mais ainda. o

BeM diverso é o Quadro que se desenha com a dell',2.

cratIaeçêc do Pais. je que o atual ProJeto de Cosntil:ulç~o assegura

.l:lIflPla margem de liberdade do Legislativo para ap r es eri t açân de eme!!,

das 13 proposta or ç ament á r j a , subne t.e a elaboração do proposta or ç!;
Jlentária a prioridades, Quantitativos e condições fixadas em lei de

diretrizes orçamentárias, amplia expressivamente a capacidade de

controle do Legislabvo sobre a realização da despesa, coodacrcnenoc,

Ao e:Eclusão da expressiio "de boa. fé" é cond:J.ção eeeencaea p:!!.

r. o u.uc.p.1io urbano.
I~BÍ,vf'l provar boa fé na ocupação do ~o10 urbano, eis que

nall ci&ldes se conhece o pr<Jprl.etár1.o. eenec iJ:rPosslvel ..eo possei

ro pEOVIU:' lIua "boa fé".

por outro lado, a reat Iaeçãc de investimentos no setor públlco "a

Era. na prática. único melo de se assegurar um

m!nimo de receita em áreas de interesse socIal pr Lcr Lt a r Lc , consid!,

randc-ae que falecia ao Poder Legislativo competência para modif.!

car o projeto de lei orçamentária ou para alterá-la, após sec.rcoeca

# esta

m§TIFICATIVA

e sabido Que a introdução do mecanismo de vinculE,

ç~o de receitas no tee to cons t Ltucmaf decorreu de um ccntee to poli

tace marcado pela impotência do Poder Legislativo diante de um Ex!,

cut Ivc autoritário ccsnt í tcc tcnaânente impedidos de iniciativa 12,

glslat!va em matéria financeira. os membros do Congresso Nacional

nêc t Iver-ae outro caminho senão O da emenda ccns t í tucrcne t

Não deve, pois. o Legislativo, autollt'lltar-se

sua autonomia, Impedf ndo-cse de livremente deliberar, por Lnjuçâu de

uea cru-rix açãc ccns t i tuc ícnet dos montantes Que. en cada exe rc ícac,

devam ser etccecos em cada função do setor público, ante o continuo

procesos de transformação sócio-econômica que faz com Que as prior.!

dades do PaIs sejam mut an t es , a par de se r en diversas, em um mesmo

momento, para diferentes localidades do Pais.

EMENDA lP13366-1
f!J DEPUTADO JORGE ARBAGE

tJ PLENARi13d lbOlfC0"'1 1i OI SUl oolI'U io

EMENDA SUPRESStVA

Suprimir o Art 39

m----------,E:cM=E=nD~ItM~Dl~;ç~~-T-IV-A~----------,
EMENDA AO ART 12. Vn , cJ

SUpTlm1T ao f1nal da letra If C" : "salvo autcr-raacãc jUd1-
cte l , e

Acrescentar: nos casas de ccnfcr'm dade com a lei.

JUSTIFICATIVA

O Estado. para salvaguardar a sociedade e protegê-la. ne
cessif:a de mecanismos prôprlos. -

PLENARIO
.U....'o/""" ... lo'"..o•• ,••la--_~--_-,

EMENDA lP13363-7 m ..---------,

l!J Constituinte JORGE l\R8l\GE

r;r TI1to/'~•• ""'.;.O

~~;".~

fu7~"J;J

JUSTIFICATIVA

as assuntos que esteJam proteg1dos pelo Slg110. por se trata
rem de mat'êrla de interesse da pessoa e do Estado, devem ser res:
-guardados.

A soc1edade e o Estado f1carão subordlnados aos des.lgnl()S de
um lnd1Vldlio ou de uma associação em geral. ao se tornar autoap1i
cãve1 o exerc'icio dos dire1tos e liberdades individuais. co1etl:
vos e políticos const1tuclonal1zados. sem restrlção de qualquere~

peCle.

EMENDA lP13371-S
tJ DEPUTADO JDRCiE·~;ReAGE

t:

[MEtiDA SUPRESSlVA

Suprimir a letra "a", inc1s0 VIII .. do Art 12.

de Constltuinção
Suprima-se os §§ 12 e 112 do art 335 do Projeto de

JUSTIFICATIVA

PtENAfUO

DEPU!AQO JORGE ARBAGE

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13372-6
f?
l!J

o Estado e a sociedadé ficarão vu1neraveis. se for dado ace!.
so às referencns e lnformações que a cada um duem t'espelto. Fav2,.

recerã. notadamente. aos contraventores. que passarão a ter canh!!.
cimento dos reg1 stros po11Cla is a seu respe1 to. poss 1b111tando
lhes aval lar o monento proplc10 para uma fuga da Justlca. A inve!.
tlgação Sl g110so 'ê uma arma que o Estado dlspõe para resguardar a
sOCledade. PaI" tanto, 'ê um contra·senso não usã ..1a ..

A prolb1ção do re9lstt'o informático $()bre a vida privada do
cidadão. nO atual desenvolvimento da sfcH~dade. e Um contra-se.!!.
so, na medlda em que inviabi11Zarã o trabalho de todas àS repar.

Suprllllir a letra "b·. tnclso VIU. do art 12.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 12

As letras "c" e "f" do 1nciso VII e a letra "a"
do 1nq1so VIII do PrOJeto passam a ter as seguHJtes redações:

Art 12 .

Vll ••• \ ••••••••••••••••••••••••••

c.} do sigilo da correspondêncla e das comunlca ..

ções em geral. nà forma da 1el.

f) Nas esferas policial. mi11tar e de assessor!.
mente do Poder Executivo Fedetal, o Estado poderã operar serV1 ..
ços de informações que se reflTam ã segurança e à proteção da sj!,
ciedade e dos fundalllentos constitucionals da Nação.

Art 12•••••••••••••••••••••••••
VIII .

r.r- ~.U~Nlttf"'«~;:,, -_____,

EMENDA lP13367-0
fJ DEPUTADO JORGE ARB~~~

f'l

JUSTIFICAÇ~Q

AS contribuições sociais previstas no § 112 .ao i!!,
cidirelll sobre faturamento, lucro. renda, patruflônio e prêmJ,OS de s~

guros, têm por fatos gerradores os mesmos fatos econômicos Que tip!
ficam. no capítulo do Sistema tributário. a incldência dos impo~

tos - ICM, IPI, IR, IPTU, ITR, IOF - confIgurando-se, na prática,
bItl'ibutação Acresce-se a isso o fato de. contrariamente ao dispo.!

,l to em relaç~o a impostos, não haver sido prevista a discriminaçl10
das competências para a il'llposiç~o de contrIbuições sociais. podendo
a mesma contribuiç13.o. em relação ao mesmo contribuinte. ser inst1.
tu!da cumulativamente pela Yl1ião. Estado e MunicIpio Do mesmo m,2.
do _ e diversamente do preceituado em relação a impostos - a comp~

tência residual prevista no § 21:1 é ampla e ilimitada. invalidando
a enumeração constante do § 112. na medida etn Que esta passa a ter
caráter meramente exemplificativo Nos termos do atual texto. PE.
der_se_á instituir contribuição social sobre qualquer situação J.!d
rIdico-econômica Vale 1 embrar. ainda. Que a União poderá utilizar
esse instrumento para burlar a repartição das receitas previstas no
Sistema Tributário pnrquanto. ao baix-ar as al!Quotas de impostos e
aumentar as correspondentp.s das contribuiçll~s. deixará de repassar
recursos aos Estados e aos MunicIpios. já Que não há previsão de
repa!t1ç13.o das receitas de contribuIções sociais
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tições plibl i cas que tratem com o povo em geral; dos bancos que '.!.
dam com cadastros; dos j r-tblne ts Eleitorais. que possuem re91~

tros de toda ordem sobre pessoas, das escolas, que dispõe de hi,!

tõricos escolares; etc.

JUSTIfiCATIVA

Tal di s posrt rvo transforma rã o Pe f s em uma IIRepubllca Sindi
ce l i s te" e no perafsc das associações, uma vez que o Estado ficarã
sob suas tutelas, fato que gerará s ens'lve i s preJulzOS ã es tab t l t
da de pc Ht t ce (entraves ã boa marcha da edmtm s tr-açâo publica.

EMENDA lP13384-0
I'l CONSTITUINTE NAPHTALI AeVES OE SOUZA

fl PlENMIO

fC,;'~~:~;;;;]

fITR/~~~

EMENDA SUPRESSIVA

DEPUTADO JORGE ARBAGE

r.r 'LU.. 'oICDW''';.O''UlCDW'•••O -,
PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13379-3
['J
r.r------PLld~I01Co"'.s1c/a ... COIl'n;:o

PLEN~RIO

rr7~~"'~

l?Ein~7ã!l

Suprima-se o Artigo 489 e seu parágrafo único

do proJeto de Constituição.

suprim r a letra "t", lnclSó VlI. do Art 12.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprlm1r a letra "e", tnc rso VII. do Art 12.

JUSTIFICATIVA

No processo dec i sêr-t o, na pr-tmei r-a 'l mha de defesa da Nação.
a at tvi dede de infotmações. no atual estãglo de des envc'lv tmento
da s cc r edade , ê um ms t rumentc de excepc i cne l tnpor t ãnc i e , notad~

mente pela sua ação pr-event i va , razão pela qual não pode ser cer
ceada.

JUSTIFICATIVA

Pa~a o pleno exer-c'[c i o de proteção da s cci edede , a ação i.!!
vest1gatõrla e de mforae cêes do Estado se faz neces s âr-ra , No cam
pc da ccnt r-a-espicnaçem, por exemplo, o Estado ficarla tc l htdc , o
que redunde r-ia em graves pr-ejufacs aos seus mter-es ses ,

Norma a ser postulada através de Lei Ordlná -

ria.

Sala das sessões,em IZ. oli ~0l.s40 es: 1~8T

'".'o/~Ulfl,o=~io

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

-,
I

i
I
I
i

Suprima_ se o item xv, do art. 13 do Projeto de Con.§. ;

i
I

A norma postulante prende- se exclusivamente à regu - !

t!tuição

l:J PLENAR-'O--- .U"."IO'cc~I'•• o/l~•• c,,' •• lo

CONSTITUINTE NAPHTALl ALVC:S DE SOUZA

EMENDA lP1338S-8 ..... -.,
tJ CONSTITUINTE NAPtiTALl ALVES DE SOUZA

E'''~~u

fÇj:J87JPLEN~RIO

DEPUTAOO JORGE ARBAGE

Por não se tratar de metêr te constitucional, mas s ua , de
Ie t ord tnâr-j ac

JUSTIFICATIVA

Suprrm r- a letra "d", inciso VII do Art. 12.

PLEN~RIO

DEPUTADO JORGE ARBAGE

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13381-S
l"
r.r------'LU•.."",, ....O/.UKClh.dC -,

FY;~"~

f10'~'Jã7l

DEPUTADO JR[lGE ARBAGE

PLENJlRIQ

Supriml.1" a letra "d'", inciso VIII, do Art. 12.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Não se trata de matêr i a cons tt tuc tone f , O assunto deve ser
regulado por '-lel cr-ômâr-te ,

"' ' •• TO/.U'Tl',~&Çio

EMENDA lP13374-2
['J

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA SUPRESSIVA

Suprullr o tnc r se r I do Art. 34.

JUSTIFICATIVA

Suprimir a letra b} do t nc t s a VIII. do Art 12 do Prcaeto , rel,!
t r-andc-se as deaa'r s ,
JUSTIFICATIVA

Sala das sessões. em 12 JJ. ~,ol.o dJ. 1''U1-

E e'leeento es senci a'l ã dt s c tp l me desse instrumento, a regulA.
mentaçDo em lel ordinãru. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

PJ;~;~~~

crtV~~h~.fl PLENARIO

EMENDA lP13386-6
f' CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

o texto proposto. ao que se entende. não retrata metêr i e de
nivel const t tuc tcne l , pelo que ser-ra melhor remetê-lo ã apr-ec r a _
cão do Congresso Nacional.

E;~~'~

15!7~ffiJ
'"110/'lIS"'O=O(iO ~""" ---'

EMENDA lP13376-9
(:JOEPUTAOO JORGE ARBAGE"

r;;-----------fU1C/.u".ICO(io

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11

ElIENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMEllD-'.DOS: Art. 328". Inciso I

EMENDA StlPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

Pela complexidade do- assunto, melhor serã dar-lhe tr,!
talllento da le!J1S1ação ord mãr-te ,

Re1etreando-se 'as' demais.

cr;:~~:;

rrtV'~'~~'~.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o item XVII. óo Artigo lJ, do Proj~

to de COlIstituiçllo.

tJ PLENARIO'

Sala das Sessões.em 12. dJ. a.~:do c/J. I'H"t

o- presente item per teuce , por sua própria nat!:!

reza à regulamentação at.cevés de Lei Ordinária.

CONST~UINTE NAPHTALI ALVES DE SOmA.

EMENDA lP13387-4
fl CONSTnUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

Há necessidade de se assegurar aos bancos oficiais- o- acesso a todos
instrul:len'tos de- nercado financeiro disponíveis pelos bancos priva ...
dos, para pemitir. especialnente aos bancos neg i cnaas cono o 91\SA

e o 9U9-. o plena desempenho de suas- funções. Atualmente esses ban 

cos têl:'l dificuldades de captação de recursos e atendimento do enpre
sariado e nrodutores dessas reciões nenos desenvolvidas por não di!:
porem de acesso a diversos instrunent'os do mercado f~nanceiro..

hlita ao Inc~so I li 5ecu~nte expressão: "assecurado às inst~tui

ções bancárias of~ciais acesso a 'todos 2nst:runentos de mercadó fina~
ceiro-" ,

JUSTIFICA-:I.VA

NOVA REDAÇ1l.0: .êr-t , 328" .

I ; A autorização para o- funcionamento. das insti1:uiçõe
finance2ras-. beM como- dos estabe-lecimentos- de segu

ro, previdência e- capit'alização, assegurado às in;

t:it'uições bancárias ofic1a1s acesso a todçs 1nstri
mentos de mercado financeiro ..

projeto:

'".'o/.u.",o=.~io ---,

PLEN~RIO

supr-tua-s e do inciso VI de artigo 17 do

I) a letra "o"
b) a letra "b"

c) a letra "c"
d} a letra ~9"

EMENDA lP13377-7
I:
(-:J

EMENDA SUPRESSIVIl r.r ~--'I."'.UI''"'UCIt

Suprimir a letra -g-, do inciso VI. do Art 17. .U....../I ... lllkJlllK_..U ~_,

JUSTl-FICATIVA Tul.,na".lUIlo--..,.- ---,
EMENDA SUPRESSIVA

Assuntos que possam provocar aêe 1os nas. relações 1 nt.e rnac t a
nais do Estado devem ser preservados atravês do slgilo-, PQr tee

po indetermnado
Os documentos cientlticos revestem-se em um patrimõnio da

Nação- bres t l e í ee-, que devem- ser resguardados da cobiça internaci~

ne-l ,

DEPUTAOO JORGE ARBAGE

PLEN~RIO

fI'TO/~ul""u~ão

'EMEtlDA SUPRESSJYA

Supri_ir as, letras ai b e c. do inciso VI. do Art. 17.

EMENDA MODIFICAllvA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 326-... INCISO IV.

AdIta ao incisa IV 8 seguinte expressãos toE demais instituiç15es finan-
ceiras oficiais n • .' ~

Nova redaçfto-: Art. 328 ~ ••

I - ...
Il - •..

lU - ...
IV - Requisit~s para designaç:l.o de membros~ da diretoria

do Banco Central do Brasil, e demais lnsti tuiçCles fi

nanceiras oficiais, bem como seus impedimentos após
{) exeeerere do cargo.

JUSTIrICATIVA.

Hi necessidade de formalizar ell lei os requisitos básicos para
8 designaçDo da diretoria de todas instituições oficiais para se evl _!
tar o preenctueentc desses cargos por pessoas incapacitadas para o de-l
seepenhe dessas runçr:les. • i

j

Suprima-se o- Artigo. 14 e seu parágrafo único r

do Projeto- de Constltuiç§o.

JUSlIFICATlVA

A matéria pertence a Lei OrdJ.1l4ua e par ela

deve ser regulamentada

Sala das- sesslSes,ern 12 dJ, ~as-+O clt. t'1eT-

CONSTITUINJE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
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EMENDA lP13388-2
[!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

TI ••o/."•• "'eAÇÃo _

EMENDA SUPRESSIVA
EMENOA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se da redação do item I I do Artigo 107

do ProjeJ;o de Const...tuição, o cargo de Primelra-H.l.n.Lstro

Suprima-se o at.em VIII ..o Arbgo 100 do Projeto

de Consti tuí.çêc ,
Suprima-se o ,llrt 17) e o seu parágrafo único, do

Projeto de ccnat í turção

JUSTIFICATIVA
.JUSTIFICATIVA

Desde Que somos a favor do reqrme Presidenci.!

l.1sta, inexiste para 065,0 cargo de Primeuo-Hinlstro

Sala das Sessões. em 12. d.J. ca-0.1 4<J r:k I" 8 T

Para n6::. inexiste c cargo. ue Primeiro_Millistro,

ceece Que somos a favor do regime Pres í denc i a Lí.s ca ,

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista. onde a figu

ra do 11l Ministro não existe.

Sala das sessees .ee "c4. ~:s-h. clt 1~8~

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES D~ SOUZA

CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

cr;:~:~~

~'-.5~'

CONSTITUtNTE NAPHTALI ALVES DE SOUZ~

~--- •• I ...""« .."".O/lul<o..,nie

EMENDA lP13397-1 '0". ---,

t: CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

r.r------ .~C.b'O/~O",'si./lulC.",.....
tJ PLENARIO

EMENDA lP13393·9 ,..,, -,
tJ CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA J tTi;.~;~~;-J

:J~t

EMENOA SUPRESSIVA

~-ID---··..I.,.,< ... ,! ••O/I••<.'''U.O

r.-r
lIUO

/."u,....ç•• _

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se da redeçãa do Art.!04 do Projeto

de Consthulçdo, o cargu de Primefro-Min1stro

JUSTIFICATIVA

Suprima-se da redação do item VII do Arugo .100

ao Projeto de co"st~tUíç!lo o cargo de Prlmelro-Mi..Ls t ro

EMENDA SUPRESSIVA

suprma-se o ArL175 e todos os seus oarágrafos,

do Projeto de ccnst.Ltuíção ,

Desde que somos a favor do regll~e Presldeu

clalista, inexiste para nós o cargo de Primeiro-Ministro

Sala das sessõesj ee I'Z. dJ. 0...4° $;"" r:U l"t6t

JUSTlF'!CATIVA

Desde Que estamos optando pelo regilne ares Ideu

...LaIa s t a , mexrs te para nós o ...argo de Prime.Lro-Minisl.ro.

JUSTlF'lCATIVA

Somos pelo regime presidencialista. onde

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SIJUZA

CONSTITUINTE NAPHTAll ALVES DE SOUZA

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

figura do lI! Ministro não existe

Sala das seaseea. ee (2- clt. ~:.~ cl.t. t"ltH

r.r------.U"...O/CO...lliO/I........' ..... -,

EMENDA lP13398-0t§~;;:~Q

tRi~;fl?J
"'~'''''".....-----------

.Lun'.,•••'nb/.""".....'lo, -.-,

EMENDA lP13394-7
(l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

EMENDA HO:lInCATIVA

CONSTITUINTE HAPHTALI ALVES DE SOUZA

rr;;;;;tn
r;r---------""",...".",.---------

EMENDA lPt3390-4 '~ --,
l!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

Dê-se ao hem 111 do Art .... go 100 do Projeto ce

cc-tst.Ltutção , a seguinte redaçiio: EMENDA SUPRESSIVA

Art. 100••••••••••• EMENDA SUPRESSIVA

:11 - Conceder autorização prévia p!.

ra o Presidente da Repú,tlJica se

Suprima- se o Art. 444 e seu parágrafo único do projeto

de ccnetttutçac ,

JUSTIF'lCATIVA

Suprima-se o Art.I72 e todos os seus parágrafos, do

Projeto de constituição

ausentar do Pais

JUSTIFICATIVA

Já que estamos optando pelo regl..le Presiden 

cialJ.sta, Inexrate para nós a figura do 12 Ministro.

Tendo em vista nossa preocupação pelo sistema Presiden

cIalista, torna- se tnvfévet a permanência do presente artigo.
JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura

Sala das Sessões,em 12. * ~CI.s;-h. olt. l"iET
Sala das Sessões, em I Z J..r. ....~~4e c!L. 1467- do 112 Ministro não existe.

Sala das sessõea. ee 12. clt a..~o,)~ dJ. /")8"t

CONSTI~INTE NAPHTALI Al VC:S DE SOUZA CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES DE SOUZA

.U"Jo,N« ..."Sd/IUIO.",.,1tI

r.-r----------"""'"""..,'.---------

EMENDA lP13395·5
(l CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

nITo/~'"'f""'.~i. _

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~-O---·LI"•• ~/....,U••HU.<O .. '.. l:.

EMENDA SUBSTITUTIVA EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA

No ArtJ.go 180 do Projeto de COllstJ.tuição, subs

titua-se o termo de "Primeiro-Hillistro" por "PLesidente da R~

púl;ol1ca" •

Suprima- se o artigo 443, do Projeto de Constituição.

Suprima-se o Art.I71, itens I, II, e os par!

grafos 1ll e 2" do projeto de constituiçao.
JUSTInCATIVA

JUSTIF'ICATIVA

Como somos favoráveis ao regime Pres í.denc La Li s-,

ta, cbv .... emenee Inexas te a f~gura do Senhor prilTJeiro-Miloisr.ro.

o artigo 155 do mesmo Projeto já estabelece a obriga

toriedade de maneira mais completa e abrangente, visto que refe

re- se a todos os Presidentes aleitas a partir da data de sua p.!:!.

bllcaçl;,o.

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde

figura do 112 Ministro não existe

Sala das sesaões , em 12. d.t. C}&os;'" cU 1'8T Sala das Sessões, em IZ cU. ~~4o ch I"lH
Sala das sessões.ee 12. &J. Õo~-b d.t. 1'l't!'T

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
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EMENDA lP13404-8
t: CONS1ITUIN1E NAPH1ALl A~~~S DE SOUZA ~ 1Trata-se de benef.írios soriais e previdenriários Previstos para

os fU1l"'ionárlos públiros r-ivts, que devem ser atribuídos eeecem aos Bombeiros e Po

liriais Militares, por serem empregados do mesmo patrão - O ?roER PUBLICO

Méchco e Dent1.staa de dOIS cargos de professor

CONSTITUINTE 1\,RNAIDO FARIA. DE sá

Art

EMENDA lP13408-1
f'l
P
p
I iJ- fijJ. s:
~ Ac::e3Cente-se ao título ~ capítulo B em sua seção ser » se
I ~ ..ll.nte an::..go} {h...d.e. G«rt. ~. -

I

JUSTIFICATIVA

f:MENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art.l77 e paragrafos H! e 20, do

projeto de Constituição

Somos pelo regime Presidencialista, onde

figura do lo Ministro não existe

JUS11FICAllVA

Somos pelo regime. Presidencialista. onde

figUX:8 do 12 Ministro não existe

Suprima-se o Art 165 e seus parágra roa do Pr.E,

jeto cCe Constituição

Sala das sessões , em 12 dJ- ~:..~... dJ.. t"'l aT

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIV

.l.l....... ,_:.. ,.,lc/.".~o ..,"lc

A carga hccér-a.a de méd1.cos e eeneaeeee na função públ1.ca é de

4 horas. sendo pe r fea t.arnentie compatível o exeecIcac de um cargo no

Estado e outro no Muru.cíp1.O. No caso de dent1.sta pr1.nc1.palmente

p01.S o número de ce-a.ançaa com problemas dentárl.os é ab~urdo e o ê

tend1.mento púb1I.co é falho.

.1..U....,CO .. ,...Q,.""eo..'.uo ~

~ PLENARIO

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA lP13405·6
l: CONSTITUINTE NA?HTALI ALVES OE SOUZA

CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

EMÉNDA lP13401-3 .... ~

f!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA SUPRESSIIJA " ..."..."."'.--------------, PLEN1i.RIO

Suprima-se o Art.17D, do projeto de constitu.!. EMENDA SUPRESSIVA

çãn

JUSTIFICATIVA _

Suprima-se o Art 176 e o parágrafo único do

projéto de Constituição.

:'\ct"escent:e-se ao titllo IX. capitulo 11 e-n sua seção 111. o se

qu ant.e art1.goj f!Vo.d;. L.-voJ',.ct-

Somos pelo regime presidenciallsta, onde

figura do 151 Ministro não existe.
JUSTIFICATIVA

-:J.rt As empresas com mars de 100 empragados. seveeâc obr],

gatorlamente. adm1.t1.r. pelo menos. um de r rc aent;e ,

Sala das Sesslles,em I z cJJ... Q.à".s-to cÂ 1'181-
Somos pelo regime Presidencialista I onde a

fLgura da lO. Hinistl:o nl'lo existe.

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINtE NAPHTALI ALVES DE SOUZA Sa.la ues Sessõe$,em ll. ~ ~:l.~ .::;!!.;. ''''S1-

T.'T~/'USTI.,•• çio

L;~~°=:J,

rr;y"~;;?J

~NDA lP1341()..2 ."". ~
f!l CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

Art ris cesepropr.tações se farão, através

e Projeto de Lei

F
I
I ac cesceot.e-ee , ao titulol~

texto, onde couber.

"..,,-"'-.,,'''-----------,

scprma-se o art; 480 do r:-=ieto de constttuiçãc.

EMENDA lP13406-4
[J CCNSTI'IUIN'I'E ARNALOO.;~ DE ~

~

CONSTiTUINTE NAPl-!TALI ALVES OE.SOUZA

EMEl-\Oll. 5UPRESSPH\

Suprima_ se o artigo 360 e seu parágrafo ümcc do Projeto

de constituiçiJo

tI PlEW'l,RIO

EMENDA lP13402·1
tI CONSTITUINTE NAPHTALI AL~u;; DE SOUZA

A matéria em pauta deve ser regulamentada através de Lei

Ordinária

Sala das Sessões, em 12 eU o.s".s+a eJJ. 19ar

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~DA lP13403-0 .... -,
(l CON5TITUIN.TE NAPHTALI ALVI!.S DE SOUZA

JUSTIFICAÇrtO

As vantagens e os adlriona ...s hoje cer-ebtocs pelos ro-r-Icnértcs ::l.bl...l

r-os da união, dos Estados e dos "'~.Jnidpi,=s não podem ser eonrc-díocs -cn os ç:er,e-=!
bICOS por una eurcrfa pnvilegiada, em dec-orrê(l("la da a<"lfllJ1açãoremoerede de r-ar1

gos, funÇões pt.bllr-3S, enoreqcs e proventos.

O C"Gri!;elarrentIJ previsto fUJ art 480 é umretro-esse na rampa da aUfU

ta CQS funrlonarios pubHros, que prejut:hr-a'r'á os maIS humildes, qIJ€. terão 60% das
seus proventos rongelados, porque esse perrentual é representado pelas vantagens e

adír-ionals, QlJe hoje rer-eben

AS medidas saneadoras eoot.ra os super funrlonários estão previstas no
art 87 e §§ 211 e 311 do' art; 95 do Projeto de Constituição, sendo, portanto, opor

tuna e de plena justiça a supressão do art; 480

JUSTIFICATIVA

... As desaorcpr í.ações tem deixado sequelas ,
em razão dos atos do Poder Executivo, não ter condicionada as

mesmas, a necessáriarirovisão de recursos, e, em certos- casas, 1

até como represália ~Itica

Imperioso se faz que as mesmas sejam apre

dadas pelo Poder Legislativo, que com segurança e discerl"1i~n

to saberá reee-ree nos moldes que consultem os interesses Cf2
muns •

EMENDA lP13411-1
ê§NSTín.-nn'E mw.ooFARIA DE si--

ruNÁRIo

e.ENOA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art 179, todos os seus itens e os

parágrafos U! e 212, do projeto de Constituição

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presfdencãaf í.ata , onde a f'L,

gura do 111 MInistro não existe

Sala das Sessões,em 12. ~ ~o~;o J..J. l"')IH

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA lP13407-2
f
f?

·U'•.fu···,e>c'.

Acrescente-,':! ""-tas-.....rer"""..ç<ev~ç." s, 'o vrojetc o, ",os!
:-. n, ""I.~g~~.;_5~'"\4J>u...'\t\)v.:t'=-"_C"'d:u,,:U. ~'=' ':e:t-'~ra:..~ .,

titu.:.;ão art ...S5-;- e altere-se a recacêcd() atual art; !I7S, I'1CS ter ....os .:;ue se seJ

9"""

"Art. 85 _ Apliram-se aos Pollrlais Hilita:-es e acncerrcs "lillta

res o disposto nos ares 90, 91, 93 e 94 e, (la que diz resoeaco 3 a~asentadoI!a, OI
Incíso V do ôlrt 372 li

"Art 478-. I

§ 1!Ô! (O ATUAL PARAGMFO LJNICO) - I
. 1 acecetros MU1tare~ ~:sA:~::s;O~d~~;~:s~oneste artigo aos Poliria15 Hilltare5 e

'"" .~U....,~.~,.'''''''.U.G'..,..... _,
P!.ENÁ.;uo

I
nr-rescenren-se ao § 2'1 do art; as do Projeto de Constituição aSI

exoreseêes "E."<CETO PARA P'X.ICI.'IIS "l1t.:T,c,RE5 E E~IqO~ \IILl--HE.S, OS QUAIS ?OCE_

R.Il:O .aPOSE.NTM_SE AFOS 25 ,lIJ.(lS CE SERVIÇO, n.c...USIVE rEWO AV~DO, VOLUNTAAIP....I€N-/'

TE, COM'1EN::II-€NTOS E VPNT~S INTéGRAIS ..

...:lISTIF1~Ç~O \
I

Os Polir'iais Militares e os aoscerros !-1ilitares exerr-em ativida_
1

des pengosas, rem sérrcs rrsrcs de vida e para a saúde, -enr-crreooo a esc-alas ée l
serviço aos sebeocs, dcmirç;os e feriados, em t-orâríos alterna=:::s, alem da r-arqa ,",a'. -,
rar.ia que supera os hmites das ctto rores/ora, que reduz: sua ceoe-Ioace de traba-'

lho ao longo do tempo, fare ao desgaste físiro que produz o e.sper1alísSlmo .;

operarional das resper-tjvas Corporações •

Devem, portanto, eoosentar-se após 25 ares ce serviço, a exerrplo

do magistério (art. 372, Item V do Projeto de Const.Ltuição).



).398 • Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP13412-9
tJ CONSTITUINTE ARNALDO fARI'A"·DE 5'/\

r;r------.L.d''''''c...''.101.llaC••''.....' _
PLENARIO

('C';;;~

tç/'~~!Y!J

Sendo alvo de processos intlmidat6rios os

mais dIversos, carecem da proteção que agora esta proposição

procura lhes consagrar.

ErlDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVOS EttEl1nAoas AQ"T. 271, InCISO r, AL.f.UEA f'lC"

Acrescente-se ao título IX capítulo Il o
seguinte artigo

nulO1C/;o....io/.ua....'.. lo' ~

PIEN!RIO
ftcrescenta a palavra financeira.s ã"alínea "C" do mcãac I do ar1:igo

277, que passa. a apresentar a seguin1:e redação:

pr;'~;~~J

tíU~-;-lr:

PLENÁRIO .~~.ú"'/cc.......I."".OIf,..lo ___;

DEPUTADO JOPGE Jl.RqAl';E

Constitihnte MARIA DE LOURDES A"BADIA

El-lENDA SUPRESSIVA

['J Plenário

JUSTIFICAC1io

Dispositivo emendado- Art. 303 e seu § 39.

1 - ModJ.fJ.ca o caput do art. 303 que passa a ter a sezuantc redação:

"Art. 303 - A intervenção do Estado no donínio eccnêedcc e o mo

nopólio far-se-ão quando relevante interesse coãeeavc eX1gir. -

2 - SuprJ.rne o parágrafo 39 que tem a seguinte redação: "As Enpresas

Públicas., Sociedades de EconottJ.a Uista e as Fundações não poderão '

gozar de benefícios. privilégios ou SUbvenções não ex:tensíveis, pa
rJ.tarJ.amente, às do Setor privado."

o Inciso XXV do projeto de constituição da Comissão de Sist~
matização no seu Artigo 13, tem a seguinte redação tlproibição éa:>
atividades de lntermed~açi20 da mão-de_obra permanente, temporárIa'
ou sazonal ainda que mediante locaçi':lo".

A particularidade dessa matéria escapa aos contornos da Ccn~

tituição que, como lei fundamental e suprema do Estado, deve lar
çar as bases da organização política e traçar os principias funt'a
menta1.s da ordem jurídica.

desde ~~~~~i:h~v~~a~:l~~it~~p~rg~~~ ~~~áér~~~~~~~~t:d~e~O f~~~~~;~
A possibilidade de contrato para trabalhos temporários deve

ser preservada, dentro dos parâmetros da referida lei, pois de in
tcrc::c tc:-bém de:: trcb::tlhcdores, ra:: oc:..p::çflC:: e.eoot:,;::!.:: c 00::'::
substituições de efetivo, em período de férias e licenças médicas

A locação de mão-de-obra, (aluguel de força manual de traba
lho) _ que não se confunde com empreitadas e contratos de serviços
técnicos e especiallzados, não poderia ser permanente, no entanto,
Se faz necessária para os tt:abalhos temporárias, sendo matéua prª
Pria de regulamentação por lei ordinária

Devemos corrigir o que está errado no sistema e não acabar
com as alternativas de geraçllo de emprego. Pelo que tenho pesquiS-ª.
do as Empresas apenas cumprem os contatos estabelecidos pelos Edi
tais e as responsabil1dades das claúsulas contraturais é das Empr!!,
sas contratantes.

EMENDA 1-I0DIF!Cft':'IVA/SUP~FSSIVA

Art. 277 .

al
bl
c) dois por cento para aplicação nas 't'egiões norte e nordeste,

através de suas instituições financ:e1ras ofJ.ciais de fonen

to regJ.onal.

U.TO'.USl....~O --,

De outro modo I as organizações estatais desempenhal'l relevante função

secaaj, na prestaçâo de seevaçcs essencaeds ã população, alRtlnas com

r-eapenaabLLa.dade acrescida no projeto de constituição~ artino 12,In
er.se I, al3:nea G, que por seu méri"to, hão poden ser rea1.izadas pel.;
setor privado.

Assim, eventuais benefIcios ou subvenções, se existi~, mais que ã
essas organizações, são, em verdade J da população, razão raaaor- do

obJetivo social das eeseree ,

Ademais, a intervenção do Estado no dom.i:nio econômico se faz apenas

quando o interesse privado não se manifesta.

No eoeerrec em que se exercita o aprimoramento derrtocrâtico no texto
constitucJ.onal~ com a supressão de termo asseaeâhado constante no

artJ.go 119, Inciso I, da Constituição vigente, que deu fundamentação

para a expedição do Decreto 1.1611-171, que expropriou o patrJ.mênio

fundiário das unidades federativas da Amazônia, por nova redação de

seu correspondente artigo 52, rnease I do Projeto deCOnstituigão '

não tem cabinento a pennanênc:ia de tal t!\otivação.

De outro modo, cone redigido está, o caput do artigo 303 nega a ne
cescária ação reguladora do Estado no dom!nio econêmico/social, no

exet'c.i:cio do papel constitucional de internediar a realização doa

direitos e liberdades fundamentais do cadadâc , e quando adt1ite a

sua presença, o faz ecn base em. expediente utilizado pelos rerit:1es'
autoritários, para justif1.car sua J.ntervenção discricJ.onária.

A supressão do parâflrafo 39 é 'reccnendada pelas nesnas ra,.õcs acÍJl\A
expostas - de negação do papel ccnsea'tucacneâ de intermediar a rea

lização dos direitos e lJ.berdades fundamentais. por se tratar de ma
teria de legislac;ão ordinária, e por conflJ.tar eon os terclos dos ai
tigos 277, rncasc I~ alínea C; 2a4~ parágrafo único, 1J66, 5 19 e

330, que estabelecem prerrogatJ.vas e privilêEJ.OS às institu1ções fi

nanceiras oficJ.ais na internediação ~ l'\ovJ.nentação e aplJ.cação de ee
cursos públJ.cos ~ no exer-cIcdc de atribuições j ã ccnaegeadas ~ indel";

gãveis e Indasscc.Lâveda de seus objetivos sociais. -

JUSTIFICATIVA

A definição das institl1;ções financeiras oficiaJ.s de fornento regional
como repassadoras dos eeeuescs ad1cJ.onais destinados às r-e&iões l1oI"te
e Nordeste é uma garan'tJ.a de sua destJ.nação ao apoio e sustação das

atl.vidades empt:'esal"iais e a fornaqão de infra':estrutur8 eecnêndce , co

sua contínua eencvaçjic através do processo dinâmico de amo1"tJ.zação/r,5,

aplicação do crédito.

Seja suprim1do o Inciso XII, Artigo lJ do projeto de

Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13422-6

EMENDA" lP13421-S
l"
l"

5ii;'''''~

fuI';7ãJJ
ne:PUTADO JORGe: ARAAGE

JUSTIFICATIVA

EHE'IDA ADITIVA

Acrescenta novo 'p:.rtigo ao T.i:tulO VIII Cap.i:tuio III.

ArtJ.go - As aplicações das Instituições BancárJ.as. em rer.;iões com

renda inferior ã mêdJ.a Uacional, não poderão ser 1nfer1.2,
res aos depósitos nelas captados.

Hã necessidade'de que haja instrt.t1'l.ento l.eea1. que impeça ~s Insti

t.uições Bancârias de continué1ref.\ exercendo papel concentrado'%' de

renda, com a transferência de poupança das regiões com renda 1nfe

r.ior a média nacional para outras de caior desenvolvimento, con~
boje acontece espeei~ente com a rede privada no processo de ca.e

taçio de depÓeit'o/al'lil;ação de crédi"to.

EMEnDA ,.rOD!FIrATIVA

Altera o caput do art. 281f que passa a ter a eeguarree redação:

Ar1:. 2BII- - A execução financeira do orçamento da União será efetuada

pelo Tesouro nacional, tendo como agent-es pageder-ea o I

Banco do Bras1.1 e, nas áreas de sua respectiva JurisdJ.ção
os Bancos Regionais Federais.

JUSTIFICftT!VA

o B"lB e o SASA foram criados para serem os Agentes Financeiros do

Governo Federal no Nordeste e na JlJ'TlazônJ.a respe.cb..venewee , de forma

a contribuirem para o processo de Desenvolvintento daquelas regl,ões ,

não se Just~ficando, peerentc , o alijamento dos mesmos do processo t

de captação e ap11cação -dos recursos públicos em suas respectJ.vas re

giões. Por outro Lado , o avenço nas áreas de computação e comunica:

ção dão conc:fic;ões~ dentro da mesma efic.iênc.ia administrativa, para I

diversificação dos agentes pagadores.

DISPOSI'IIVOS El1EllDADOS: ,A.RT. 281J

JUSTIFICATIVA

.A supressão do parágrafo 31Z é recomendada face seus termos

negarem a necessária ação reguladora do Estado no domínio econõmico/s
cial, no exercício do papel constitucional de intermediar a realizaçl:l
dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, por se tratar de ma

Uria de legislação ordinária e. principalmente, por conflitar com os

termos dos artigos 277, inciso I, alínea "C", 284 e parágra fo úmco,

466 parágrafo 12 e 330, que estabelecem prerrogativas e privilégios f

às instituições financeiras Oficiais, na intermediação, movimentação'

e aplicação de recursos públicos, no execcfc íc de atribuições já cansa

gradas, indelegáveis e indissociáveis de seus objetivos sociais.

De outro modo, 8S or.ganizaçlles estatais deeeeipenbam relevan~

te funç~o social na prestação de ~serviçcs essenciais à população, algu

mas com responsabllidade acrescida no projeto da ConstituIção.

-artigo 12, inciso 1, al!nea OlG", que por seu mérito, nlla podem ser

realizadas pelo Setor Privado.

Assim, eventuais benefícios subvençlles, se existirem, não po

dem ser creditados às organizaçlles e sim a população a que servem, ra~

zãá maior do objetivo social dos mesmos. Ademais, a intervenção do Es
tado no domínio econômico se faz apenas quando o interesse pri"'ado não
se mani (esta

JUSTIFICATIVA

A falta de definição, em lei, da organi~ação, funcionamento e

atribuir;lles das instltutçlles financeira!, posslbllltou que até o

momento o Manual de Normas e Instruções!o saneo Central mante 

nha em branco o espaço reservado à deflfção sobre o BASA e o

BNB, o que tem acarretado transtornos lltaturição dos mesmos.

NOVA. REOAÇJ:l.O: A.rt. 328 - ... ~ •••••• HH ...

I~ = :::::::::::::::::::{
111, _ A organização, o f1l4cionamento e as a t r LhuL;

çaes do aencc Centr4l do Brasil e delllais ins
tituiçaes financei1:js públicas e 1:11:ivadas. ,

PLEN~IO

EMENOI\ to\OOIflCATlVflI

Dispositivo SuprimidO: Parágrafo 32 do art. 303.

Paráqrafo 312 suprimido. 'lAs empresas públicas, as sociedades de econ.Q.

mia mista e as fundações não poderão gozar de benefícios, privilégios

ou subvenções n'ão extensí.veis, paritariamente. às do Setor Privado."

EMENDA SUPRESSIVA

<
DISPOSITIVOS EMENDADOS Art.J28, Inc1so~IIl

Adita ao Inciso lU a seguinte express§í· "e demais instituições

financeiras públicas e privadas."

EMENDA lP13419-6
(l

fi PLENARIO

~--_-------TUTO/""IT'.,l'&;i~,----------~

~ .~Uu'o/.o .... d ....s"'.~If',.lo-------~

EMENDA lP1341S-S
tJ DEPUTAOO JORGE ARBAGE

EMENDA lP13417-0 ' ....__~ ...,
tJ DEPUTADO JORGE ARBAGE I rr=P~.~'~0=:J

['I PLENAR;~"'··'~·"·~""~·"~: I fíI2J~'PJ

~----------,....,....,,·-,i-----------_,

fC~';;"~

tS!~'ã!Yl

seu caci

PLENARIO

privllégio
Inaceitável, cc í s a many(ern;ão do odioso

Art. Não será permitida rsençãc de paga

mento de imposto ele renda sobre lenClme!!
tos, vanteqnes ou proventos de qualquer n~

tuceza.

JUSTIfICATIVA

..crescente-se ao título VI!, caoitulo!
ee sua seção 1 o segl.Íl1ta art.

JUSTTIfICATIVA

o Vereador é a coluna basUar de toda

estrutura poLítica brasileira t. ele, na 'Jetda\1e, q\Je tem Q

contato direto com os indivíduos, que conhece ~o cerne os pr.Q.

blel'las de sua comunidade, sendo o meio de comunicaç1!Q entre ~

população e os órgãos diretivos do País. E, porém, o único l~

glslador desprotegido pela Lei MaIor

Art. Que a direç;llo das emp'tesas eatacat.s se
rã exercida por funcionários de car r e i ra , -

um mínImo de dms anos de função

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

A discrilllinaçlo tributária é perversa e
desagregadora, benel'1.c1.ando alguns pout:OS em detrimento da

maIoria.

A Naçãc Brasileira nã~ mais a absorve. As

recentes manifestações de toda a população, como ameaça até

de uma desobediência fiscal, alertaram as autoridades fazem

dárias e o gO\lerno que, às pressas, trataram de editar ncreas

paliativas para amenizar a crise.

E a tônica da grita era o gozo de Isenção
de Imposto de Renda pelos par).amentares, magistrados, mlllt,!

res e outros.

Procura-se evitar a descontinuidade aânini~

trativa que acarreta o emperramento da máquina administrativa,

quando das frequentes substitulçêles de titulares por i~sições

de 0Fdem pOlft!ca.

Acrescente_se 'la titulo IV cap!t~!.o IV

i\rt A união criará a Casa do Aocsencado
nos euníc íp ros com mais"de 2.000 aposentados

Art Os Vereadores são invioláveis por SLas
opiniões. palavras e votos, no exerc!clo.je =l..-as
funçCles.

seguinte ~exto'

Tem o Governo diversas áreas abandonadas

e muitos aposentados não têm onde mocae , ficando margtnalit.,!
dos. Poderá o Governo recuperar o benefício, desde que ofer,!
ça ccndí.ções aos mesmos.

JUSTIfICATIVA

EMENDA 1P13415-3 .... -----;
tJ CON5TlTUlt.fiE ARNALDO FARIA DE SA

r' Acrescente-se ao t í turc V!!!

I tu lo I, o seguinte art :

EMENDA lP13414-5
tJ CONSTITUINTE ARNALDO F"AR;~DE SA

EMENDA lP13413-7 ,.."' -----;
(J CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

r;r------ .~~...."'/~...ula/.u""""la, _

r,r------ .U•• ..,g......4ClIil.......ÃCl
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EMENDA ADITIVA

'JUSTIf'1CATIVA

I'LEllAArO

EMENDA lP13432·3 '""·-------.1 f'rPI'B"'''''----'l: o::NST.I'IUINI.'E ARNiUDO E'ARlA DE sA . L _I

r_ screscence-se ao Titulo L'. capitulo rr. em sua

I
seçac Ir, o segumte artJ.go.

Art é vedada a acurnJ.1.ação de 8p:lSentadon8s, J.!!

J ctoswe sarreeeoeeeee,

CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE sA

PLENÁRIO

JUSTItlCATIVA

Nas audiências criminais, muitas vítimas
omitem fatos probatórios. intimidados pela presença do cri
minoso -

r;r------ "'"••• ,'".".,,,.-.,,..~--------,

EMENDA lP13428·5
tJ

tÇ:';~~~

tÇj;~7;l
T.....".usT1',~.~lo_-------_---,

Acrescente-se ao Artigo 13, do cac r tu.tc II - Dos Direitos S.2
ctaí.s , o Inciso XXXII, com a seguinte redação

Garantia ao empregado recontratado da preservação do mesmo nI
ve! de remuneração real anteriorlÍÍente percebida -

f'J Plenário

EMENDA lP13423-4
f'J Constituinte "ARIA DE ! DURpES ABApIA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao título IV, capítulo IVo sequrnce art1.go·

...-"...-".".---------------,

o l1mJ.te maXl.mo fJ.xado para c a.dedee com maJ.s de um m1.lhào de

hab1tllntes é mU1.to genérl.co.
Art. Que o due1.to à pensão, seja ccm.m a eecce

A nação crasaaeara assaste hoje, preptexa, ao surg1.

mento de neva classe de pessoas protegu1as peão Erárl..O P\Íb1J.co. OS "MARAJÁS" ,CS

recterazaõoe per aqueles que percebeu eeréeace exorb~tantes, cheganc30 alguns a

ultrapassar a casa dos CZS400 000,00 eenseaa,
Tal fato, ê quase nada se~ à mdade de fun

cl.Oflárl.OS que, sob a proteção de leg1.S1açàes espír1.as e regJJre!l Bl'Çl:e9atícl.OS os.

ma1.S eweeece, ccnsegusn ao.m1lar duas ou maJ.S ap::lsentaàonas. torrlardo-se na

verdade, " OS MaraJás da matnvtdede", em detr:urento de ura lMl.ona que recebe /

proventos {rr1.SÓrl.Os e :Ln5Uft.e1.entes para a sat1.sfaçã? de...suã"~ necessJ.dade elemen

taree,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13433·1 • ~

f!J ccssrrnmes ARNMOO F/\RIA DE ~ I ~'''''':J
.LI.....=~"~O·'..'ÕO ..,I cç;;J87J

FI screecente-se ao Título IX, capitulo rr, em sua.
eeçêc rr, o segw.nte artl.gO:'''''',,,...,,.. I

Acre.scente-se .:10 TÍtulo lX,capítulo lI, em sua seção zr, o segtL1IIte arb.qoj r;k-<..<k-I
~ .

PÍ.OORIo

-\rt Que o valor da pensão, sera eqw.valente ao

valor da epceeneecceae•

Algumas cadeües ccnaadexadaa total ou quase totalmente ~ll

cj.uadae em áreas de menencaee , não tem como prosperar ou

scbrevave r ,

JUSTIFICATIVA

Art Quando por def~nJ.ção do :ttem IV toda a área do :-lun.!.

c ípac, ou a quase total1.dade for rnc nuõe , F1.cam f) acvêrnc do E§.

tado e da umâc obrJ.gados a cxa.a r em formas de reasercament;c

Acrescente-se ao título IX, capít:ulo VI, o sequrnce art1.goJ
..,.,de."..,,1w,. .

EMENDA lP13429·3
tJ <XfiS1T1UINI'E ARNAIro FARIADE;"

pr;:;;;~~

tç;~:;;J

CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE S~

Art. 'las capaeeae o número de Vereadores será eceescvec de

1/3 do número f:LXado a reepecuave AssembléJ.a LegJ.s1atJ.va

Uma das maí.ores injustiças hoje contra ...s trabalhadores br.!
sileiras é a dispensa irresponsável daqueles trabalt-adores espe 
clalizaoos com vários anos de serviço e que já conquistaram alguns
beneficios por tempo de serviço. são dispensados e nos respectivos

lugares s110 contratados outros por salác!os ínrerfcees ,

PLE'1A.RIO

EMENDA lP13424·2
f'J
r.r-----_..l.._l~çl"nÁo/.uIÇO.. ,U'ÕO ~

....._lcu'••101."Ko...u .. - ~

PLENÁRIO
TU·.. " ..."C.o.çÁO -----,

JUSTIFICATIV~ JUSTIFIC.ATIVA

Acrescente-se ao título IX, capítulo 11 em sua eecêc 111 o

eeçumee art1.go·

A V1.úva que Já perdeu o caq:anheJ.rO, perde 40\ (qua

renta por cento) do benefícl..O, quando não tem fJ.lhos IlEnOres.

Quan:io 05 ani:x)s os cônJuges trabalhaIII e, a Il11lher

falece, o orçamento famJ.J.I.ar f1.ca preJu:hcado, pens. o haten não é dado o ~

reaee à percep;ão de pensão.

Art. Atend1.mento espec1.alJ.zado e gratu1.to aos portadQ.

res de def1.c1.êncJ.as e aos superdotados em todos os n Ivea.a de ell

s mc , com repasse de recursos atravês de eenvêmee , para as en

t1.dades que suplementem a carênes,e governamental

EMENDA lP13430·7
t: <msITlUINI'E MNAIOOFARIADE';;'"

r.r----__ .L ......01C'O.. 'Sflo/.UK.... U ...

I'LEllAArO

EMENDA lPl3434-0 '"w. -.
j

J'r''"PI'B''''-----'
l:.J a:tlSITlW1I'E l\IlNl\UX) F/\RIA DE ~ . C.- ~

... ......./cc..'ulo/_eo........ --, "'"

I'LEllAArO I fÇi~

JUSTIFICATIVA

r;r----------·.uc ,..•• "ç.~h _____,

Em mU1.tos rcceae não há o enendameneo públl.co, em outros é
l.Dsuf1.c1.ente e encaeedee part1.culares poderão 5upr;a.r a carên.

C1.4.

EMENDA lP13426·9 '"". ~

l!1 CONSTITUINTE ARNALOO FARIA DE SI'.

.Cl.._/ço ..,•• lo/.~""...u,G, ~

PLE"lARIO

r=';~;~

CÇ/';ãjã7]

acrescente-se ao erruo IX. capitulo rr, em sua seção rr, '" .c<.F J-<. .h.{_
r-l,.,,,) 07<d.. """IM. .

Art. Os benefícl.OS da PreV'1.dênc::.a e xssaseêrcca

Soc1.8l serão atr1bJ.Ídos à todo~r. J.rdeperden

tenente do tl.p::lde auvulade profJ.Ss1.onal que exerça.

JUSTIFICATIVA

acrescente-se ao r.í.tUlo IX, capítulo rr, em 5Ua

"ação lI, o seguJ.nte art1go:

Art. t assegurada a parJ.dade sereeaea, entre os
etavcs e arecavos da PreVJ.c!'êncJ.a.

JUSTIFICATIVA

screscente-ee ao titulo VIII, cao.ítulo
_o seguinte art~go

Art São consideradas Micro-Empresas, as
que t iverea faturamento mensal de até 20 OCO

OTNs, e além desse total, s6 serão tribut~

dos pelo excesso até quando o mesmo não
exceder a 50.000 OTNs.

A leg1SlaçãO prevJ.dencl.ána ten dJ..SCrJJn1rlado o eraba

lhador rural e o~ danêSt1.co quanto aos eareaeee adVJ.n1os da PrElVJ.dên::I.a

SXI.al.. do FGTS e do PIS.

seeeeeéeae.se faz agora, a generahzação desses bene

fíclOS. asseguran:lo-se à tcdos 05 trabalhadores, sem dl.stJ.nÇào, tmI exJ.stêncI.a /

ll1llS prcteg1da e as:31..stJ.da, e. ma vellu.ce ançarada pelos resguardos que a leJ. I
UlSUtw.rá. •

A defasagE!ll salan.al ôce lnaUVOS da PrevJ.dêncm,

em relação can o pessoal da etava, tem resultado nm enorme proOlena. sccaerr

chegando arcacewe, à fu;arem po.vados de suas neceesrôeães eéeaeee fanu.1J.

ares.

JUSTIFICATIVA

O limite das I-Es devem ser fixados Const!

tucionalmente
o limite intermediário, permitirá que as

t-Es cresçam, e quando ultrapassarem o teto serão tributadas
as operaçOes. muitas deixam de properar pois ,superando o li

m1te passam a serem tributadas

EMENDA lP13431·5 ..".,-------.J J'rPI'B"'''''-----'tJ= ARNMOO F/\RIA DE ~ . Q _J

CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SI'.

~lENaRIO

"'-'---------- .....,'""",..".------------,
~crpscent'õ'-se ao -;!tulo IX, Capitulo II e, sua s",;,1o Ir o s:!,

guint;> artigo

EMENDA lP13427-7 ..... .....,
t: CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

~ PLENARIO

r=;';~"=:J

fu/'~'ãNJ

:l,crescente-se ao TÍ'IUlD IX. :::aoçítulo rr. '3D\ :ua Seção IJioo segw..nte. art:tgo)_k

"~

Art. :\ ap:l~entadona rara o professor apís 30(trmta}

anos e, para a p:ofessora, ap5s 25(vUlte e CUX::O) anos de

efet1.vo exercícl.D em funções de magl.Stérl..O, can salárl..O

Art Que, os reajustes de beneficios, sejam pa~ds no mo:-.

!.'lledlato a concessão

JUSTIFICATIVA
lIltegral.

Acrescente-se ao titulo II: capitulo lJo

o se:.Jinte ..art ) ~~ ~
Art. Nas audiências será preservada a

integridade da vitIma, não expondo-a dia!!,

te do criminoso.

Just1f1.catl.lla

Trata-se de dindto at.:quJ.n.do pela Blenda consUtUC1.

cnal ntl 18, de 30 de jt,rix) de 1981.

Previdência costuma postergar os pagame.,tos, em d!.

trlmel'1to dos beneficiár i05, alegando dificuldade :!e process!

menta. Estranha-se que quando se trata de testes da loto ~ e
loteria esportiva, no dia seguinte se tem todos 0$ pJ:oceS5!
mentos.

",
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PELO ESTADO.

Art. 12 - ••• •• •• • ••••••••

XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA, A,SSEGURAOA E PRÔTEGIOA

~--------,....,....<",.--------~
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAD:J: ARTIGO 12 - ITEM XIII, AL!NEA b)

EMENDA 1P13444-7 ..--------" I'rP"'F""L---'l: CONSTITUINTE LUIZ MARQUES . c......! =--..-J
r.r- ••l ....O'cow"slo/.u.cal"IIÓO' ~

No Projeto de Constituição dê-se à alínea b} do item
XIII do Art. 12, a seguinte redação:

em'ôs"'j

f1!/"âJMJ
llllTll/_"'~ ~~

" § 1" - O casamento civil será gratuito,na forma da lei ,na
sua celebração e no seu Processo de habll1tação. n

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416

Dê-se ao § IQ do artigo 416 a seguinte redação:

EIENDA MODIFICATIVA

f'l PlENARIO

EMENDA 1P13440-4tJ Deputado Manoel Moreira

PLENARIO~--..::'=~----------'

Art € vedada a ept rcaçãc de recursos p!!

bllcos, mc Ius Ive as receitas de Empresas Estatais, ou de B!=
~~ Orçamentos Legislativos, para a Constituinte ou m!,
nt.;:enção de ãnt Idades de Previdência Privada.

ncrescente-ue ao título VII, capitulo lI,

ee- sua seção II o seqcmte art

EMENDA 1P13436-6 '"... -,
t: CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

JUSTlFICATIVA

Os 6rgll05 de: Previdência Legls1atl.va 510

co.par;tyels ~~ prevld!nclas~pri.Y8dU.

,"Acr~=c~nV-s~ao titulo 1X.. c"apttulo VII o !{ooguiJ'lte 3!,

tlgo:

, Art •• A uniâo d~slgnarâ aos Estados ~ t4lJnlc-:I~ios r~cu!

.....ses , par," ~l:le o atendimento do me'no.r seja desc~ntral!~ado.li'

- d! ;?rrmã s...pa~aéla entre ~ rmen~r carente e "o '1fI~nor ínr~at-o; .. '" > •• ;.'S".

JUSTIFICATIVA

A atual- carta Illsgna,já beneríc1a com a
gratuidade -a cefebreçãc do casaeente civil..

~ A presente eMenda vi-sa CfI especial a parte eereeee
te ti habll1taçlo,"pols quc,necessirlo 'se faz saber queM arcará COIl
às ~nus d~ tal gratuldade,.e ta!"be_,qual tipo de casalllento será bene- ,
flchdo~pol$ que,..exIste o clsaMento. sl.pus,se. -pO-tl1l 1I1gulla,.celebra
do -e. tocaI prdprlo pua.isto.coao o casa.ento de:.celebraçlo suntuos
u c1ubes..hoUis,l'esidlnr:-bs 'particu1-ares e etc.....- ~

_~I"

J

DISPOSITIVO~: Art1go~1"

Stclrilla-se dO S 2 tt m .artigo 193 a expres~ ~iUtaçlo e-

b) o uso da propriedade subordina-se ao bem-estar oda
sccteeace , à ecwseeveçac das eecucscs natu-s:ais e à 'P'[oteç-i!la da !reta

aJllbientei as possibilidades de uso da propriedade imobiliária 'Só
serãu _restritas por lei, vedada a restriç:io total do uso da PI'OPri,!

dade;

.. ~ .!.! ••:.~:. ~; .

. -
J u ~ í t!.-l C A5 n O »r

O texto da alInea que a ntesente emenda pretende eo ..
dl.tlcar. rcreeee runda.ento legJI.Dara que o- -propriet.irlo de 1.Ie ie6 •

, .~ ve,l ln...t.adJ~4o .r~~.;I~?1.... Je1C'~tç~,:'J o-_seu d1r.eito~ ~e -prapt'1edade. ~._-
~ ta",.UDe~lr ?~ !.n~J1S~res, _po1s~ este-s alega!..Io _o lI,bea-estar, ~ocial"...
,.o- que~lrans~ot1l'l~r1a,a "Const1,tt:ll~lo na -:'borta-aberta· da5 invasões
-urbllnas- e -rurais.; vhto que°'D!I p-roprletaritls <estaria.. .impedidos :do'
...·exetcIcIQ ~ dir;ltQ~-D~dedade;~~t~~';te;9ar~t.la. de l~i~tó_ fi: •

-objeUVO"l:uerclcio,~o DOdendo ficar dePendente das. definiçõcs sl:bjeUvas -ee
qUe seja e -"éêm-estar da sociedade-. a-'"l:onsirvaçao dos :ecursos na
tuúls" e a 'bro'''ieçao do '-m'"Ci~" ambient;-. '. . ,. -

A eeeeue estabelece também Que as -resar rcees de uso da'

-p~p.r1edade ill!oblllária""õ 'oconerlo-~Dor ~orçil -de lei, t::_yitando_s'f:,
âssla-; es decretos "'e ,portarias "multas ~ezes casurstl~os..." -

i:/IIENDA 1913445·5' '"'-----...:.....,.-----,1. J'r'"':::'o".;-=---'
.('l~oNsrn'Ut~TE FELlPE-CH~IOOE _. c.......- _J

da-se:" ál1nea >ftbll d~ inciso I- do a-rl. 27 esta reda..
çlD-:

(!J PLENARIO

L..:~=~~~~~ ~I r;:~=0

57~'~~1

eMENDA lPl3446-3
l:J ctIiSlI1UlNlE .FELIPE CHê.lODE

Art. 27.4 .

-; ~~ ~:~~i~~~~;i~~· é abrigatõrio, sa1v-Oliara o~ ·lllaioreS~I
de setenta anos,' sendo o 'Voto facultativo.

JUSTIFI-CATIVA

EllENOA t4dOIFtcATIVA ~

OISPOSITI.VO ALTERADO: Art. 27, ·.incIso f, a1!nu b

f!PLENARIO

n voto obdgatéri-o eM nada ravorece o aperf.eiçoamento
e a pdtlca -da de_ocraeia. D eleitor que cDtlparece b urnas contra
sua vontade.. para fugir ao pagamento da eult., nlo est' cUlllprindo L:1'I

dever •.c!vleo nea praticando UfQ ato -de conscl!nrta • .-
4 - ~ Esta Lelllenda cõntribui para Que as Priticas * da vida

po1:ltIca sejam ~ai's repr-esentat~vas da vontade ~opular.

Ãpresente emenda teI por' -abjetlvo retlru. do teltto .. eXJl~
510 ~l1"'-taçío fi", visto ~ sQl'lente'-o~t~ cIvil deve ter -a ~tfnela e
trutura .funcional pára o prtJC.!!s50 de hablli'bJçlo de casamento.Nessa estrutura,lnc
se comec1fllentos -suficientes da 1;i dos .Registm~ Ptbl1eos,rla -rorregedoria da JusUç

do CodlgoCiv!1 Bras!lelro e Processua1,QUe seda lrpossivel-edgIl'_se de -e1daMos
eleitos por UI OJrtcJ,perlodo,lelgos,'Sc. experl!nc:1a ~base1Jlra-exer«ren essa
petb"cia.e seaL.S .J"eCessirlãs eondiçl5esde organlzaçlo para Isso.

- Mem..ts.a nsponsabilldade -Civil e crimInal reíauva a esses
atos I! 1t:t 'Oticl.1 do RegIstro Civli'QUIl,ale..dt ter esvaziada .. sua cQlIPet!nc:ia,lli
r~sponderá j)e!0~ a,tos~ ou~rt:ll. " ""

Art~ P:ese-rvaçlo do valor. real dos benef! 1

clQ~, nxando-os em. -eq,uivalêncta com a sa!.átia
'il!nimo. lo -

~crescente-se ~o Xttülo !X .=ap!':tJ!õ :1:t ~m

o seguinte art.:

JUSTIF"ICAftVA

- nor.

~A lPl3438-2 ·,,-'-----~--,lEr'~-PT".··~ .
&dftSTlTUINTE ARNALOO FARIA ÓE SA ."C......: _J -

r -I .sua seçl0 iI,

\

, .
_.

JUSTIFICATIVA

• f lt - O ca.'IIl.nto civil "Iri Iratulto.na fora. da
l.t.na~.u. ·c • .llbr:açio .. {10 "u proc•••o da babll1taç:io".

IInotJ\l'T"I«Cl. _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 12

JUsTI-f'ICA,TIVAI

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 416

JUSr[FICAíIVA~

!te!! I:~ -
Acrescente-se ao Art. 12 a seguinte a:Inea flj" ao I

EMENDA lPl3447-1 '"_' --,) Irp~~Bm~fl CQYSTlTUIN'tE FELIPE CHBIDDE . -c..!.k J

Art. 12. • __ I

I_ •••••• ~ ••••••••• I
_ J> o portador de excepclonal1dad~ tera direIto a aten 1

dimento médico e cUnico voltado para sua habllitaçib e ou reabiH-:

taçlo bem como para o seu desenvolvIllIento e integraç~o social. I
JUSTIFICATIVA

- Os portadores de dertcil!ncla necess1.ta. de atendlnen I

tos -espec1f'icos para o seu desenvolvillento e ccnseqftente integtaçã; I
na sõciedade. Independente de ser ou não segurado da Previdência S.2.1
cial. estes defici-êntes devem lIlerecer, a nível constitucIonal, gata!!.l
tia de atendimento de suas necessidades Jllédicas, cl!nicas e tuba- I
lhistas~ I

Nlo se trata de Ullla posiç.ão paternalista mas sim u!'lla I
atitude corajosa e deClocrátic~, tendo em vista proPQrcionar BCS me! I
mos 19ualdade.de oportunidades, respeitado- o seu pat.em:l-al e con- I
rllçlles de se tornare. úteis ;a sociedade. se. necessl.tar de viver em I
contínuo estado de penúria e tIlarglnill1dade. Os dertclentes "'c/! ;
da~ente atendidos podell se tornar úteis ao desenvolv~1'Iento do País. I

" § 1" - O casamento civil será gratuito,na forma da lei,

na sua celebração e no seu processo de habilita

-çJo."

€NEMJA MOOIFICATIVA

COlll essa~ nova redaçllo, ficará para ~er aefinido
lei quando o casamento será gratuitD~

DENlA MDIFlCATIVA

DISPOSIT.IVO EMENDADO: Art. 12

A alínea "O", inciso lU, do artigo 12. passa
• ter a seguinte redaçlo:

o presente disposItivo vIsa a resguardar os

benertcios previdenciários da corroda advinda da curva infl!,

cionária, nas mais das vezes ascendente ..
Tomando-se por base o Maior valor de Rer~

. r!ncia-MVR ou o valor da OTN, corre-se o riSco da flxaçllo de LWI

benefrcio inferior ao salário mínImo.
Com a adoça0 deste artigo, garante-se a i!,

redutlbiUdade dos benefIcios.

~------='----'I.Il1I''''''''-.le

"o) - Seria gratuitos todos os atos necessários
.0 exerc!cl0 da cIdadanIa na foraa da lei

.JUstIFICATIVA

A presente ellenda objetiva cOJllpatlbllizar
redação acillla com o estabelecimento no artigo 199, que diz"
serviços notoriais e registrais seria exercidos e_ caráter pr!
vedo, por delegaçllo do Poder Públicoll, c, no seu paragrafo 3",

~ "Lei Federal disportf sobre o valor dos emolullentos relativos 80S

atos pnticados, pelos serviços notariais e reglstnls."

Coa essa ~ova redaçi!lo,a presente emenda visa e. es _

pech,l a p.rte -s:efuente k habilitaçlo,vez que ,necessária se faz sa

ber_ que_ arcar' COlll os custO$ do processo de h~bUltaçi!lo. seus regis

tros,sua tr••l_t~çlolsua pabUcaçilo pela illpr!fssa e talllt)em,qual tipo

1fe casalllento será beneficiado. os realizados no cal;'tério,com horário

pd determinado ou os real1zÕldos fora do cartório,até às s.ltas horas.

da noite"el! !ecepçlles,hQ..téi~,igrejas. I'esldencla~ particula.res,etc .....

com hodrla deter_inado Pt:1'$ partes?

tiPLENÂRIO '

~---------- ..... ~..."..-----------
E!i~DA NlI'ttvA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 12

Acrescente-se ao art. li a seguinte alínea "z" ao
it:.em XV:

Art. 12•••••••• 4

xv- .; ••• ~._ •••••
::1 a responsabilidade penal tem iníCio aos dezessais

ano. e a maioridade civil aos dezoito·ànoS de idade.
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JUSTIFICATIVA I

Os atuds limites de idade 21 anos para a rnaionda-I

de civil e 18 anos para a responsabilidade penal ) estão evidente:ne::!,

tê dezasaãcs , Iloje, \1... jo·....em dê 1G enoa já co nbece parfeitameaee a l
ilicitude de seus atos. Até mesmo, conforme os Jornais e as eeaev _- ;

sões anunciam diariamente. apegam-se ã menoridade para fic~r lnpu-:.es t
Por outro lado, com a revolução da cibernética e da informatica ca I
nossos jovens estão amadurecendo :Ilais cedo. Assim, acredito que esta I
emenda reproduz uma atualidade, merecendo, pois, ser acolhida. t

reproduz o que contém a Súmula n9 3 do Excelso su~remo ~ibunal Fe:

deral

E: medida que se impõe e que marca õ progresso pol í
etcc do PaIs e de suas instituições parlamentares.

entidades de classe, movimentos populares, prefeitos e vereadores o

uso da palavra para abordar assuntos de relevante interesse nacio

nal, conforme estabelecer o Regimento Interno.

JUSTIFICATIVA

ganizações popu~a::~~U::~~::::i;~a:O::r~::~:o=:~~m:n::~::::::1:= I
mentares com a coisa püblica e estimular o povo ao aprimoramenteo p,2

litico. As Comissões do Congresso norte-americano, por exemplo, jã I
adotam procedimento assemelhando quando se utilizam das eudd.êncLaa

pübl1cas.

Acredito que a aprovação desta emenda servirá de mot,!I
vo para o aperfeiçoamento de nossas instituições polIticas e democr!

ereee,

[if;~~~;~--'

~&L

,)

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO; Arts 162 e 1.63

suprimam-se os arts. 162 e 163 .do Projeto

f'l PLENÂRIO

EMENDA lPJ3452-8- .... .,..-_,
t: CONSTITUINTE- FELIPE CHElDDE

fS~~;'~

~/;~l

EMENDA lP13448-0 .... ,
tJ CONSTITUINTE FELIPE CHErODE

, EMENDA 'lODIFICATIVA

DISPOSITIVO .ALT~RADO: Art. 13, inciso XV

JUSTIFICA'rIVA

-nê-se ao. inçiso XV do art:. ~3 esta, redação:

Art.~ 13.

XV- duràçio de trabalho nio excedente a oito Horas

diárias, com intervalos para repouso e alimentação.

, .<

.'" ~.

Suprima-se o art. )36 do proJ:to.

\=J~~ENARIO

-F-EMENDA SUPRESSIVA",

, -nISPOSr:rIVO ALTERADO:~Art. 336

,- 'I,

pr·"';.'õCl.
&i"~J;J

EMEHDA l\DI.TIVA.. '
DISPOS_ITIVO EMENDADO: Art. 396

_ -zuetde-ee co-o § l~ do Art. 396 .. o dispositivo segu1ll
ee .. ~enumerando o atual parágrafo ún1.co.

, O protec:Lonismo às e.presas nllcioRlJ!s...edi!JJ}te a
criação da reserva de .ercado.. con~ti~u1 cond1çao essencuJl para
o 'cJesenvolVÜlento chl econcm1B bras11e1ra.

~ B'enbwa paÚl do .undo cOn:5egu1~ de:,envol~er-se
criar ua estatuto de proteção a sua industr1B nac1onal.

Para ilustrar a l..portãnC1lJ de se proteger 11. l.ndú.!!
tria nacional .. é importante recordar que a econ~ia aser1cana
se.pre. :se desenvolveu gr15ças li u.a grande proteçao contra a co.!!
cornncill 1nternac1.onal.

A este propósito nada mais ilustrativo do que tran.!.
crevir as palavras do i'res1den~e dos Estados Un1~os.. G Ullysses
Grant. ea UIIa solene proclllllUlçao ao gove~o Ingles.

JUSTIFICAÇAo

~ , f 1" - :A lei estabelec~rá reserva de eeeeeee para c,!!
~ presas nacionais em setores estrateg1.cos par~ o desenvolvt.mento

ou eueeneeaa tecnológica do 'Pais.. ~ ~

pr;;;~..~

ITi~~-;;;)

De-5e ao item I do art. 1"3 esfa eeeaeãoe
A.rt.~ l3~ .

1- garantia do di-reltó ao trabalho4

JUSTIFICATIVA

Art4 21....;. Os Tribunais-Reqionais do Trabalho serão

,"., -1 ~. < cõmpostos de -Juizes, t09'ados e vltal!clos, nomeados pelo PreSidente

, '~j da Repúbl1eã, observ;da a, proporcicna1.idade ·estabeleeída no § 19 do
I -- • art: -21.,1:: - ~ ~

!,. ! -i. ~ parágrafo ÚRico,. -os-me!llbros do Tr1bW1al Regional do
I Trabalho serão:' ' '

--1 . "a) os aag!strados, escolbldos por pro=tção de Jui-

J'USTIFICATIVA~ .• ~ 1"': -;,- li" ' ees do T.ra~alho.l po~ antiquidade e Fte~ecimento,,,alternadamentet
" - ... • - • < '.•• ,...., .-,..~ • 1)1 os advogados, ~lei~s,pelo con~e1ho Seccional da

• Sou -contrário à prét;.endida estabilidade preconizada' : '. :. '.. Orõem dos AdvOCjados do Brasil da respeétiva reqiao:. I c) os me:nbros do Ministériô Público.. eleitôs dentrepelo proJet? pois ela, ao contr}lrio do q.ue- parece ã primeira' ...ãs-,

ta, ªcabarã -por prejudicar o trabalhador. Se mantido o texto at.J.aL, - os procuradores dtt Trabalho da respectiva região.

estou certo de que ha,verÁ enceee intratlquUldade na easse operária" I " JIJSTIFrcATIVA..... .." _

devido à x:,otati_vidade que ..aumentará. Quem garante a estabilidade no- ,. A representação élassista" na just~iça laboral, 'rner.!.

.eaprego é o próprio desempenho profissional. I- sempre 'Oferece a·'deSejada imparcialidade.. no julgamento das causas.

Quem i indicado por UlIla das -facções__ empregados ou e:llpregadores __

não pode ter a neeeasâeâa isenção para desUndar as ecneec .... êcs ras,

Melhc;n',-~pois~.. ~que.esta taref~ ~~ja d:f~rida ~ J~b,es 'togados e vita-:

1i-c!-05, que bem' sabem como aplicar o direito. E -que , aléln do ee.rs , _ I

gozam dos predicatCentos da magistratura .. senfto lmunes~ às pressce.;.

Acrescente-se à Seção VII do capitulo I do Titu10

v- DA ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO o seguinte art, ~

_. - -Art. _ Fica .1nstitulda; na Cãmara dos Deputados, a

"Tribuna Livre- com a finaliaade .de peno.itlr aos representante,s de-

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO; seção. VIi do Cap4- I do TItul.? V_

,1
i

~crescente-se õ. seguinte item XXXII. ao art. 13: - i
. Art. 13 ••,...... . j

J ~ XXXII- apo~entado;-ia espes:ial para o~ que ~rabalhem I
em ~urno~s d!! revezamento. .. I

-I
Os. op+erários que -trabalham em euencs de revezamento I

-sâe bastante prejudicados. pois sempre. sofrem com as constantes mu- I
danças de horário. O organismo jamais consegue se adaptar a essas

alterações e .. com isso, o envelhecimento" chega mais -pr~coce. Além

do ;ais .. ",5Sê.. .t...-al;)alhadore. não po..1em detllc.ü. do ra.w.!1.i" ~UUd. o':' d~-1
.sistência que se impõe. Esses fatores justificam, -plenamente .. a co!!,

cessão da aposenta~oria.especial, .ao ser definida em legislação ordi
nária.

tJ PLENARIO

EMENDA lP13455·2 ~.. _
t: CONSTITUINTE :E'ELIPE CHEIDDE ~

EMENDA lPl3456-1
{!J CONSTITUINTE FELIPE CHEIDDE

~ ~~'E.~t.~"",,:,,:lo

EMENDA -lPl3454-4 . ~..,-,-_.:-_..:....-=----" r;r-....,;~ --tJ CONSTITUINTE FELIPE -CHEIDDE -.J ~MD6 Lo •

"

JUSTIFICATIVA

" -
A~·esc·ente-·s~.alln"\"ea :1" ao"i.tem rree art:. 27:

Art. ~7; ~.~ ~ ~ .
11- •••••• : ..

1) os estrangeiros, re'sidente.s há mais, de dez a"1OS

no paIs. poderá-o candidatar-se a.cargo~ eletivos municipais.

EMENDA ADITIVA

DISPpS.ITDlO ALTER!W0: Art. 109_

I
JUSTIFICATIVA - 1
S: preciso constar, expressamente, na nova Carta POlI-I

tica brasileira, a imunidade dos Deputados Estadu~is. Esta emenda r ,

_Art •• 109 •

S 99 As imuni-dades e prerrogativas, descritas nes'.:e

artigo, são ext-enslveis aos Deputados Estaduais, no ãmbito da Jus

tiça do Estádo.l qq~ serão -processados e julgados perante o Tribu
nal ae ..Justiça.

~RIO

JUSTIFICATIVA

• , <:;e num.tido essc"artlgo, dentre outras conseqcênci4s':

.estar!/JJtIos decretando .. extinção de_beneméritas entidades, co-ro o

SESI" ,SESC.. -SENAI·l!! S~AC cp.1e .são mantidas graças às 'Contrlb':LÇ~s -I ...
exclusi;as .dos cpregadores, incidentes sobre a folha de salãrios. I

... ~ Os empregados nada pagam por esse tipo de fonação !
# profLsslonal e de assLstincia social. li

- • Desneceuário dizer a grande cont-ribuição que', nesse
.. ~ltimQIl quarenta.aRos, toi tra'Zida. ao .PaIs por essas entidades. As- I

"1ll1,_lnterpretan4o~o desejo dQ.próprio operariado, -entendo que ess':.-t ....

ãrt. 336 deve- ser suprimido do futuro tex~o constitucional. • I

Acrescente-se ao art. 109 -o se9Uin~e § 99: .

E."1E\'DA A:iI.TIVA

_~ItSPOSIT:'/O A5:TERADO: ~rt): 27, ...i!:em ~I~~"

~ .t",M....".:.io

I.. . .- - .. - -- I
Mui tos estrangeiros desempenham importante papel I

na vida de um MunicIpl0. são ativos, deçia.iram-se por residir em "1
nosso pais, âesenvctvee atividades produtivas e conhecem a real! i

I
da de local. Por isso mesmo .. entendo que deve ser pemitido, -e e- - I
le·s .. a postulação de um cargo de Vereador ou de Prefeito Munici_ ;

__ ~pal. Possuem eles experiência que pode, perfeitamente, ser útil i.
ec progresso local.' t

EMENDA lPl3450.1 ;._~.-------" 'lõr"p'.:':.-'.!
~ tJ CO\STlTUI~TE FELIPE CHf;IDDE . -C- ....... ,

Gi~t-,:g;'j
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EMENDA ADITIVA

JUSi!f:'!Cr.C~O

rn-----------",,,,,.,,",,..,.-----------,

"Dlspõe sobre o dlreito do exerc!c1o da medluni
dade com flnalldade de asslstência esp1.ritual e de auxí:

110 no tratamento das enferml.dades que enunC1a."

EMENDA: PQPULAR N0 PE-14, de 19B7.

Subscnta por 60 458 elel.'tores e apresent:ada por 144 en
tldades aSSoClatl.vas. a presente emenda visa a garant1r o exerci ~

C10 e a prátlca da medlun1dade. em caráter gratulto, com flnallda_
des asS~Stenclal e auxl11.ar no tratamento de enferrudades.

Competl.ndo a este Coleg18do. nesta fase dos trabalhos. !
nallsar a proposta apenas em seus aspectos formal.s e. cons1derando

que esta. segundo lnformações da Secretar1a. atende às eXlgenclaS

pre\-istas no art. 24 do Reglmento Interno para sua regular tramlt:!

ção. meu parecer é no sentldo de que a Com1ssão se manlfeste pel~

receb.1mento da Emenda Popul~r nO PE-000014_8. reservada a apreCla_
cão de mento para a ocaS1ão própna.

RelatOr. Constltu1nte BER~ARDO CABRAL

- GRUPO ESplRITA "PAULO E ESTEVÃO"

- CENTRO ESprRrrA "UNIQOS NA F~"

- CENTRO ESP!RlTA "JOSs. DE AGUI\R _ LUZ E CARI_
DADE", e

~ 141 Outras entJ.dades.

Entidades responsávelS

Os ESpÍTltoS. para processarem a cura , qua Lr Eac am, coe

banam e da r ec ronam os flUldos ou energ i as nagnêtacae (deles e do

mêdrum e, em de te rmrnades c rr-cuns tâncaas , tambêl'l das pes soas que
cercam o médlum).

Por esse fato o mêd1um é um lntermedliírlol uc meda a-,
ne i.r c dos EspírltoS. Q mêdlum não cura. Que\l\ cura são os ESIlÍT!,

tos, que podem, através do médl.unt dz agncs e rcar-, recomendar e ope

rar. Podem. tanbên , com. ou sem o concurso do nêdrum, d rr a g r r à
pessoa neceas rraõa , as eae-rgaas neceesâes.es , que os espLr Lt.as ch,!
mam fluldos Trata-se do passe.

O resultado satlsfatôno desse processo depende bas.!,

camente do seguarrte-
a) neces s rdade e eerec reentc do enfermo,

b) pcsarb rt rdade do mêdrun e do Espínto;

c) vontade ccnyugada dos três.

AUTOR

o amor ao senelhante e o forte des e j o de fazer o bem

são a l av a ncas que moblll:.am todos os recursos a seren u t r Lacado s

O passe ccns t i eurvse , dessa mane i r a , em saudável re

curso aux i La.ar no tratamento que as pessoas fazem.

Os centros espIr rt es procedem esse trabalho ass1stell

c rat , t eanseu r mdc , além de ene r-gras restauradoras, a melhor o r a-,

enracãc de vr da a suprmando engíiat ras , at avaandc dores, extlngu1,!!

do males; consolando afllções, despertando, enf íri , o Homem para a

sua rea Lrdade esprr i cuat

A medrumdade ê largamente des envoIvada no Br as i I, nos

Centros e Grupos EspíTl tas

O passe ê moda Lrdade da p rât rca meda iimca , E em que

se baseia o exercIcac da Medrumdadev

- na rmo r t a Ladade do Espírl to,
- no r-ef ac acnamenro comprovado entre o mundo

esp i r a tua!,. e o llIlJ.{ldo corpóreo.

A medi.unadade , portanto. ê um fato e as s rm sendo per

nu te , aos esp Ir-a ras , almejarem amparo constitucional para o seu

exer-cIcac , desde que grattllta e que não cens ea eue causa de danos,

consoante as flnahdades do texto proposto na emenda em tela.

910 In s t a t ua çfie s Espíritas, localizadas em 660 caâa-,
des de 21 Estados do Br-as r j, encanmharae , em apoac a presente e_

menda. 60.458 aSslnaturas. com nomes. ende.reçosedados ele.ltora.ls",

anexadas a esta, em pastas numeradas de 02 a 20, perfazendo total

de 3.168 folhas. Todas 'representadas por 144 socledades ou enti_

dades assoclatlvas, em cumprlmento aos termos regllllentalS.

CO'IISSAo DE SISTEMATIZACÃO

mLTo'l FELIPELI e- outros (60.458 subscntores)

ENTIDADES RESPO'lSÃVEJS

- GRUPO EspfRITA "PAULO e ESTEV.lI;o"

- CEN1RO ESP!RI1A"tNIDOS 'I". Fe"

- CENTRO ESpIRITA "JOSe DE AGUIAR LUZ e CARIDADE'". e
- (141 outras entldades)

Sala das Reumões. em '/t l/i)-
."

Competlndo a este Coleglado, nesta fase dos trabalhos, a

nallsar a propas ta apenas em seus aspectos formal.S e conslclerando que
eSta, segwldO" 1nformações da Secretana. atende às exil1.êncJ.as previ~

tas no art 24 do Reglmento Interno para sua regular tTamltaçâo. meu

parecer é no sentldo de que a Comlssão se manlfeste pelo receblmento
da Emenda Popular n 9 PE~00018-L reservada a aprecl.açao de ménto p!
ra a ocaslão p-rópna

Subscrita 'Por 30.521 elc1toTes e apresentada por C1.nCQ en

tldades aSSOCl.atlVas. a presente emenda obJetlva lnscrever no futur~

texto da Carta Magna a responsabl1:ldade do Estado pela defesa da saú

de púbhca. faz.endo dest:t.nar para tal ft.m percentua1s tnínl.mos da ar-=
recadação de impostos. sendo treze por cento da re.:e-1ta da Unlão e

V1nte e Clnco por cento da dos Estados, D1Stl'ltO Federal e J-lun.lcí
plOS

EMENDA N9

~

InclU1, onde couber, no Capítulo I (Dos Dlre1toS In~

d1V1.dual.s). do Iít.ulo 11 (Dos DUeHoS e Llberdades Fundamentals).

o segulnte d1SpOS1tlVO

comSSÃO DE SISTEJ-l-HIZACi\O

Entldades- Responsâvels

- Assocaaçâo Médl ce de Mato Grosso do Sul

- Assocaeçâo dos Sanltanstas do 'lato Grosso do Sul
- Assoc1.ação dos Clrurgl.Q.es DentlStas

Relator Constltulnte BERNARDO CABRAL

Apesar desses Indaces a l araances , as verbas des t madas à
saúde, não alcançam 3'1. do Orçamento da \ação

Países como Estados Umdos , França. Inglaterra. Alemanha. i
Gréca a , Suíça, Japão e outros. des t mam em mâda a , 16~ de seus orça- I
mentos para esse setor.aume'"ntando a qua11dade de vida de seus hab r- i
cantes , e r radacando doenças que. hnj e , são encontradas somente no

t.e rce a rc mundo

Enquanto esses países, gastam de 800 a 1.200 dólares por

hab a t an tevanc com a e aiide púb t i ca, o Br as r I não chega a 35 dólares I
por hab r t an t.e yano Esse é nosso pa cr reênac, Mas não o queremos. e

não de se j an-cs legá-lo a nossos fllhos

.. Face a esta rea l adade , o PO\O Sul mato-grossense.

grande campanha , de moblllzação. encabe ç ada pelas mais slgnlflcat.!.
ves .asscci eçôes caess i e eas do Estado, aqua representadas. reumu

maas de 30.000 assmaeuras de e i e i tores , com vaa t as a mudar essa re,!

lldade. ap r es en t an-;o o Projeto r-e t r-ncr t.ado , aumentando as verbas
de s ua nadas ã Saúde.

Com lSSO, contamos com a s en s ab r Lj dade dos doutos rnte
grantes da Egrég1a Ass emb j êa a Nacaenat Const1 tumte , no sen t rdc de

ap rec i ar- e aprovar o presente ProJeto, por ser de an ce i ra j us t rça e
grande alcance s oca at ,

AUTOR A'ID~ PUCCINELLI E OUTROS ( 30 521 subscri tcres)

ENTIDADES RESPONS~VEIS

- A.!:>S\JCrArAQ t'LDICA DI:. tt-\Tt.' GRO.!:>Sú Lu sui,

- ASSOCIAÇÃO DOS SA\llTARISTAS DO ~tATO G~OS50 no SUL
- ASSOCIAÇM DOS CIRURGIOES DE~TISTAS

E~lE~DA POPULAR N9 PE-18, de 1987

"Dispõe sobre a organlzação e a promoção da defesa
da Saúde Púbhca ..

rr~~~~~

l:ft7~ã!EJ

DEPUTADO LUIZ SALDHAQ

Inclua_se. cnae couber. no Capítulo :!DS Disposições

T:aflsit6:1as, o secu~nte disposit!vc

As palavras do Presidente dos Estados Unidos são elg

quentes, tornapdo-"se daapeneévej, alongar-se na )ustifl.·cação da iJ!!

portânc1a da reserva de mez-cedo ,

O Brasil certamente não precl;.sará de 200 anos para CO!!

seguir seu d~senvolvJ.lDento e sua autonomia tecnolÓg.1.ca. Uma

duas décadas por certo bastarão.

NO UlG 24 ee neveneee ~e 1986 t o Povo Brasi~ei=o rec~beu, e,!
tup~htt). I 1"ll)t1c1a ':lt que o Dec::'fJ.to-lei 1"112 2.29', ':Se 21.11 86, or1en!.
r. I l"CUnçtlo ':lo BNH.

QuU • 1'12'0 '1 .. Todos perguntaram

A.U t\oje- n'o foi t''XpUee':lll e n!o ser 1e 01'1 mo10 muito insa

Uar.t6rio. filO foI cCl"lrerl~a entes nem ~epois aos que defendem a illl

porUncll ':lo SObrlvlv'ncle da eaneo I oportunida1e 1eapresentar suas r!

z~" I quell\ pasu faz.: I respeito \,lI\'; Ij\,l14aQ~nte imparcial e inspira
do no lnterellu p~bllco.

s6 1sto butDr1l pora jus-tl f'1eDt a presente eMenda.

Mo, h' UI!'I npt'etD muito mt1.t ptt>Qcupante.

~ que tunel0n'rlos ~o pr6prio BllM asseguram que a me111a tem

por ver!:SDtleirtJ bbJC!t1vo sepultar ev!ttt!l'l.e..f.t1s 1e graves QU!voc'Js 1a paI!
t!.ca ec.onômica do Gove'tno. O Banco haveria 50110 leva'::!.o a uma crise es

trutual l conve!'ten1o-se em Y-!tiI'13 fatal 113 sanha fis!ológ!ca 1e seus ':11
rigentes, que talvez ain<ja possam ser corrigi1as. -

Nós; que nas inte'tessat1.as pelos ':lireitas legítimos 10s cida

1ãos e dos ~rupos sociais, devemos nos interessar talllbén, para sermos
coerentes, por este problema, sem comparaç~o mais relevante, :lo ponto
de vista do ~nteresse nacional 10 que a sorte 105 prtlpdetários 1e re
finarias partlcula!'es, só para citar UI:: exel'lplo,

Sob!'etu::!o porque os t:rabalhos 10 Congresso estão suspen~os e
o e:!ir!cia-se1e ~o Banco - símbolo e base lIlaterial ':Ia ent!,.da1e _ está

p.ra se!' aliena10 a qualquer momento. haven':lol segun':lo se inforna, UM

orupo enpenha::!o em Que isto ocorra o l'Iais breve posslvel, 1e tal modo

que se torne lrremediavell'lente vã a eventual rejeição 10 Oecreeto_le!

nll 2.291, 1e 1986. Allena10 o e,:HfIc!o_se~e, extinto estará o BNH, 1e

.odo irreversível, sem que o Congresso na1a Illa!s possa fazer para sal
v~...lo.

N~o é nosso intento que o BNH subsista a Qualquer preço para
a Naçllo. Se o BNH 1 sob reclamo do interesse públ1co, houver de ser ex

tinto, Que assim o seja. Mas. às claras e sen10 a decisão tonada pel;;

Congresso, que foi quem criou a instituição com objetivas socIais que.
finallllente, foram peI:vert!1os por interes$es polttlcos menores.

O Que realmente 1eseJamos é a a:puraç~o 1a ver1a1e. Se oBa!:!.
co pu1er s,er preservada, tanto melhor para to10s Caso contrário, o

Congresso deci1ira através 1e iei o que agora se pretende fazer com os

resquícios do arbítrio 1e que ainda dispõe o Executi ....o.

"A.=t ... D Oet:re':.o-Le~ n~ 2 291, ce 21 de nO'1Q.nb-:c -se ~9a6,

eee ....C!:te ..se !lli Projeto ee Le! ee ~niciat!vD do Poder axecut ãvc era tu
do IJ que se reraereee cC)m a extinção do aaeco Nac':'ona! <je nab~tação _

-aNH, U:f'lOO jUfi~~Ctlmcnte ':'ne"'ist~ntes to>j!)S cs atos liga10s a essa f~

nol1':lCl':lt t' PUtict:dos coa base no referi10 aecre tn-Je í>

eaaueee deve seu peder ao atual. üepoxe de eexs
séculos. a Inglaterra achou convanrerrte adQ.
tar o l1.'Vre-câmb.1.o por ccns.rdeeae que a: protg
ção Já não pode dar eesuLcazc , P01S bem, SenhQ.
raso o cxescaeeneo de eu.nha pátn-ae me faz acrs
dlotar que, dentro de duzentos anos, quando :J

1.mér~ca do Norte haja obtida do regJ.me prot~

tor, tudo o que ele lhe pode dar. adotará o
lJ..vee-câetnc, "

General Ullysses Grant
eeeeaeence dos E.U.A.
(Manchester. Inglaterra)

'~U,.,~'••,,"'ie/"''''~lS.ie. -.
PLlWAP!O

EMENDA lP13459-5
(!l

E~lE'IDA "J9

POPULAR

Inclu1., onde couber. na Seção I (Da Saúde). do Capít.!:!.

10 II {Da SegUrIdade Soclal}. do Título IX (Da Ordem Soclal), artl
go e parágrafo com a. segu~nte redação

"Art. - E dever dos poderes públlcos da Unlão, dos

Estados. do Dlstnto Federal e dos ~Iunlcípios a organl:ação ea prE.
moção da defesa da Saúde Públlca

Parágrafo únlco - Anualll'ente a Unlão apllcará nunca

menos de 13\ (treze por cento). e os Estados. o Dlstrlto Federal e
os Nun1.cípJ.os 2'5\ (v1nte e Clnco por cento). no minllno, da recel ta

resul tante de lrnpostos. na manutenção e desenvol Vl.mento de progr,!
mas desunados ã proteção da saúde públlca ..

JUSTIFICATIVA

Todas as es ta tíStlcas real 1 zadas no Bras 11. mos tram

que somos um pa!s llteralmente doente. Somos lOO.OOO'!!90 de pe,!

soas atacadas por vernllnoses, 100.000 novos casfs de malária por

mês, 7.000.000 de esqulstossomát.icos B ODO 000 de chagãslcos 17000
hansenJ.anos por ano. Temos 13.000 000 de def:lcLnetes fíSlCOS. 100
.novos casos de AIDS por mês. reurbanlzação da fbbre amarela. Com tE.

do lSSO, apesar de Sermos, potenclalmente, a 01 taVa economla do mu.!!

do somos o 67 9 país em rnatêna de saúde púhllca, equiparados às
naçôes: malS subdesenvol"ldas do mundo

"Art - l! gara.ntldo o dlreltO de e"l:ercíc10 e prát.=.
ca da :-led1unlcaae com flna11da.de de assls"tencla eSpll'l. tual e recuo!

so au'ullar no tratamento de enfermidades Psíqulcas, esp1rltuals e

fís1cas. lncluSI\e através de passes, desde que exerclda gratul.t!

mente e sem conStltu1r~se em causa de danos ..

JUSTIFICATI~A

A Hlstóna encontra-se repleta de casos comprovados

de cura por lntermêd10 da Medlun1dade.

\led1unldade ê a faculdade que todos os seres humanos

possuem. de forma genera11zada. mas. que em mUltas. se apresenta
de manelra bem caractenzada, V1StO que o objeuvo prlnclpal de

sua eXlstêncla é proplc1ar o relaClonamento entre o mundo esp1n

tual e o mundo corpóreo. l.sto é. entre os Espíntos (almas dos
que Jâ V1veram na Terra) e os HOmens

3,quele que POSSUl de forma bem ooracterlzada. profun

damente acentuada e perfeltamente comprovada a faculdade cedlúnlca,
é mêdlum. conforme enSlna o EspJ.rlt1smo

O Homem Jã nasce med1.um, Os fenômenos. toda"1.a. que
por seu l.ntermed1o são real1zados. podem, às vezes, aparecer em d!
termInados períodos de sua Vlda.

Existem mêdluns mais acessiveis a detevunados fenôm!:.
nos med1.ÚnlCos: da escr1ta (psH::ograf1a). da fala <l'slcofon1a). da
v1dencla. da audl.ção. da pintura. de cura ou tratamento, etc. Os

efeitos de cura. atTavês da faCUldade medl.ÚnH:a. ocorrem sempre COlll

a partl.cl.pacâo dos Espíntos. que reabzalll as curas por lntermedl.o
do mêdlum.

Sala das Reun1ões, em 1;/[;-

---~CABRAL

Relator

ENE'lDA ;"9

POPUL~R

1 1n.:lul, onde couber. no Capítulo I (:os Pnncíp10s Ge

r~llS. Da Intenenção do Estado. Do Reglme de Prcpnedade do Sub-Solo

e ca Atl"-ldade E.:onôlluca). do TítUlo \III {Da Ordem Econômica e F1
nancelra}. o artlgo abarto. com a segulnte redação.

"Art. - Toda a organ1=ação da ordec econômlca de ..e
fundamentar-se no reconheclmento da pr1maZla do tra~alho sobre o ca

pltal. A lel ;'lssegurará a pnondade da remuner3çãC! do tr';,balho so
bre a remuneração do capltal, especiflcada aquela pelo a'tendil7lento
das necessldades bás1cas do 'trabalhador e dos' seus enCargos farnhares.'

2. Acrescenta, onde couber. ao Capítulo 11 (Da polit1ca

Agrícola, Fundlána e da Reforma Agrána), do Tít.ulo VIII (Da Ordem

Econôm1ca e F:l.nance1ra), o segu1nte art1go e parágrafo.
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Ao artigo 30i dê-se a :z:..edação seguinte:

ISuprima-se o paragra fo 312. do artigo 303, do

MÂRT"I"N"'S-----------,

EM=:,NDA SUPRESSIVA

"Será considerada empresa nacional a pessoa

jurídica constitu!da e com sé de no pais, cujo controle decis6rio e

de capital esteja, em careter permanente, exclusivo e incondicio 

nal, sob a titularidade direta ou indireta de brasileiros ou por

entidades de direito público interno".

JUSTIFICATI\J"

II - ess rs têncra , reab i t i raçâc e remse rçâc na vi de

eccnênrce e sccr at do País.

lU - prorbaçâc de drscr-mmaçâc , mcfus rve quanto

admss âo ao trabalho ou ao se rva çc piibLa cc e a

s arâracs ,
IV - pos s rbr.Ladade de acesso a edJ.fíCIOS e logrado~

ros públJ.cos

Art , - Os rdcscs têm da re i tc a segurança econêanca e

a condrções de mcr ada a da gnu e ccnvfvrc Fanu Lr ar ou ccnuna tário que

ev r t em e Superem o rscraeenrc ou mar-grna Lraaç ân s oc i aj ,"

AUTOR

A elaboração da nova Cons t i nu çãc é momento pnV1.legl!'

do para cOnsegulr avanços s agmfa ca tavos em dxreçãc a uma s ocu edade

parcacapat.Iva , responsável e Livre em suas condrçêes de aurc-organj

aeçêc e que supere todos os tapes de mar-gmaf a aaçâo , socredade que

assegure a pcsaçãc da famílJ.a como comunadade c r-gân r ca de vada se

ca af e garanta o respe i to pelos dr re r tos e d r.gn.rdade de todos. t
pre c i so que este reconhecmenuo seja t radu zrdo na promoção de conda
ções concretas para rear r aar e re r vmdrcar os dr rea tos fundamen=-

tais di reã ee à vada e a um padrão dr gnc de exrs eênc i a , à saúde,

lazer. à educação, ã 1J.lierdade r e f Lgi cs a , ao trabalho e ã renune
ração. d1.reito â propnedade, subae t i da â função soc raj , dt re i.t.o de

a r e va r , dr re r tc ã segurança. ã pa r-ta capaçâc na va da po l f t r ca , (B!
seado no Documento da CNBB. nvs 49 a 53)

Subscn ta por 34 240 elel tores e apresentada por três

entJ.dades assoclatlvas. a presente emenda propõe a adoção. no futu

ro texto constitUCIonal, de dlversos prJ.ncíplos relatn'os ã prote

ção da famíl1a. do menor, do J.doso e dos deflClentes. -

CompetJ.ndo a este Coleg1ado. nesta fase dos traha-

lhos, analisar a propos ta apenas em seus aspectos formais e conside

rando que esta, segundo lnformações da SecretaT1a~ atende às eXigê~
Clas prevlstas no art. 24 do Reglmento Interno para sua , regular

tramltação. meu parecer é no sentldo de que a Comlssâo se manlfeste

pelo recebJ.nento da Emenda Popular n'l PEMOOOO?-5. resen'ada a apre-

cJ.açâo do méritQ P;:~ead::a~lf:ãuOnl{:::l:; 6/t/r}-

Mantido o parágra fo 32, do artigo 303, as

empresas públicas, as sociedades /je econômia mista e as fundações

públicas somente poderiam gozar de benef!ciÇls, privilégios ou sub

venções se o poder público passasse a ajudar entidades que têm co

mo meta principal os lucros

JUSTIFICAeM

LOClA MARIA FERNANDES RODRIGUES E OUTROS (34.240 subsc r i ec
res)

ENTIDADES RESPONS~VEIS

_MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

-CÁRITA~ ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO

- H1PERIAL lR..\lA~DADE DE NOSSA SE\HORA DA GLORIA DO OUTEI
00 -

COf.\ISSÃO DE SISTEMATlZAQ.O

EHENDA POPULAR N9 PE-7. de' 1987

"Cria normas re Ia t i.vas ao da re r t c da Famf l r a , do

menor e do rdcsc "

Enta dades respcns êveas

- M1.tra Arqurepas ccpaí do Rrc de Janelro

- Cáritas Arqurdaoceaane do R1.O de JaneJ.ro

- Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glôna do

Outelro

Relator Constltulnte BERNARDO CABRAL

~projeto

.cuu"'/~.w .....I,"I•••,,"i. --,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP13465·0
tJ Constituinte PLíNIO MARTINS

EMENDA lP13466·8l:l Constituinte PLíNIO

r;r----------........"..,..,..

ção

Art. - g assegurada a assJ.stêncla ã maternJ.dade.

J.nfâncJ.a, â adolescêncla. aos ldosos e aos defJ.Clentes.

Art. - Incumbe à Unlão. promoVer a crlação de uma re

de nacl.onal de asslstêncla materno-lnEantll. de uma rede naclonal

de creches e de lnfra-estrutura de apOlO ã famíl1a, com a cooper!

ção dos Estados e dos Munlcíplos.

Art, - Os menores, partJ.cularmente os ôrfãos e os a
bandonados, sem preJuí:.o da responsabllldade clvJ.I e penal des pus

que os abandonaram, terão dlrelto a especlal proteção da Socledade

e do Estado. contra todas as formas de dlscnmlnação e opressão,

com total amparo, allmentação. saúde, hab1t.ação. lazer, educação.

enSlno relJ.gloso e transporte.

§ 19 - A cnança serão proporclonadas oponunJ.dades e

fac111dades, por lel, a fll{l de lhes facultar o desem'olvlmento fís.!,

co, mental, moral, esplrltual e soclal. de fOrma sadJ.a e em cond.!,

ções de liberdade e dlgnldade.

S 29 - A todos os menores se reconhece o duel to a uma

educação fundamental e a uma lnJ.c1.açâo proflsslonal. para aufenrem
os benefíClos da atJ.vldade econômJ.ca, fundada no trabalho dIgno

hvre.

Art. - E assegurada aos deflclentes' a melhona de sua

condlção -socla) e econôllllca. partlcularmente medlante

i - educação especlal e gratUlta,

Parágrafo únJ.co - O casamento rell.g10So terã efeltos

"Art. - Os prOlentos da aposentadOTla do trabalhaccr

serão reajustados em 19UalJ; épocas e índlces da categona trabaIhlS

ta, cargo, função ou posto ~m que haja obtJ.do a aposentadorla 

Parág~afo únlco M \enhum lmpoSto ou contnbulção i1re

'\1denclárla J.ncidJ.rá sobre os' prolentos da aposentadorJ.a

Art. - A lel cnarã estímulos flscals para que

aposentados venham a desenvolver atJ.vJ.dade no mesmo ramo em que se

aposentarem. desde que mJ.nlstrem. com caráter de trelnamento e a::ren

<a:.agem metódlca. seus conheclmentos de ofício ou prohssão. ,-

Parágrafo únlco - A Iel regulará a orgaT1lZação e

e\:ercíclo desse t1.pO de atJ.Vldade."

3 IncluJ., onde couber no Capítulo \ II (Da faní-

11a. Do Menor e :lo Idoso), do Título n. os segulntes dlSpOSlt1\CS

1rt - ;. fanúlla,constltuída pelo matrlmônJ.o 1.ndlsso-

lúvel, baseada "la 19ualdade entre o homem e a mulher, terá a prote
ção do Estado. 

Padgrafo únlco - Alêm ae assegurar assJ.stêncJ.a à fa-

míl1.a. a lel cOlblrá a v1.olêncJ.a na constâncJ.3 das relações fal'l.!.

l1.ares e o aban:!.ono dos fllhos menores.

Art - O Estado de e oferecer amparo soclal e prell-

denclárlo aos casalS mesmo que J.\am llegalmente em unlão estã-

...el, bem como proteção aos seus f1.lhos

Art. - Os genltores terão 19ualS d1reltos e deveres,

podendo o pátno poder ser exerc1.do por qualquer deles. subordJ.nan

do-se esse exercícJ.o aos lnteresses dos fl1hos. quer da 

de oraerl materl;;.l. 'Iuer de ordem moral.

Art. - O casamento será Cll'll e gratulta sua celebr!

U1CIA MARIA F RNAI'lDES RODRIGUES E OUTROS

Subscn.ta por Zl2 462 e Jea to res e apresentada por três

en t.idades as scci.atavas , a presente emenda cbj e erve anc l ua r na futu

ra Carta Magna o p r rnc Ipac da 1J.berdade de culto e o dever do Est!

do de manter ass rs têncaa ref i grcsa às Forças Armadas.

Compeundo a este coreg i edo , nesta fase dos trabalhos,

ana Li s ar a proposta apenas em seus aspectos gc rnai s e cons rde randc

que esta. segundo mãornaçôes da Secretarae , acende âs exagênca as

prevas cas no art 2-1 do Reg i mento Interno para sua regular t raau t.ê;

ção, meu parecer é no sentado de que a Ccrms sjio se aam fes te pelo

receb rmen tc da Emenda Popular nv PE-00012-l. reservada a ap rec i açâc

de ménto para a ccas râc própna

Sala das ReunJ.ões. em r;./tj,r

~Relator

~ Inclul. onde co..:ber, na Seção II {Da PreV1.dêncJ.a 50

dali. do Capítulo II (Da Segundade SocJ.al). do Título 1'< (Da Orde;
Soc1al). os segulntes artlgos e parágrafos

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N'I PE-12, de 1987.

"Cria normas relatJ.vas às garent res dos di rer tcs do

homem e da mulher quanto à I abe r dade re í rg ros a;''

Bnt i dades gespcnsãve rs

- Con fe rênc ra Nac rbna l dos BlSpOS do BrasJ.1 (C"'BB)

- Aes cca açâc de Educação Catõl1ca do üra s i t CAEC/BR)

- Cántas ares i re i ra

Relator Cons ta tu m te BERNARDO CABRAL

"Art. - A lel d~le garantlr a presenação da l~al

.::.e cada pessoa. desde a concepçao e em todas as fases da sua e;\.lS:l;n

Cla. não se adm1.tJ.ndo a prátlca do aborto dehberado. da eutanásla ;
aa tortura."

- ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO CATCJLICA DO BRASIL (AEC/BR)

- cA.RITAS BRASILEIRA

I Insere. onde couber. no Capítulo 1 (Dos Dneltos Il:!

dlvldual~. do Título II (Dos Dlreltos e Llberdades Fundamenta1.s}

dlSPOSltll'O com a segulnte redação

E~IE\[l.\ \ 'I

POPUl\R

FDA POPULAR _ Pí.cENÁoo~IÕ""'/luleeor ••"

EMENDA lP13464·1

Sala das Raun1õe., em aIrjtr

Brrtadade s Respcns ãveas

~ ccnãerêncaa lIIacl0nal dos BISpOS do Br as a I

- Cántas Brasllelra

M Ncvmentc de Educação de Base

Relator Ccns t i eumte BERNARDO CABRAL

Sr..oscnta por 23.5 .581 e t e r tores e apresentada por t res en

t rdades as s oc i atn vas, a presente emenda va sa ao reccnnecamentc cons~

t r tuc i onaj da p r rmaz i a do trabalho sobre o c ap r t a I bem como o do ca

ráter de cb r i gaçêc eccrat da propnedade J.mô"el rural para o flm de
reforma agrárJ.a.

CC:::lpetlndo a este Coleglado, nesta fase dos trabalhos,

nal1sar a prC'posta apenas em seus aspectos formais e conslderando

que esta. seg...ndo lnformações da Secretana. atende às eXlgêncJ.as

prevlstas no art 24 do Reglmento Interno para sua regulár traIl1J.ta

ção, .meu parecer é no sentldo de que a ComJ.ssão se manlfeste pelo r~
ceb1mento da Emenda Popular n'l PE-00013-0, reservada a apreclaçã~
de ménto para a ocaslão própna

"Art. - Ao da re r to de p rcprredade de lmóvel rural

corresponde uma obrlgal,-âo s cca a l

Parágrafo õmco - O lmôvel rural que -iâc corresponder

ã obngação s oca a I será arrecadado medaan t e a ap I a c.açâo dos ans tn t.!;!

tos da parda sunâr i a e da desaprepr-raçâo por mte resse seca ar para

Eans de reforma ag rji r r a "

cor-fIsSÃO DI: SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ~9

~

I IneluJ., onde couber. no Título I (Dos Prlncíplos

FundamentalS). o segUlnte artIgo

"\rt. - A ConstItulção da RepúblJ.ca Federatlva do

BraSll é promulgada sob a J.nvocação do nome de Deus ..

2 Acrescenta. onde couber, no Capítulo I tDos Dlrel-

tos Indlvlduals). do Título II (Dos DlTeltos e LJ.berdades Fundame!!

talS). o segulnte dlSpOSltHO

"Art. - A todos é garantldo o dlreJ.to ã lJ.\re opção

de concepções rellglosas. fllosóf!cas ou polítlcas, podendo dJ.fundl

las pub1J.camente. desde que respeJ.tem o dlrelto e a llberdade dos d~

~~te BERNARDO C....RAL

Relator

J"UTOR JOÃO LOPES DA SIL\A E OUTROS (283.381 subscntores)

E~TIDADES RESPONSA.\rEIS~

~ CO~FERENCIA NACIOl>..1"L DOS BISPOS DO BRASIL (C/>,BB)

- cA.RITAS BRASILEIRA

- MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB)

3 Insere, onde couber, no Capítulo III (Dos DlTeJ.tos

ColetlVos), do Título II (Dos DJ.reJ. tos e Ll.berdades FundamentaJ.s),

artlgo com a seguJ.nte redação

"Art - O Estado manterã asslstêncl.a relJ.glosa ãs

Forças Armadas e nos estabeleclmentos de lnternação coletl\a. garan.

tld~ a llberdade de opção de cada um,"

JUSTIFICATIVA

EME~DA POPULAR \'1 Ph-13. de 1987

"õrxa no rnas ref at rvas ã ordem eccnêm ca''

AUTOR. JONAS RODOLFO BEZERRA GARCEZ E OUTROS (212 462 subsCTl tores)

ENTIDADES RESPONSÁVEIS'
_ CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB)

Cada cJ.dadão ou grupos de Cldadãos gozam de plel'la 11

berdade de abraçar ou del'::ar de abraçar uma rellglào. de reall=ar

atos de cul to. expressar lnremente a sua fé e dlvulgar sua doutrl
na, contanto que não se f1ram os d1re1toS dos outros e o bem comum I
A llberdade rellglosa lncluJ. o dlrelto e dever dos grupos rellgJ.o- t

sos de exercerem função críuca na SOCledade com relação à conduta

de grupos, J.nstltulções ou do própno poder públlco, quando desres

peJ.tarem as conv1cções reI1g1.osas ou de valores ét.J.cos neles funda

dos
O nome de Deus só serã glonf1.cado na medIda em que ts!

do texto constltUClonal promover e tutelar os d1reltos fundamentals

da pessoa humana, ã lmagem e semelhança de Deus "IVO O nome de

Deus presldl.rá. então, não apenas em texto escrIto, mas a organl.z!

ção concreta da soc1.edade braSlleua e a vlda do povo, (Conforme D,!!

cumento da CNaB "Por Uma Nova Ordem ConstJ.tuclonal". n 9s 67, 68 e

110)

A ccns er eurçãc deve gnran t ar

a} Acesso ao trabalho. como di.re i ec e dever de con-

t r abtn r para o bem comum, cabendo a toda a scc re dade , e, especa ar-
mente aos poderes píib l i ccs , a ob r i gaçâc ao pleno emprego,

bl Justa remuneração canaz de prO\er as ncces s i da
des bâs i cas do trabalhador e sua famfLi a ,

c) Pnondade ã remuneração do trabalho sobre a re
muneração do cap rt e i ,

A reallzação da j us r i ça soe i a I exage l)-..lmplementação de

ve rdadei.rns Reforma Agrãna e Reforma do Uso do Solo Urbano que fals!

reçam O acesso à posse e ao uso da terra rural e urbana (Baseado em

publ1caçã,.o da C\BB "Por uma 'I1o va Ordem Cons tn tucrcnat". nvs 105.110,
111 e 127)

JUSTIFICATIVA

mals,"

EMENDA lP13463·3
tJ JONAS ROOaLFo 'FiFEM ",.CF' F O!!TROS
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EMENDA ~DITIVA

o Poder JudJ.cJ.árJ.o é exercrõcI - Art.

pelos órgãos:

Ta~s aspectos centram-se, eeeencaeaeenee , na atenua

ção das desJ.gualdades regJ.onaJ.s, eefeeavemeeee às d1spon~bJ.l.!:.

dades de cecuz-sos'; assegurando-se u:n montante mín1.mo anual de

recec ee para as regl.ões reconhecademence maJ.S neceeaacedea, e

na maJ.s equâname d1.strJ.bu1çâo da renda, entre os véeace segmen

tos da população, através de uma trl.butaçâo que não grave
abusi.vamence deuezmanedas caceqct-aas , de parcos cendi.eencoa

pr-a.va.Leqaendc cu-reas , de 'rendamerrtca bem mea.s expr-eas avcs , num

quadro de flagrante an juse.aça sccaeã que não pode ser tolerada.

Ante os profundos reflexos das medJ.das propostas

prol de uma sccaedede maJ.s justa e solJ.dár1a, certos est.amos

do J.ntegral apoio a ser dado a esta proposJ.ção pela totalidade

:10= :::.l.. ctrecc :c=:-o= desta l\sse::lbl:Ha.

11 - "seção - Dos Juízes Agrários

vaee a presente proposta, portanto, a assegurar a cb

servênca.e , pela futura Carta, de duas funções basJ.lares da trJ.

butação~ que i s seJa:n a consecução de um progressJ.vo equJ.líbrJ.o

no âeaenvoâvaeento regJ.onal zefecavo e a e reeava garant1a de

a.scnomm no tratamento trl.butárJ.o da renda, benef~c1adas

classes menos zavorecadas de recursos.

No ccntexco da compléÃl.dada das questõas emeeçenees

do peaêeuee tema da reforma trJ.butárJ.a, d01S aspectos há que ,

pela sua evadent;e reaevâneaa, devem neceaeeeaeeenee ser pr10r1

aeees , no de Li.neamentc do perfJ.I do novo saaeeme tr1butárJ.o

ser traçado pela coneta.curnee ,

JUSTIFICAÇÃO

- Trl.bunal Federal de Recursos, Juízes Fe-

rais e Juízes AgrárJ.os;

PROJETO DE CONSTITUIÇJ;o (DA COMISSXO DE SISTEMATIZAÇJ\:O)

--
íJ:,Jcí~

Incluam-se onde couberem, no capítu~~~;~;;:!nte ao

Poder Jud1cJ.ár10, os eeçumeee dispos1t1vos'

fY~;;'=:J

fS/oâJ?J'~I.A"IO'.''''"tiMI'''.''''SU.O -..,
PlENARIC

TUT.,lU.Tl'oc:"õi • --..,

"Art. J74. •• •••••••• • ••••••••••.•

ccneeaeumee SARNEY FILHO

Acrescente-se ao art. J74, do Projeto de ConstJ.tuJ.ção,

o aequ arrte parágrafo dnaco-

Parágrafo énaco , Aos p-rofJ.ssJ.onal.S do

ensanc peavedc são assegurados os mesmos dc.re i ecs

garant1as dos profJ.ss1onaJ.s do cns i nc ofJ.cJ.al, excety,

ando-se apenas o J.n;resso na ee r-re a.t-e meda.an t e concu!:

50 públJ.co."

Justificação

Ao apresentar a presente emenda, re i t.eeeeca os arg!!

mentos que nos levaram a propor a reeleJ.ção de governaadores e do

Pres1dente da RepúblJ.ca, porquanto entendemos que serve à

democrática e ao interesse públl.CO permJ.t1r que o povo reconduza

em ad1ll1nistrador capaz.

forma dos parágrafo I.!! e 2.!! do art. 153, para mandato

de quatro anos e tomará posse no daa I!: de janeJ.ro do

ano subseqüente, podendo ser eeeaeaee para maas

'Uandato.

JUSTIFICAC;!I;O

JUSTJ:FICAÇAo

A presente emenda é eeneeeeéeaa de emenda que apresen-

tamos permJ.tJ.ndo a reeleJ.çào do Pres1dente da República. As rA

zões que a fundamentam são J.dênt~cas. Não encontramos qualquer

impedJ.tnento na praxe demccréuaca à recondução pelo povo, através

de ele~ções aavrea, de um admJ.n1strador capaz.

"Art. 64. O seerea ee será e te r te até noventa õcas

antes do termo do mandato de seu antecessor, aplJ.ca

das as regras dos parágrafos I!: e 2.!! do art. 15J, P.2.

dendo ser reeleito para malS UlI man:bto_

Dê-se ao art. 64 do Projeto de ConstJ.tuJ.ção a redação

segu1nte'

EMENDA lP13471·4 '"~, --,
tJ Constituinnte CARLOS COTTA

fl!Mj~"':J

ÇEi~;7ill
.m,"",,,,«', I

Ao Capítulo IV, Da Segurança :J úbl1 ca , arb_'

go 252, redigir o inciso l,' assim: -

I - Policia Federal e Po1!c!.a rodoviária

EMENDA ADITIVA

rios

No Capítulo II, do TitJJlo 1'1, do projetolr~

digir o artigo 54, inciso XIV, pela forma

seguinte

Não se pode no território brasileiro pres

cindir da atividade da polIcia rodoviária federal, quem procura

fiscalizar as rodovias federais, libertando-as dos transgressores

da lei que diariamente causam vítimas ao se comportarem como maus

usuários dos veículos automotores.

JUSTIFICAClto

JUSTIFICAÇ~O

XIV _ organizar e manter a Policia Federal,

a Policia Rodoviária Federal, bem como a Polícia Civil, a Polícia

Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Terr1t6-

Guarda-se a redação do projeto com a simples

modificação de se reservar a titularidade da emrese nacional a bra-

leiros ou entidades de direito público interno. Trata-se de uma sa.!

vaguarda, ou seja, atribuir a classificação de nacional à empresa

dirigida por brasileiro ou entidade de direito público interno,is

to, :yldentementc, por merecer a empresa nacional um tratamento e,!

peclal.

"'----------fUT~'..JtTl'"'~ãO---- _____,

l:J PLENÁRIO

EMENDA lP13468·4
(:J Constituinte PLfNIO MARTINS

Federal.

JUSTIFICAÇl'iO

seçuJ.nte.

JUSTJ:FJ:CAÇÃO

Art. Os Juízes Agrár10s serão nomeados

pelo PresJ.dente da Repúb1J.ca.

Parágrafo únJ.co. Para o provimento do cargo

o ceeeaeaee deverá prestar concurso públJ.CO de pro

vas e títulos, organ1zado pelo Tr1bunal Federal de

Recursos e atender aos cequ i e i.cos de adcne rdade mo

ral, de adede euper-aor- a vmee e cinco anos, além

dos espee r sacedee em Le a ,

Art. Será constJ.tuída uma secâc JUd1CJ.á-

r-aa em cada Estado, D1str1to Federal e Terr1tór1os

FederaJ.s, com sede na eespeee.ave CapJ.tal, e varas o!!.

de a Le a estabelecer.

Art. A le1 poderá atnbuJ.r a Juízes

grárJ.os excauaavemence funções de substJ.tuJ.ção

uma-ou meaa secêee Jud1c1árJ.as ~, o;l,J.nda, .as 0'1'1' al.l"':í

110 a juízes t1tulares de varas, quando não se enco!!,

trarem no exercíc10 de substitu1çào.

V - questões relat1vas aos meJ.os de acesso

proprJ.edade, como desapropr1açào por J.nteresse

c1al, doação, compra e venda, arrecadação dos bens

vagos, reversão à posse do Poder Púb11CO de terras

de sua propriedade e herança ou legado.

I - causas relat1vas às terras púb11cas e par

t1culares, quanto ao domín10. posse ou ocupação:

II - questões relaC10nadas com a Reforma Agrá-

§ I.!! O Terr1 tór10 Federal de Fernando de No

ronha compreender-se-á na Seção JudJ.c1ár1a do Estado

de Pernambuco.

IV - causas pert1nentes às ações de usucaplão

de terras partJ.culares;

§ 2.!! Poderão ser criados por le1 outros or-

gãos da JustJ.ça AgrárJ.a.

III - causas orig1nárJ.as de d1scrl.m1nação e tJ.t!!

lação de terras:

Art. Aos Juízes agrár10s compete proces-

sar e julgar, em prJ.meJ.ra J.nstâncJ.a, todas as ques

tões orJ.undas de relações reguladas pela leg1slaçào

agrárJ.a, espec1aímente:,p r 2

r,;-

cr;~~iM>:J

fG7;:'~7J

gras a seguJ.r:

':entos do.s pas:;cCls fís:i.cas ObSê:1;"s.rá as

Art. A trJ.butaçâo da renda e dos

.LII - valor global do J.mQOsto nunca superJ.or

a até Vl.nte por cento do valor global dos ren

dJ.:lIentos sobre os qua1s J.nclda. sempre que
estes provenham de uma únJ.ca fonte pagadora e

se refJ.ram a salárJ.os, venc1.mentos, soldos ,

pensões, proventos de aposentadorJ.a e outras

remunerações de caráter contJ.nuado,

II - 1sençâo do J.mposto para contrl.buJ.ntes

coa rendJ.mentos globa1s não superJ.ores a OJ.to

salár10s mín1mos mensa1S,

Acrescentec-se ao capítulo I (Do Sl.stema Tr:lbutárJ.o Na

cJ.onal) do Título V:II (Da TrJ.butação e do Orçamento) do ProJe

to de Const~tu1ção os segul.nt~s d1SpOS1t1VOS:

I - compensação automát1ca entre débJ.tos e

créd1tos do 1mposto, em relação a wn
contrJ.buJ.nte;

"Art. Em qualquer caso, ôc i.e terços ,

no mínimo, do montante global anual do valor

das parcelas do produto da arrecadação de 1m

postos federa1.S dl.strJ.buídos pela ún1.ão

Estados, D1strJ.to Federal, Terr~tór~os e Munl.

cípios dest1.nar-se-âo às RegJ.ões Norte e Nor

deste.

prof::'"l:l!!::'C"Ed.!! do er-s ar-c cf:::.:::J.!!!:!.. Sugc'::::.::,c:: a ::0::::= •r.::10:-:::.:::.::;50, <E... t-,e,

dos os níveis, garantJ.ndo-lhes estab11J.dade no emprego, remuneração

adequada e condições cond1gnas de trabalho. 05 profJ.ssJ.onaJ.S de edUCA

ção, no setor públJ.co ou prJ.vado deda.cam-eae , COla o mesmo zelo, a fo!:

mação de cidadãos brasl.lel.ros, portanto devem usufru1r as mesmas vaI!

tagens.

Este o objetivo da presente emenda, que esperamos se

Ja J.nser1da no novo texto cceseaeueaene t ,

Os profJ.ssJ.ona1s do eneano pxavado não estão ampara

dos na Const~tu~ção, P01S a ee reeêneae expl!c1.ta é fe~tà apenas

EMENDA lP13473·1tJ Const1tu1nte SARNEY Fn:;;O

cr=;;';;-;":J

rrw~~~

er;;;;;;:J

P§Joâ""L!J

'~l"A"",'~o" ..s1""LI~'"'U'''
PLEN~RIO

Dê-se ao art. 154 do ProJeto de ConstJ.tu1ção a redação

Art. 154. O mandato do PresJ.dente da Repúbl~ca

de l:J.Istro anos, permJ.tJ.da a reeleJ.ção para maJ.s um ma!!.

dato.

A reeleição do PresJ.dente da RepúblJ.ca por um lIlandato

é prJ.ncípJ.o admJ.tJ.do em quase todas as nações cJ.vJ.IJ.zadas •

Afinal, não há razão de d1re1to ou de fato que 1mpeça o t1tular

desse cargo a concorrer a um novo mandato em eleições l1vres e

pelo voto secreto. MU1tO pelo contrár10, a poss1b~1J.dade de re

eleição representa estímulo ao exercíc10 da função no melhor J.!!.

teresse do povo, que 1rá em breve, man1festar-se sobre o acerto

ou não de seu desempenho. Um governante J.napto ou corrupto dJ.fj.

cillllente obterá o respaldo popular para o exercícJ.o de um

mandato. Este o sent1do de nossa propos1ção que, acred1tamos, S2

tua-se em consonânC1a com 05 pr1ncíp10s da norma1J.dade democrát1

ca que ora se intenta 1nstJ.tucionalizar.

No Brasil um dos fatos alarmantes é o suceg

sfvc mau uso dos veículos automotores em vias públicas. A Polícia

Rodoviária Federa! au í t.o contibue à educação dos usuários dos men

cionados eutomôveãs , da! não se poder esquecer incluir como agente

da segurança pública a Pol!c1a Rodoviária Federal no-.texto consti

tucional.

EMENDA lP13469·2
(!J Coostitu~nte CARLOS eOft;"UTO~

PlENARIO

EMENDA lP13470·6tJ Ca1st.1tuinte CARLOS COTTA AUTO"

Tllnll.U'Tl".~;;O -+- ..,

Dê-se ao art. 60 do Projeto de Const1;tuJ.çào a redação
segu~nte'

Art. 60 O Governador de éstado será eleJ.to até cem

dJ.as antes do térm1no do manda,::o de seu antecessor,

IV - ressalvado o dJ.sposto no J.ncJ.so ante

rl.or, unJ.formJ.dade de 1.ncl.dênc1.a do l.mposto

para rendJ.mentos J.guaJ.s, J.ndependentenente da

ativJ.dade que lhes haJa dado orJ.gem e da qua

lJ.fJ.cação do seu tJ.tular, vedados quaJ.squer

tratamentos dJ.ferenc~ados".

VI - causas referentes às ações de d1v1são e de

demarcação das terras partJ.culares.

VII - questões relac10nadas com o Imposto Terr.1

torial Rural.
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VIII - causas refetavae aos programas de COIC01Zª

çêc,

IX - questges fundadas em contratos agrár10s

compreend1dos os de arrendamento ou pe r cer aa e de
ne í s vmcujedcs às a cavaeeees de produção e 05 de cQ.

merclallzação agrícola

marca ou outro escmvêc de um muniéipio vizinho. Em alguns muni

Cfp10S do Estado ocorreu 1SS0, sem que o escrevente legalmente

investido tivesse direito a substituir o titular, ccnt.muandc a

exercer a sua Função como escrevente.

Assim sendo seria oportuno que o artigo 199 do Projeto de ccnstã.,
tuição contesse um dispositivo que regulametasse esta situação

para o bom desempenho dos serviços not arLai s e registrais.

JUSTIFICAÇ

05 Poderes Públicos não podeo desconhecer nem omitir a e

xí.s tênc ra de alunos carentes Que freqt.lentam as escolas particulares

e outros que não podem freqUentar en virtude da falta de vagas nas

escolas oficiais

~c••"ol.o.,...ol.u.'~.''''''
PlENARIO

x - os daas Idaca anô rvaôue i s ou ccfe t rvos

tre trabalhadores e empregadores rura i s e qualquer

outra ccn crcvérs ae ee re eave ao trabalho rural,

XI - os 11 tíg10s xefacacnedos com acadent;e do

trabalho rural.

EMENDA lP13476·5
[J JOÃO HER.~"l1I.NN NETO

------,) fS;;;'~'~

I [%j"ôiYJ

Se o Projeto de ccnst í.turçãc consagra a democratização do

acesso às escolas, bem como a permanêncla, isto e dever precípuo do

Estado E uma elas formas de se colocar em prática o preceito, é o

sistema de bolsas de estudos (já tradicional) e Inserido em lcgi:;J.!!

ção anterior a presente Carta err: elaboração

PLENÁRIO

XII - questões zefe t rvea à assl.stênc1a e preVl

dêncae eceaea rural;

XIII - causas reaecacneaee com a eseas cêncae e

proteção à eccnomae rural, como as que versarem

bre crédatc e seguro rural.

Parágrafo ún1co. ,. Le a especJ.f1cárá as hJ.pó

teses em que as eeeaeêee , nos d15Síd10S eeaeeavcs ,

poderão estabelecer normas e eeneuçêee de trabalho.

supr rma-se a alínea b), Lnc i.so XV! do art 100

da proJeto, dando-se em ccnsecãêncde , a se

guinte redaç.ão ao anc í so XV!;

XVI - aprovar prevxamenee a 1t'plantação de

obras reaeeea s de grande porte, conforme de

term1nar a le1

JUSTIFICATIVA

EMErlDA lP13479·0
[:J Constitulnte FARABLUNI JúNiOO

[:J

Emenda Aditiva

Art. A lei poderá perm1t1r que aS

sas sejam pecmcvaõas , nas comarcas do meeeaee , que

não tenham vara do Juízo agrár10, perante a just1ça

do Estado ou do Terr1tór10, e com recurso para o Tr.!

bunal Federal de Recursos.

Art. Das dec i eôes do jU1Z agrár10 caberá

recurso para o Tr1bunal Federal de Recursos."

JUSTIFICAÇÃO

A cruçâo da Just1ça Agrária Já f 01 levada por nos

à d1scussão do Congresso Nacional durante a t ranu eecãe da Emenda à
Const1tu1ção ne 49, de 1984, com o obJet1vo de dar solução aos con

f11tOS or1g1nados no campo.

Essa é uma re1vind1caçào quase unâmee dos setores

ligados ã agr1cultura e aconselhada Dor aeéeeeae pessoas que se de

dic4r.:lm ;;;'0 eaacnee ,

Com o advento da Emenda Const1tuc10nal ne lO, de

10.11.1964 e da Lei ne 4.504, de 30 de novembro daquele mesmo ano

_ Estatuto da 'terra ~ o D1re1to AgrárJ.o passou a const1tu1r um ra

mo autônomo de nosso dire1to e, portanto, requer uma just1t;a eepe

cializada.-

t sabido que já por ocasião da elaboração do Esta

tuto de Terra .seua autores cog1taram de uma justiça especl,al1zada

par.:, o campo, não se ccnceeta.zenâc eevaec a~s entraves polít1::::0S

que envolveram a votação daquele d1ploma legal.

A Le1 nl 7.583, de 6 de jenecee de 1987, cria 68 va

ras "la Just1ça Federal de PrJ.meJ.ra rneeênexe e, no art. 42, atr1bui

ao Conselho da Jus:.1ça Federal "e apec ae Laaa e Varas em meeéere de nê,

tureza agrár1a, estabelecendo a cespecerva tcce raeacâe , eeeeeeêneae

e atribuJ.ção, bem como transfer1't' s aa sede -de um mun ac fpao para ou

tro, de acordo com a neceaardede de ag11J.zação da prestação JurJ.sdi.

caonej,",

ccnsaderemoe válldas a amcae eave , mas um pouco tím.!,.

da d1ante dos problemas a -ser seaoeaeoeaee no campo. As estatístJ.

cas têm apontado centenas de questões que se arrastam por muitos a

nos, sem qualquer pecncncaemenee judic1al.

Esses 11tíg10S se devem ao c reacamerrco das ata.vrde-.

eee lJ.gadas ao setor rural e ao elevado número de ações d1scrim1na

tórl.·21s cu expropr1atórJ.élS em curso na Just1ça Federal.

A atual redação, oue submete à prévia aprova

ção do Congresso a concessão de Lanhas comer

ciais de transportes, trata de matéria Que

não é de natureza constitucional e sim subs

tantivamente da competéncia da leg1.s1ação or

dinária.

Acrescentar nos artigos 1861e451[.as seguintes expressões:

Art. 1862- A Procuradoria Geral da União é órgi!o ccmetente para prcm
ver a defesa jud~cial e extrajudicial da União e de suas autarguias -

"Art 4'512_ Enquanto não aprovadas as leis comtenentares do Ministé:-!o

Público da União e da Procuradoria Geral da União, o Ministério Público rede

ral exercerá as atribuições de ambos, exceto com relação às autarquias reee
rais que lá possuem representação prépria

Na estrutura do serviço jurídico da União estão ccroreerdroas as ativi

dades dos órgãos da Adninistração direta e da Adllinistração indireta que oce
suem corpo jurídlco próprio

E evidente a omissão do projeto COOl retaçãc aos Procuradores Autárquicos.

q.se tatrbém integram a Consultoria da Uni~o. ~or- Força do O~reto 93 237/86. De

vem por conseguinte, ser incluídos na seção){'do capít;?lOJl(da xcecuttvcj oo
Titul,? V do mesmo, integrando a Procuradoria Geral da Uniao.

./
Constituinte FAAABtUNI I~I •

./( ( t/

EJolENDA ti:lDIFICAITVA
DISPOSITIVO EMENDAOO' ARTIGO 17 - INCISOVIII - ALíNEA "b"

Texto SUgerido; "b - a instalação ou ampliação de indústrias poluentes e de
- outras de grande porte, suscetíveis de causar danos à

vida e ao meio ambiente, dependem da audiência das co
lIWlidades diretamente interessadas, conforme for l"e~

lado em lei complementar". -

JUSTIFICACÃ.Q

A concordância das comunidades diretamente interessadas po
derá inviabilizar a instalação ou amplia~ão de indústrias ou obras de interesse
acima do meramente local (interesse estadual, federal ou nacional).

Razões de natureza ceçemeneéme ou que r squer outras,

por ~is ponderáveJ.s que sejam, não devem serV1r de entrave à bus

ca de tal solução.

Supr1rnam-se do 'ProJeto de Const1tuJ.çâo o art.336,

parágrafo úm.co do art 337, o art. 487 e o art. 488.
Naturalmente que a prática de se ouvir a comunidade pode ee

introduzida; contudo, a decisão final sobre a mtéria deve ser deslocada para o
nivel 'efetivamente interessado.

Estes, p01S, os fundamentos de nossa Emenda An1,"'u","
que esperaMOS receber o apcao de nossos a tus t r e s Pares, para que a

jus t rçe no BrasJ.l também at1nja o homem do cempe , at:avés do novo

texto const1tUC1onal.

A mc'roeadede dos órgãos judacaeaa quase sempre levam

a lamentáve1s tragédJ.as, que enlutam os lares do homem do campo. E.

sem tranqu111dade, jamaJ.s alcançaremos as metas de produção agrope

cuár1a programadas pelo Governo.

EMENDA lP13475·7
[:J Const1tulnte Franelsco Küster

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 272

Exatamente pela necessidade de miar detalhamento do assun
to e pela própria natureza da proposição, deve ser objeto de fonnulaçãõ por le
g:l.:!llaçãoordinária complementar. que inclusive acompanhe a dinâmica da conjuntu-
ra.

Inclua-se no Art. 272 do tlftt,e~rojeto. o mcJ,.So V. can a seguin-
te redação

unol.".tl•••• ;Io
Ora, é J.nadm1.ssí.vel que tal venha a acontecer, porque

essas ent1.dades são partes .1ntegrantes da vJ.da bra5~le1ra, Já

tendo benefJ..c.1ado ma15 de 20 nulhões de trabalhadores nos seto

res da J.ndústrJ.a, do comérc.1o e de servJ.ços.

JUSTIFICAÇÃO

Torna-se ampe r aoao supr1m~r do ProJeto de ConstJ.tu.!.

ção o art. 3.36, o parágrafo úmco do art. 337, o art. 467 e o

art. 488, como pretende a presente emenda. t que estes d1.spos..!.

t;l.VOS preJud1cam, sensave Imenue , o SESI, o 5ENAI, o SESC e

5ENAC que, com a estat1zação preva.sce , pexdez-a.am completamente

a sua autonomJ.a f1nance~ra e, aSS1m, estarJ;am fadados à ext1.n

çâo.

r:;.~;'''~

Ui~',-;:J
., .... ",<O."... ,.".<O"u~ ---,

f'J Plenário

Emenda aditiva ao artigo 199 do ProJeto de Constituição.
"V - Imposto Único Sobre llinerais. energia elétrica e canbust!-

veis".

Acrescente-se ao art1go 199 o parágraFo 412 com a seguinte Redação.

Art. 199 - ••••••••••••••••••• 4... .. . .. . .
§ lI! _ ••••••••••••••••••.• _•.••••••••...••.••••••••••••

§ 22 _ •• •• ••••••• ••••••••••• • ••••••••••••••••••• 0 •• o_o_.
§ 39 _ •••••••• 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••

§ 49 _ ~ assegurado ao escrevente, na vacância o direito de

efetivação ao cargo de titular. desde que legalmente investido na

função.

JUSTIfICATIVA

Há casos, inúmeros só em Santa Catarina, de cartórios que pela

Falta de seu titular, nomeiam pessoas vinculadas ao forulll da Co-

EMENDA lP13478·1
Constitu1nte AGRIPINO OE OLIVEIRA LIMA

PLENARIO

Acrescente-se o § 52 ao Artlgo 378 do Projeto de Constitui

ção do Relator da CC<lissão de Slstematlzação, com a seguinte reda 

ç'o

"Art 378 - _.•..••••••••••••••••••

§ 12 _ ••••••••••••••••••••••••••

§ 2' - •••••••.••.••.•••••••••

§ 39 _ •••••• •••• • o.... .•...•. . .
§P _Os sistemas de enSlno terão, obrigatoriamente, que

oferecer bolsas de estudos para os aiunos carentes, na Forma da lei

JUSTIFICACÃO

Ao propor a extinção do Imposto Onico Sobre Hint"rais - IUM. cu
ja criação e instituição baseou-se exatamente na necessidade de se limitar a ca;
ga tributária sobre os minerais, evitando-se tomá-los- gravosos ou até mesrro~
tá-los da competitividade de mercado. o 't\nt}eprojeto, temerariamente, abre a pos=
.sibilldade de se fazer incidir n:)V'OS tributos sobre a mineração (FederaJ.-IPI, Im
posto de EIcportação. Imposto de Renda (já suportado pela Dúneração); Estadual :
Adicional do Imposto de Renda, ICH; Mmicipal - Imposto sobre vendas à varejo),
além de submeté-la a outros ônus e encargos. tipo. "Fundo de Exaustão"; "Indeni_
zação ou "royalties" sobre minerais", "Fundo. de conservação e recuperação <b meio
ambiente", possibilitando, outrossim, o poder de se exigir, pela não mais exis
tência da unicidade tributária. o pagamento de taxas não remuneratórias de serv.!
~os e seus adicionais.

vê-se, pois, que ao se propor o ténnlno do Imposto único Sobre
Minerais. estar-se-á ensejando. quase certamente, o risco IOOrtal da atividade m.i
nera1. diante do sombrio e ll!m.ltado quadro tributário proposto. de onde a impor
tância da presente anemia. -
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Plenário

venham a contar cinco anos de exercício, nessas condições e

mesma serventia. na data da promulgaçêlo desta ccns t í tu.tçãc

JUSTIFICATIVA

3JSTIF'ICATlVA

A nova redação expl lcfta o crrertc do trabalhador ter o seu nível
salarial preservado

EMENDA ADITIVA

........Of.C .. 'S$ ..Of$~I<C.'.ILo

JUSTIFICATIVA

Emenda Subs t í ti..t í.va do Item UI do Artigo 69".
Dê-se ao ítem r:! do artigo 62 a seguinte Redação:

"!lI - est.:.nular a livre Infc i e t Iva , prooovenac a distribuição
de r rcueaa , do- :'rabalho e dos meios de crcducêc , a fim de. evi

tar todas as rcr-nes de agressão e exploração e garantir o ben
-es ter e a qual:dade de vida do povo,"

Suprima-se o artigo 257 § A

EmendaSupressiva
Oispositivo aneroecc .. Artigo 25- § 4

Dê-se a seçcínte redação •
A lei asseçararé mcenttvcs fiscaIs para rc-enter crâtacas des-

A redação emep!grafe define com maior orecrsão a aretensãc do

A lei ordlnãraa deve defi"!r os cerã-etrcs de cobrança.

.:u5TIFICATIVA

Emenda Mcdi"'icativa
Õisoositivo ~endado Artigo 393

:AJSTIFICATIVA

Ieqas.rador

portivas.

'--..C====:..:==....:c==- -.JI E"PFL~
' ......_I<C~ ..10,.""CO"'.....------____, Er.T ;;-;;;o

) I,&O~J

EMENDA lP13490-1
(li IVO VANOERLI'OE

EMENDA lP13488-9
P Deputado antonio Carlos Mendes rnere

fl PLENARIO

1982'
a) c íncc anos de exercício na runçãc de titular na

serventia, na qua.La dade de substituto ou de interinamente respon

sável pelo expediente, ou cinco anos de exercício na runcac de

oficial maior. na mesma servent.la, até 31 de dezembro de 1983;

b) vacância de serventia.
2 _ As opções baseadas no Decreto-Lei 159, de 28 de outubro

de 1969. artlg:l 41. e no Oecreto-Lei 205, de 25 de março de 1970,

serão processadas apenas nos casos e'n que afrontem direitos asse

gurados pelos dispositivos referidos no item anterior

3 _ Fica sem efeito, no que conflite com a presente oec í 

sãc , o despacho normativo do Secretário da J.Jstlça. de 17 de fe

vereiro de 1983, publicado no dia imediato.

Está claro, pois, que o cumpr rmentc ac dispositivo legal.

além de cremeter o aprimoramento e a at...a l az aç ãn de todos os

postulantes a titular de serventia, teve acr escopo oferecer
ao Oficial maior (substituto) a possibilidade de galgar por

suas cececr.oeoes , virtudes e meritos pessoais aquil!tados

exercício diuturno de suas at Jv i dades e comarcvecos em concur

so a titularidade de serventias em igualcade de condições com

quaisquer servetuários que preencham os =eq~isitcs indispensá

veIs para bem desempenhar as funções atinentes a carqa de tal

lIlagnitude.

Acentue-se que o § representa uma reivindicação

da classe dos oficiais maiores. substitutos das serventias ex

trajudIciais. após indigentes lutas em prol de tão almejada S1

tueçâc , assim disposta no artigo 208 da ccnst.t turçãc Federal.
" Artigo 208 - Fica assegu.rada aos substitutos

das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a

efetivação, no cargo de titular, desde que, Inves t rdos na forma

da lei, contém ou venha-a a contar conco anos de exercício, nes

sas ccndíções e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.

( Artigo acrescentado pela EC nll 22, de 29-6- 1982 ) ".
A emenda nO 22 premiou os substi tutos das ser

vent Ies ext rajuo tc ra í s , que preencham ou venham a preencher a

cono ícãc de tempo Inscrita no texto, com o o.íre Ltc à efetiva

çêc

O~staque-se o Impc r t.ant e ato decisório de S. Exa. o Sr. Se

cretario da Justiça do Estado de São Paulo, exarado no Processo

SJ- 205 127/82. Pleiteam provmentos das Serventias não crrc.í e ...... 

zadas

n A vista das manifestações da ür re t orIa Geral ( fls JGS a

307 ) e da Assistência Técnica ( fls 308 a 311 L, acolhidas pelo

cnere de Gabinete (fls 312), decido'
1- São requisitos para a e re t rveção prevista no artlgo 2':!8

da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda ecose.i

tuiçl;o 22, de 29 de junho de 1982. artigo 59 A do Ato das üieoo

stções ConstitucIonais Transit6rias da Constituição Estadual,.=.n

traduzido pela EMenda Constl.tuclonal J5. de 3 de dezembro de J982

e no artigo 212 da Lei Complementar 303. de 2J de dezembro def1J;~';;;]

r;J'~;;J

EMENDA MODIF rCATIVA

No Projeto da Comissão de sfs temat Iaaçãc
Dá ao artigo 27, IV, "b", a seguInte receçãc e

"b - D mandato parlamentar poderá ser impugnado

ante a Justiça Eleitoral no or eac de até
dezoito meses após a dIplomação. i.ns t ru Ida

a ação com provas ccncfuarvas de abuso do

poder econômIco, ccr rupção , f r a.rde ou cri

mes eleitorais".

Nas eãreunaeênca.ae eeuaas do Bras11. o pfeaera-

mento famJ.IJ.ar torna-se uma neceeaaõede , O dever do Estado que

abrJ.ga uea população que vave numa constante explosão demográf1

ca é dJ.sciplJ.ná-lai a.sec porém num reg1me demcczé'tacc torna-se J.!!!,

possível. se não for ccncedadc aos cônjuges a orientação e os

meios neeeeséraes , ASSJ.lll sendo, a ceaeneeçâc no eeneacc doe côn

jU';Jes planeJarem a prole, eV:Ltará o naeeaeeeee desenfreado de se

res humanos que, sem meios, engrossarão as f21e1.ras de eueeeé

veis, famintos e margl.n81.S.

"Art. 418. .. ••••••••• 0.0 .

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇ~O

Acrescente-se um parágrafo ao art. 418 do proJe

to de ConstJ.tu:tção da comJ.ssão de S],stematl.zação.

§ Os cônjuges planejarão sua prole de acordo cem

suas POSSl.b111dades ecanômJ.co-f1nanceJ.ras

caa í e ;"

o texto atual do Projeto da cosus sãc , fixa um

prazo excessivamente curto ( seis meses ) para recursos contra

diplomação de candidatos que obtenham mandato com abuso do poder

econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais. Nossa

Emenda amplia o prazo para 18 ( dezoito )meses após a dlPlomaçêlo,

de modo a permitir que se processe. sem correrias, a busca de

provas ou contraprovas conclusivas sobre a ocorrência.
A Emenda sugere também a substituição da expre.!

S~o "transgtessões" por "crimes". eis que a primeil'a é excessi

vamente ampla, genérica, abrangente, enquanto os crimes estão d!
finidos com precisão na legislaçêlo eleitoral.

p
I'l Plenário

EMENDA lPÍ3483-8
(li Deputado FaslO RAUNHEITTI

Dê-se à al!nea "d" do item XIII do artigo 12 a sequante recacêo
"d) os bens de produção suscez Ive.í s de cesaoroprração por ne ae s.,

srcace Ou utilidade pública ou por interesse social, desde c...e
necessários à execução de planos, programas e projetos de: ce aer ;

volvimento social e econõmico, sejam eles da União, dos Est.:i=os

ou dos Hun.f.cípios, mediante prévia e- justa indenização;"

A expressão "democratizar 3 livre iniciativa" é duvrtrosa
quanto ao seu ccnteúdo e poderá ensejar uma dewedí oa interven

ção estatal nas atividades eccnên.ícas , Ao Estado incumbe esti

mular a iniciativa privada. De outra parte, o eap r aqn do termo
"abolir" induz a existência de um preconceito. pois parte do pre~

A emenda tem como objetivo acrescentar ao dIspositivo a eX'pres
silo "prévia.... antes de indenização. a exemplo das condições pr~

.1stas nas demais hipóteses de óc5apropriaçeio. IJU.L:' Ird:u :'1:' juSl..!,

fica privar o Utular do empreendimento da indenização anter~::r

mente à desapropriação. quando é sabIdo que os seus cO'llpromissos

com fornecedores. salários e tributos não serão diferidos au,::=-na
ticamente com o evento ~ -

a elaboração da Ordem Constitucionar não pode esccrae-se em di.§.

pcs rçêes preconceituosas, principalmente quando formulado contra

o setor Que mais esforços tem dispendido no sentido da promoção

do desenvolvimento e do progresso do PaIs.

Emenda Substitutlva da Al!nea "O" do Item XIII do Artigo 12

JUSTIFICACAO

tS;~OO~

fT7h;;"Wil

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO· Art. 338. ;larágrafo 52

Supr-taa-se o parágrafo 52 do art. 338 do Projeto de Constltuiç~o.

o- paT6gufc se do aTt 33B deteMit'lã que a c.t1l\tnbulç~c do empTl!gado'r para I)

Fundo de sarentre do Seguro Oeserrprego será ecrescree de adtc icnal , ceflnldo em

ter, quando o número. de empregados dtspensedcs superar os Indrces médIOS- de rot!
tlvldade de eão-de-cbre no setor.

Q. dispositivo emquestão penetrze o empregador, desconsiderando tais fatos e
SftuiÇõt!:S alheios ~ sua vontade e que- acabariam por agravar ainda mais a S-ltU.

iÇa0 econômica de sua empresa nas eircunsUncias menclonadas

Hals uma vez, passa a ser o empregador uruce e exclusivamente resccnsave t pel-a

demlss<!o de empregados. emde que tal dec1S<!o tenha srcc. motivada por fatos e
ctrcenstêncres que independam totalmente de sua vontade r o caso por exemplo,
da supervenênCla de fato eccnõetcc Intransponível ou mesmo de InfortúnlQ da
empresa que o leva a. tal cectsêc, na lmpOSSlbllldade de se adotar outra medtda

menos. drástlca.

Alémdo ma15. trata.se. de maténa de lel ordinâna

P PLEHÃRJO

EMENDA lP13486-2 .. --,
l: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

EMENDA lPI3487-1
t'J Deputado antonio Carlos Mendes Thame

(li FUNÁRIO

tr;:;.~,;~;]

rrw~~7PJ

JUSTIFICACRO

EMENDA ADITIVA

ao Projeto da Comissão de 5istematizaç!o

Acrescentar ao atual art. 27. IV. o ítem "e'' cem a seguinte

redação:

"e-) Comprovada a qualquer tempo pela Justiça

Eleitoral a falsidade documental ou Ideoló
gica ocorrida no registro de candidaturas

e cargos eletivos, não se aplicarão aos au

tores dos delitos os benefícios da preclusão"

A proposição visa esclarecer definitivamente urna
controvérsia ju,rídica. que tem levado a Justiça Eleitoral »a dec1

sões conflitantes, em face das lacunas legais. Em alguns julgados,

os tribunais têm entendido que. nos casos- de instrução de processos

de registro de candidaturas a cargos eletivos feitos com documen

tos falsificados ou de conteúdo ideologicamente falso~ o regIstro

pode ser anulado a qualquer tempo, mesmo que a descoberta Ou com

provação da falsIdade só tenha ocorrido depois. do prazo legal de

impugnação de candidaturas. Em outros Julgamentos, a Justiça Elei

toral tem considerado que- os autores dos delitos se beneficiaram
dos efeitos da preclusão, por não ter sido ergüida a falsidade no
prazo hábil A fa-lta de uma disposição legal precisa sobre a maté

ria tem jogado sobre a Justiça Eleitoral um ônus injusto e incabí

ver, de uma omissão que a presente proposta visa sanar.

!'J Plenário

EMENDA lP13484-G
(li Deputado FABIO RAUNHEITTI

......._f~~..,o141....~•• ,•• 14, ,

"'---- ••••O/.nT"IUl;I. ---,
EtetlA taJIFiCATIVA

EMENDA ADITIVA Dispositivo Er.endado.. artigo 13. item XXII
.L...."'/co ......"'~•• ~, ...~.lo' ..,

ACl'escente-se o § único ao artigo 045-5 do PROJETO

DE CONSTITUICRD •

§ IJnIcO - Fica asseguarada aos substitutos das
serventias extrajudiciais, na vacância. a efetivação, no ca:,go

de titular, desde que, investidos na forma da lei. contém ou

Dê-se a seguinte tedaç~o

-Recusa ao trabalho em antJlente seoncontrole adequado dos riscos,

coa garantia de permanência no eqlrego. sem r~:io de salário.

Emenda St..=.stitutiva do Item XIV do Artigo 12

Dê-se ao item XIV do artigo 12 a seguinte redação:

"XIV - A SUCE.SSAO HEREDIT/tRIA
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A transmissllo, por morte, de bens ou valores está sujei

ta a emolumentos, custas e ao imposto de Que trata o item II do

artigo 272."

JUSTlflCAçno

EMENDA lP1349S·1
f? DEPUTADO IVO VANOER,lNDF

~.~".l~'~/.D~, •• ;'o/'OI:D"""" -,

PLENARIO
r.r------- TUToJ.O'fI."'.~;.O .L_ ,

venção do Estado nas atividades desenvolvidas peias empresas I1r1:,
vades não pode prejudicar o crescimento econômico, desistimulan

do a livre iniciativa, inibindo os investimentos e tornando-a

uma mera extensão do Poder PúlblCO E isto somente poderá ser

conseguido se houver respeito mútuo

A oreví.sãc de "tributos proporcionais" nas heranças conflita com

o previsto no Item II do artigo 272. segundo o qual o ÚnlCO im

posto incidente nas tansmissães causa mortis é o nele referido.
De outro lado, o parágrafo 52, do mesmo artigo, estabelece que
as suas alIquotas serão progressivas, contrastando com os "tri
butos proporcionais" referidos.
Para compatibil1zar a redação dos dois dispositivos e tornar mais

precioso o mandamento, sugere-se indicar. expressamente I o Impo!
to incidente, mencionando-se o dispositivo respect tvc •

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: Artlgo 13, jnc rso XX

TITULO 11

"DOS OIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAS!"

CAPITULO II

liDOS DIREITOS SOCIAIS"

Substitua-se O termo OlSaúde" por Higl.Cne,passando a
ter a seguinte redação.SEGURANÇA E HIGIENE 00 TRABALHO.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13499·4
f? IVO VANDERLINDE

t: PLEN~RIO

3»,
Alterar o teor do Ar,tlgo ~ que passa a ter a redação'

,,"Art ..J.;.e- _ Os beneflciános da distnbuição de lotes pela Refo!.

ma Agráns receberão titulo de domínio, gravado com cláusula de

inalienabilidade pela forma, prazo e condições que a leÍ deter

minar

Emenda scbs t í tut íva do item XV do A[ti~o lJ.

r.r------.~....lO/.:~, •• lc/IU.CC.,.s1. __,

Os smdãcatcs e associações de classe desempenham um papel im

portante na vida econômica e social do País, desenvolvendo at!
vrcaoes que podem ser iilCl.,lIdcs entre 25 d('c;tgnadas oar aes t a

tars , auxiliando e complementando o Poder Públic,;, no desempe

nho das suas funções

A manutenção dessa sistemática, que vem dando excelentes resul

tados, é- imperativa, dando-se continuidade ao regime de coara!:!,
ça das ccncrtbutções denominadas parafiscais. Se a elas e dada
a incumbência de complementar a assistência social estatal, r-ao"

há razão para negar-lhes o direito de arrecadar de seus filia

dos recursos indispensáveis ao financiamento dos respectivos

encargos.

JUSTIFICACAO

'L'~'.'O/CQU".;'''I,u'C~''I.'ID -,

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a alteração na redação deste art.l.go porque: a

atual redação onde consta 't , pelo prazo de dez anos, permit!

da d transferência somente em caso de sucessão hereditária" ,

inviabiliza a execução da Reforma Agrária. Isto porque a una P.Q.

lítica correta de Desenvolvimento Agrário deve ser flexível que,!!

to às formas de domínio a serem adotadas, pois peuqencs pcs s e r-,

ros isoladils ou em damínutcs qrupcs e localizados em areas priv!

legiadas, tendo ao seu dispor uma infraestrutura comercial dive!,
sificada e de fácil acesso, nestes casos, poderia justificar-se

o direito do domínio pleno da propriedade Enquanto que para os

assent ...mentcs de maior número de famílias e que, por as t a r eaêc ,

possam a necessitar de marc r investimentos por parte do Governo,
as parceias deveriam ser cnst r tou ídas aplicando-se o Ins t í tuto

do arrendamento por prazos longas e renovavet s , tal como e feito

na área rural do üi s t r í to Federal

Dê-se a alínea "a" do item IV do artigo 17 a seguinte redação.

"a) é Lívre a associação profissional ou sindical, sua consti

tuição, registro, a representação legal nas convenções colet!

vas de trabalho e as funções delegadas do Poder Público, incl,!!,.

sive a de arrecadar ccnt.rabu.íções para o custe10 e para execu

ção de programas de interesse das categorias por eles represe~

t.edas , serão regulados em lei;"

PLJ:NÃR!O

IVO VANDERLTNDE

Emenda Substitutiva da Alínea "Ali do Item IV do Artigo 17
Emenda Substitutiva do Item 1 do ~rtigo 13

Oê-se ao iteul:tdo artigo 13 a seg1..!.nte redação.

"1 - qa r an t a a de emprego na forma da lei,"

A estabilidade no emprego, em cer-nes absolutos, como colocado
no otsoos i t rvc acima focalizado, cooeré representar um sério

entrave ao oesenvctvrnentc do Pais.

Trata-se de matéria que não p rec i sa necessariamente ser dlSC,!

p Lí nada na Constl.tuição, podendo ser regulada por meio de leg~~

lação ordinána ou das negociações coletivas, atraves dos qua Le
poderão ser estabelecidas as dascr rmtneções propnas das des,!

guais situações com as quais se deparam as empresas.

as cr r tér rcs eco teces numa granae empresa nao sao autcmat rceeeg

te aplicáveis as médi as e pequenas, sendo mooss Ive l de se pre

ver, na const Lturcãc , mecanismos que permitam essa distinção i,!!
d r apens áve I e neces sar La Por 1S50, é prudente deixar a matéria

para l:l J.egislação ...rdinária ou a mda para as negociações cc te tj,

vaso

Da forma como está colocada, a eemoa terminará prejudicando a

sociedade no seu conjunto, sem favorecer de forma substanciai

ao trabalhador

JUSTIFICATIVA

O termo saúde ja é inserido e contemplado na

Seção I," DA SAliDE",artigo 343,que diz."A saúde é direto de todos e

dever do Estatjo"jora,se é direito de todos,inclue,obviamente,a classe

trabalhadora,bem como as demais sor t tanrcj é redundãncia,rapetição e o

termo é inadequado no artigo 13,inciso XX.

Hesmo porque,o termo "saúde" na área do traba

lho não é tão abrangente quanto o termo JHgiene Enquanto saúde, retra

ta apenas o estado de uma pes sce .A higiene é parte da medicina e aos

diversos mei os de conservar a saude
No ambiente de trabalho é preciso muito mais

que Saúde A Segurança e Higiene do trabalho como esta na Constltulção
em vigor é muito mais abrangente,completa,evoluida,rJinâm~cae assegu

ra ao trabalhador a eliminação dos riscos de .acidentes e doenças de

trabalho Como está colocado no Pro j et.o de Constltuição,ora em debate

houve um retrocesso do direito do trabalhador.

Nas definições internacionais a Saúde esta 

contida na Htq í ene j mas a Higiene não esta contida na Saúde

EMENDA lP13496·0
f? Im "'NDFR' nrE

·1
I
I
I

JUSTIFICACAO

A duração da jornada de trabalho nunca foI regulada r-as Constl
tulções Brasileiras Trata-se de assunto normalmente ca sc Ip Ll-.
nado pela legislação .... r dl.né r ra ou nas negociações co fet rvas

A inclusão dessa matéria na ccns t i turcêc rompe uma t.r ecncãc de

varias anos O ~deal seria excluí-la do texto do projeto Tod~

via, se for mantida, é preciso adequá-lo à nossa realidade

A fim de ser mantido o eauilíbrio necessário nas relações soe.!.
ais, algumas melhorias nas condições sociais dos trabalhadores

precisam ser acompanhadas do aumento de produtividade das em

presas
O impacto da medida sobre o custo das empresas será _"contorn.!

vel para a grande maioria delas, princ:lpalmente as de pequeno

porte e as medias Destarte, o resultado s e ra d Larnet r a Iman t e .Q.
posto ao esperado pelos seus formuladores, uma vez que, longe

de gerar novas oportunidades de emprego e contribuir cer a dim!.

nuir as taxas de desemprego, provocara quebra de encre sas , au
mentando o número de pessoas desempregadas, além do r e e Iexo

que o custo adicional das empresas tera sobre a alta ccs prelos,

a nr ...el dos ccnsumí oores

Não somos, a or mc Io í o , cont rãr ros a sua adoção Entendemos,
todavia, que não e na Constituição que a mat e r r a Deve ser re
gulada, bem assim que a sua implementação, juntamente com ou

tras conquistas trabalhistas, aconpanhe a evolução da soc t eqg

de como um todo, harmonicamente

Dê-se ao item XV do er t i ço 13 a seguinte redação
"XV _ duração máxima da jornada de trabalha não excece-rte de

oito boras d í á r Las j "

EMENDA lP13493·5
f!J x'", ".·...RLI'IO"

r.r- .UTO,........."'&ÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13,Inciso XX

TITULO Il

"DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAS!"

CAPlTULO II

-DOS DIREITOS SOCIAIS"

EMENDA lP13497·8
~ IVo V'WI",,"OF

G.lliRIº ~·::~U_"'~,"_'.O_'-_"Ã_' ..J

Emenda Substitutiva da Alínea "F" do item TV do Artigo 17.

Acrescente-se ao artigo 13, IncLac XX,o con

teúdo dos incisos do artigo 350,suprimindo-se o "eaput" do artigo 350

e dando ao inciso XX do artigo 13,a seguinte redação.

Emenda Sup r e s s Lva do Item X do Artlgo 12
Suprima-se o f t e-n X do er t rçc 12

JUSTIFICAçno

Dê-se a alínea "f" do. item IV do artigo 17 a seguinte redação
"f) os sindicatos de categorias profissionais poderão estabelecer,
em convenção ou acordo coletivo, o direito de acesso aos locais de

trabalho de seus representantes dentro de sua base ter r í tor ra l ,«

"Art. 13 ••.••••••••••••.••••

XX-Higiene e Segurança oc lrabalho,med~ante

a)- medidas que visem a eliminação de flSCO

de acidentes e doenças do traballho;

b)- Informação à respeito de atividades que
comportem riscos à saúde,e dos métodos d~ controlá-los;

cj-, participação na gestão dos serviços in

ternos e externos aos locais de trabalho,relacionados à segurança e

medicina do trabalho,acompanhando a ação fiscalizadora do ambrent e

o lazer e a criatividade devem ser es t nmn adcs fora do hcr é r rc
de trabalho e não, com... proposto, durante o mesmo Como está

estabelecido, o privilégio, lorlge de orcmc íar aumento de pro

dutividade, atraves da criatividade, contribuira para dimlnuí
-la, dada a dispersão de. atividades.

EMENDA lP13498·6
tJ IVO \·\:lDl:.~J r:..o"

JUSTIFICAÇJtO

O dispositivo em questão permite d intervenção de uma entidade pr.!.

vada em outra. A função fiscalizadora deve ser exercida pelo Pooer

Público, através dos seus agentes, dando-se às entidades represen

tativas das categorias o direito de representá-los no acionamento
dos mecanismos tendentes a fazer prevalecer os interesses respect!
vos.

Na forma acima proposta, dá-se às partes interessadas o dí.re i tc de

estabelecer esse acesso, quando lhes convier, dentro das condições

estabelecidas nas negociaçi:ies eofe ...ivas

JUSTIFICATIVA
Emenda Substitutiva da Alínea "C" do Item IX do Artigo 17

Não se deve manter do i.s dispositivos t re t arrfc 

do mesmo assunto Cumpre ccepat ítu Haa-Lcs •
O Artigo 350,na verdade,se refere a meios e ms

trumentos de realizar o que consta do artigo 13,inciso XX,mas o raz

de maneira imcompleta,deixando de iado,atividades essenciais à segu

rança do trabalho.
Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a ma

téria em um só dispositivo.
A redação proposta evita a redundância,enxuga o

texto e torna mais clara e mais abrangent.e a proteção ao trabalhador

Dê-se à alínea "C" do i tea IX do artigo 17 a seguinte redação

"C) a lei garantirá a defesa dos consumidores de bens e se rví.çc s ,

protegendo, mediante procedimentos e r rcaaes , a segurança, a sa:

de e os seus legitimas interesses econôncmccs em conjugação cc-r

os princípios de liberdade de mrcrat s.va , de liberdade de merc a-,

do e de Hberüade de ccnt re tar r"

JUSTIFICACAO

A redação por nós proposta compatibiliza os interesses dos cors..:!.

midores com os princíp.1os ~onstantes da Ordem Econômica A in~=.!.

EMENDA lP13502·8
f? Deputado IAAURO CA/oIPOS

t: PLENÁRID

;;uprima-se o inciso XXV de Art. 13 du Capitulo II do ~~roje_

to de Constituição que diz:

"XXV - proibição das atividades de intermediação remunerada da
mêo-ue-cbee permanente, temporária ou sazonal, ainda que

mediante locação".
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EMENDA ADITIVA

JUS'l'IFICATIVA

e(;~;;'/"C&iJ

fu/~~fl?l

EHENDi\ SUBSTITUTIV1\
nT~rOO:T'l'Tvn 1\ ::;t1I\"'ITI'llTlI. TN{'r"n T'(. no 1'.11'1'. 11

"IX - o Con$umo

a) O Poder l?úbl1.cO cr1.ará mecan1.smos de proteção e harmon1.zação
dos 1.nteresscs do consuffiJ..dor e do produtor. Esses mecan:Lsmos terão
por fJ..nalidilde:

Dr:-SE .1\0 INCISO IX, DO ARTIGO 17, DO PROJETO DI:: CONSTITUIÇ~() 1\ Sf
GUINTE REDAÇÃO"

Sob esse d:Lspos~tl.vo. o Congresso Nacional poderá e, cada
momento e c~rcun5tãnc~a, determ1.nar cond1.ções d1.ferenc1.adas para
benef1.c1.ar empresas co'!! tal ou qual compos1.ção aC1.onár1.a, por e
xemplo, no fornec1.mento de bens ou serviços ao governo; no aces
50 a 11.nhas de créd1to dos estabclec1.mentos of~C1.aJ.s, no goze de
subsíd~os ou l.ncent~vos. o 1eglslador poderá dl.spor, a rcspo1.to.
com toda a latJ.tude aconselhával aro cada caso.

aace , em últill'a enãt ree , o nosso própr1.o !"üís, nossos ti r abn Lhndo
1.'1, 11"1'1 1\ I.'·ltl.<. in, lIuiii7"i1''' 101.. I. e1. ,.\'(;-IIT l1"11 lU' I' .. I.. ij
1nt.er'i1õCextorno. Numa palavrü, a d1.scn.rl1.naçilo cont.rn o cap r t a L
cst.ceuço Lrc , por 51. só, 1130 bunC(lC1.D. o capit.ll 11<1C1.0Ih\1

A proteção a est~ não deve cevese i.r rcrnas pacerr-aã i.sues , ou
ter como cbjee avc l1.m~tar as opoz-tnmadades de escolha abertas ao
consu-udox bra sa Ie i.ro , 'rene-se cor-o certo que, nas econorru.a s 1.rc1.r1
entes. 0\.1 nas mõús cmae nascentes, a Lqu-ia ecrna de ber-eHcro dove
ser dado ao C"ap1tal nac i.o-ia L Este é o noaso caso nas os se beno f I
cao deve- ter, como cbje t i.vo fnnder-en t.a L - não a redução da cO"lpet!:
cãc , pela V1.a da reserva de Mercado, ou outras restr1.ções, r-as o
íortal~c:Lfl\cnto do c.np1.t<l.l uoc ionat , p..:!..!:!~I....!~.....!"l"lhCl.L;1r~:
condicoes de CO'\lpct1.t~v1.dada

D~ante do exposto, pensaMOS, também. que não se ]Ustl.f1Ca
atr1.bu1.r caráter complementar (ou outro qualquer) ao cap1.tal e.2,
trnngeiro.

Desse modo, o i.ntie resse nacronaâ estará sempre r-es quat-dado ,
na reeô rda em que os controladores do capat.a L votante Se]81'1 dcmac a,

i~~~~sb~~s~I:~~;, ;~rr~o;a~~r~~;a~:~t~~];~;~~n~e~â~c~~~~: :b~s~:91.~
J.nfrações eventualmente conecadcs , •

N50 m por en , ne-m fa?' Ol.f('rl"IlC" a l q uma "l" (' .... ('O.. tII"I11,1'"l"'''
forem pe s aoaa ííS1.cas ou j ur Id i.ca a A Lea tu-asc.Ic i i a é l,]u.nl111en
te ap.Lr.eâve L, en ambos os casos t.a ve rdade , a prÓpr1.Cl Le a, da 50
caedades enômmas estabelece normas ríg1.das para t.r-anapa r ênc i a e
pubLrca.dade dos atos pe r t aneneee às empresas que revestem essa
forma: obrl.gação de pubd aca r- no D~ár:Lo Df1.Clal anrcrr-ecões de ta
lhadas sobre suas contas e balanços e atas de suas r eun rôes , As
pessoas fis1.cas, convén recordar, não têM caa,s obrJ.gacões, nem
ser a.a lóg1.cO onerá-las, com eaas encargos

Nessas conda çêe s , convém cons i.derar empresa nac rone I toda a
quela que se cons tn tu i r no País, sob as Le i s brus i Ie i r as e aqua t~
ver sua sede e controle dec í sôr rc , Este es t â caractera,aado , na a
nenda , como a "me i oraa presenee ou po t enca e L de voto, c-erc iõo , nã
forma da Le i., por pessoas fis1.cas ou j ur-Ldr eaa doru.c í.Lt adas no
Pais".

Na verdade, quem âe ce rrmna os rumos, cbjee ivcs , po LLt i ca s e
prátJ.cas de uma empresa e quem lhe detém o controle de capa t a I vc
r-onco li. ""h('r, 110 ("''''10 n" .. rO("'l('ôiull"" iHlnf/tt1t,l", , l",rlnrl' (I,... n
cõee 01.d:Ll ãeaas , e, nas soc reüades 11.Itl1.tadas, a mai or-ac das quct.ae ,
Seu exerc ícac podcrá ser "prcscnbc'' (ações orô mâcaes , com da re i.co
a voto). ou "pobencaa L" tecões pz-e fc r enca.ai.s , convecs Ive i e em c rd i,

nâz i.aa , nos casos pecvasucs ne Le a das 5 A , ou outro que a .3ubst:!:
tua)

Cabe, por üam, ]ust:Lf1.car os dvspcs rtnvcs os dca,s parágra
fos, propostos à uma redação do art1.go 301. -

Pelo pr1.me1.ro, f1.ca estabelec1.do que a le~ não cr~arii res
tr1.cões ou d1.scr1.mJ.nações entre e"'lpresas naC1.ona1.S (def1.n1.das nõ
caputl, em razão da nac1.onal~dade de or1.gen do seu c8p~taL O
prece1.to decorre naturalmente do que va:L aC1.ma Empresa nac1.onal
é eMpresa nac1.onal :Lndependente da orJ.gem do seu cap~tal, desde
que legi t1.ma e conforme à lel..

O segundo parágrafo e:-.clul. da proib1.ção d1.scr1.m1.natór1.a o
estabelec1.mento, por le1. complementar, de vantagens, J.m::ent1.VOS
f1.sca1.s e outros benefíc1.os. dest~nados a fortalecar o capJ.tal
pr~vado n<Jcl.onal e me1horilr SUilS condiçõas de compet~t1.vl.dade.
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r.HENDl\ l\OTTTVA r: HODrr'IC1\TTVl\
DlSPOSI'l'IVO 1\ 1\Ul'l'AU a r t; 77
DISPOSITIVO A f.!ODIFICAR: art. 80

1 - xccescencen-ee ao art. 77, os sequmees J.nc1.SOS

"111 _ pubLa.ci.dade dos seus atos. anc Iusave durante o ,processo
de sua adoção. CO'"l audaênc m pjib Lr.ca das partes aneereesadas r

"IV - pleno dr.re a tc de defesa das partes a t.a nq i.daa pelos seus ~

tos.

2 _ Em conscquêncJ.a. dê-se ac art. 80 a saguinte redação

"Art 80 - A outorga de concessões. autor.raacões , í.acences ou
pr:Lv1lég~os econôrucos de qualquer natureza, por parte tio poder
púb La.co , bem asS1.m a aplJ..cação de oen!l.l:Ldades e s~us recursos,
serão sempre ans cru í.das em processo púb La.cc , observado o d1.spoS
to no art. 77.

Por fim, e para evitar redundãncia, a eypressão "observado o disposto no art 77"
substitui, no texto, a frase "com a audiencia de todas as partes direta ou indire
tllmente interessadas" Essa cxigêncf.n jã se encontra enumerada no art 77, por for
ça da inclusão dos dois incisos propostos Haia, ainda, faz-se a vinculação exp1!
citn tinI! ntn<; l'revlfltml no ,rt. ao 'OH qll,trn rorinc{pIal! fmuhmelltflll> dc nrp,nl11
cão da administração púbilca. -

gU1.nte r:~~:j~;ua-se o art. 301 do proJeto de Const~tu1.cão pela s~

e igu:llmente viilido acrescentar-se ao rol dos atos sujeitos :10 principio da puhli
cidade dos atos - notadamente, do processo público - a oplicação de penalidades e
seus recursos. Ficarâ, assim, melhor resguardado o direito dos cidadãos e dns enti
dades contra eventuais atos de arb!trio dos agentes do poder publico. O Estado nã
da perde; mas ganha em credibilidade e confiabilidade -

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIV1\
nn>T'O'H'J'TVO 1\ SlInSTT'I'UTlt. AIl'I'H~n 301 (' i'1\Il!iri"!U\1 ()<;

DISPOSITIVO À SUPRIHIR ARTIGO 302

JUSTIFICATIVA

2 _ A emenda do ar c , ao modofica a redacão atual en três pontos

a. elinina a expressão "a entidade privada" do texto "A outorga de • priv.!
1égios econômicos de qualquer natureza (a entidade pr Ivada , exprussac su
primida) será ser-pré instruída em proceso;o público "

b , acrescenta entre os atos a conduzir en processo público "a aplicação de p!:.

IIlllltlml"'N ... 1l.'11tI I. ~ UInun". Iluh Ill1hml 1 11" I ... t .. III 11"I,

,. '~b t1tni 11 clq,rc",!.1o "1.0'" 'udlêllcla de tOl.l,I<; 11> p,rtt.'! .1Irell nu Imllr...t.
me te interel<'I.I,s" por "obsct'vado o disposto 110 nrt 77". t,mbém <,ublinhndõ
no texto nodiíicado, ncimn

A supres ão, o acréscilCo e a substituicão acilra são auto-explicativas, a rigor,dis
pensaria justificativa Basta dizet', a respeito da supressão da referência às con

~::s;~U~c~n;;:~::,P~~~:~:~ni~~ ~ ~~~~~~i~~d~e~:; ~~n~~:~~~:r:n~~:o~~:sl1~OS :~ti~~
des não-privadas Não hii razão para o Estado operar em segredo. nen em suas re1ã
cões com entidndea privat!<J5, !!..!:!!! en seu relacionamento con<;l~o m;;;;rio -

1 _ O art 77 do projeto cuida dos princípios sob os quais se organil:.nrá a :ldrn!
IItlll ru,"" 1'"1>11,,, 1"l'nll.h"lc • ""rall.I",I., .rup' IllUl,,', "" 011" lI''', ,I", •• 1.11.
diios , A pub Lfe Idnde dos atos tia adndn Lat rnçjio , e inc:!uslve tlur~nte o prece esc

de tomada de decisões e o pleno direito de defesa sao o corc Inr íc natturuL d:!,
quej.es principios. Casam-se bem con o disposto nos dois atuais incisos do ar t;

77 A saber motivação sufdc Le-rt e , e razoabilidade Cu:::,pre deãxar el-.plidto'l
os outroa dois requisitos, na forma acima

r.r-_---=- .~..."'o/Co~ ...lo/.UICOM,,, ..O _
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urspcsLtxvcs Dmendadca

'l'ít.ulo IX - Da ordert socaa L

capítulo lI! - Da Educação e Cult.ura

ru L3B3

o período entre sete e quatorze anos é o adequado para <1 < ';( o
lar1.zação elel1'entar, não ma1.S se Just1.f1.cando o pagc1ll'ento do sal':;rJ~

educaçao além de tal fase do creSC1.mento da Cr1.ilnçCl.

l} lllClu1.r no d1.sposit1.vo, entre o textQ " ••• setO'! anos de uJade" e

"devendo para 2StO ••• ", o segu1.nte "e até Os quator.:e"

Acrescente-se ao 1.nC1.50 IX do art1.go 86 do Projeto de

ConstJ.tuJ.ção da Com1.ssão de S1.stemat1zação

IX - a le1 fJ.xará a relação de valor entre

a maJ.or e a menor remuneração no servJ.ço públJ.co.

não podendo exceder a cem (100) salárJ.os mínJ.

mos. J.ncluJ.ndo gratJ.f1.cações.

"Art. 86. • ••••••••••••

JUSTIFICACAo

"""'""""",.---------------,

A instabilidade do r-ercaoc de trabalho, a saacoe í Ioeoe de cer

tos setores da eccncnre , a migração de mão-de-obra no país J a
pouca qualificação de muitos, o grande contingente de eãc-ue-.

obra feminina não quali flcada (que precisar integrar a força

produt Ive para sobrevivência) não permiten qualquer adoção de

medidas que impeçam a contratação efetiva, por tempo determina

do, temporária ou s az ona L, sob pena de se contribuir em muito

com a miséria abs~oluta. a marginalidade e o aumento da cr In í na

lidade

A proibição das atividades econômicas en Questão, reduzirá

oferta de ennreqo no pais em oe t r In-ent o, dos trabalhadores.

EMENDA lP13503·6
1"1

I;)

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇAo

EHt:N01\ Cini'IlRS<;tV1\ R MOntrrC1\'t'rV1\
!HSl'O:';l'l'lVO 1\ SUl'ItUlllt: Cr 2U, do al.l. 52 :J.~

DISPOSITIVO A MODIFICAR: S '!1i do art. 52 (passa a s~)

1 - ~~~~1.ma-se o parágrafo 20 do art. 52, o qual tem a saguintp red!!,

Embora tratada de mane1.ra ma~s ou menos precisa ou sof1s
t1.cada nas leg1slações de d1.ferentes países, a proteção ao consumi'
dor recebeu l.mportante estímulo da D.N U. ,que eM sua 106a seçãõ
Plcnárin, em 09.4.85, adotou rcsoluç50 contendo Ulll conJunto ele nor
lUas gernis a rcspeJ.l:.o do nssunLo. Dcss.:l rc::.olll!"Jo l..OIl,>lo.llll.:l5 rLl..Õ
m~ndações a segu1.r l:.ranscr1.tas: -

b) Os mecan1.smos reguladores das relações entre fornecedores e CO!!
sumidores serão estruturados conforme os segu1.ntes prJ.ncip1.os:

- As med1.das governamenta~s devem ser or1.entadas no sent1.
do de permitJ.r aos consumJ.dores obter uma ut1.11.zação exce1enl;e elos
seus rccursos econôm1.cos, e também no sentido ele at~ng1.r as metas
de produção sat~sfatór1.as e l?adrões de func1.ona-nento, métodos ada
quados da d1.str1.bu:Lção, prát1.cas comarC1.a~s aceJ.táve1.s, 1.nforM:J.ções
de cOlnorC1..:Il1.7ólCÚO e protl"'ç50 cofr>tl.va contrn próÍtl.c,,<; 'ltlT" pO""MII "
It'l,ll IU'<j,llJ v 1111l11lo 0'1 J nlt'll' I'1C'] ('LUIlÔmlLlJ'l <10'1 LIJllllllmldut.L'1 I. du

ato de escolha no local de mercado.
I"'" I' ,I' 1.I~ii"ll JIlI itlll'.I'1 I' '11'" \1'1 11111' Jlllll 11 IC'lIl1 ,I 1'1"U IIlt' • I'.!!
da.

- Os governos devem prover ou manter uma 1.nfra-estrutura
adequada para desenvolver, implemeõltar e o:tJ.entar a polít1.ca. de
proteção ao consumJ.dor. CUJ.dados espec~aJ.s devem ser tomados para
garantJ.r que as med1.das de proteção ao consumJ.dor sa]am J.mplomanta
das em bcnefS,c.1.o de todos os setores da população, part1.cu1armente
a população J:ural.

JUSTIFICATIVA

1- representação par~tárJ.~ do governo, dos fornecedores de bens e
prestadores de serv1.COS e dos consum1.dores;

2- decisões regu-latárJ.as, aplJ.cação de panal.Ldades e Julgamenlo
de recursos sempre med1.ante audiénc1.a públ~ca de todos 05 int~
ressados, assagurada a plena dafçsa a todas as parl:es;

3- estimular a auto-regulamentação e a aS50c~ação de co-nsuM1dorcs,
fnrlll"'I'I'.lor('r I' Ilrl"'l"t-ürlnl"r di' "l"'lvio;n" , 1111 II nl lei" .1u ('0.\ 11"'11_
cimont.o da paclrõ..::s l1IULUCll1l0nte aceJ.táva~s do qualidade e elesem
penho.

3- tornar efetivas as garant1as oferec~das ao conspm1dor f~na 1
pclo~ führU''"nntl'''tl d(' prnlll1tO'1 (' prl"' .. tm1or,." 11("" "('OrVI(;n"~

1- proteger os l.ntaressos quanto a preJuízos ã sua saúde, sua seg'y'
rança, e seus dama1.s 1.ntersses, bem aSS1.m promovar a sua educa
ção e assegurar o rassarc~mento dos preJuizos efel:.J.v.:lmantc s~
frJ.dos por eles;

2- fornecer aos consum1.dores informações adequadas sobre os produ
tos e se:tvJ.ços d1.sponíveis no mercado e os parâMetros do scü
desempenho;

- O'> 1J0ve-rno,; d('v('llI a<1nt<lr ou l"'nrnrül'r M .,r10,0;In r1'"l ft l'''

d!<ldU dp1.0pL.tdd<lu 11l1..1ulllllu. si~lclllag lcyalb, 1.elJul<il11l..lILlJ~ L sogu
rança, padrões naC1.ona1.S ou ~nternac1.ona~sl métodos que não envôl
vam ônus e a manutenção de reg1.stros de segurança para garant1r quE
os produtos seJam efícJ.entes tanto para o uso pretend1.do quanto pa
ra o uso prev1.sivel. -

(b) O empresário é, nos d1.as lltuaJ.s, essenc1.almente um técnico em
adrnJ.n~straçao, ou em alguma das mu~tas dJ.sc1.pl1.nas necessárJ.as à
boa gerênc~a empresar1al. •

JUSTIFICATIV1\

(c) Por fim, o capital1.sta vai-se distanciando das atividades garen
ciaJ.S. Tornando-se cada vez mais anôn1mo, à med1da em que o grande
públ1.cO torna-se aC1.on~sta, e o controle de cap1.tal tende a dulu~r

se. 1\té mesmo. é bom recordar, em virtude dos estímulos f1.sca:Ls e
outros, decorrentes da aplJ.caçâo da le1. das S.A., de 1976.

"Art. 301 - Empresa nac1.onal é a cost1.tuída 1'\0 país, sob as
le1.S braSJ.1el.ras , que nele tenha sua sede e controle dec1.sór1.o, re
presentado este pela ma1.orJ.a com dJ.re~to presente ou potenc1.al de
voto, exerc~do, na forma da 1e1., por pessoas fis~cas ou :Jurid1.cas
dOm1C1.1~adas no Bras1.1, ou por ent~dadas de d~re1.to públ~co

~ "~arágrafo~Hl - Ressalvado o~d1.sposto n~ parágrafo 20,a lal.
nao cr~ara restr1çoes ou d1SCr1.m1naçoes,. em razao da nac~onal1.dade

de origem do seu cap~tal, ent.re empresas nac1.ona1.s.

"parágrafo. 20 - Não se compreende na pro1.b1.ção do parágrafo
lo o estabelecl.mento, por lel. complementar. de vantagens, J.ncentl.
vos f1SCaJ;S e outros beneficJ.os dest~nados a fortalecer o capJ.tal
pr~vado nac1.onal, e melhorar suas cond~ções de competit1.v1.dad~".

Suprima-se, em consequênc~a, o art. 302. uma vez que seu ob]~

tJ.vo colJ.de com o d1.sposto na emand<t "cJ.ma.

(ai As empresas, especialmente as de porte médio para C:Lma, reve.§.
tem, cada vez mais, a forma al1õn~ma, regulada, 110 Bras1.1, por uma
le1 moderna, atual, satisfato:r~a a lei nQ 6404/76, conhecJ.da como
a 1tLel. das SOC1.edades Anônimas". •

Não é fác~l tarefa defJ.nJ.r, na r1.g1.dez exig1da dos textos
constJ.tuc~ona1.s, o que seJa empresa nacional. fo1uJ.to se d1.scute. J.n
clus~ve, se essa def~n1.ção reveste o carãtar de generalidade e per
manênc1.a, própr1.o das normas integrantes da 1e1. m5.x1.tna do Pais -

Com efeito.1\ econom1.a nac1.onal é. essenc1.lümenta d1nâml.ca: con
cuitos voÍlido., hOJu, podul1I SCl. lIlV.:'IlldItJo', em l'0Ul.U'l nllO'I, Ctn vI,lÜ
de da f>uperven1ãnclll de novo'> fntores, proV1.<;ívC01S ou nno. Malhor
ser1.a dC:Lxar toda a matéria para ser regulada am lel. ord:Luiir.LiJ.' ou
complementar. Devemos reconhacer, contudo, a presença de forte san
t1mento, no ãmb1to da Assembliha Nac~onal ConstJ.tu1.nte para, de umã
ou de outra forma, regular a, tnetérJ.a. Daí, esta emenda dest~nada a
substituir a redaç~o do art. 301 e, em consequéncJ.a, elímJ.nar o
art. 302. pelas razoes aCJ.ma e pelas que seguem.

A realJ.dade atual - diferantemente dos háb1.tos a costumes de
outras épocas - demonstra, entre outras formas de evolução e moder
n1...açâo da aconORa ... a daspersonalinldio do cap1ta]. 1\ fiqurn do cã
pJ.talJ.sta-empresár10, que ainda encarnava em S1. a empresa, repar
t1.u-se em tres elementos d~st:Lntos: -

Além dessas razões, deve-se notar que o capital l.nvestJ.do no
Pais, seJa ele de propr1edade de bras1le1.ros (ou suas empresas), se
Ja de orJ.gem externa, cr1a empregos no BrasJ.l; paga salár1.os aos
trabalhadores braSJ.le1.ros; contribui com tr~butos para o erárJ.o pú
bl1.cO bras~le~ro; melhora as eond~ções do balanço de pagamento do
no"o'> i'nul; pilrl:.:LClllü C! il11pnl.ninnn o l!!0?rt>r"o do Ilrn"ll. Por (,""(''''I
motivos, toda descr1.minação contra o cap1Wde-TiiVestliiianto pra],!!

fJ--;~'~~;~~;;;J

1ilV/;;mJ

Emqualquer caso, todos os impostos enumerados acima jã são normalmente distribuí
dos, por força de preceito constitucional - repetido e re80rçado no projeto - aos
Estados, Distrito Federal e Municípios Portanto, a participação nos resultados já
ocorre, de direito e fato. Não hã, portanto o que acrescerttar aos Ilmndamentos cons
~;~t:s2:~. titulo VII (que cuida dn tributação e do orçame1to) do projeto, arts-

,
Pretender assegurar nova pnrticipação ao podor público incidiria em bitributação
ou confisco. Mb/ls /la figur/ls representari/l~ indevida apropriação pelo Estado de.
recursos pertenc:entçB Me tituJa.:r.e.s.do CllDit",l "dlls.e'mm'"nr:<.c5".""'~ _

A participação do poder público nOq resultados da exploraç.iio econõmica fm~-se, con
forme tradição secular, pela via dos impostos diretamente por lI'eio do imposto de
rcndll, incidente sohre OR lucros, cxroressno finnnccJr, dor "rc'lult,dl,s d, cx!'lorfl
ção econõmica", e indiretllmente, através dos demais impostos: o ILH, que recaI s;;
bre o valor adicionado, em cada operação de compra-e-venda, o IPI sobre os produ
t\1II Illlhwtrlllll11U1"'1 Nu I'lll1f1 .1om r< .ur"}.u ,nl.u rlll". 11 ul"I.,"ill. I 1.1... 1 i" oi, I;;;
posto único (juntamente com os cobrados sobre o conSUlllO de ellltricidade, de co'ubull
dve!s e lubrificantes, as telecomunicações, os transporte-s). Pelo projeto, fica
riam extintos os impostos únicos, cobrando os Estados o rCM sobre as oper,çõell n
eles referentes.

Torna-se fundamental colocar na leJ. maJ.or o lJ.mJ.te de

salárJ.o, pois a nação toda condena os vencJ.mentos de func'1onã

r:t.os que tornaram-se verdade:t.ros maraJás, em con5eqUéncJ.a de

leJ.s ord1nárJ.as e suplementares, dando sempre um Je1.to para ay

fer1.r benefíc10s próprios em preJuízo da Un1.ão, do Estado e do
MunJ.cípJ.o

f:J PLENARIO

EMENDA lP13505·2
tJ TADEU FRANCA

r.r-----__ .~.d...'c&~lt'l&" ...."",Ulo _



Assembléia Nacional Constituinte e 1409

üê-ee a seguinte redação ao inciso II do art. 272.
"Art. 272 _ compete aos Estados e ao Distrito Fede r a I instituir impo~

tos sobre

II _ transmIssão ;lnter v!VOSU de imóveis por natureza ou acessão
fislca, de direitos reais sobre nsove Isç exce tc os de garantia e as
servidões,e cessão de direitos à aquisição de lmóveislbe~ como tran,3,
missão "causa mortis" de Quaisquer bens,"
Em ccnseqüênc í e

a) acrescente-se ao mesmo art 272 mais um parágrafo com redação
19ua1 à do §2!l do ar t 213,

b) suprimaO::se os dizeres "serão progre:~~,§~º.....d..~ ..~.~~, 272;
c) socrmarse os §§ 212 e Jl:! do art 273, e
d) dê ..se a redação seguinte ao § l;!2 do art. 272:
"§ 110 _ fi:elativamente a imóveis e respectivos direitos,o imposto de
que trata o item II compete ao Estado da situação do bemr relativa

mente a outros bens, o imposto compete ao Estado onde se processar

o inventário ou arrolamento"

A letra c. VlJ do Art 12. passa a ter a seguinte re:d!

Uma sociedade nitid::.mente Pluralista
a nossa deve sempre fechar as porlas as discriminações

em qualquer campo A lembrança dessa Emenda e oocr tv..r-a e
vem n:l mesmo sentado do pensamento dcnmante CQli'O se vê,

aliás, loJa adiante na letra "F" do Mesmo inciso

Vl1 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••

Art. 12

J1,l5TrnCATIVA

ção:

Jil
EMENDA AO ART 12, VII, c

EMENDA lP13515·0
(l Constltt.J1nte José Mendonça de Morais Jd tJffi~~~;"~;J

fi PLEN<AIO ----~ 1'\V~v-;;Jl nelua-se .cnee couber, no capTtu!iéordem Ec:onômlca,
o seguInte artigo

II - A economIa organlzar-se-á segundo às ters de mercado, cabendo
preferencralmente às empresas privadas, com o estímulo, o
apolo e a fIscalização do Estado, explorar as a t.Ivtdades eccnê
mi~s. -

IIArt .Ó» A Ordem EconÕlnlca reger-se-á pelos seguintes prIncípios'

I • A ordem econômica tem por fInal Idade a satisfação das neeess r
dades humanas, VISando assegurar a todos o bem-estar, dcvendõ
ser organIzada dentro do resperto ã llb=rdade de tru cre trve , ir
proprledade prIvada dos mares de prcduçec e aos direi tos do
trabalhador

HENOA AO/f1VA

EMENDA lP13512·5
[:J CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

['J

I
Adema.!,s, trata-se de um rmposto de competêncra da UnIão, pela sua própr,a nature
za, nao se j us ttfrcando , evrdentemente , que os Estados e o D1strlto Federal po";"
sam rns rr nnr um ad ecrnna l r al a trvc ao mesee t rrbutc -cc';;':':J

t?J~~7ã!)

ARNALDO PRIETO

n~.,",.,~,~",Io/l"'~OI"',~O - __'
plenário

EMENDA lP13509·5

llJ

~ ,utol,",......~Io

t);~~~;;;-l

l5fi'~'0!J

tç;~'~';;;)

15f!~'DyJ

.~.HJ.'~/•• H,"lo/.UI.~H",Jo _,

'~tH'.'OI.CH"doIIUI'O~lUA(l

Suprima-s~ a letra a, VII1 do Art 12

EHENI:'A SUPRESSIVA

nlENDA AO ART 12, VII, e'

Supn\lla-se a te tr-e e. VII do Art. 12.

Constl tulnte José Mendonça de Morais

JUSTIFICATIVA

~~

Não h'ã procedência para que esta norma seja oojeto de r.la..

têr1a Consbtucional.

Emenda Supressiva

- Suprimir o Art 12, VII, n.
.. Justificativa

Nenhum pais apresenta. em mater1a constituclona1, rcterê!!.

cia aos seus ôrgãos de informações.

No que ccnce r-ne ao 1l11ped1me.nto da e t.wvdede de mves
t1gação por pessoa fís1ca ou jur-Id i ca , o d i s pcs t t i vo cul i de frontal

mente ccn a letra E do i tem IV do Art. 12 do ~proJeto. que garan
te o amplo df r-et t o ao trabalho. exer-c i do , por exemplo, pelos 1nVe!
t1gadores paet.vcut e r-es , at1vidade r eccnhecvde como líc1ta

Com relação ao tnped mentc da et r v rdade de 1nvest191!
ção e de mforne cêes pelo Estado, o d1SpOS1tlVO e altamente predu
d r c t a I ao~ seu dever mat or- de tutelar e aur-r sd i c tonar a' s oc i edade ,

tambem es t abe'l ec-rdo TIO mcis o "c". do item 111, do 1+.rt 12., do ~
proJeto. A nanutendio do d1spOSlt1VO 1mpedlrla a ação 1nvestlgatÉ.
r1a e de lnformações do Estado, necess1ír1as ao pleno exerciclo de
proteção da socledade. A abVldade de 1nformações. por exemplo, no

campo da contra-esrnonagem. flcarl<1 tolhlda, com graves preJuÍ<:oJs
aoS 1nteresses do Estado.

c) do 51g110 de cor-r-espondênc t a e das cOClun1c~

ções em gera 'l , salvo nos casos pr-ev, s tos em 10.1.

A alteração proposta tem em Vlsta dotar o Estado de
eeeamsees ~}cessãri.os ã sua sa1v<l.guarda e ã proteção da SOC1Qt!.ace.

- JUSTlFI CATl VA'

['l PLENARIO

EMENDA lP13518-4
l":J Constltulnte José Mendonça de I<ocais

fu~:·/:~G.-J

tS!i'~;ml

Constituinte José Mendonça de Morais

III - Na disciplina das a t l v rdades econômicas, serão rigorosamente
observados os pr lnc lpros do Estado 'de DIrei to, não podendo ser
es rebetecrcas obrigações a não ser em lei. eespe r rada a Igual
dade entre os Interessados e sob o crivo do Judiciário. -

DispositiVO Emendado ArtIgo 302

SUprlmll-se, na íntegra, o artIgo 302 do Projeto de Const,tu"ião

tJra, o capital es~rangelro deve poder ser aplIcado em qua7quer atiVIdade produtl
va, e líCIta Nenhuma NilÇão se pode dar ao luxo de lImItar deste modo a"plo, ge
ral e d,fuso, o concurso de capitaiS que Incentrvam a produção de riquezas, e õ
aUmento da mão-de-obra

P L E N A R , o

EMENDA SUPRESSIVA

IV - Em caráter excepcional, poderá o Estado desempenhar a tsv Idade
eeenêmea, ainda que sob a forma de ecncpé l 10, autorizado por
lei especial

V • E livre a associação de cap1 tais e pessoas para a exploração de
atividade econômica

Ainda recentemente, a Espanlía abelu suas portaS ao capital estrangeiro, e o que
se verifICOU fOI U'll aumento substancial de Investimento nos setores Industrral,
e de .captação de tecnologia externa Por essas razões as autor,dades 9Qvernamen
taIs daquele Pais aflrmalll que querem remover o maIor número de barreiras, no me
nor tempo pOHíveJ, argumentando ser melhor_"ter cap'tal estrangeIro do que nãõ
ter capItal algum" -

AdemaIS. como está red, gldo, adml te-Se o CllpI ta 1 estrange Iro apenas CO'TlO "agente
complementar do desenvolvrmento econômIco".

o prlntíplo exarado no aludIdo artigo, Já está prev15to na lei n'"413\, de
030962, que regula a aplicação do capital estrangeiro

VI - E garantida a liberdade de concorrência, bem como a Igualdade
entre as empresas, não se pernn rr ndc dIscrIminação entre elas,
em virtude da crrçem do caprtal

VII" A propriedade haverá de ter funs:ão SOCial, de modo que a lei
reprimirá o abuso de poder econonHco, espec1almente quando ca
rac eerceadc pelo domínio ecs mercados, a eliminação de concor
rêncla e o aumento arbl trárlo dos lucros -

VIU _ I:: garantido o direito de propriedade. Não haverá'
expropriação salvo, €.m casos definidos previamente
em lei, de necessidade ou utilidade publica ou de
interesse social mediante prévaa e justa indeniza
ção em dinheiro

IX _ Não será permi tida Intervenção estatal no processo
econômico que resulte em limitação à rentabilidade
da empresa privada, dificuldade para seu desenvol
vimento tecnologico ou restrição a sua livre ges
tão.

X - Será garantida ao trabalhador a participação no r-e
sultado da atividade econômica, sendo-lhe assegurã
da condição de trabalho e de vaca compatível.s com
a dignidade humana. I'

JUSTIFICATIVA

IP.lpõe-se inserir de maneira inequívoca no texto constitucional os prin
cfmcs basilares,em que se funda a liberdade de aru.c í at rva , ccfocenoo',"
dentro de limites perfeitamente de r.tru oos , a mtervencão do Estado na
Economia Entendemos ser a livre empresa a base essencial para a cria..
ção da r rqueaa , e do desenvolvimento, que toda a Nação almeja Parale
lamente, a fim de não estabelecer um s i s teae eccnôruco anarqurco , pre
vemos a fiscalização do Estado das a t avLdade s eccnômacas , e o disClpl1
nemento das mesmag, com observância dos princ!P1o$ do Estado de Dire:t.::'
to, e a tutela do Poder Judiciâno.
Enfatizamos, por outro lado, a função social da propriedade, repriMin
do, paralelamente, o abuso do Poder ECOnÔ'Il1CO, especialmente da monopó
lias, com a consequente eliminação da concorrênCl<l e o aUMento ind1S ::'
criminado e arbitraria de lucros.

EMENDA lP13514·1
fi

Plenário

"Art 199- •••
§l2 _ A função e a organização dos tabeliães e dos regIstradores,

a responsabilidade civil e criminal deles e de seus prepostos por
erros ou excessos, a fiscalização de seus atos e o procedimento di.!

ciplinar, serão regulados em lei federal."

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do art 199'

JUSTlFICAÇAO
A emenda objetiva, em primeiro lugar,manter a atual competência da

tributação nas transmissões de imóveis e de heranças a estadual
Os municípios já a tiveram,por algum tempo, antes de 1967,porém a
experiência não foi de molde a recomendar a volta desse tributo à

sua érb í t.a üe uodc geral, e, principalmente,nos municípios meno_
resj es autoridades locais estão muito sujeitas à influência de pre~

sões , por razão de laços de amizade, de parentesco, político-partl
dários,etc ,na determinação do valor de avaliação dos mcvef s pa
ra fins de incidência do tributo,quando de sua ::ransMissão Por cutrc
lado,os Estados já eatãc devidamente aparelhados para proceder às

avaliações Reservando acs Estados a tributação das transmissões
"causa..mcr t Ls" e por via de doação, e conferindo aos MunlCípios a

das demais transmissões "inter vivos",também estes,os Municípios,
teriam de organizar mecanismos proprios, tanto para avaliação co-re
para a arrecadação da tributo. Haveria assim duplas estruturas volta
das para o mesmo fim ,importando em gastos economizáveis com a uni fi ..

cação da comlletência Além disso.lloderia a dup Lí.cLdade de avaliação
do mesmo imóvel,transmitido simultaneamente ou em curto período de

tempo por via de doaCão,ou de morte,e por ato oneroso,importa~em val.f!.
res significa_tlMvamente difere'lciado.?,ensejando penosas disc;.ussões JJ!.
diciais para a fixação do melhor critério de eat Iacãc •

Em segundo lugar,pretende~se excluir da incidência tributária a doa
ção de bens imóveis A transmissão desta espécie de bens e re t rva-ae ,
via de reqra.pet a tradição (Codigo Civil,art. 620),sendo Incces Ive I
então .... erificar se ela e feita gratuita ou onerosamente aeenc sendo
necessário instrumento escrito para efetivá-la, como ç pc r exemplo,nas
transferências de ações nominativas ou de veículos automotores, é de
recear uma enorme evasão do tributo por via de simulações, extremame!!
te fáceis,bastando a declaração, no escrita, de ser onerosa a t r ana

missão,embora,de fato, seja gratuita.
A sugestão de suprimir a obrigatoriedade da instituição do imposto
progressivo nas heranças,não significa que se é contrario a idéia
ela é determinada pela inclusão, no "caplJt" ,das transmissões "inter_

vivos ll
, nas quais a progressão é inaplicável,pelos subterfúgios que

motIvaria Com a 5upressào,a fixação de alíquotas progressivas fica
deferida à resoluçãodo SEnado,prevista no mesmo dispositivo
Finalmente,pretende-se deixar claro que também as servidões reais estã

excluídas da inciclêllcia do Imposto,para evitar dúv1das na sua constitui
ção. visto serem dueitos inestimáveis , pela impossibilidade de
atribuir-lhes valor monetário

JUSTlf"ICAÇ1tO
Não se vê motivo para que a materia versada na disposição venha ~

ser regulada em lei complementar. Será. necessariamente.uma lei
casuística e minuciosa,inclusive com normas de prot;:edimento segui
rá.por certo, a tendência moderna de conferir orgaoização pr6pria
aos agentes de fé pública que ,independentemente da intervenção
judicial,exercem a importcnte função de tutelar administrativamente

os interesses privados. Dispor sobre a complexa matéria em lei o,!.
dlnárla, será mais prático e facilitará atuallzações futuras.

~ UUoNulT'ftC'~.O

EMENDA lP13511·7
(40NSTITUINTE LUIS EOUAROO

P l E N A R I o
~ lcnol'"lT"'HÇlo

=- 'UTo"uU1t'h;iD -,

EMENDA AOITIVA

paTa acrescentar a palavra "religiosos" no texto do a1:ti90

12 - Inciso III - letra "d" do PrQJeto Constituinte José ~lendonça de Morais

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSItIVO Emendado ArtIgo 272, § l°

Soprlll\a~$e "1/\ totum" o parágrafO 10 do artigo 272, do Projeto de Constrtulção

E fnadmlssfveJ que se pretenda onerar ou sobrecarregar, aInda Ira!s, o contrlbuln
te, sobretudo a classe média, que, bem se sabe, Já suporta uma carga trlbutárlã
das r..als pesadas do mundo, tendo em vista o seu baIXO pooer aquISItIVO

Artlgo 12:_ ••

III _ A CIOADANIA

d) _ A le1 punirá como crime 1nahançÊ"el

qualquer discril'linação atentatória aos direitos e liberda
d~S fundamentais, sendo formas de discriminação, entre
outras, subestin3r, estereotipar ou degradar grupos etnl

cos, religiosos, raciais ou de cor ou pessoas a eles pe.!:

qualquer meio de comunicação

EHENOA :~::~:::v: l'tra b, ::':·:·~~'''~':t 12. l
~USTIFlCATlVA 1

O registro pessoal. atraves do uso da ;nformátH:a. ê Uli'a I
oecess1dade constante na burocracia estatal, com vistas a melru}"

serV1 r seu piib11co.
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JUSTIFICATIVA

o dí spos í t rvc sugerido visa estabelecer os parânet rcs para a

fixação de uma polItica agrária de méd.l.o e longo prazo, e ao mesmo

tempo contribuir para fornecer algumas garantias ao trabalhador e pr2

dutor ruraí , que têm sido vf t mes das desastrosas políticas agrícolas

implantadas pelo Governo. As disposições tornam cogentes e obrigató
rias ao governo a critlção de diversos mecanismos, e tem como vantagem

a de obrigar a efebcreçãc de um plano quinquenal para o setor agríco

la

§ 12 _ A polItica agrícola da União será estabelecida em Plano !Juin

quenal de ueaenvo tvamen tc Agrário, aprovado pelo Congresso'

Nacional, e compreenderá·
a) preços mínimos justo~ e nar ant.i e prévia de coeerc Ie í raaçêo '

dos produtos agropecuários;

b) crédito rural, através de rede bancária oficial e de coope

rativas para o custeio e foves t rmenro , devendo ser integral
aos pequenos produtores rurais,

c) seguro agrícola para a cobe r t.ura dos prejuízos aovtnt.e , o
desenvolvimento das atividades aqr ícc tas e pecuárias,

d) assistência tecnica, extensão rural e crédito orientados de

preferência no sentido da melhoria da renda e bem estar dos

pequenos e médios agricultores, para a cnvcrs t rfcaçnc de a t I

vidade produtoras e meihoria tecnológica;

e) fiscalização 'e controle de qualidade e dos pr-eços dos Insu.,
mos agropecuários;

f) armazenamento para os produtos aqropecuâ r tcs :
g} o incentivo, o apoio e a Lsençãc tributaria às atividades

cooperativistas, Fundadas na gestão democrática e na ausê.,!!

cia de fins lucrativos, na forma da lei,
§ 22 _ Toda Iepor taçãc de produtos agropecuários in nat.ura, ex!

gira prévia autorização legislativa

p=';~;~:=J

Qü'ílM

A presente emenda visa aperfeiçoar o método de. escolha do
chefe de governo. Pelo Projeto, compete ao Presidente da República

nomear, sem aprovação da Câmara dos Deputados, o Primeiro Ministro

1'al atribuição não se compadece com o sistema par Iarent.ar de gc\er~

no, já que este é formado a partir da nomeação do Presidente da R,!

pública.
Nas democracias modernas e em sociedades complexas COMO S '

brasileira, onde o Estado crescentemente aumenta sua presença na s2

c.tecace , fortalecem-se os poderes e ampliaM_se as competências do
executivo, em prejuízo das funções legislativas dos parlamentos. G~

vernac.se legislando. Em ceccr têoc ía desse Fenômeno. o parlamento c.2

mo órgão máximo da soberania populàr, espelhando e rerret.rooc a pl~

ralidade que Marca a formação d)"~ sociedade, amplia sua funções na •

organização. fiscalização e controle do governo

Pora que isto se materialize no texto constitucional, e nece!

sárl0 datas as regras de organização do governo com os mecanismos '
~ !nstltucion.;Jis que permitam a concretização dessa nova realidade

-Aliás, ;;ste ê o sistema preconizado pelo Anteprojeto da Comi~

são de Estudos Constitucionais.

Em razão do conteúdo da presentç emenda, os artigos 171, 172,

17J e 174 do Projeto devem ser suprimidos, pois são inconpativeis

com os princípios sugeridos.

EMENDA ADITIVA
_ o artigo 165 e seus §§ do Projeto de Constitu~ção deve ter a segui.,!!

te redação-
_ suprimir os artigos 171, 172, 173 e 174 do Projeto de Constltuição"
~~.k.~.:-~:

Art. 165 - O Primeiro-tUnistro será indicado pelo Presidente da Rep.!:1

blica para aprovação pela cêware dos Deputados, após con

sulta ao partido ou partidos que formam a maioria parl&ll'e~

tar.
§ 12 _ O candidato indicado comparecera no prazo de dez o.ras , a

contar da Indrcação , para, em sessão pública, apresentar

o plano de governo

§ 22 _ No prazo de dez da as do encerramento dos debates a cseere

dos Deputados devera manifestar-se sobre a indicação, con

siderando-se aprovada se 'obtlveJ/os votos da na í or La dos 7
seus nembros

§ 32 _ Rejeitada a indicação, o Presidente da República nos dez'
dias subsequente indicará novo candIdato, que deverá com

parecer á Câmara dos Deputados nos termos do § j e , proce

dendo-se a votação nos termos do § 22

§ 42 _ Ocorrendo a segunda recusa, a cên-era dos ueoutaccs deverá
eleger, no prazo de dez dias, e por maioria dos seus me'l"'_

bras, o Primeiro Ministro Caso nenhum dos candidatos obt~

nha a maioria dos votos o Pres Ioente da República poderá'

nomear o candidato maIs votado, ou, epcs ouvido o ccnse 
lho da República; alguém de sy;] confiança, ou ainda, di~

solver a Câmara dos-:i:leputados.
JUSTIFICAÇM

EMEl'IDA lP13525-7
fl VILSON SOUZA

fl PLENARIO

1- A conceituação de princípios gerais constante do Projeto provocou,

desde logo, violenta e generalizada repulsa cõottce , pois comparada

com os textos das Constituições de 1967 e 1969, redigidas ourente o

regime militar, mostrava um Flagrante retrocesso e comparada <linda '

com as Constituições das demais países, inclusive com a do Paraguai,

o ret.rcceasc aparecia ainda maror

Ora, isto não pode pemenecer e, certamente, não era Intenção dos a.!:!.
tores daqueLe texto mantê_lo naqueles termos Não ac r edd t ano s que e~

tivessem empenhados nossa Pátria, oferecendo ao mundo uma ccns t i tur

ção Que nos colocaria ao nível das colônias e rr rcsnes e asiáticas do

antigo Império Britânico

2- Nosso estagio de progresso e as t retn ções de lutas pela Inoepen

dências nacional permitem exigir um texto, se não tão moderno quanto

o das Constituições européias, pelo menos representativo da reai rcre ,

de nacional, em que os setores retrógrados da sociedade bras i Iet ra ,

posto que, poderosos e inFluentes, ja constituem suncr í e , como demo~

traram as últimas eleições em que a bandeira de todos os candidatas

reclamava instituições modernas e de maior autonomia internacional

3- O anteprojeto da ccnu ssão AFonso Arinos, elaborado com a presença

e participação de representantes de todos os matizes ideológicos,ch~

gou a um consenso Que não deve ser desprezado

A emenda propõe a ret-omada das conceituações ali aceit-as por conse r-,

vaccres e progressistas
4_ Afora o art 300, a art 30J e seus pariigrafos t ên reoacãc pareci
da com o texto da Comissão Afonso Arinos. Preferiu-se, todavia, ã
formulação da Comissão Afonso Arinos para facilitar o consenso em

torno desses princípios que são fundamentais aos rUMOS polHicos da

soberania e do desenvolvimento econônico, isento de coloniaUsmo 'que
ainda subsiste no Terceiro Mundo e -reeccnsãvar pelos padrões de mis!

ria que existem e continuam se agravando

S- Neste quadro é oportuno recordar as conclusões da Declaração Fi 

nal da Conferência das Org,lnizações Não-Governamentais das Nações •

Unidas, realizada em Estocolmo, no Parlamento Sueco, de 15 a 17 de
maio deste ano:
"Mais de três bilhões de pessoas na mundo, mesmo após as três déca

das de desenvolvimento das Nações Unidas, não dispõem de mei as sufi

cientes para ter uma vida digna Hoje, há mais pobres no mundo do '

que há trinta anos. A distància entre pobres e ricos não diminul, a!!!,
plia-se. O fardo da dIvida externa dos ceãses em desenvolvimento tam

bém atlnge a marca do TRILH.liO DE DóLARES Este é o maJ,or sintoma do

fluxo negativo de riqueza dos pobres para os l:icos-!.nquanto isto _,

milhões morrem a cada ano de fome, desnutrição e falta de ass í s tên-e
eia médida".

Neste Quadro, o Brasil ocupa lugar, desgraçadamente, saliente. Os

constituintes de 1987 teriam imensa responsabilidade histórica se

mostrassem ignorância, ou indiferença, a est.e realidade que. oprime

a maioria absoluta do mesmo povo.
6- Por tudo isto, é necessário consignar em nossa Carta Pof Lt rca I

principias de ordem econômica que revelem nossa sens íb t í rdeoe a essa
realidade nacional e internacional e um posicionamento definido em

favor de mudanças estruturais, como contraído nas companhas eleito

rais que propiciaram a honra de estarmos aqui representando este an-
'" ,ui r> oFrido ovo

Em cOnSeqUênC1a~"1.u.t ~

- svpr íma-se ;\ãrt 303 e seus parágrafos H!, 22, JQ passando o

§ 4 2 a "capu t " do art JDJ

JUSTInCAçM

§ 22 - O exercício da atividade econômica, seja qual For o seu '
agente, está subordinado ao interesse geral, devendo realiZar_se

em consonância com os princIpios e objetivos definidos neste Tít~

lo.

§ 32 - A atividade econõnltca será realizada pela iniciativa priva

da, resguardada a ação supletiva e reguladora do Estado, ben com;

a função social da empresa
§ 4 2 - cons rce ra-se atividade econômica atípica aquela realizada'
no recesso do lar..

§ 50 _ A intervenção do Estado no domínio econômico poderá ser me
dia ta ou imediata, revestindo a forma de controle, de est Ienne , de

gestão direta, de ação supletiva e de participação no capital das
empresas.

§ 6Q - O Poder Público intervirá, sob a forma normativa, no contra

le e fiscalização da atividade privada, nos Lfrm t.es de competênc;;

fixados nesta Constituição

§ 72 - Como estimulo, o Estado incentivará aquelas atividades que

interessem ao desenvolvimento geral do Pais.
§ Bº - A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo Somente

quando comprovadamente necessária, conforme d.i re t r Izes do pfene j a-,

menta econâmico O monopólio será cr raco em lei escec re I

§ 92 - O cooperativismo e o assccrat Iví sec serão estimulados e in

centivados pelo Estado

§ 102 _ Na exploração da atividade econômica, as empresas Públicas

e as sociedades de econceu.a mista reger-selao pelas normas ap Lrcé _

veis a empresa privada, incluído a direito do trabalho e das obri
gações.

§ 11 - A empresa púbhca que explorar atividade não monopolizada

ficará sujeita ao mesmo tratamento, es s rm como ao regime t r Ibut é.,

rio, aplicado às empresas privadas que com ela competem no mercado

JUSTIFICAÇAo

EMENDA ADITIVA

- incluir no Prgjeto dej'}COnstitUição o seguinte disl1ositivo •......c
-pJ,J!" J-,dn 'JV.u-dpu"l (~o..~<Xa.<.<" .. ,,,,- ,..(,/,t"

Art. - Nos atos e contratos de qualquer natureza, a jurlsd.!.
esc brasileira é obrigatoria para a União, os Esta _
dos, O Distrito Federal, os Municípios, suas autar _

quias, fundações e e-ioresas públicas.

JUSTIFICAÇAQ

Apesar ~a atual constituição atribuir à Justiça Federal COmp!

t.êncfa para apreciar as causas em que a União, suas autarquias e
empresas públicas Foram partes, é sabido que em inúmeros contratos

e acordos internacionais entre a uof ão , suas auta1"quias e empresas'

públicas, estabej eceu-ae o foro da jurisdição internacional, eaoe-,

cialmente nos acordos e contratos com o Banco do Central Em que

pese a nulidade daqueles contratos que atentam contra a soberania'

Nacional, nenhuma declaração judicial expressamente os reconheceu

A emenda visa tornar espt Ic í ta a obrigatoriedade e irrenuncia
bllidade da jurisdição brasileira para aquelas causas. • ~ -

EMENDA MODIFICATIVA DESTINADA A REFORMULAR OS PRINCipIOS GERAIS DA
ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA.

'LCdA.. fC~w,í.hf."":VM'U ... ~

o atual sistema de arrecadação das contribuições previdenci!

rias toma como fato gerador a folha de salarios Tal situação funci~

na negativamente contra os assalariados, já que todo aumento repercH,
te inexoravelmente no volume das contribuições, desestimulando os

empregadores a aumentos voluntários ou negociais

Se a contribuição for deslocada para o faturamento, os aumen

tos salariais não terão maior repercussão no custo das contribuições

sociais, e conseqventenente trarão menos ônus para as enpresas

Oe outro lado, t r rbutencc-ee a folha de salárlOS penalizam-se

as empresas que empregam intensivamente mão de obra e beneflciam-se

as empresas que utilizam processos substitutivos de mão de obra.

Finalmente reconhece-se, excepcionalmente, a ccssibf t í oaoe de

t r Ibutarvse atraves da folha de salários para as a t i vLdades em que'

se torna extremaf'lente dIfIc1l a aferição do faturaMento, como no cas

dos profissionais liberais

EMENDA MODIFICATIVA

_ o inciso I,.:\o§ j e do artigo 335 do Projeto de Constituição deve

ter a seguinte redação

I - cent r íbuí.cãc dos empregadores, incidente sobre o faturamento,

e excepcionalmente sobre a folha de salários

A emenda visa introduzir uma limitação temporal ao exe r

creio das funções de Ministro do Supremo Tribunal. A alternância e

substituição periódicas são os instrumentos de renovação oenocr ãrí

-CB e de abertura dos orgãos de poder 'e ventllação e controle pela

sociedade Esse princípio é adotado pelas Constituições de países

democráticos como a Alemanha Federal, Itália, Espanha, Portugal e
Japão entre outros.

JUSTIFICAÇM

§ 312 - Os Ministros serão eleitos para um mandato de nove anos,
renovando-ãe a composição por terços, de três em três '
anos, vedada a reeleição No ato .da primeira nomeação se

rão fixados os mandatos de cada ~m dos indicados -

.~C •.l.,~/UW"" •• /IU.~~I"..JO' _

E/ofÉNDA ADITIVA

- acrescentar ao artigo 200, o § 3!l " com a seguinte redação:

,.,.- TCITO/""IT"'.AçIa. _

EMEl'IDA 1P13522-2
f!J VILSON SOUZA

(!l PLENARIO

r.r----------"""'""''''',',,-----------_,

r.r----------""~/#U.,"0c".;;;~' . ..,

substitua-se a redação do art. 300 do Projeto, pela seguinte.

Art JOO _ A ordem econômica fundaMenta_se na justiça social e no

desenvolvimento, devendo assegurar a todos uma existência digna.

§ Vil _ A ordenação da atividade econômica terá Como prindpios~

1 - a valorização do trabalhoj

11 - a liberdade de iniciativa;
lU _ a função social da propriedade e da empresa;

IV - a harmonia entre as categorias sociais de produçãoj

V - o pleno empregoj I

VI - a redução das desigualdades sociais e r~gionais,

VII _ a fortalecimento da empresa nacionalj

VIII _ o est1m~lo às tecnologias inovadoras e adequadas ao desen

volvimento .nacional.

EMENDA MOOIF'lCA TIVA
_ o artigo 325 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação·

Art. _ A União e os Estados reconhecem a importãncia do crédito r~

ral, -da pesquisa,da !,!ssistênc!a técnica agropecuátl8 e da

seguro agrícola, como formas de assegurar o bem estar da

população e o desenvolvimento social e econômico do PaIs.Os

órgãos da União dirigentes da sua execução serão integrados
.por um representante d·a C-onfederaçã-o Nacional dos Trabalha_

dores na Agricultura e -um representante dos empresários '

agrIcolas.

fHf~f#u..,'lC.·i,_---- ---_,

El-tENOA AOITlVA

_ acre$cente ..se ao inciso I, do artigo 175 do Projeto de Constitu.!.

çll:o 8 expressllo "Ou em decorrência de moção de censura aprovada'

peI. Cnmara dos Deputados".
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EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇAD
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JUSTIFICATIVA

___ lU'~""''''IC.~b, ~

EI4ENDA ADITIVA

A regra atual é que as questões decididas na Justiça do
Traba-lho e na- Justiça EleItoral pocerac. subir ate o Supremo Tdb,!!

nal Federal, na hipótese justamente de tese contraria à Constitu.!

ção
ConsIderando-se o- Supremo Tribunal Federal como uma veI.

dadeira Corte ccns t Ituc rcnat , não é despropósito que se mantenha
o art 143, da atual Constituição, de tal sorte que nas oec Isues.'
do mesmo caiba recurso para o Supremo Federal Justamente en hiPÉ.

tese contrária à ccnat í tufçãc ,

JUSTIFICATIVA

r.... Ou.,",••~u--.----------,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 218 o

§ ljg _ nas decisões do tribunal Superior do Trabalho s.Q.

mente caberá recurso para o Supremo r r rbunat r edcr-at quando co.!!

bariarem es-ta Constituição.

No sistema ccns t r tuc Icna.l vigente, as decisões em mat!.

ria trabalhista e eleitoral são Ir-reccr-r Ive í s , salvo a exceção de
mat é r.ra penal De fato, se permitida fosse a .subida de todos os
processos para a dec i eão flnal do eqre q i o Supremo t r rbuna l fed!.
rat , ter!amos, na verdade, uma quarta instância julgadortl O pri!!

crotc , contudo, é salutar, vas to que, em se tratando de meteria

cone t r tuc ronat , o Supremo t r rbunat age como Corte Constitucional,

7.elanrlo pela unlrlarle do direito patrlo.

Acrescente-se ao artigo 225 o seguinte

§ 22 _ São irrecorr!veis as decisões do Tnbunal Sup!.

rior Ele.ltoral, salvo as que contrariam esta cons t i turçãc e as

denegalórias de habeas-corpus, das qua a s caberá r ecucso para

Supremo j r.ibuna I Federal.

EMENDA lP13532-0
t: Consti tuin'te José IgnacJ.o Ferreira

t:J Pienário

EMENDA lP13531-1

['J Constituinte José ignác,o rerreira

F

pr-;;;8ii.iG:J

fl!i!êíâJ!iJ

D Projeto defere ao Congresso Nacional e a suas Casas. diver

sas competência decisórias e efertves , cuja formalização jurídica
depende de atos do Presidente da República Como forma de evitar '
eventuais e possive-ls descumprimentos daquelas decisões ou mesmo '
omissão pelo Chege de Estado. é- de todo conveniente submetê-lo ao

poder da Constituição, tipificand~ tais condutas cano crimes de re~
ponsabilidade

- acrescentar ao inciso VII do artigo 159 do Projeto de Constituição

a expressão "e do ücnçresso Nacional ou de qualquer de suas Casas,

nas matérias de sua competência especIfica".

Nenhuma nação prosperou vendendo minérios~.
Chegou o momento oe despertarmos e de nossos governos tomarem vergE.
nba , dando fim a esta impâtriótica pilhagem de nossas riquezas nat.!:!,

rais A história nos condenaria I como tem condenado os legisladores

que se somaram aos países imperiais para manter o colonialismo a

que temos estado submetidos.
Prec.í s amos resgatar a dívida para com Alberto Torres, Arthur Berna,!:

des , Gabrietl Passos, Agamenon Magalhães. Jesus Soares Pereira, Get.Q
lia vargas os generais Estillac..Leal, Horta aerõcsa , Henrique Lott
Durval e Fel1cissimo Cardoso. o Brigadeiro Francisco Teixeira e ta!!

tos outros que se encontram no Panteão de nossa HIstória, por terem
lutado pela emancipação econômica de nossa Pátria e por disposições

legais como estas
4- Os §§ 32 e 69 destinam-se a compensar os que são prejudicadas p!.

la utilização das quedas de agua e formação de Teprp~~<;" E' Jwl a

abertura das crateras e poluição ecológica, nas terras onde se re,!

liza o aproveitamento mineral
5- O artigo para as Disposições F'lnais e Transitarias visa a tornar

imperativa a di spos í çêo constitucional e a recuperação do subsolo,

não um simples desejo. retórico e sentimental dos constituintes.

.~tMÍfIlOI<~"""oJ'UIC~W.. ,Jo

EMENDA lP13528-1

['J VILSON SOUZA
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EMENDA lP13529-O

e DEPUTADO JOs< ELIAS ''''''0

Disposições Gerais e Transitarias

Art. 308 _ As jazidas, eunas e demais recursos minerais, bem como

os potenciais de energia hidrau1!ca, constituem propri.!:.
da de distinta da propriedade do solo, sendo, nesta caso

o subsolo propriedade da União
§ 12 _ A exploração e o aproveitamento das je a ícas de m!.nas e

dos potenciaís de energia hidráulica dependem de autor!
zação ou concessão federal, ou estadual no caso de dele

gação concedida em lei,
§ 2º _ A concessão ou autorização de que trata o parágrafo pr.!:.

cedente somente sera dada a brasileiros ou a sociedades

constitufdas com capItal integralmente nacional.
§ ;32 _ ~ assegurado aos Estados e f~unicfpios onde ocorrer expl~

• ração de jazidas ou de energia eletrica uma compensação
e ao proprietário do solo a participação nos resultados
da lavra .Quanto às jazidas e minas cuja exploração con.!

tltuir monopólio da União. a lei regulará a forma de in

denização
§ 42 _ A participação do proprietário do solo de que trata

parágrafo anterior será igual ao dizimo do iJ}lpos'to sobre

minerais.
li 52 _ ~ assegurado aos Estados e Municípios, onde houver apro

veitamento de minerios, energia tu crõurJca ou tcrerrca ,
de qualquer potência, a participação em seus resultados

's 6~ - A partlcipaçào dos Estados e Municípios de que trata o
parágrafo enter ror , ces t Ine r-ee-,e a compor as perdas e
danos ee qualquer natureza, ocorr-Idas na instalação

no curso de fundionamento; estes pagos mediante taxa
mensal compensat6ria fixada pela Câmara de Vereadores
e que poderá ser reduzida pela autoridade judiciaria IE
cal. em caso de valores excessivos As perdas e danos
de instalação paqar c se cão de uma só voz

JUSTlFlCAÇll.D

EMENDA SUBSTITUTIVA

_ O artigo- 308 do Projeto de Constituição acrescidos dos § § deve

ter a sequmte redação.
_ D arti'go 494 (disposições transitórias) deve ter a redação abaixo.

Com a introdução da moção de censura individual e plural

sugerida em emenda distinta, o dispositivo deve ser alterado para

prever estas hipóteses

rrr------ ••I••• '~'c.wl,.I~'"u' •• WIU.~' ""'"

.l.!stificativa _

.lJstificat!va

- Mantido o- parágrafo único.

-u"~/'u''''IC.,l~ _

EMEtlOA SUBSTITUTIVA -l
O art. 228 passa a vigorar com a seguinte redação r

Jul I"Art. 228 - A Justiça l!ilHar compete processar e
gar os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas.

JUSTIFICATIVA

Art 23U - Cabe uos órgãos e pessoas. lndicadas nas
Constituições Estaduais arguir perante Do Tribunal de Justiça.
para fins inter:vent!vos ou não, a lncanstitucionalidade de
leis ou atoS' normativos estad~3is ou municipais contrarios
ConstItuiçdo do Estado e a intonstitucionalldad~ de leis
atos normativos municipais contrários a esta Constituição.

~ ..... E':Efr;°têl3;~~\a, ~ ri, L<-.. ...~ Do. ~~~~
p"l.,J;lUI~~"'Uo.~ ,"••h';'d P.o.t"• ..lao ~cr.o~

!flsua se. aFIes e al't--.-22~r-dlspos1tivo_co:n- a-seguln
~. . -

i:ntendemos que a deflnição dos crimes militares- não d~

ve, mas, estar na alçada do legislador ordinário.
E teeer-ãr f c , como nos tem mostrado a recente- experIt:!!

era hIstórica de nossa Sociedade política, de rxar que o conceito
de crime militar seja modificavel ao sabor das- pressões a que fr!.

quentemcnte está subordinado o legislador- comum em perIcdcs ano,!:
mais, especialmente naqueles em que há o- predomínio 'da- força mil.!.
tar no- jogo político nacional.

EspecIficamente, a definh;ão desse cr rwe na ConstituI

çêc afastará, sem oôvrda a assimilação que a eles rrequentet-er-te

se faz dos comportamento-s 1I.dos como atentatórios a segurança n~

cional

JUSTH·ICATIVA

a art. 233, lU do Projeto delineia mecanismos de
controle pau a defesa da Constitulçào Estadual, cuidando tam
bém da inconstItucionalldade da lei ou ato municipal perant;

rMl":=J
(fi3J'~Jã1]

E reulto inportante que o Estado assista e dê condições ao menor
carente de se manter. atravéz de atividades profissionais Oes
te forma, o que se plete!a com a presente reforllrJlação é asse _

gurar-se às entidades q..!e prestam tais serviços em caráter fi _

lantrôpico condiçães para, seu funcionamento.
Outrossim, beneficiando_se- tais entidades estaríamos dando um.

in'portante passo,na prevenção da crimina1!dacle infanto_juvenil,

una vez que elas- existem Em função de proporcionar melhores con
diçBes de vida ao t:enet carente. -

xxv - proibição das- atividades de intermedIação remunerada da mão de

obra permanente. temporária ou sazonal. ainda que m..<>diante lc
cação;- exceção feita às entidades de. natureza filantrópica ,
que tenham por abjetlvo a profissionalização elou encamlnhame,
to de menores-co;r.provada:nentecarentes. -

Torna-se itioportante democratizar I como assim é preposto no Inciso ns I

ao Artigo anterror (372), o acesso à educação a todo indivíduo,
quaisquer formas de díscrmíneçêc.
Dessa forma. valemo-nos de tal pressuposto para justifIcar a inserção
de tal Inciso no texto constitucional, U'llB vez que tal deficiêncIa não
ccmrorete a capacidade intelectual do portador da Sfndrome de ücen a

ponto de ele ser excluído das classes reg.JlaIes~ Ao contrái'io, os esp!.
l:ialistas concordam que a sua convivência cem os demais alunos é ponto
1lrportante para o seu pleno desenvolvIr-.ento físico e mental.

Modifique-se a redação, do Inciso ne XXN do artigo 13, Capítulo U,
dos Direitos Sociais'

V- Aos portadores da Síndrorne de Oown (MongolIsmo) será assegurado o li

vre acesso às classes regulares, sendo mantida a escolaridade normal

c~atfvel CM sua capacidade intelectual.

Inclua-se ao Artigo J7:J, após o Inciso nSl IV,. ° Inciso n2 V, reocteraooc-se,
conscquentemente, os incisos poeterrcresr

~._ID ~

EMENDA lP13530-:J
f'l IIRJTmJ JOSõ ELIAS """AO

rrr----------TUT~J.W'1f"C~;:~, ....:... _

1 - Em relação ao artigo desta prcpcs ãçõo , trata-se de conceito
pacífico e consagrado nas Constituições, e per t rr de 1934.

2- Em ref eção ao § l0. acruscentcu-se , 00 texto tradicional, a

permissão do legJslador In'dln~rio vir a delegar aos Estados comp.!:.

têncfa para autorizar ou conceder a exploração de jazidas e poten

cias hfdreLé t r I cas , Num pais de dimensões continentais, não deve-:
ser criado obstáculo ao desenvohImento econômico senão na medida
do indispensavel Sempre que for demonstrada a ccnvemêne í a de des

centrat Iaer , seja por nct Ivc de distg"cia, seja em r azãc de certo;
minerais de reduzirjf.'i6r>tJt}f!rIcO. a leI poderá delegar o encargo '
de autorizar ou cd'ncéder. Como se trata de delegação. c-e vez com
provada, na prática" a Inccnvenr êoc í e , o Congresso Nacional 00 de '
revcqer a medida. r
3"- Em relação ao § 2~, a proposição visa apenas a desfazer a ambi_
guldade existente nas ConstituIções. a partir de 1946, que conce
deu "a evp Ioração e o aproveitamento exclusivamente a brasileiros

e a sociedades organizadas no Pais" Prevaleceu a Iotercretaçse fa

vorável ao capital estangeiro, acolhida no Supremo Tribunal Fede:
ral em que se sufragou uma incoerência a um absurdo.
Se a concessão era outorg:5vel apenas a brasIleir:os, lógica"lente

as sociedades teriam de ser as constituidas por brasileiros O

STF.. entretanto, aceitou a petição das multinacionaIs O es t r an.,
geiro sozinho não pode explorar o subsolo" mas se vLe r a pretender

fazê_lo em acc teeace organizada no BrDsil, ainda que seja apenas

com sua mulher, ja se tornará rgual a brasileiros Para que, nesse
caso. a referência a exclus.ivamente brasileiros?
Fruto desse entendimento. a maior parte do subsolo nacIonal esta
controlada por empresas estrangeiras, em geral especfallzDd;:ls no

ramo, e que. tendo minas em exploraçãa em outros palc;ec;. trõ1tam de
illlpedIr o aproveitamento das aqui existentes Em 1'181., o ("(111 uma

total de minérIos pelo Brasil atingiu a US$ 12.3 bIlhi"lC'>. Importa_
mos 85,9% desse montante (O Globo de OJ.02 8-5). ~ dúvida, o cúmulo

da Insensatez, especialmente quando temos tecnologIa e. os recursos

acumulados, entre outras na Companhia Vale der Rio Doce, a qual ap.!.
nas necessita ser administrada mais democráticamente, para que, I

flscalfzada. revele naior eflciência e probidade. .
Há inúmeros argumentos para a nacionalização das minàs. expostos em
vasa literâtura Há um carte mundial que comanda a mineração 00 Te!,

ceiro Mundo e reduz, a seu talante, os valores Uma vez colocado o

minério nos navios, em alto mar, a preço é modificada e entre nos
pa!ses industrializados. nas siderúrgicas e demaIs empresas de ben!.
flciamento. por um valor mais alto, de modo a sonegar Impostos nos
palses de origem e nos destinatários necessitamos acabar com essa

intermediação parasitária e. suja

JU5TIF'ItAÇ1\O

Art. 494 - As empresas de capitãl estrangeiro. proprietarias de im.ª
veis que ccntennaa quedas de água e jazidas. com cu sem
aproveitamento e exoí craçüo , devem, no prazo improrrogá

vel de um ano, acapt nr-cse ês disposições deta Constitui
çllo e transferir o ativo a brasileiros, acionistas ou não
daquelas empresas I trsns formando I se lhes convier, seus

haveres em direi to credi t6r10 pessoal a ser reembolsado
dentro dos saldos líquidos do eenrcencfmentc ,
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EI~ENDA êDITIVA

EMENDA ADITIVA

- Incluir, após o art 300, d01S novos di~

positivos, con a sequmte redação, renueeranoo-se os demais:

Art 301 - A prcpr redaoe , inclusive dos
bens de prccuçac será públlca, sacia! ou puva':la.

§ la - A propriedade públlca será cons!,!

'tuída dos bens e urudaoes de produção cujos titulares são entld~

des públlcas

§ 29 - A propriedade socaat será constltuj,
da dos bens e unidades eccoômí.cas , cujos tl tut ares são as cOMun.!

elades soe Ia r a que, na forma da Le r , detenhan sua posse útil e !Je~

tão.

Os bens de pr n-e Lra neces s idade e os med!.

camentos devem ser acess Ivers a toda a pnpu l aç ãc , CO'1l0 programa de

re Ievante valor social

-fnsf ra-ae , após o § 12 do art. 303 (ceou

merado como parágrafo único do art. 303), novo artlgo 304, remme
rance-se os sucessivos: -

i\rt 304 - A atividade empresarial ,exerc.:!:.

da supletivamente pelo Estado,

ocorrerá na hipõtese de 1nsufi

ciência da iniciativa prÍ'lad;

e tera por Fim pronover a ec.Q.
nomla do país e alcançar objet!

Vos de de$envol v iT'lento, segura!!

ça, Justiça SOClal conforme d.!
retuzes do planejamento econ-ª.
mico soc.l.al

-Renumerar os §§ 29, 39 e 49 do art 302
como §§ 19,29 e }2 do novo 8rt }04

§ se - f\ prccrieccce privada será const.!.
tuída de bens e vrudades econênucas cujos tltulares são pessoas.

Art 302- A ccns t í turçãc garante a lnst.!.

tufçãc de prcpr redade privada A lei determinara os neios de

aquiarção , gozo e Laeu tes como hm de 'assegurar-lhe a função s.Q.

c Ia I e de' torná-la acessível a todos

dUSTIFICACnO

Trata-se ele metér ra de peculiar rnte resec

e reievânc ra específica, contida no bojo de proposta de na i or â,!!!

pll.tude que já tivemos o ensejo ele rcreat i zar ao exame da Asse,!!!
bLé Ia Nacional ccns ta tumte , da Qual destacamos o. dJ.spositlvo

em tela para ccnst.Lturr proposição aurêncna

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13543-5
r=----c;;t-;;;;-;.;t;Jos-t~~NÃC!o-,:ER;;-EW-----) p--';';~'O

[ll----- - "'"··PL·E;:,A~;·Ô..•..-··---· ----~ I-f/,,-;".F--;:;!J

fiI·-- - ----

['J-;:;~'~':J

tlfi;":;g

PLI:U1\RIO

PLI:N!i.RIO
tJr-----,,····....·..·..,··..··..·..-------,

EMENDA lP13540·1
t: consta cuanee JOSe J:Gr.jiC;~o~ERREIRlI

As entn.dades Cl.V r.s , sem fins lucrativos - qt.e ina

generalidade dos casos, atuan em regin-.e de filantropl.a a, ainda, as

-eseccieções cccpecactvi.sces , em partl.cular as âe COUSU!:O, SI:RVIÇOS ,

lISSlsTtNCIA Nf.VICA, DE TR1l13JlLl'O, ESCOLl'RE5 a cu cz-ae , cons ta cuce-vse er

modalidades e formas de organizaç5.o comuni tárl.a, merecedoras de eape-'

ci!!l ccnsí.decaçâc dos Constl tuintcs, com reflc~o nos Podere~ Públlcos

pp. da tos ,

§ 49 ~ A cont r iburcão oe custeio de opras Otl

sarv i çcs resultantes do uso do solo urbano é e, igível dos' pr.9.

pr í e t âr ros ou possuidcres a qualquer título de Ieôvers benefic~

dos e será gtaduada em função dos respectivos custos.
k § 59.! Le r c~ornplementar definirá as obras

e os servtços resultantes do uso do solo urbenoç es tabe l ecera

cmtérí.cs de a rer ação dos respec t rvcs custos e dos Lmu t es má.>:.!

mos ele sua correspondente contribuição .

JUSTIFICATIVA

A mope rêncIa da cont r iburçãc de melhoria

deve-ae prmcxpare-errte a ct rcuns tânc ra de que é neces sé r ...o. cntes ,

executar a obra, para que pcs ter rcrnente o Poder pvb Lrco possa cQ

br ar o tnbuta,en funçJo da despesa reaLrz aoa , o que torna !i'i:l!at!.

cõver , sobretudo ao poder público muni c.rpa l , r ea.l azar obras ess~..Q

c LaLs como as de água, esqo t.oças rat tuncnt.o , etc

Ademais, não e a valor lZ-aÇ~O do Lnbve I que

deve ser tonado como parâmetro para o poder n-posLt avo , porquanto

a cont r íbuaçêo acaba sendo a úruca forma de custear obras ou serv.!.
ços essenc i a rs , que .no entantõ;iião conseguem ser executados às

custas. de ampcs t.cs Por lSS0, pelas modernas tendências do d r r-aI

to tubutário, a ccntrrburção ca aetbcr ra vem sendo Modificada no;
ordenamentos estrangeiros, de acordo com o suqe r rtíc na proposta

fI-----"..·~,..·"..·,...........-----,

.Justiflcntiva.

EHI::NDA ADITIVA

Acrescente-se ao item 111 dQ art. 259-, do capitu

lo I ( Do Sistcm;:t 1'ribuL5rio Nacional), do Titulo VII, p~ra. ccn t.cnp Laz

o aspecto "~ eonem.s" das eseccacçêea cooperativas, nova a Lfne é ,

come letra "EU, nestes termos :

- " ------

Ocorrendo que n5.o se crcecçem a tais ent.a.dades i,!!
ccntivos financeJ.ros pp. ditos, é Justo que se lhes concedam trata 

mento tributárl.o dl.ferenciado - o que hoj e não se faz, havendo ü io

crõêncã.a de alguns tributos sobre aquelas atl.vidades, tlpical':lElnte de

conteúdo ,:;ocial c que não perseguem resultados lucrativos.

A lei compleJI'entar defJ.nira e de.liml.tará, aSSl.m, o
tratamento especial a ser concedido e as condl.ções do benefício fi~

cal, • em cada caso.

"c) tratamento tributário a ser co-iceõ.í.dc às cntiC!üC:cs ci-

vis sem fJ.ns lucratl.VOS e ao ato cccperctavc pp. ea ec ,"

Ir;~~~'~

I~ã-;':;-;:"-;J

EMENDA ADITIVA

liJ--~l~-~'·"·_/eo""'''~'"".cO"''''o---- - --- ---I

EIIENOA HODIF"ICATIVA

JUSTIFICATIVA

Ao manter a coope tênc ra implIclta no art. 142, § 22 ,

da vigente conat i tu lçãc , é nosso objetivo cLar amerrt e exc.t rc i 

tar QUe. continua na Justlça ürd Lné r i a toda a demanda Que diga

respeito a acidentes de trabalho

III ~ representar para a declarnção de constltucio
nal1dade ou lnconstl tucionalldaele de lei ou ato normatlvo f~

deral. bem como p<ha n declaração ela incof1!>tltuciona!!daue

por omissdo, nos termos desta Constlt-uJ.ção

,
JUSTIFICATIVA

• Acrescente-se ao ar t 229, tfl>..Y"\ J><v.d~ a..};M,~~
~~4<l.,~_J'U...... cJ,:......:&.t'l~ ~

§ llll _ Os litígios relativos a ac s centes do trabalho

são da ccnpc tênc í a da aus t rça ordtne r ra dos Estados, no Olstr.,!.

to Federal e dos rer r í tõr rcs , salvo exceções es t ebefec ídes na

Lei Orgânica da uaqí.s t reture Nacional

a Constituição Federal Não esr-Larece , porem, Qual se r i a o ir.!
bunal competente, nem a quem rrca r i a e t r ibuí da a Leq í t maçãc I

concorrente para a ação di re ta , una vez que a do urru s ter í c P~

bllco não é exc'Ius rve ,
Na formula ora proposta, a na t é r i a será tratada nas

Constituições ês taduai s , em observância ao pr Inc Ip rc f'ede r a t r-.

Dê-se ao inciso III do -art. 2}2 a segulnte redação

---oe~l~~::~~:'~~:'~'~::A:~:-,o~~~o~~~-~:,:_:o -1
como padigrafo Iini co do art. 33.

JUSTlFICATIVJ\

A Emenda vr sa s melhor s r s tene t t aaçâc de toda a I
natêr ta at rnente ao Habeas corpus ••

EMENDA lP13535-4
I: ccns t í tumteJosé j qnac Io Ferreira

fil PlenárIo

EMENDA lP13537·1
•••~-------~ B-p,','O"B"'-=-'

(!J Constituin,te José Ignácio Ferreira J C _J

1\ previsão da declaraç~o da inconstitucll~nalJ.dade
por omissão deve corresponder a atribuJ.ção da representação

ao Proc\Jrador Geral da Repúbllca.

EHENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 264, Seção 11 {"Das Lir1'J.ta

ções do Poder de Tributar"), do SISTEI1A TRIEUT1RIO NACIO.UL, o lter

de nQ VI, com esLe texto'

JUSTIFJcr.TIVA

Alem de melhor ordenar a matena, .. flropos

ta visa a restnngir õl at1vidade empresari<ll do Estado a tl1Póte5~
expressamente previstas.

EMENDA lP13538-9
ID Const".a.....uinte Jusé 19ná;:o~~rrei-;;----

r.1-------------.-,U,o/'~t""CA~"" _

"VI - estabelecer privilégios tr~butãrios pessoais gara

qua.isquer funcionárl.os e serv~ê!ores públl.cos, Cl

vis ou militares, ou membros dos Poceres do Estado."

Justl.ficativa.

EMENDA lP13545-1
li] ConstltuInte ;05;; Ignac;';:'Forreua tc;':;;'~ J

[fI.3;'0t?]

257.

EMENOIl ADITlYJl

JntroduZfl-se no artigo 2}l un inciso, 'lumerandcro c.Q.

mo IV, renumerando-se os seguIntes.

IV - O ~llllistédo Públ.LCO do Trabalho.

JUSTIFICATIVA

Ao acolher Emenda de adequaçi.lo. que desdobrou o lnc.!.

so V do rnteproJcto de Constltull;ão em d01S (atua!s

IV e V), f Dl inadvertidamente suprimJ.do o inC1so IV do referi

do AnteprojC'to, que deve ser restaurado Até porque o art

2}2. I, refere-se expressal'lentc ao tUnisterio Publico do Tr~

balho, cujos membros estão mencionados no art 214, § Onico ,

alínea "c" e no art. 453

EMENDA IP13539-7
l::J Constltu'nte JOSE IGNAC;~~~R-;;;;-R-A------~ [TI;~~~"~:J

~----- ~·;~~;;A~~~/·~·COM"'A"-_--_---- ---) Çl7a-;"?flUJ

EMENDA MODIFICATIVA J
- Dê-se nova redação ao JfOciso I Il do art

- UI - contribuição de dusteio de obras

OU serviços resultantes do uso do solo urbar'lo~

- Dê_se nova redação ao § 4º de lBe_st:J :1
do art. 257. l'lediante os §§ 42 e 51:! Que seguem,'\1.~~ o...r....l1i5'L I

O acrésciJllo deste dispositivo no art. 264 exclc1,
de W1la v ez por todas, a pOssl.bill.dade de não 1ncJ.dêncl.as ou exclE

sões trl.butárlas, seJa para funcJ.onários/servl.dores públicos Fi? d1:,

tos, civis Q rnl.litares, seJa para Il'cmlros de qualquer 4.os POt!eres

do Estado - aqu~, então, a brangando as Forças ]\rmadas, sob-;e CUJos -_

l.ntegrantes o ProJeto silencia no tocante ã tributação, prcvl.sta ,

entretanto, para os Magistrados e os Congressistas (~tccm I-u.s" do

arL 190 {"Vas Garantias dos Juízes"} (e art. 113 -"Dos Deput~dos

e Senadores" l.

A inserção do preceito, geral, ora proposta, tOE

na def!nit1.va a incidência da .l.rnpostos nos provantos/salclr.l.os/suk

sídios/soldos etc. e afasta qual.squer privilégios trJ.butárJ.os, de

mocratizando o pnncípJ.o da "cõal.a""l.Lt'1iç~b de todos os' cadarJnos p<lrn
as receitas públicas.

EMENDA lP13542·7
~Lt""t;;lnt.;JÕS~-~A~;·~-;-~~~;;;;;·-----~Ir'··....,
fil----- --- ''''~-,:'~;;À~;'~~''''''''------ -- - --I 1:7...7; ~ ;,-']

r

- - -.------"....,"".....,..-------
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se aJ art 265 um § 32, com a
seguJ.nte redação

§ 39 - Os bens de consumo. báslCO ou de pr 1

meira necessldade e os med1camentos serão lsentos de lmpostos sE:

bre lmportaçdo, produção, cl.rculaçd:o ou consumo ,na forma da lei".

_____________ 'h'O"t,lST"'U~.O ,

EIlENDA f\OITIVA
NO artl.go 310 incluir o parágrafo: "O monopoho descnto no caput

inclu1 os rlSCOS e resul todos decorrentes das ahvldades a11 ltcncio~

das, fJ.Cimdo vedado .à União ceder ou conceder Qualquer llpo cc pílr

tic1paç50~ eM espécie ou em valor, em jazJ.das de petróleo ou cJ;
gás naLural, seja a que pretexto for".

JUSTlFICATlVA

Os contratos de risco são llegals ~ lnconstltuciomas POl.S

ferem a lC1 2.0011, de 03.10 5j, resultado da Cüf"pünhil popular /10

Petróleo é J~osso" e o artigo 169 da atual Conslltul.çdo, conforme

~teslam viÍr10s junstas COrlO Pontes de rllranda, Afonso Arinos, C!!

zébJ.o Rocha, dentre outros

Esses contratos não trom"eram quaisquer benefíClOS ao P<llS

nos seus doze anos de cX.l.stêncla, com in'Jesll.lIIcnlos lnslgnlfic<l!!
tes, sem qualquer conLnbu1ção tecnológlca

~ k __'[.,o/"""'fCAÇA~. ~ ••_

Emenda Modificativa

Dê nova redação ao artigo JlO,Il do ProJeto, manbdos

os demals.

I\rt. 310



Assembléia Nacional Constituinte e 1413

cons t Ltu mte Jose j qnac i o r er re rr a

ar'

p-,;~;~~""~

1,j'.T;"B-~-:;;-;-J

II!-;;,~'~'----:J

1,j1i7"~i>;1

EHENDA ADITIVA

Acrescentem_se doIs parãgra Fos ao

EMENDA t-lODrFICATlVA

cons t r tuinte José Ign~~:".;-;;;;;~--------I

Plenário

310

EHENDA ADITIVA

fl PlenárIo
• .....I.u.""••ç••

EMENDA lP1355G-7

t:

EMENDA lP13557-5
r==co-;;;tlt~I~'e-jõsEIG;;Aêi'õFERR,'iRÃ-------] p-;;;:~'~'"' -J
1:---------- - - .........;;:~~~~~~ .."..---- -- -~ [-1/3- -;-E'~?T I

-------l•• I.I.u.""e.ç.o ~•._----_

A matéria objeto da presente sugesUlo, em torno

da temática dos recursos minerals, quanlo a seu domínlo

~xploração, destlna':se ao amplo debate no âmb~ to da Assem

bléia Nacional Constituinte.
A proposta em apreço nasceu no Melo socl;)l e de

suas organIzações representativas, tendo passado na aprecI.!!.

ção da ComlSS~o Afonso ArInos. refletindo um dos múltIplos
e relevantes aspectos da momentosa questão, na busca da m~

lhor disciplina normativa que consulte os superiores Inte 

resses naciona~s

Entendemos de tudo apropriado subscrevê-la, dado

o superior ~nteresse que incorpora.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 309 o presente paragrafo

únIco: A leI estabelecerá os procedimentos relativos a pr01

pecção, pesqulsa e aproveItamento da água subterr~nea, be:l~

como.as normas de flscalIzação destas ativIdades

II - cc í s terços escolhidos pelo Congresso NaclE.

na1, com mandato de quatro anos, não r encvave Lsenoc

Dê-se nova redação ao paragrafo únIco do ar t 308,

Parágrafo lJOlCO - ~ão dependerá de f»Jtorlzação 04

concessão o apj-cvea tament c do potencial de energIa renovável
de capacidade redunda e, em qualquer caso, a cep t ação de

ene r qa a solar, eõt ra e outras oe r iru.das em Le r

JUSTIrICflTIVA

A proposta abre exceção tambem à captação de ener.

gia solar e eó1J.a, técní.ca que so podera ser adequadamente'

desenvolvida, em regime de 1J.berdade, permitindo à lei a!!!

pliar o rol

Tendo em vista que a escolha de Nrn.í s t r cs do Tr.!,

bunal de Contas, relativamente a dois terços, ha Que merecer r~

solução do congresso NacIonal, configura-se ét rca e jurIdrca a

Idéia de propiciar a cada legislatura o direito de mdrcaçao

Nud r f'Lque-cae o Inc i so 11, do artIgo 145, o qual t~

rá a seçumte redação:

Art. 145 •

EMENDA t.fDDIFICATIVA

JUSTIFICAcno

nc~adas CO\l as contr,bulções prevr s t as no clta'do 5 2" do illtlgO 52. c, tanbi:IlI, no a!,

.tl90 30G, § 2°,
lns t r tur r uur s una contnbulçõfJ que meida sobre <15 at.!.

vrdedcs dt, cxplonlç::io dos recursos naturnr s , Slgnl ril:a' il\olllCnt<lr a jii clcvade ccrua

trlbutáflü que mcurc sobre o prcduecr , no mercado '

EMENDA lP13555-9
[IJ Const1tulllte Jose 19I1ãc:~1·~rell·ella J [Il-;·r~;;·:-l

I~p-;:-~-~- .......""",...",",,....... ---------. -I 1,]/3;-:' 7.'"~ 1

liI

EMENDA lP13554-1
lI! cons t í tuí.nt.e José tqnéc i c r erreI ra

l;]--';~~~---l

l,j &-;";-;:;-:;1

p-;i,~~'--J

fl ;:J-;":.7PlJr~l"""'.I .... '••• OI.u.e... ,.$•• ~

EMENDA ADITIVA

COtlSTITUllHE JOSE IGllÁCIO FERREIRA

EMENDA lP13552-4

liJ Plena no

~=====:====--==~

EMENDA lP13550-B
t: cons t Ltumte José Ignácio rerrei ra

JUSTIrICAçno

§ 4º - A União apn Lar a a crqaru aaçac de ccosõrc ros

bancarlos e de companhias de r Inanc Lament.os pr ivacos , b'em cf!.

(110 de companhIas de ccmérc ro , para rncent rvar neçôc ros bras r

Ie r r-os no exter ror-, notadamente no quo tange DO flnanclament~
à exportação

r;,----------- '..t.Nusmt•• ~ ••

des de nosso povo e os wperetrvcs do desenvctvirento e, sobretudo. da just rca 50

cre'l ,

E~IENDA ADITIVA

A sugestão em tela f tqurcu , P01S". em um ou outro texto ou nos

estudos que nos chegaram às mãos para eprecracâo desconercmssece , e que, com ames

mo carãter e Fmel rdade , endereçamos ã drscassâc pelos ênnnentes Colegas -

Acre'$cc.nte-sc ao art,go 306 o lj 3° seguinte

S H - A exploração artesanal de J<lzlóas ,

por garlRlpelrOs, disporá de áreas demarcadl!S pelo Poder PúbliCO, de
prefercnc.a entregues a cooperativas criadas pelos próprIOS garImpei

ros, estabeleCIdo o monopólIO da Unliio de compra dos produtos extraf

~ dos do subsolo -

JUSTI FI CATIVA

Acrescen~e-se ao art 304 o § {jQ -

Um dos estrangulamentos maIores do cone r c ro ea t e

rior braslleiro é a falta de um tom agressIvo que se respald;

justamente nCl presença do fJ.nanclamento fác11 e oportuno para

a cobertura dos negócIos brasileiros de exportação
Se o governo, através de mecanIsmos legaIs, vier

a apoiar a InIciativa de grupos pioneJ.ros. poIs que países cc:

mo o Canadá e os Estados Unldos da Arnénca mantera bancos ofl

clals de 'credlto, excluslvamente para cobertura de negÓCIOS de

exportação

EMENDA ADiTIVA

A atenção da Assembll"ia Nacional cons t í tu mte deve cE-

tar voltada para o exame dos maIs diferentes e cruc i a í s aspec

tos da v í da nacional, dentro do postulado de desenvolvimento e

justiça social
vivenos a hora msto r rca para a qual convergiram es f0l.

ças populares e as asp i raçêes da alma hras rj e rr a , na defll"lção

do novo modelo para o Estado e a Nação, à altura dos de se r i os

do presente e das esperanças no futuro,
Entendemos rmpcrat rvc levar ao amplo debate do Asscmblf.

la as adé ras , propostas e contribuições com as qua r s nos ide!!.

t j r rceeos no exe r c Ic ru do mandato representatIvo São provroêg
elas de largo alcance e e re Ltos enn t rpt Icacor es , nas rnar s vQ

riados campos, seja na orden jurídIca, polItica, soe ..a L, ec,!;!.

nõenca , cultural, e tantas outras esferas de rnte resse geral.
Este o escopo da presente mf c rat rve , ence reçaca ao de1

cor tino e qrundc aa dos que cumprem o ext r ao rdmé i rc papel CO!!

fiado aos atua i s ecnqress i s t es

915
ncrescent e-ee ao art +e3I um
§ 32 _ ~ dever de toda pessoa natural ou jurídIca zelar

pela conservação do oat r ieôní c eccj õqrcc e prevenir ou ab s t e r-.

se da contamnação e des t ruaçao dos ccoss i s teuas

JUST!F'ICACJíQ

EMENDA 1P13551-G
t: Cons'Huln'e Jose I~-;;ác';'~'r;;;;-e~------I r pi;~'~'" -I
[õJ -;l.;;;;;'-i~-- .--- ......""..,,",.,,",,",....... -- ----- -- -) IJ7;;-;~-?;1

ASSim como apres'Cnta~lOS emenda favorecendo

o pescador artesanal, desej.wlo5, talllbém, segUindo varIados sctort.s da

SOCIedade e das diversas correntes partldiifl<lS com assento no Congrcs

so NaCional, prest,g'ar a sofrida classe dos tr~balhadores em gaflmp~
, determ.nilndo a demarcação de áreas pilról til1 i1t'Vldilde (observados os

dema,s preceitos constItucionaIs de defesa do meiO amb,ente) ass,m co

mo determinando que a União seja a única conpradora dos produtôs e~
traídos, eVI tando o contrabando e o descnmlnho, como, atualmente, se

gundo notICiam os jornais, está ocorrendo

HIElmA 1l0DIrICATIVA

[1~ENDA ADITIVA

JUSTIFICAcno

EHEtIDA ADITIVA

11 - a r e r mação de petróleo nacional ao estrangeira
e a come rc Iat í aação dos produtos de r Iv adcs ,

uar-ee-é ao § 42, do art 236, a s aqu r n t e redação.

"Na vrqênc ra do Estado de Defesa, a prisão por c r i me

contra o Estado. determinada pelo executor da med..!.

da, ser-é comunrceoa , de meo í a to , ao juiz competen 

te, que a relaxara. ",... não for legal, facultado ao

preso requerer r corpo de delito à au t or rdade

po.l i c re I A .cc. .era acompanhada de atrstado

medrco , r e Iat rvo eu estado FíS1CO e mental do detl

do, no ncment o de sua autuação e no s-ouentc de. sua

sol tura A prisão ou detenção de qualquer pessoa não

poderá ser supe r i o r a setenta e duas horas, salvo cJ!!
c r s ão JudJ.Clal em contrarlo. E.·vedada a lncomunlcab.:!.

IIoade do preso. 11

Acrescente-se ao Art. 303 o segulnte

§ 59 _ A atlvldade empresana1 do Estado, em concorrênclil com

as empresas partlculares, sõ pode ser exerclda para suplementar a lnlclatlVa prlVa

da deflclente no atendimento desses l'lesmos lnteresses.

Desde a célebre cenpanha de "O Pelrúleo e nosso", no
m Ic r o da década de 1950, os de renso res do eoncpo I ro da União
em ques tüe s ccorçét rces {cspcc m ímente do petrúleo) se r-esccn _

tem da expressa referência à comercial1zação

Nos mais var radcs setores da sociedade e das drversas

correntes partldár ias COM assento no Congresso Nac ronat , têm
nos e r Iu r ado contribuições para a e Labc r aç ãn da nova Carta PôlI'
tica do Brasil -

E esta uma delas, que apresentamos um espírito aber

to ao livre exame c r í t rco e ao rnte rcêeb to de rde ras , ob j e t i vos
e soluções

Na A~sembleia Nacrcne I üons t Ltu mte tais Ide ras serão

naturalmente apuradas e aperfeiçoadas, por nossos. emmentes co

Inqas .

Trata-se de matéria de pecut rar interesse e rele

vância espec Ir rca , cont roa no bojo de proposta de mai o r ampl..!.

tuce que ja tivemos o ensejo de rormai i aar 00 exame da i\sse!!
tu e ra Nac i onu I ccnet i tu.mte , da qual des t.acauo s o d Lspos í t i vc

em tela para ccns t i tut r proposlçl:lo autônoma

Acrescente-se ao ar t 313 o
Parágrafo uní.co _ Os proprietários, armodores e cf!.

mandantes de nav rcs nac rona rs , assim COIl'O dois terços dos seus

tripulantes, serão tiras í Ie i ros ,

JUSTIrICACAO

O Estado de Defesa vIsa a preservar a ordem publica

ou a paz social, em locaIs determ1nados e restritos, sob ..meaça

de grave e iminente instabllidade instituclonal ou sob efeito de

grandes calamidades soclals

Em tese, e alterado o inciso I, do art 237, ressal
te-se a desnecessidade do instituto politlco-juridlCO, inserIdo

no Título VI, CapIlulo I, do Projeto, a flm de substJ.tulr o estQ

do de emergêncla, a que se referIa a ConstltuI1ão ainda VIgente

ConLudo, a permanecer o elenco de normas abrangidas

pelo art. 236, faz.::§.9~.C-S.Q.ndível a modifIcação do seu § 49,

como enuncJ.ado na emenda, que torna mais clara a lndlcaçYo do

responsavel pelo atestado de sanidade, que cria d01s momentos'

de exame de corpo de delito, na fase de autuaçdo e na fase de

solttlra, e que reduz, para setenta e duas horas, a restrJ.ção '

de llberdade

_______ r••• ""'., ....' ••• �.u .....'.ol. ·

EMENDA lP13549-4
II!~;-Jost-j;;;mciõF[RR":;;'---'- -- --- -- --) I;] -;,;~~.. --)
liJ;W~--u --"......"•..,,,,,......,,...----- ----I [I;r;";'/?;)

m · uu.l.u..." •• ç•• _

EMENDA lP13547-B
[:J

[i1 p Lena r Lo

JUSTIFICATIVA

Dos malS varlados setores da socledade e das dlVersas corren

tes partldãl'1as CDl'1 assento no Congresso r1aclonal. têm-nos aflorado contnb.llções

para il elaboração da nova Carta Polltlca do Brasll.

Temos sldo permeãvels a essas lnlclatlVas e propostas, com

espirlto aberto ao llVre exame crItico e ao mtercâmblO de ldêlas. ObJetlVos. solu

ções e convlcções.

No cadlnho de energlas renovadas da naclonalldade, que repre~

senta a Assemblela Uaclona1 Constltulnte, serão naturalmente depurados e aperfe1coa

dos. na bU5ca lncont1da do ll,odelo malS acorde com os destlnos do pais, as nccesslda-

!iJ-rL~:lfiRIõ----.~c~l.'o/.o..'I.i./$U ..... '•••• ~_· •-I l:;g;":r~y;1

I

, __o S"prô"._:::~::~:~::;:::~A --
JUSTIFICATIVA

O artIgo tll3 COllrJlta com as d,sposlções do par':grilfo 2'"'

do ilrtlgO 52, além de crtür é'ncürgos exceSSIVOS para ilS cl.lpresils runcrodortos, J5 !:!.

ParagraFo 19 - A UnidO poderá autorizar
os Estaous e '4unlcíploS a reallzarancsserv1ços de canal.izaçdo do
gás natural por ela explorados

Parágrafo 2S1 - A canalização de gás natu
ral obedecerá a projeto previamente aprovado pela União e pelo;

Estadose ~lunicip~os cUJo terntóno for atingido

JUSTIFICATIVA

A regra, de relevância para os Estados

~~~~:íPIOS' deve constar do texto1como exceçêio ao regine de monE.
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JUSTIFICJ\cJ\O

Inclua-se no item XV do art. 12 a seguinte e Hneava"

Art. 12. • •• •

XV •••••••••••••

z) a maioridade civil e a responsabilidade penal tem

inibia aos dezoito anos de idade.

EMENDA 1P13563-0
t: Senador Constituinte CAm.:~·~· CHIARELLI

,.XTOI.u.......;io ---,

PLt:NARIO

Substituam-se pelos sequintes os artiqos 136 a 150 do Pro

Jeto de Constituicão.

"Art. O ccnceessc Nacional fiscalizará qce.í.scuec mt.eree
ses da União, através de suas conussêes , da Auditoria Geral da Reoú

blica e do Tribunal de Contas da União, sem preJuízo dos serviços ia

ternos dos Pod.eres Executivo, JudicJ.ário e Leaislativo.

"l; 19 A lei regulará o processo de fiscalizacão e fixará

as atribuições, orqanização e funcionamento dos órgdos fJ.scalizado-

[!J'

v - ação xepceaaave contra cr-an-es de repe.!:

cussão aneernecaenar , controle e documentação

de estrange1.ros, bem como a expedJ.çào de pass.!!

portes;

VI - eupr-a.r- a ação dos Estados para ..-apura

ção de ::t.nfrações penecs de qualquer nãtureza •

por amcãeuave prÓprl.a e na forma da leJ. com

plementar.

VII - apurar ::t.nfrações e crimes eãea.t.ocaa.s ,

Parágrafo únJ.co - A pol!cl.a federal poderá

delegar ccmpeeêncaa à pol.í.cJ-a estadual para

exercer as atr.1.bu1.ções peeva.seas neste art::Lgo.

rrp';~"'~

fu;~~!PJ

EMENDA lP13558-3
[J CONS'I'ITUINTE ROBERTO JEI'FÊR"SON

=- TUTOI.U1Tlfl~~iO' ,

PLEN~RIO

DEPUTl'.DO DI01\I5IO HAGE

.A rlemocrac:ia -coloca o bem estar social e

a :promoção hUI!I.Bna como objet!vo;s .funclamentaís a serem alca,!l

A fiscalização pelo Poder LegJ..slativo precisa ser moderni-'

zado e dinamizado, ã semelhança das Democracias mais e racaaes ,

Nesse sentido, há que segregar a função inerente às Com::LS

sões do Congresso Nacional, a função auditorial e a função de Julga

mento, as quais se completam mas não devem superpostas.
O Tribunal de Contas da união deve ocupar-se da função PJ.ó

pria a qualquer tribunal, a qual se realiza no JulgaMento de conten

das. As audJ..tagens compreendem especi-alidade das Ciéncias ccncãber.e

e, para serem eficazes, devem ser realizada$. por órgão eueõncrro , Por

isso, esta emenda introduz no Congresso Nacional a Auditoria Géral da

Repúbl::t.ca.

E'tI. razão da inexistência da AuditorJ.a Geral da Rl<!pública

Junto ao Congresso Nac:l.omil, este não f.l.COU sabendo a destinação dos

dinheiros referentes ã vultuosa dfvade externa e interna, as numero

sas fraudes e desperdícios sê) conhecidos por Jornais e livros, inclu

sive a recente irregularidade com a ccncoxzêncí,a da Ferrovia Anápoli§.

Maranhão. as repetidas sonegações de partilhas tributârias aos Esta

dos e l1unJ-cí.pios, meda antie a:I:tificiosa clas'sifJ.cação de impostos em

dJ.ferentes títulos; o vultoso preJUízo causado aos Nunicípios medaen

te a não cobrança da maior parte do imposto territorial rural pelo

INCRA; 05 sobrepreços de importações; a J.mportação de narcedor í.as a

preços superiores aos do mercado e em estado Lnconsundvekr a não co

brança de créditos tr:l.butários; e outras irregular::t.dades.

Por outros lado, a fiscalização pelo Parlamento tsac.í.onej, tem

que atingJ.r quaisquer interesses da Un:l.ão, aqui, implícitos os relaciE.

nados às autarqu::Las federais e as empresas em que tenha capital com

qualquer proporção e não só com ma.í.om.a , Essa fiscalização não pode

ficar restrita ao controle, diminuindo a abrangência das auditorias

externas ou a.ndependentaas , 1\. f.iPt ele pre1.leJU.r fülhas dessa espêcie, terna-se ~

seccnseinãvet que a Constitw.ç50 rrencacne espêcaea õa fiscali:<:ação, procedzrrcntca,

m2!:OOOs, atribuições, organi:mção e funciona:lcnto, qug configuram dc\:al.h:lmmt.os té:=.
ruccs mJtáveis no tenp:) e que Ire]J-.or são l.-egí.veis em lei ordinária.

UDSTITICATIVA

JUS'J'IFlCAr..ÃO

I) 29 A Auditoria Geral da República, subordinada dO Cull.

gresso Nacional será dirig.1.da por orofissional legalmente uapaca.Eado

e mccaãrienee idâneo, para período de dez anos, oelo Prcs::Ldente do S.=.

nado Federal, após concordância de ambas as Casas •

fi 39 Os Ninistros do Tribunal de Contas da União eeeãc e

leitos pelo Congresso Nacional, dentre bxaaí.Learos maiores de tl"l.nta

e cinco anos, de idoneidade moral e reputacão L'l.a.bada , com no ..ôcacs

conhecimentos Jurídicos, f::Lnanceiros, eccnêní.ccs ou de ad.1inh"tracão

publica, e terão as garantias, vencimentos e ampeddmenbc s dos ~linis:

tros do SuperJ.or Tribunal de Justica".

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art.J49, üaput , §§s In, 29 e JSl

"Art. 349_ É asseQurada, na área

de saúde, a liberdade de eXl:!rc!cio profissional e de 0,E.

ganlzaçi!io de 'Serviços privados, na rorma da lei"
... ; IV É vedada a destlnaçi!io de I

recursos orçamentários para inveStimentos em institui 

çlles privadas de saúde com fins lucrativos"

§ 2(;1 O setor privado de presto!

ç1io de serviços de saúde. pode participar de rorma com 

plementar na assistencia oferecida pelo Poder Público ,

na forma da lei"
§)O O poder Público pode in 

tervir nos serviços de saúde de natureza privada neces
sários ao alcance dos objetivos da poliU_ca nacional de
saúde para desapropriá-los mediante justa indenlzaçi:io "

.Ao :Estado I A Denocracia reserva pa 

"PlÜ -pr.:unordial"l como reF;ulador- das relações entre os dife 

rentes se&::'entos sociais I tenc!o por neta oferecer a todos I
igual oportunidade, bem como assegul:'ar adequada distribui 

-ção da riqueza nacional.
, Não obstante I a Democracia alcarça I

:seus objetivos sociais e confere. responsabilidades ao Esta

do~ seM ser estatizarte.

Dê-se ao Art. 349. §§s 12, 20 e

J9 r do Projeto de Constituição. da Comissão de Sisten,!

tização, a seguinte redação.

EMENDA lP13564-8

r
I:J

rr;;~"~

t'!J,õ'gJF).uNl..O/COWlS.lo/su.:ew'...., ,

VII - exercer o poder de polícia de trân-

sito nas va.a s públJ-cas muru.capaas e arrecadar mu1.

tas de trânsJ-to. ti

Dê-se ao art2 4'9 do pI:ojeto de cpnstituiç~o da Comis

são de Sistematização a seguinte redação:

.§ 5lõl O Território Federal Ecológico do Pantanal será
adm:l.nistrado por \.Im Conselho Diretor integrad::l 'por representantes

do IBOr. SEMA, Governo de Mato Grosso, Governo de Mato Gresso do

Sul e por três habitantes/residentes da regUd' pantandra."

V-Do PANTANAL, comp:teendendo toda a área lncrustra

da entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devidamen

te delimitada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta 

Ustica) •

Pelos encargos que os MunJ.cíp10S têm no exeecfcac des

sas atJ.v~dades (sJ.nal1.ul.ções hor-a.zont.a L, ve r t ace L e semeréeaca}

é mua t.c Justo que eles arrecadem as multas de trânsito para aJu

dar a custear os altos gastos no cumpr:l.~o desse mister.

"Art. 66. • ••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

Somos de op::LnJ.ão que o Capitulo referente à Segurança

PÚblJ.ca do êrrtepco j eco da conus sêc Afonso Arl.nos trata melhor
os assuntos referentes à segurança públ.1.ca. razão por que apre

sentamos esta Emenda ::t.ncorporando o texto do refer:Ldo Antepro

Jeto com duas correções: la) os munJ-c!pJ.os poderão cr:Lar e man

ter a guarda muna.ca.paâ como auxJ-liar da pol.í.cl.a c:Lv1.1.~ andepen

dentemente do número de seus hab::t.tantes. e 2f1) Os Estados mantg

rão a políc;:).a /m::LIl.tar. ao cont.réz-ac de "poderão cm.ax";

AdemaJ-s. a Pol.í.cl.a Federal passa a englobar as Polfcl,

as Mar!tJ..ma, Aérea, de Fronte:Lras. Rodov::LárJ..a e Ferrcv::Láría

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 276 •••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP13561-3

l? constu.euance >IELLO REIS

~ IV - a arrecc.dação de multas de trânsJ.to em

seu terr::t.tór:z.o."

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO)

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se auem VII ao art. 66 e. em coneeqüenc aa ,

a-cem IV ao art. 276, com a sequance redação:

"Artlõ! 439 - Ficam criados os seguintes Estados: .sANTA

CRUZ, TRIANGULar MARANHÃO DO SUL e TAPAJÓS, além do Território Fed~

1=a1 Ecol6gico do PANTANAL.

=- ~«To/.unlfle.~io, ,

.1 U 5 T I'F I C A ç Ã O I
.J;1 tivemos a oportunld~de de oferecer a douta conside-

I rBç:lo do Ilustre Relator Bernardo Cabral sugesUo no sentido de Que I
Se perpetrasse o crime do .::.éculo contra a natureza no Brasil: a mo.!.

te do pantanal matogrossense Em n:lo tendo ~ido aproveitada aquela

sugestão, tida eOlrlo oportuna e pertinente pelo habitantes da referI.

da regUo, insistimos na criação de tal unidade federada. reafirma.!}.

do o exposto na justl ficação da Sugestão de nQ .QS028 de 06 de maio

-do corrente 8no.

=- lufol.~nlf':.cio

EMENDA lP13562-1

I: üonst I tuinte JÚLIO CAMPOS

rr';;;~

fl:WQ'i'-juJ

IV - policiamento nas rodovias e estradas

de ferro federaJ.S;

J: - ~xecutar os serviços da pOliC1.8 maritJ,.
lI1a. aérea e de frontl!1raS;

11 - prevenir e repn.mir o tráfego de ento.!:,

pecentes e -drogas alucinógenas;

111 - apurar ;z.nfrações contra as J.nstitul.-

ções democráticas .e a economia popular" sem

prejuizo -de :Lgual competéncia das pol.í.cias -es

tadU81.s. ou em detrimento de bens, serv1.ços e

interesses da União, aS51.m 7omo outras l.nfra

ções cuja prática tenha repercussão .1.nteresta

dubl c exija repressão unJ.fprme. segUndo~dis
puser em lei,

•• cd.,o/ce..,,,IolSJ!l.o ..,e,Io

Dê-se ao § 79 do art. 11.4 esta redação:

Art. 114 •••••••••

§ 79 O Congresso Nacional poderá ser convocado ex

traordinariamente

1- pelo Presidente do Senado, em casos de interven

ção federal ou decretação do estado de sItio f

11- pela terça parte da Câmara dos Deputados ou do

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (OA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO)

~
,,~\.,lo

subst.a.tuare-se os artJ-gos do Capitulo IV 1- DA SEGU-

RANÇA PI1BLICA pelos s equarrt.e a

§ I!! - A políc::t.a CJ-vJ..l exercerá a v::LgJ-lân

CJ..a osuenaava e preveneave e atuará como polí

C::La judJ.c1árJ..a.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 256. Compete à Políeia Federal:

111- pelo pres::Ldente da Repúbl::Lca, quando este a e,!l

tender necessária

"Art. 252. A manutenção da ordem pú

tnaca e a proteção da anccüumadaâe das p asso

as e do patrl.nônJ-o é dever da polic:La CJ-V::LI •
que é suboeõaneda ao Poder sxeecec.vc Estadg

alo

, '
Art. 255. Na h::t.pótese de decretação de ef§. ~

tado de alarme o!J de sftio. ou de intervenção

federal, as forças policl.a:Ls poderão ser conv,Q

cadas ou submetJ-das ao tomando das forças arml!.

das ..

Creio que o texto constitucional deve fixar essa ma

téria, por sua iMportância no quotidiano. Aos dezoito anos, a pes

soa hur-ena já está apta a dirigir os 5~ destinos, prJ.ncJ.palrnente

nos dias atuais, quando os meios de comunicação fazen com que este
jamos em UMa aldeia globaL

§ 3!! - A atuação da políc::t.a c.l.vil observa
rá o eseeaec cumpxamentio da Le a , punindo-se o

abuso de eweeeaeaee ,

Art. 253. Os mun::t.cípJ.os 10derão criar

manter a guarda munac.apa L como aux:LlJ.ar da po

1ÍCJ.a civl.1.

Art. 254. Os Estados manterão a polfc:La

nu.l1.tar. subordJ.nada ao Poder ExecutJ..vo Estad,g

aI para exercer a função de força d1.ssuasórJ.a,

corpo de bombe:Lros e policiamento ostensJ.vo

quando J.nsuf::Lc1.entes os agentes uniform1.zados

da pol.:Lc1.êl ,C'J..vJ..l.

§ 22 - A poltcJ.a cJ.vil poderq manter qul!.

dros de agentes uniformJ..zados.

Parágrafo único - A lel.. federal fJ..xará os

limJ-tes da armamento e e.fet1.vo da políC:L8 mJ..l.!.

tar.

JUSTIrICATIVA

As minorias parlamentares devem ter o daz-e Lko de

pretender a convocação extraor~iinária do Congresso Nacional üsce

proposta tem este sentido primordial.

Senado;

tJ PLI:NARIO

m----------:,-- 'u'o"u.. "o;.~io

EMENDA lP13559·1
ê' CONSTITUINTI:: ROBeRTO Jr:F;~~~ON.

r



Assembléia Nacional Constituinte • 1415

JUSTIl'ICATIIVA
'~u...,o'co",nio"u.co~""io ~

"Art 348 - Nas ações de nature
za públlca, cabe ao Estado a regulação, execução e con

trole "

sistema

tJ-;;~"~

fÇ/'~ã7EJ

pr;;~""~

fui'~'ã7EJ

lUlO"UI1J"U~"' --'

EMENDA MODIFICATIVA

DI~POSITIVO EHENDADO: Art. 347,~

JUSTIFICI\TIVA

Constituinte JOSE JORGE

Con3tituinte JosE JQRG:::

Dê-se ao 1\rt.347 do Projeto de Constituição, da

Cor:dssão de Sistem.o.ti:mção, a sequinte. redação:

1\. democracia coloca O bem estar snc í ef e a pr2,

moção hunana co ...co obJetivos fund.o.nentais a serem alcançados.

Ao Estado, A Democracia reserva papel primard!

011, como relJulador das relações entre os diferentes ecor-enecs

sccdaas , tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade,

bem como assegurar adequada distribuição da rique:::a nacionaL

Não obstante, a nereoexac.ía illcilnç.a seus objet,!

Vos sociais c confere responsabilidndes ao r:'itado, sem ser c1!.

tati2antg;

"Art.347 - Compete ao Estado Mediante o
público de saúde;"

Não pode ser diferente na ãreu da assistência ã
Saúde da p~pulação. brasileira. ~ preciso que o Poder PUblico ê\.:!,

suma suas indeclináveis responsabilidades.

Simultancar'ente, ê preciso assegurar ã Socieê!~

de o direito de participar do processo aesãseenctm , quer sob

forma de prâtica liberal, quer sob fama de empresas privadas

que a-tuen respl!it.ando a étic.o. profissional.

A redação final dada ao Projeto de Constituiçiio

pela Comissão de Sistem.o.ti7ação, par.:t ser apreciado e .... otado p!:.

lo plenário da Assernbléi.o. Nacional Consti tuintc, é i -:t.eiramente

desequilibr<tr'o, n;- 'iua Seçno correspondente à S",úde (art. 343 â
té ,<:trt.354).

A proposta confunde o par,el a ser deseMpenhado

pelo r:stado com a estatização da Assistência Médico-odontolólJ!.
ca. Senão, veJamos: Os profissionais liberais, as instituic;ões

filantrópicas, o coopêrativismo Médico, ns emllres.o.5 privac1as

éticas, que constituem a gorande parcela da atu.o.l estrutura .o.!.

sistenci.o.l do PaIs, ficam subl'lctidas .0.0 Sisten.o. Onico de S~

üde, estatal. Cumprirno as d.eterminaçõl!s flue lhe foreM feit.o.5
e participarão comp-lemcntarncntc na assistência oi saúC'c d.'t 1'.Q.

pubção. Sempre sob condições do dir~1to público (' podendo s.Q.
fre:: intervenção ou dcs.o.p::oprio.ção, quando isto interessar ao

Sistema Onico ac, Sa.6dc.

EMENDA SUPRESSIVA

D-ISPOSITIVO EJ.lENDAOO:. Artigo 140.

'CI'O'J.'II"ca~lo -,

Suprima-se do Artigo 97 as seguintes palavras:

~si5tema distrital misto" e "majoritário".

JUSTIFICAÇAO

SUPl'ima~se o Artigo 140 e seus parágrafos

JUSTlrICAçAO

As situaç.ões previstas no artigo 140 estão m~lhor aten
dldas em vários' _dispositivos do capitulo do Leg1slatlvo.- 10=150 VII

do- § lQ do) Artigo 115, Inciso IX do Artigo 100 e Inciso rI d:J Artigo

105. SUâ repetiç:io é desnecessária. sU;lere-se, Po:o:tanto, a S,Jpres
são. • -

EME:NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Er.f::N~ADD:: ÀRTIGO~97

o objetivo é'manter o sistema de eleição pro;:mrc,lo_
nal para deputado, já consagrado l1a pol!tlca brasileira-, prese.!:.

vando-se o sistema majoritario para a eleição de senador.

EMENDA lP13569·9
tJ

EMENDA,lP1357o-2

fi

Por toi!os esses tl'otivos, niio ê acei t5vel, para

U1ll<:l NaçEo que pretende construir uma sociedade liberta, com um

~ - -_ m!nimo de intervenc!onisIl"o do Estado - e nunca atra'loé~ da e,1!
--~ tat.ização -_ o...t~o submetido a apreciação dos Const!tuintes,

nos termos eM qUe está: - - - - _

fÇ~""'~

/ITli!"~"0?J
'~.U""'/CU'...Io',u.c~.,"lo, _,

PI ENÁRJO

Dê-se ao art '346, ÔO Projeto
de Const!tuiç:io, da Comissão de Sistematização, a s~

guinte redação·

--EMENDA' MODIfICATIVA -

DISPOSITIVO EMENDADO"-ATt ,_ 34€.,f.!2!:!l
. - ------ ---------

A democracia coloca o bem estar social e

a promoção humana como obJetJ.vos fundamen"taJ.s a serem alca!!,
çedcs ,

Ao Estado, A nemccrecae reserva i) pa 
pel primordial, como regulador das relações entre os dife -.

rentes segmentos sociais, tendo por ne-ta oferecer e todos !

J.gual oportunidade, ben como. assegurar adequada dJ.stribu=.
ção da ruqueae necaoneã ,

Não obstante, a Democr-aca.a alcança ,

seus objetivos socaeas e confere responsab~l~cracles ao Esta

do, sem ser es-cetaaerrte ,

Não pode ser d:l.Íerente na área da I
assistência ã saúde da população brasileira f pr-eci.so queZ

o Poder Público assuma suas J.ndeclináveis responsab~liC!ades.

S:unultaneament:e, ~ preciso essegurer
ã Sociedade o direito de partJ.cl:.par do procasso assas-ten _
Oilll, quer sob fonna de prât:l.ca liberal, quer sob forma de

empresas privadas que atuem respeJ.tando a ética 1'rof::,s5J.o 
naã ,

A redação fJ.nal dada ao. proj e'tc de I
Constituição pela ccnusaãc de S~stel'latização, pur-a ser apre
cdedc e votado pelo plenário da J\ssemblõJ.a trecaenaa cons"tJ.:

taurrte , ê J.ntlhralncnte descquJ.l:l._brado, na sua Sc!çno corres-

pondente ã Saúde (art. 3'13 até" art. 35'1).

A proposta confunde o papel a ser dese!l

penhudo pelo Estado COI'l a estatiza,.ção da AssJ.st~nc:la mêdacc 

-odontológJ.ca. Senão,vejanos Os profJ.ssJ.ona~s liberaJ.s, as

inst~tuições filantrópicas, o ccoperenãvasnc médico, as empre

sas privadas étJ.cas, que cons ta'tuem a Brande pa:-cela da aTual
es'rrrutan-a easãs-rencaar. do País, f~cam submetades ao Sis"tema Q
nkec de Saúde t- estatal. Cumprirão as dc,"ternunações que lhe fo

rem rec'ras e partieJ.parão cO'"lplenentürnente na essc.seêncae ã
saúde da popUlação. Sempr-e sob concições 'Cio d~reJ.to público e

podendo sofrer intervenção ou desaproprJ.ação., quando isto in

teressar ao Sistema Onico de Saúde.

Por todos esses uctavcs , não ê aCl!itá 
vea , para uma nação que :i>l:e't'cmêe c~nstru~r ur.a sociedade aber
ta, com un mínimo de inter..encacru.smc do Estado - e nunca atra

vês da estatização - o texto sul:i:",etido ã .o.preciaçãc dos const!

tuintes, ..nos termos em que está.

A dl!mocracia coloca o bem. estar social e
a promoção hunana como objetivos fundamenta:ts a serem alcan
çados.

Ao Estado, A Democracia reserva pa 
pel primor~J.al, como regul,.ador das relações entre os dife 

rentes segmentos sociais J tendo por meta oferecer a todos!
igual oportunidade .. bel" como assagur.. r ar?equada distr:lbuição
da rique~a llaciona.l.

llão obstante, a Democrac::.a alcança I
seus objetivos s~ciais e confere r1s~onsabJ.1idades ao ::sta
do, sem ser estatizante.

Não pode ser dJ.fercnte na área da ,

assJ.stênc:ía: ã saúdé da população braSJ.leira. t J;:'reciso quel

o- Poder Público al::suna suas indecl:l.niÍ\'eis rezponsal"ilicacIes.

Siwultaneanen"te, é preciso asseGurar
t ã SocJ.edade o dire.ito de part'J.cipar do- proc~sso assisten- _

cial, quer sob fonn.o. de prática l~ber.o.l, quer sob forma de

empresas privadas que atuem respeitando a ética proíissio -.
nal. ' ~ ,.

A redação final dada .0.0-ProJeto de I
Constituição pel.o. COI'l~ssão de Sistematização-, par.o. sel' 03pr!:.

ciado e votado pelo J'lenâr~o da Assernblê~a UacJ.on.o.l Const~

tuinte, ê in1.e~raJnCnte deseqJ.~librado, na sua Sel)50 corres
pondente ã Saúde (art. 343 até art. 354).

A proposta confunde o- papel a ser descE.

penhad~ pelo Estado com. a e~tatização da Assistência médico 

~ ..odontolõgJ.ca, Senãô,veJamos: .Os profissionais liberais, as
instituJ.ções filantrópicas, o cooperativismo médico, as empre~

sas privadas étJ.cas, que constituem a grande parcela .da atual

estrutura assistencJ.al do Pa:rs, ficam submetJ.das ao Sistema Q
m,co de Saúde, estatal. Cumprirão as ceteZ"llJ.naçães que 21e fo
rem feJ.tas e partJ.ci1'ar[o complenentaI'l'\ente na assistêncJ.a ã
saúde da população. Se"llpre sob condições do direito públJ.co e
podendo sofrer intervenção ou desaproprJ.ação, quando J.sto in 

teressar ao SisteMa Onico de Saúde.

Por todos esses I:lotivos, não é aceJ.tá 

vel, para uma Nação qu~ pretende construJ.r uma soc.J.edaGe aber

ta, com um l'línJ.no de J.ntervenc),onJ.sno do Estado - e nur,ca atr.!

vês da estatização - o texto submetJ.do ã aprec::.ação dos Const.=.

tuintes,nos t,:rmos en que está.

JUS·TIF.ICATIVA

"Art. 346_0- sistena público de saúde s~

rã financiado ~com recursos do fundo Nacional de Seg!:!, ~

ridade Social e com recursos de receitas de Estados'

e Municípios."

EMENDA lP13567·2
(!J m;pUTlmQ nIQNISIO H1\GE'- ~

['J
r.r---------- n'''''J<ntll'",.~l~

rI ENtiBIO

'Cl'O"u""~&Çl0

aa.DA UCVlrICATIVA

DISPOSlTIVO EMENDADO: Art. 345,~

Dê-se ao art. 345, do Projeto

de Constituiç'ao, da Comissão de Sistematização, a s~

guinte redação:

"Art. 345-As ações e serviços de saúde

éesenvolvldos pelo E?oder Público integram uma única'

-- red-!!" L regionalizada e hierarqufzadc.::, organizada de ,

acordo-Cóm as- seguifl~es diretr izes:."

~1 U '5 T I F I C- A-T -J X ~

Não pede ser diferente na área da I
ass:Lstênc].a ã saúde da população hr-e s a.Lea'r-e, f preciso quel
o !'Iodar PúblJ.co assuma suas andecj.anâveLs responsabilJ.dades.

S;Lmultanc!ilrnente, é precasc asseguarar

ã âocaedade o d:LreJ.to de part,I.t:l.par do processo ass as ren 

cam , quer sob for-na de prática lJ.beral, quer sob forma de

empresas pr-xvadaa que atuem 'r-cepea-tandc a ética profissio 

nal-

A redação final dada ao Projeto de I
Const:Ltuição pela ccmassêc da SJ.stenat:l.za,;ão, para ser apr!

caedc e votado .pelo plenãrio da AssernbléJ.a Naca cnaL Consti

'nnrrte , é interamen1.ê deaequa.Ldb'r'adc , na sua Seção corres- ~

penden-te ã Saúde (art. 343 até art. 354).
A proposta confunde o papel a ser descE!.

-- penhado peão Estado com a estatJ.zação da Ass i.s'têncae médJ.co -

-odontológJ.ca. Senão;veJamos: Os profissionaJ.s IJ.beraJ.s, as
instJ.tuições filantrôpJ.cas, o cooperativismo médJ.co, as enpre

sas pru.vadas êtacas , que cons'ta'tuem a grande pal"cela da atual

ea'tmrtur-a essas tencaeã do Pais, racem subne'tadaa ao sds-cema-0
mcc ee Saúde, estatal. Cumprirão as eeremcneçêes que lhe fo

rem feJ.tas e pal"tJ.cJ.parão ecmpacne-reec-nenee na assLs têncae
saúde da popUlação. Sempre sob ccndaçêes do da r-ea-ro público e

podendo sofrer arrtervençãe ou desapropriação, quando isto in

-renes snr- ao sas tena Ilnaco de Saúde

Por todos esses mctnvcs , r.ão ê aceitá 

vel, para una Nação que pr-e'tiende cons tz-u i.r- uma sccaedede aber

ta, com UM mínimo de arrter-vencacru.emc do Estado - e nur ca atr~

vêe da estatJ.zação - o 'tez-to eubr-etrfdo ã aprec'2.ação dos Consti

xuantes , nos termos em que est<Í.

Dê-se ao Art. 348,do Projeto de

Constituição, da Comissão de Sistematização, a ~eguin

te redaçlio:

A redaçilo final dada ao Projeto de I

Constituiçllo pela Comissão de Sistematizaçllo. para ser apr~

ciado e votado pelo plenario da Assembléia Nacional Consti
tuinte, é inteIramente desequl11brado, na sua Seçllo corres

pondente à Saúde (art. 343 até art 354).
A proposta confunde o papel a ser dese,!!!

penhado pelo Estado com a estatlzação da Assistência médica 
-odontol6gica. Senâo,vejamos: 05 profissionais liberais, as

instituições filantrópicas, o cooperativismo médico, as empre

sas privadas éticns, que constJtuem a grande parcela da atual

estrutura assistencial do pais. ficam submetidas ao Sistema ú
nico de saúde, estatal. Cumprirão a-s determinações q~e lhe fo

rem feltas e participarão compleMentarmente na assistência à

s;Gde da população. Sempre sob condições do direito público e
podendo sofrer intervenção ou desapropriação, quando isto in
teressar· ao Sistema Unico de Saúde

Po r todos- esses moti vos, não é aeei tá _
vel, para uma N')ção que r'-'.tende construir uma sociedade aber

ta, com um minimo de inte· encionismo do Estado _ e nunca atrJ!,.

vés da estat1. ,-:;0 - o tC\,to submetido a-aprec-iEJ'Ção dos Const.!.
tuintcs, nos ~_"mos em que está.

EMENDA MODIF'ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 348,~

PlENARIO

'U~'.'~/co..,"h/'u.u..",IOO' ~~

A democracia c:oloca o bem estar social e

a promoçllo- humana como objetivos fundamentais a serem alca!!
çados.

Ao Estado, A Democracia reserva p.a _
peI prlmotdla-l, como regulador das·relar;ê1es entre os dife _

rentes segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos'
igual oportunidade. bem como assegurar adequada districuição
da riqueza nacional

Não obstante, a Democracia alcança I

sel,i5' objetivos sociais e confere responsabilidades ao Esta
do, se~ ser estatlzante

. Ni!lo pode ser di ferente na área da ,

assistencia à saúde da população braslIeira É preciso quel
o Poder Público assuma suas indecltnaveis responsabi1!dades~

• Simultaneamente, é preciso assegurar

:. Sociedade o direi to de participar do processo assisten _

elal, quer sob forma de prátlca liberal. quer sob forma de
empresas privadas que atuelll" respeitando a ética prorissio ~

naI

----
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Consti tuí nte JOSE JORGE

PlENARIO

Constituinte JOSE JORGE

PLENAIUO
t~l>I.lA'./~c~'ulo/.".cusd. __,

cons t í tumte JOSE JORGE

EMENDA lP13575·3

r
l:J
= Tu.o/."..''':.;io

f1-''';;CJ
PVJ';fl7]

EMENDA lP13571·1

fi
PlENAR!O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 139, os parágrafos 12 e 2º
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 150. EMENDA SUPRES5!VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 100, Inciso XIII.

Suprimam-se do arbgo 139 os paragrafos 11l e ZQ. Suprimam-se o artigo 150 e seus parágrafos
100

SuprlM8-se do artlgo...9~ r O Inciso XlII, renuneran-

dc-ae os seguintes.

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇ1l0

o Concresso Nacional não pode se transformar
farum privilegiado de grandes empresas e conglomerados, o que ocor
rerá se arevatecer este texto no aneecrcjetc , O çaminho normal é o
recurso à justiça comum.

O dispositivo já está previsto nos artigos l§l§\
inciso IXi artigo ~l, Inciso II; artigo..:l4á, § 12, incisos VI,

VII, VIII, IX, X, XI e XII e no artigo &e incisos

Trata-se de interferência indevida do Congresso
Nacional sobre o cada vez mais importante segmento da atividade pú

blica, Que é o processamento de daccs , Lembr-a-se Que o Inciso IX Já
prevê a fiscali~ação e controle e o próprio sistem!i parlamentarista

enseje maior participação do Legislativo no governo.

Constituinte .JOSE JORGE

EMENDA lP13572-9

t:
PlENARIO

~------_--_1f~I6/JUST"~"

pr''';;L]
PÇj';JB!J

Constituinte ,JOSE: JO':iGE

~_--_--__-_"lTo/.ulT"":.açio ~

Constituinte JOSE JORGE

EMENDA SUBSTITUTIVA

tllSPOSITlVO EMENDADO: Artigo 10B.
EMENJA SUPRES5IVA

DISPOSITIVO E!ENDADO. Artigo 135 e seus parágra rcs

PLENARIO

= UXTO,.UlllflU;ia' ~

Substitua-se no artigo 108, paragrafo úní cc,« ex.,

pressão "por o'to anos", pela expressão "por cinco anos".

Suprima-se o artiQ.:l 135 e seus parágrafos.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME~DAOO Artigo 132.

JUSTlFICAÇAO ncrescente-ae após o artigo 1}2, renumerando-se os
demais, O seguinte dispositivo:

JUSTIFICAÇAO

Trata-se dar à pena de iflabilitaç~o a nesma dura
ção da prevista car-a o cargo do Presidente da República. fórmula Já
consagrada na nossa tradição política

Não há sentido em vetar partes do Projeto de lei
crçamantâr ra se este já foi elaborado dentro de rigoros3s rel:,
trições sem aumento de despesa global, quor-um qualificado para
as emendas na Comissão ars ta e Obediência a lei de Diretrizes
ürçene-itãr í es , A lei do orçamento deve, portanto, rugi.-r
espect;c à tramitação ncrmaj dos deoe í s projetos

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

JU5TIF"ICAÇM

PLENARlO

Embora previstBs no artigo 116, o decreto legis
lativo e a resolução não são referidos em nenhum outro local. Tra
ta-se de uma mansão obrigatória uma vez que at r aves deles o Congre~

50 e suas Casas exercerão suas competências exclusivas e privativas

(!!~~""=:J

flD!'~BZB

Consti tuinte aoss JDfl.G;;:

'LE~~Al./cou .. d./I"'CO~,..i.

PLEN"P:RIO

~ ------_.ExtO,.U..,..~~.O ___,

EMENDA lP13577·0
(l

Constituinte JOSE JORGE

EIoIENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Artigo 108, inciso IlI, alínea "e"

EMENDA lP13573-7

t:
[!J

~_--_-_---_IU.o/.ust"<C.~lo-- ~

Constituinte JOSE Jo"'m!;:supr ãna-se do artigo lOS, inciso Ih, alínea "e",
a seguinte expressão:

"e deliberar sobre sua exoneração"

EM=:NJA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EM=:NDAOo.· Artigo 141

Suprima-se o artigo 141 e seu p:ará;]rafo éní co ,

EMENDA lP13581-8

t:
PLEN#\RIO

fC;;~O'~

fui~'ãZã7J

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICAÇAO

o dispositivo já está previsto no in::iso VII do Pari
grafo 1.2 do artigo 115, con mais pr-eprLedada

EM=:NOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 102.

Trata-se de excesso de interferência do Congresso
Nacional na polrtica monetãr ra e r ínance i ra Aprovar a escolha já

me parece suficiente, principalmente no regime de qabme te

Suprima_se o artig::l 102.

JUS1IFICAÇAO

~ ------tEXtC/.uSI"'C.çiO, ___,

Constituinte JOSE JORGE

"~"------------,
Constituinte JOSE JORGE

= TUTo/.UIl"'U;io ---.

EMENDA lP13578·8

l:J
PLENARIO

tr";;~~

r;v'~:mJ

~'í

tlg0yv.
O dispositivo já está Previsto no inciso VI! do ar-

ENENDA 5UPRES5IV,ll

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, Incisos IX, XI! e XVII
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 112, Inciso I

Deputado JOSé. JJRGESuprimam-se do anteprojeto'

Incisos IX, XII e XVII.

o inciso I do artigo 112 passa a ter a seguinte

redação'

EMENDA lP13582-G

l"
PLENA'UO

L;;~°=:J

5;7~Wã7l

JUSTIFICAÇAO

Materia típica do governo, o inciso IX. que está
melhor estruturado para executar este planejamento No Inciso XII,
a evecucac das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislati
vo apenas fiscalizar sua eficácia. Intervir desta forma nos méto _
dos é Subjugar o Executivo ao Congresso de forma Incevrda , E bom

lembrar que, pelo sistema parlamentarista adot.,do, o Legislativo
já tem muitas responsabilidades e mecanismos de controle A ação
governamental, em tal caso, não pode ser trans~ormada num quebra
cabeças legal, sob pena de inviabillzar o parlamentarismo

No Inciso XVII, já está previsto nos incisos Il e
XIV.

I _ investido na função de Primeiro-Ministro, 1-11
nistro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente,Governador
de Terr1t~rio, Secretário de Estado, do Oistr~to F"ederal, de Terri

tório e de Prefeituras das Capi tais i

JUSTIF"ICAÇAO

o objetivo é el1minar do texto do eeeeprojeto im
perfeições de redação ("Prefeitos das Capltals", substltuido por
"Prefeituras das Capitais") e casuismos (como "eventualmente prere.!.
tos, presidente de Empresa Pública ou Empresas de Economia Mista,

federais") •

'Uto/'UI"'lI;'~io' _

EMENDA SUf:>RESSIVA

DISPOSITIVO EMENJAOO. Artigo 10J, Incfsc XV.

Suprima-se da artigo 100, o inciso XV.

JUSTIFICAçno

o dispositivo f a está atendido pelo Inciso IX
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PLENARIO

CONSTITUINTE HELIO CCSAA ROSAS

Háque entender t'Q.'IlO Servidores PúbIko'5 tooee aqueles QUP a

qualquer Htulc preslam servlçps ao Estado, entre eles aqueles que não sendo fl.lnC"i

onários públlros "strfr-tc seosu" fIram a I'Il8rgem das notmas estatutárIas regulado -:

ras da função publit'a que protege o servidor e sua família, e tacoen da Consolida

ção das leis do Trabalho, da ct.lal tambémse oruptlll'1 os regimes eSilef"í.ais
5. Os servidores ao abrigo da C L.T , r-er tamente , tal r-amo agora'
c-orre, cbterão e-caro dos Sistemas Gerais de Seguridade scr-tat • 05 d!'!'llais devem

contar r-em amparo próprlo, até proqee , multos dos rrcsccs so-Iaís ja são abrangi 

tios, de uma rcrea OU de outra, pelas disposições estatu20n20t Gue devem IBfiplar a

relação funr-íonal a partir dos pr-Irr-Ipdns r-onsaqrados no texto ronstiturional
Õ. Portanto, distinguir, mantendo-se Ineétvres, OS rectnes prevf
dencrérfcs préprucs dos servidores publiros en geral, é rorcrérro inafastável das

garanti<ls e prerrceettves r-0119gradas nos artigos 65 a 94

neresreotar § 32 e § 42 ao art. 88'

PLENARIO

"Arl: _ leI CO'!l{Jlementar disporá: sobre o direito do segurado

da Prevfdêor-Ia sor-ret e dos per-Ientes internados en hospitais P~

b1iros, de esecrner tér-rür-as teraoêutteee alternativas a Que se

jam submetidos I Inr-Iuskve as de natureza religiosa"

Estamos reepresentendc emenda que orere-ence em fases e-tetcres,
tendo re-ebíoc o número 0075-8 na Comissão de Drden 501"ia1, Quando foi perr-íarnente
e-eí.te r-on a inC'1usã') do artigo 352

Entretanto, na redação do referido artigo não r-o-ata de rcrna ta
xetrva, ('0.'1'.0 pretendíe-os, a: expressão "natureza re!iglosa", que legalizaria a me :

diunidade

CONSTITUINTE HElIO CESAR ROSAS

k _
Inc-lua-se no Título IX, Capítul0;t: seção I. onde coucer-, o se-

guinte artigo? ,---;...~ c,e-u.Je..t '.

P7M~~'=:J

f0!orJ?]

JUSTIFICAÇÃO

t J.ndl.spensável lembrar que essas quatro entl.dades

d~sfl:utam de eaeveec ccncea.cc entre os empresé:rJ.os e tra.!'alha

dores, pelas suas relevantes at1.v1.dadeS na promoção socJ-al

cultural e, part1.cularmente, prof1.ss1.onal.

A presente emenda pretende euprJ-IDJ.r do ProJeto de

ConstituJ.ção o art. 336, o parágrafo úm.co do art. 337, o art.

487 e o art. 485, uma vez quo/absurdamente, eec,s dJ.sPOSJ.t1.VDS

ekanunam as fontes de xece a te do SESI, SESC, SENA! e SENj\C, o

que, eenseqaenceeente , pecvccara.e o eeseçeeecamenec dessas :Lo§..

t.l,tuJ.ções•

supeamem-ee do ProJeto de constl.tuI.ção o art. 336, o

parág:r:afo únaco do art. 337; o art. 467 e o art. 488.

EMENDA lP13583·4
P ConstJ.tu~nte cose 'l.'AVARI:S

[D PLENÁRIO

r

'~I • .l",.no....lo/lv••• ·, ..io.--------,

r,r TU,O/'vU"'•• çto ----,

• e';enda Aditiva ao Item xxv elo artigo 13 do

Projeto de ConsI:Hulç~o.

Dê-se ao ítem xxv do Arl:1go 13 do Projeto de

Constituição a seguinte redação-

Deve ser deror-ret.Ir-amente garantido aos segurados da Prevfdêrs-Ia

'Sorlal e aos pàr-Ientes internaoos em hospitais pub)lrClS, o dlreHo de esr-orreren
té-rur-as terecêutu-as alternativas a que desejam ser submetidos, Irv-Ius.íve as de

natureza religfosa
Trata-se de sugestão apresentada por Espíritas parUripantes- do

II Ensastle à Constituinte. que, por ronsiderarmos justa, ar-cüencs crerer-encc 12.me.!l
das nas fases aruer.ícres Que na Coo.1ssào de OrdemSo;lal rerebeu o nl! D071~-O e es
tamos reapresentanoc-a em Pienartc, esperando eere-er aprovação da douta Comissão

de Sistematização.

"§ 32 _ Todo o tempo de serviço pr~$tado, durante o Q,,);ll tenl'm

havido rontribuiçâo previdenriáriá, à Qualquer órgão errer-aca

dor será rOOlPutado para todos os efeitos legais

§ ~I.' _ O temPO de servrçc públlro federal, estadtJal ou munir.!.

pet, será remPutado integralmente para todos os erertos."

Tal prerertc existia em todos as rQl'\stltuições anteriores, es

querido .no Anteprojeto da Constituição e~abotado pela c~I:;.sã.? de SistemaUzação
O rÔl1lJuto; anterroreente, não era para todos os fins e sam pa-

ra a aposef'ltãdoria e disponlbP·ldade Art. 1m, § )2 da Constituição ~Feºeral de

1967.

FisP':J
tíi:2ê0

.Uni.'O/.o."•• o/."•• o", .... o
PLENÁRIO

CONSTITUINTE HELIOCE5AR ROSAS

t imprescindível assinalar que a med3.da pJ.eV":J,sta nos

aCJ.ma cJ.tados d1.sposJ.t3.V"05 é ainda ma3.S grave porque põe um ri.§.

co a formação profJ.ssJ.onal no Pais, porquanto o SESC, o SESI,

o SENlH e o SENAC, que VJ.vem com recursos orJ.undos das emprã

sas, constl.tuern hoje os maJ.ores sJ.sternas de ensJ.no prof1.ssJ.onã

lJ.zant:.e da Amér3.ca LatJ.na, seJa pela extensa rede de unJ.dadcs

operaC3.ona.1s, seJa pela muI tJ.pl.1c.1.dade de seuS programas c de

seus cursas •

JJSTIFlCAçIID

.A irn-Iusão desta propost<l visa a assegurar <los l).unidpios Que
- sedfcm Capltal da Estado, ruja importãnl"fa eronÓlll!r-a transrende a dos demais, una,

representação Judirial profissional e ao abrigo de ingerênrlas lI'enos térniras. d
dispositivo já foi arolhido, no que tange a representação dos EstDdos, justifiran

da-Se a paridade de tratamento, notad81r.ente pelo .esperto relevante doS llunlrlpios'

que sediam Capital no próprio rontexto dos Estados.

Assegurar aos Proruradores Munidpais garantias no eXert'Írio de

seu rargo é permitir a profissionalização e o primado do Oireito sobre interesses'

menores que tanto afetam a regularidade da administração publira
A paridade rem o Hinlstêrio Publlro, quando do regime de inte:

gral dediração, assegura dignidade de rewuneração rQlll a respont;abilidade do r-argo
e suas fqnções

Por derradeiro, garantir privativamente aos Prcruradores MU'li

ripals a robrança da dívida ativa é assegurar a lisura nesle prOf"edim..nto

"Art. A representação judidal e r-onsultoria jurídira dos
Hunir-ípios que sediem Capital do Estado rOll'petem pdvativô'llen

te aCJs seus prcr.ur.ãdores, organizados em rarreIra, rom in'Jr8s

so mediante ronrurso públJ.ro de provas (> títulos

§ 19 _ Após dois anos de exerrírio, o pror-urador do lI,lmirípio'
sede de Capital não poder8 ser detnltod, senão par dedsão judi

rial, nem reml:>'lidG, quando em regime tie tledit"8l;ão eY.rlusiva, Pi
ddade de remuneração rom o Ministério Públ!ro

§ 29 - .ti robr&nÇa amigável e judidal da divida ativa dos Muni
c!pios sedes de Capital é privativa de seus proruradores -

§ '2 _A representação judiria1 dos tJvnir pios deverá: ser exer

rlda, exrlusfvamente, pelos seus prol"1Jradores Que se eQuipara~
emdeveres, obrigações e vantagens do Estado em qve atuem"

Os dJ.spoS3.tJ.vos aeame ca.tiadoe , cuja supressão do Pr.Q.

]eto de ConstJ.ttlJ.ção é intentada pela. -presente emenda, são J.na!!

mJ.ssí:veJ.s e J.nace3.táveJ.s, porquanto atJ.ngem frontalmente o SESI,

o SENAI, o SESC e o SENAC, fazendo com que taJ.s entJ.dades pe!:

caro sua autonom3.a f3.J')ance.1.l"a e. pratJ.camente, seJam extintas.

scpramam-ee do proJeto de ccnsua.cuaçêe o art. 336, o

parágrafo únJ.co do art. 337, o art. 487 e. o art. 488

t~.u.. .v..Q ~.fúla..1~liJÇI (l.u~::::~~ç: f.VU~~ l'II1U................,.;......~ ......

<:l~ li ~ (rl APre${'eRt~st-e-ar~G-rO/'l.de-+;oobal:-;--.1.oga-a(l6s-o-arMgo-n.........,

~.h·Pl.;:NAR:Õ·"··&·, ..·o-------~
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EMENDA lP13591·5
tJ ConstJ.l.U1.nte ütL'IO nosl\sUTtJR

p

f!Pi;;;;Q
l:n7~~

D&-se l\OlJa redação aos <u:tigos 482.e 487

"Art 1182 Serão unifirêldos Píogressivarr.ente oS regirr.es púbU
ros de previdénrias existentes na data de promulgação ~esta

Constituição, ress<llvaons os regH::es previderu-iários p:ropr!cs'

dos servldores publiros."

IIArt 487 Todas as ronb::ib.!Jições sorlais existentes até a da

ta da prOllllJlgaç5:o desta Constituição, sálvl) as deshoad"ls tio.

rusteio dos reglm!?$ de prevldénrfa dos servldot€s públlros, paZ
sarão a integrar o Fundo Nal"ional de Seguridade 50r-ia1.

EMENDA I-\OOIrICATIVA

PLENARIO

ro~STITlIINrE }I[LIO CESllRROSAS

lP13589·3

"Artigo - Lei estadual disporá sobre a r-onservação do sere
e das águns, eateceie-era a respunsabrHdade dos prooraetartcs
rurais pelo r-ootrote da erosão, preparo do solo, conservaçêo

das estradas partn-utares , dear-ocpe-teçêc, análise do solo, rE.

tação das rulturas, reflorestamento, manejo d,:ls restos rultu 

rats, abasterlrr~to r-oretrvo de água nos tetrrcs rurais e dl?f1;.
nírâ penas pare os infratores

Parágrafo lJmro _ Os órgãos estadua1.$ de assisténria térr1ra e

de extensoo rural exer('eriia a fisrallz<:;ção sobre a ronservação

do solo e das águas."

JUSllflCI\t;140

Com inírio na região sorcr-abtlna, no Erttldo de São Paulo, agrl

rultort's e defensores da preservação do lm..".nSO pntnn0niD Queé o nosso solo, te.i
taram prcenrher os requisitos neressárlos a apresentação de emenda popular.

Embora lendo bdo apeio virdo de vários Estados da I"dção, n~o

fora'll atingidas as 30 000 aSslnaturas eY1gidns
RcprodU:::lndo o r-abeçalho 00 abalxo-assinado, redlgldo nos

1 O serviçCJ púbhro r-onsUtui-se tradirlonal e institlJ("ionalrri!n-
te de trabalhadores Que dos deffi8:IS se distinguem a partlr mesmo dos objetivos

2 Mererem estes, portanto, tratamento diferenriado E' neste partl

rular o Projeto Cabral não dlsrrepou.
J No que respeJta, r-ontudo, a Prevldênria devida aos servidores'.
púbUros, o Projeto se afasta da premissa básira, notadame'1te nos artigos 482 e
487, que preroJ"llzam unifll"ação dos rer-ursos destes para o Fundo NaC"ional de Segur!
dade soroS.al, t"0lf'0 1>e este fosse realmente o responsável únlro pelos benerir-ios e
serviços de preyidênC"ia e 8sl;iisténr-1a devidos ao servidor públ!ro e, mais, degaran

tI-los nIvels rOtn a ônus repre5~tado pela função públlra -

gufntes termos'
.. !{ós agrll'Ulton.s c dcma}.~ inleressadjS pela rO'lscrvoçr;n do

solo c da tÍg'.J:3 d3 lodo lernlório ll<'rlO'1:::l.1, VImoS atruv/!;; dC3lc dorm:mto por nós I
subS!rito. solkJiDr o JTI~lrosrlnd.ívul nT'01.o de: Vos'W)s ["nléndas, Para -que faJ,D1n

cO:"'l::õtar clo'plisr-ita'l"ente, na futura c:rrta !<t1gna rl[). lbção Brasileira, em \1Tl tbs seus

artigos o seguinle."

Estamos Enoossando o trabalho e d3ndo ('o"lc!lçõ~s para qU? o

louv5.ve1 esforço seja levado ao Plenário da Assell"bléia Nar-ional Ccr,stituinte

ncreer-eote-se, no Cap!tulo II (Da Polítira Aflrírola, rundif.lI"la

e da RefornlJ Agrárla) do Titulo VIU (Da OrdemEronô'l1jt'a e F1narn~ira), o seguInte

artigo

EMENDA

EMENDA lP13588.5
r: -cmISTITUINTE HELIO CESAR ROSAS
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CONSTnunHE.HELIO CES;.n ROSAS

I1Entende_se como avulsos os trabalhadores

pertencentes a algumas categorias p!'ofisslonais Que, slndi

calizados Ou não, prestem, sem vínculo de empre90,serv~ços~
congregados pelas respectivas entidades de classe (swdi

catas. assoclações prof!ssíonals ou enbdades congêneres) ~
por intermédio das quais seja executada a concessão de

seus diteitos de natureza trabalhista • "

_ A presente emenda, visa. respaldar e manter

inalterados, senão meIncrecoa, direitos precedentemente a::Jqul
ridos por uma categoria profissional Que hOJe,constituida de

forma organizada, reune mais de trezentos mil trabalhadores,

agrupados nas respect Ives entidades s.ind.Lcals que os coo!'"d!.

nam, Trata-se dos Trabalhadores Avulsos
Diversas e Inccntundrve í.s são as oerí.mcões

quanto ao avulso, que fugindo ao enquadramento de empregado e

fora da alçada de autônomo, eis que oo or ime i rc caso não
ocorre a efetiva permanência na empresa, assim como no lílti'llo,
O mesmo exerce subordinação de quem o contrata, as diversas

leis sobre c assunto c~em ao PrlncíBJ..or-fl::frid?meiltal da

ex.tstêncla, conforme Decreto 6:3.912168, 80 271/77j 66819/68,

Portaria 3.107, etc, também.a O 5 F'GTS/P05 02178, Hem 43,

assim o conceitua

Dê-se ao arl1go 352 a seguinte redação

"ProibiçãCl das atividades d'e intermediação

remunerada da mão-ce-obra permanente, tenporãr í e ou sazonal.

ainda Que medianle locação. salvo Quanto aos c r ab a Lhadc r e s

avulsos que exercem ativ.id.ades representados po~ sua entid.Q.

de de ctaseev ,

JUSTIFICATIVA

Estamos reapresentando emenda Que ofereremos em fases anterl.Q.

res. tendo rer-ebido na Comissão de OrdemSor-ial o níi'llero O2Oõ-8
Não se pode dlsrordar de que houve, nos últimos tempos, a par

da me:dlrlna alopátit"8 b:adlrlonal, un enorme tlesenvolvimel)to de terapias denomin,!
das altemativas que têm cbt'ido indisrut.!vel suresso no tratamento de males f!si

(')5 e f;'!entais. Tais prátkas; ramo por exelll'lo a terapia homeopátka e a espírita,

trazem, além da eflriénr.ia apontada, olJtra vantagem que as rerOl1lenda e que se re

fere ao balXD r.:usto do tratalllento
A efiráda, aliada ao preço irrisório, justifira a adoção de

tais terapias pelos orgãos pübI!ros rOf"Pctentes da .iÍrea da saúde
A presente emenda foi inspirada em sugestão enviada pelo II

Enr-ot\tro tlat"lcnal ~obrc o Aspet'to Sot-lal da Ooutrina Espí.rita

"Art 35'2 _ A Lei disporá sobre a pesquisa, o ensino e aplir-a 

ção de métodos alternativos de assisténrfa ã saúde, inrlusivc as

de natureza religiosa "

"Art _ Lei Complementar disporá sobre o uso de terapias

espírita~ "
JUSTIF'ICAçAO

segulnte artigo

EMENDA lP13585·1
['J
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IllC'lua-se no Título IX, Capítu1o!t Seçã07, onde rouber, o
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No momento em que elaboramos uma neva coos t Ltu.í çâc

para o País, entenaemcs ser :le absoluta importãr'lcia resgatar

a prerrogativa :lo .Legislativo de dec í dí r sobre a concessão de

it'lce.... tivos fiscais, que ccns tf tuem sem :lúvi::la um rmpcr t.e-ite

fnst runentc ee política ecooômrca Ao propiciar uma ampla :fis

cussão pública sobre a matéria. estaremos ev.í t.ecao aecasões :;I;
duvi:losa eficácia, quer eccoõeuce, quer social

A vrecuí eçãc acs ince.... tivos riscais à geração :!e em

pregos e ao deseovcfvaerento de reg.iões mais pobres, pequenos

mUl"llcíplOS e rarxe de rrcntef ra, cO'lform~ ocsae proposta, '11
sa promover a ãescent rar í aeçãc i'l:;lustrial, tão necessãr í a
crescimero to sôcf c-eccoôefco ::lo Brasil.

Também a exigê'lcia ce se legislar sobre a cc-ices

são ae Ioceot Ivos r i ecef s atreves :Ie lei ccmm emeotar parece

'lOS aceovaaa, una vez que, ao exigir quorum Qual! r rcaec para

sua aprovação, estaremos evi ta'ldo abusos e excessos legi Ierao

tes, além de gara'ltir uma mator t r aoscarêec í a e legitini::la:le '
1"18S :lecisões :Ie política ecooõeuca •

A mctusêc ::Ia ....ossa proposta nn texto coost r tuc í o
na I recreseot.e • pois, um rlíorta'lte evaoçc 'la coesc í r aaçâc da
or::lem democrática em 'lOS50 PaIs.

ção do Legislativo. A únf ca exceção é a instituição e a requ

lame'"'tação da Sudene pelas Leis nas 3.995/61 e 4.239/63 Os

demai s sistemas :le Ioceet Ivos fiscais dest Ioados à região ama
zÕ'lica (SUDAM) e a setores ecooõmrcos tidos CO'1l0 cr tor r tér í cs

ao oese-wotvmeorc nac Lcna I (SUDEPE, Ef.lBR1\CR, GERES, PIN. 1-10_

BRAL, iaor , PROTERRA, E~18R1\TUR, COMERCIO EXTERIOR) foram tcaos
inst1-tuidos através :le cecre tcs-üers de Presidente ::ta Repúbll-

_c_'__

Pl.ENARIO

CONSTITUINTE HELIO CE5AA ROSAS

Constituinte TEWO KIRST

,,§ - Serão equiparados emdeveres e obrigações, emdireitos

e vantagens as oro-uraocree de r-errefra da União, Estaoos, Ois
trito Federal f' J.lunirípios que tenham organizada S'J3 Prorura:

daria Geral."

PLENARIO

~.X1"'''''''''~~.(>

Inserir onde rouber no Titulo IV, Capítulo I o artigo

"A representação judirial da lkdão, Estados, Distrito federal

e l-i.Jnir-ípios deverá ser exerr-Ioe, exrlusivarr.ente,' pelos
prceoraocres"•

A presente proposta visa assegurar a Iklião, Estados, Distrito
Federal e I-\xlidplos lIlla representação judil"'ial mais profissional e ao- abrigo de
ingerénrias menos térnír-es,

EMENDA lP13596-6

f!l
f"

Constituinte HtLIO ROSAS

·~rt. 12. Ao ConstJ.tu1.ção assegura aos.

brasJ.leiros e aos estrangeJ.ros residentes no País. a 1n

violabJ.lJ.dade dos d1reJ..tos inerentes à vade , à lJ.berda

de, à segurança e à proprJ..edade nos segu:t.ntes termos:

Parágrafo - A instrução crJ.mJ.nal será

contradJ.tór:1.a. observada a l,;i anterior, salvo quando ê.

gravar a sJ.tuação do réu, vedado procedimento ::Lnquisl.t2

ria1 em qualquer instânc1.B. jurJ.sdJ.ção ou atn.vadade de

pol:tc1B Judl.C1ár1.a."

Dê-se a seguJ.nte redação ao art. 12, do ProJeto de Con.§.

tituJ.ção elaborado pela cceuesâe de Sistemat:Lzação. renumerando-se os

artJ.gos subsequentes:

.lU..../c.M.....II""~."'Io

PLEH~RIO

JUSTIFIClI.ÇXO

O acréscimo da vedação do procedimento 1nqu1s1tor1al VJ,.

S8 tornar subeeentave a garant1a dada pelo Estado aos d1re1tos 1ndiV1

duaas , perm1tindo ao c1dadão da "peesecueac cxamana.e" contar com a e:

reeave part1c1pação de seu defensor - contratado. dativo ou membro da

defensoria pÚblica - desde o momento 1nicial do pecceaaeenee apurató

rio, cond1ção esseoeaet ao exercIcac do maa s amplo d1re1to de defesa

tal como ocorre nas aemcereeaas modernas.

r.r----------ll.Te/NI1'r~a;I., _,

EMENDA lP13593·1

t:

JUSTIPICl.CÃO
A presente únenda obJetiva organi.l.:sr õo

forma racional a tl.tC?la dos dltejtos i'Jãigcnas. cc....'patib}:a.....n~

do-a cce a ~l'plorÕ:'i'50 de riqupu.lS pinertJ.is nas t.prras que ocu 

pillll. De Ulr l •.ldo, cna-se ri int.pr\'c'1ç;ic; obrigatóni1 do Mini~lé

rio Público Lomo forma de in!"'Clhr C}~quer rJscos de Vl.olação

aos dircnt.os inãí:genas c. de outro, suprimem-se disp0;"1ções con 
f.rovertiC!as, destinadas a gerar perplexidade na l.lplicaçüo do

preceito cons-:itncJ.onal. TrOCOu-se a expressã:) "dl..re1tos ori91

nános" do caput do Art. 424, de difícil ).nterpretação c, porti'-!!.

to,de aplicação, por out.ras àe evidente eficácia, por se.re'Ii cl~

ras e obJetivas. Assill' Justificada ar, essência, in~oca-se, também

em favor da presente enenda o benepl~ci to do Art. 23. § 29, co

Regimento Interno', quanto ã suprc!>são dos artigos 425, ~26 e

DIElmA HODIFICATI\';"
DISPOSITIVO E:IENDADO: Arti9c 424 co ProJeto de constituic;ão.

Passr. a ter a reeeçãc abab.o o Art. 424,

cem a supr~ss5:o dos artigos <125. 426 e 1j27, nos termos do Art..

2.3:-§-2l];-ão....ne9i~ntoInterno] ~.G«..n....Jo~Jt. C> ~cv-.
-- "Art• .3~';;_- Os ínàl..o:: ten direi..c ao uso

e ã posse Cãs --t:"E!rras_q!!~ oC,Jpam e e prE:'- I
eerveçâc ãe sua orga'1i õ:açdc scc.ta-l .. _~~..'::

usos, ccsc.mes , linguas,crenças e t-raiH - r
ções, competindo à União a p:ot.eç5c dc.s - I
ses bens, per 1'10io de ór'E-ão ::-róorlc. I
§ 1Ç - Os ates que envolvaI"l l..nteresses I
das c01''lUnJ.dades 1nd::genas terão ":I. parta- I
c1pação obrigatória de órgão fLde:al prp l'
prio e do H1nis!-ério púobco. sob pen~

de nulidade.
§ 29 - -A explora'i'ãa das riquezas I:"inera:.s

em terras indígenas cbrigCl ã destinação I
de percenlual sobre os resul taôos da la 

vra em beneficio das ccnu'-dcades 1nõi91:. - f
na5 c do ooio-ambl.cnte, na fo:'~a da lei". f

427.

EMENDA lP13600·8l: - o - - ----;:;:-~;;er
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CO'lStituil'lte mr-n KIRST

EMENOA ADITIVA
XXIII

Acrescentem-se ao item x.tH:-i. óo art 54 do Projeto de

Constituição da co~issão de Sistematizaç~o, as alíneas aa, !B.
e!!:. respectivamente com as redações seguintes:

Art S4 ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XXIII - •••••••••••••••••••••••••••

aa) - previdênica social;

eb} - normas gerais sobre orçamente

despesa e-gestã~ E'atrimonial e financeira de natureza pública;

~ - 8C.) _~ custos e emolumentos remunerató _

rios dos se viços forenses de regiStros- -públicas e notariais.

JUS T I F I C A c 11: ~-----.

.lUSTIFItnçAo

li Art. 354 A Lei :Usporá sobre as COI'l-

diçi5es e reQueisltos Que facilitem a remoção
::Ie 6rgãos e tecl:1os I"lumal'los para fll'ls :ia tra'ls

pla'lte e :1e pesquisa, :fetermi'la'1:fo a j'lcluSl;-;;

:Ia cOI'l:1iç~o :le :Ioa:lor 'la i:leratl ficação :10 po.!:

la:lor".

Para que os :foa::fores ::Ie órgãos em P'Ote'lclal, vo
lul"ltários Ott por (orça :1e lei, sejam reco'ltoet:::i:los sob esta co::;

:lição, I'lecessário se tor'la a i'lc1us~o, eltl :Iocume'lto que o i~
tirique, :lessa :I1sposiç~0 :Ie su~ última vOl"lta:le -

O :Usposi ti vo, certame"'lte, reverter-se-á em

bel"leríc1o ::tos i"'lco"'ltáveis receptores Que aguar:fam a oportu....1:1a
de Ú'lica ::fe um 6rgão, já i"'lútil para o ::foa::for, capaz ::fa lt>e ::r;
volver a saú:le ou, mesmo, viabilizar sua própria vi:Ja. -

Dê_se ao art. 3S4 ::lo Projeto a seguil'lte re:1a
ç:lo:

TClnlllllT""'clo

PLENARIO

A alínea .s.. do item XVII do art. 62 da ccnst.rtcrçac Fede

ral vigente prevê, entre outras alIneas já leva6as a efeito no
Projeto de Cons-tituição da Comissão de Sistematização as maté-'

rias consubstanciadas nas alíneas da presente emenda que, pela

sua importânica, não podem deixar de figurar nos assuntos de
competência legislativa da União.

Tais razões fizeram-nos elaborar a presente emenda sa _
naoõo a lacuna apontada.

pm;;;;;:J
!:JU/'~ãJã7J

f'l.ENA!UO

_CÇNSTITUIHTE I-ELIQ CESAR ROSAS

COOSTITUINTE I-ELlOCESAR ROSAS

---

Ir.Olh1~nto.

Por tais razões, afigurawse-nos indispensável a supressão dessa

disPOsiÇão absurda no Projeto de Constituição, devendo a legislação ordinária reS!:!.

l8r a Il8téria.
Fare ao expQsto, teros plena ronvirção de que a emenda mere"'erá

Emronsonánda rem o disppsto no item 'IX'I do. art. 13 do Projeto

de Constituiçãd , é proibida a atividade de intermediação renoeraca da mão-de-obra
permanente, teeccrérfa ou sazonal, ainda que mediante Joeeção.

Trata-se de dispositivo exressivamente rigoroso, e que, a nosso

ver, não se justifira.
Pode até existir alguna empresa- loradora de mão-da-obra que r-o

eeta a1gt.r1la escé-Ie de abuso .. lezando os interesses d~s trabalhadores que recrutam
Entretanto, o raso é de disriplinar-se legalmente a atividade de

tais entidades, fisralizando-se sua atuação, e não simplistiramente proibir-se a 1,2.

cação de mão-de-obra.
Na verdade há, no Brasil, mais de dez l'IlilhÕE..s de trabalhadores

que atuam através de loradoras de mão-de-obra, atuando em serviços de lirrpeza, vi

gilánria, r-onstruÇão rivil, serviços de terreiros e serviços de rolheita e planti!:\"

tipir.amente sazDntlis.
E prCC"iso ressaltar que a loração de Jnão-de-obra existe em rrui

tos países desenvolvidos, rono é o raso dos Estados Unidos. da França, da Alemanh~

da Espanha, da Itália, Bélgir'a e outros, onde são vigorosas as organizações sindi

r.ais, que, na defesa dos interesses dos trabalhadores, jamais se opuseram a essa

llOdalidade de relação de trabalho
Se aprovado o questionado dIspositivo do projeto de texto l"ons

titurional, além de milhões de trabalhadores firarem sem errprego, haverá enormerri

se urbana e rural, rem a ausênria de vigilantes, errpregados que I'l!litalll na roostr;
ção rivil e rurfrolas de atividade sazonal.

Suprima-se o item 'XX'J do art 13, do. Projeto de Constituição.

EMENDA lP13595·8

fl
f"

PLENARIO

_ EMENDA lP13594.0

I'l

Acresce'lte-se -ao art. 287, ::lo Projeto:le CO'lstltui

ção :fa Comissão :Se Sistematnação , o seguinte parâgraro .(.2.

EMENDA ADITIVA

FFRES NADER

" •••OlUCO"'.lh'IIIOUO..u1c-----

BID.WAl.(DlPICl'.TIV"A
DISPOSITIVO EMENDADO: .inciSO VI, do Art1go 372.

Dê-se ao irc!so VI, do Art.lgo 372 a

segulnte redação:

EMENDA lP13601·6
l:JtJY-~;'~'~'s-]

5;-;~~7;)

TEUIO KIRST

EMENDA lP13599·1

f'l PLENARro

l:J CO'lstitui'lte

~ P~.......O/CÔ"'...OF.U.C...' ......__

Dê~se ao § 2Q do [lrtiga 272 a seguInte redação:

"Arf. V2 .- ••- .

§ 29 - O imposto de que trata o item I não inr idirá sobre peque 

nas gleb..-ls rurais, nos termos d<l'finidos emlei esta.dual Nos ra 

50S de inl'"idênria as alíquotas serão fixadas de fO!'lila a desestl 

rolar a formação de latifúndios e a manuten;ão de propried:.:des io!!!

produtivas 11

A exrf'ssiva ronc-entraçã::l da propriedade fundiária rcnstitui in
QlJ(!sUot'mvell"';nte forte l"'úusados agudos põ:ob!c>'asso(""ia1s quI! afligeM nosso País.

SeM persl).:rt!va de vida no seu habitat natllral, o homem d~l rBll'.po é forçado a proru

ro novas forl".as de sobrev1vénria na perifC'rla dos grandes rentros urbül".os, forman

do o que se C'{JnVl!n.~10nou r.harr.arde "gr<md~ e>:érrlto da reserva". A dc!m~da por ser

viço' publkos rorno água, esgoto, enerqla cletrir<:r, saúde, resulta por reduzir

qualh'ade d1!vida dos habitantes já ah instalados, em fa.e da rigidez da oferta, I

q.sede, orre da insufirlénria de investimentos dessa natureza.

O objetivo da ell'.enda é pror-urar, de algu:na forma, atenuar e<;scQu

dro, qlJt> se nos arigura d~solador E isso se pro-essaria utilizando o Ill'.jJostoTerrl
todal Rurdl r-OMO desestiffi'Jlador da foracç50 de latifúndios be'll ro:no d:l" manutenç50'
de propriedades irrprodutivas. 1\ medIda, de u:n lado, tende a' far-ilitar o Bl"eSSO ã tel
ra pelos que dela nel"essitam- para garantir o seu su~lento e; de sua família, por ou

tro lado, tende garar núm"ro r-ada vez malor de crr.prC'gos, nà medlda em QJJe seupropn

etário é forçadO a dar um!) função soc-1dl à SU:J pl"OPTl"dade

lO Art. 287•••••••••••••••••••••••••••

§ 42" O CO'lgresso Nacio"'lal, me:;lio'lte lei

compleme....tar, po:ferá criar i'lce"'ltJ.vos fiscais

para a geração :fe empregos e·o :1ese'lvOlVlme'l

to :le regiões pobres,. pêQue'los mu,",lcípios e

faixas de Fro"'lteiras"

JUSTlfICAÇAo

A proposta que aprese')tamos à apreciação:la Assell'bléia
Nacio'lal CO'lstituiflte justifica-se ta'lto:lo pOfltO ::Ie vlsta

polítlCO qua'lto :lo .eco'lômico

Ê Sabido-qu.e a cO'lcessà"o :fe i ....ce"Uvos fIscais vem sen

do materia de :lecretos-lels :lo-ExeCUtivo, sem maIor participa-

"Art. 372 - ------,.----------------

VI - sup-;:';!:"ação cas d(!siguaiduões. e

discriinlnações re!J."l.or.a'iS, ~OC.la.:l.~ t

raCla1b e reh.glosns"

JUSTIFICACÃO

;r. t.roca da palavra~ por raci

ais se aJust(i. com maior p:-ecisão conce~tual aos ob)et.:l.VOs "1

sados- pelo d1Spcsitivo. Como se sabe, as etnias, eng\.oanto gru

pos e!ltanques, l..solados cas rfa10:::ias m~scegenê.ldas e SUJei tas
a dJscipl1nas próprl..as, ndo Q>.istem no ~ras1l. A lel. eonsid!..
ra todos os nacio-:ail1S brasileiros de UM modo Seneral.:l.::ado, ~"ii

bera não ád.-nita l! ..scrln1nações :lor 110t.lVOS raCIais. principal

r.1I2nte. Não há razii.o para estabelec.er na ConRtitnSção un ro 

gril.T"\~nto com base en un fa1:.o in C) lstente.
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JUSTIFICAÇÃO'

it jazidas, minas. outros recursos minerais e metalurgia,

J) aproveitamento dos recursos hfdticos e energéticos nacionais,

XXIII - legislar sccre.

XXIV_ Explorar os eerviccs e instalações nucleares de qualquer natureza."

A mudança proposta visa englobar todos os artigos acima indicados, de caráter
ot'dínário e detalhísta, nuna sentença de conteúdo maior e geraj, mais adequada
a un texto Constitucional, de forma abrang~nte e duradouro. sintetizando consi
deravelmente o texto do anteprojelo constitucional e remetendo à legisl:v;no
ordinária a regulamentação das diversas atividades em tela

},o.vJ Ç4
Incorpore-se os incisos XX. XXI e parte do XXI.lJT"e os At-ts. 306, 2I:Y1, 308. 309 e
310 a una nova alínea J, do inciso XXIII do Art. 54, reraaaerando-se as demais
alíneas, ecorcrme abaixo.

"Art. 54 - ccceece à União·

r.r---------- TuTO/futflf'•• Çl:o, _

rr=';~;':J

p:ç;;;mJOLU'.'4UOW'U.0/.uo.ou,•• b

PLEN'ltRIO

ccnstn t uance ANTOUIO SALUI CURIATI

TE"oOv."r~.ç.o. ~

Acrescente-se ao artl.go 31 do ProJeto os parágrafos
4 e, se e 6e, com a sequant,e redaçiio:

É SUgerido !lUZ' as medidas de regulamentação desse rne~a:lo sejam ct acee :; dvei
de legislação ordtnar-í.a,

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA ADITIVA

fi e-renda tem por ccaectvc manter- o llXIl1opÓl1o do ~LrÓleo nos ter-nos já expressos
na Constiu.ução vigente

A proposta apresentada pela Ccmissão de Sistematização possui un alto teor esta
Haante e lmpossibihta os ernpresát'1os brasileircs de terem netcr acesse aos
inves'.:1rnentos no setor. Já que nos encontramos em un regime de pleno apoio
à livre iniciativa, nada M:115 justo do que deixar a cargo do errpresar-íedc
rcctcoer, a condução dos tuTIOS das actvroecee

EMENDA lP13606-7

EEBr:S NADER

A tradição cons ta.t.ucaonaj brasã ãe a re JaI'l2J.S

admitiu qualquer referência a t'!t~J.as, na des ta.na câo de ees-en eaes

sociais e individuaJ.s. E isto porque as e eni.as , e ...quanto gr".lõ:)os

farulJ.ares com vinculação prôpn.a e cultura específica, forem to- I
das miscJ.genadas no contexto ceral da aoca ededa cresareaxe , pelo

menos quanto D. percepção das garantias de Lçu ajdade e tutelas ao

Estado. Não há razão, pois, para exunã-Lae no te>.to ccns-câ tuca>

nal, até porque tal hxpô tre se cxau diferencJ.acDes preJu5iciais.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSI'l'IVO tMENDADO: letra f, do a.ncaao ;J:I:f.do Arhgo 12.

SuprJ.rna-se da letra !, do 1ncJ.50 III,do

Artigo 12 a palavra ~.

JU5TIFICA~

Suprima-se o IncIso XXV de Art. 13 dn Capítulo II do nnteproje.,
fc de Constituição que dtz:

IlXXV - proibição das at LvLdadee de intermediação renvnerada da

mão-de-obra permanente, uemporar ra ou sa.zonal, ainda que
mediante locação"

JUSTIFICAcAQ

"§ 42 Os dl.re~tos e garantl.as constan

tes desta constl.tuição têm apll.cação a.meeaeee ,

§ 52 Na falta ou omissão da rea , o JU1.Z

decid~rá o caso de modo a atJ.ng1.r os fl.ns da

ccnatntucacnea ,

§ 62 O JUl.Z ou TrJ.bunal supr1.rá a lacu

na ~ luz dos prl.ncí:p~os fundamenta1.s da Constl.tul.ção,

podendo valer-se da equd.dade , do d1.rc1.to comparado e

elos prl.ncí:p~os gerais de d1.re~to.

EMENDA lP13609-1
f'J CO"STITUrN'IE ANTONIO SALI" CURIATI

['l PLENARTO

Emenda sucresarve
DisposItivo e~endado. art. 86.

rr=''';~s=J

1TIiL;';'zAJ

,UTO/J1l1f,,~.~Io, _

Retirada pelo autor.

Quintes

JUSTIfICATIVA

EMENDA ADITIVA _
~~

Dispositivo emendado: como art. 92 e ~renumere'2..se os seguint s

Art. 92 - Nenhuma contribuição prevIdencIárIa ou fiscal in
idlrá sobre os proventos de aposentadorIas e os valores das penSões.

A tldministração plÍbl1ca brasileira, segundo entendemos
deve se pautar segundo os padrões de erãcaênct a da empresa privada.

E: esta que move a economia t é este que cria a maior parte dos empr.!

gos, é ela que, por buscar o iceee tomo objetivo final de sua ativ.!.

dede , procura insIstentemente mais elevados níveis de eficiência.

Se nos batemos pela desestatIzação da eccncmí.e brasi

leira, não terá sentido impormos ao setor público regras diferencio!

das que poderão toldar sua capacidade de evolução, de tcrnar--ae mai

eficiente e moderno
Nas empresas privadas o Que move o empregado no sent f-.

do de progredir atreves da melhoria de seu deeempenno é a posslbil.!.

dade de ascender a patamares !>IJlatiais maIs elevados; é justo ince!!.

tivo e estímulo capaz de melhorar, gradativamente, a qualidade de

mão-de-obra.
Nessas empresas não existem limites fixos, proporções

estabelecidas entre os menores e os maiores salários Existem, isto

sim, parâmetros mms ou menos flexíveis que orientam a pol!tlca s!,

J.arial de cada firma e os mais altos executivos percebem salários

mui tas vezes maiores Que os mais a I tos vencimentos do funcionalismo

público civil.
AssIm, a limitação pretendida pelo item ~IX do artigo

86 poderá acarretar o acne teaept.c salarial ainda mais efetivo do

funcionalismo civil, com a conseqüente evasão dos melhores Servida

res, que buscarão melhores salários na inicIativa privad~. -

Como o Projeto de Constituição já estabelece limita

ções e isonomia de tratamento para funções iguais ou assemelhadas,

consIderamos que a supressão do Lt em IX do art, 86 acarretará mdior

flexibilidade a política salarial do poder público, possibilitando

à administração governamental condições para adaptar-se às mutantes
condições da economIa.

Tal não Impedirá o exercício da austeridade, que, a

nosso ver, dependerá muito mais da vontade política dos governantes

do que de disposIções constituclonais.

Suprina..se do art. 86 o item IX, renumerando-se os s!:,

:JUst!FICACno

Não nos parece ato da melhor justiça continuar a recolher
ontribuiçêies previdenciárias nem cobrar jmpostDs sobre provento!; e pen

ões. Afinal trata-se ou não de um benefício conquIstado" Se é preclso 

ontinuar a pagar por ele, lndefÍnldamente, o favorecimento passa a ser
m tanto duvidoso.

r

As previsões iniciais sobre a 'safra de grãos 86/87

indicam uma pr-odução de cerca de 65 milhões de toneladas._

A expectativa da CFP é que. além de conquistar-mos

a auto-suficiênCla em arroz, milho e feijão, deixaremos de im

portar alimentos que, no ano passado, somaram l,S bilhão d;
dÓlares.

Apesar do otimismo da CFP. -os problemas na agricultu

Ta nunca foram tantos como agora,- citando-se os preços -de ga:

rantia defasados e o deficit .de armazéns ..

Além da mai-or oferta de grãos da safra B6/B7.exi'Stem
sete milhões de toneladas estocadas da safra anterior nos ar
tlIIazéns públicos e a expectativa de chegada de 430.mil tonela

.das de milho importado.

A Associação Nacional de Armazéns Gerais _ ANAG,e di
versos outros setores envolvidos na cstocagem de grãos clama;;

por medidas capazes de dar solução à -deficiência de armazenagem

Sugere esse órgão que a CIBRAZEU -- Companhia BrasUei
1'8 de Armazenagem, exe~ça seu papel de gestora e fiScalizaejora

do-setor, debcando a construção de armazéns à iniciativa ptiva
da Que, reconhecidamente, -a faz por um. custo -quatro vezes infe
rior à que é 'teal1zada pelo Poder PúbllC9.

Dentro desse enf-oqu-e, estamos propondo que seja .incen

tlvada .a .inicIativa prIvada Dara .a construçiio de armazéns destl

.nados aos produtos agropecuàrlos. pois, s6 esslll, -entendemos s;;

ja incentivado o aumento dessas "tJnidades, garantindo a produç3-;;
agr.!cQla e, portanto, alllparando o prOdutor.

JUSTIFICAÇ;QO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' art 325, § 1lõ!.

Acrescente-se ao final do § 1Q do art. 325 o segu1nte'

" ••• , incentivando a iniciativa Privada para a cons~

trução, ampliação e modernização de unidades armazenadoras de A

produtos agropecuários dentro do Programa NaCl0nal de Armaze_
nagem."

PlENARIO

A l.dél.a contaôe na emenda tem sua or-açem no ProJeto

Afonso Ar~nos (art. 10) e seu texto funde-se com o do prc j eec

C.l.al di3 Com~ssQo de Sl.stematl.zação (art. 32).

JUSTIrICAÇÃO

A Constl.tul.ção é a aea maior, que reflete o ordenamen.

to polít1CO adotado e rege a vada em sccaeeeee , Na med a.da em que d1.§..

POSl.t.l.VOS éeue ccnecatuem simples letra morta não se terá desmorall.
eeea apenas a Carta Conata tiucaona L, mas também o sc.s t eme 50C1.al. "D.e!!l

pIo notável de prece i te jame a.s pca tc em prática é o que prevê a par

tl.c1.pação dos trabalhadores nos lucros da ernpreee , Desde a Const~tu.!:.

ção de 1946 (art 157, IV) até a de 1967 (art. 158, V), ancaus i.ve sua

emenda de 1969 (art 165, V), a partl.c1.pação nos lucros ccnne aeua mg

ro cnreaec , apenaa execcIcao de retór1.ca.

Em suma, ecaaa-ee de os dl.rel.tos e garantl.as prevJ.s

tos na Constl.tul.ção serem auec-upracéveae , de sorte que, na falta ou

csuesãc de lel. que lhe empreste a regulamentaçiio necess<Írl.a,al.nda aJã

eam, poderá o cJ.dadão socorrer-se do Poder Judl.cl.árl.o, para que este,

CO'l\ apcao no espí:r~to ecnsaceeec pela próprl.a carta, vaaenac-ee da

eqiiadade , do d1.re1.to compaxadc e dos prl.nc!p1.os qexa xs do dl.re:l.to ,

SUpra a lacuna, deca.da.ndo de forma a at~ng.J.r os fins da norma cons tj;

cucronaã ,

r.r---------- TtUg/'un,,-:.çl0

rr=";~~:J

ru=/;jfl}l

o Parágrafo ümcc do Art. 317 passará a ter a segui!!.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EI.\ENDADO C_E INCLUA-SE OS ITENS e.r ,G e H.

o Parágrafo Onico - A função social é cumprida quan-

JUSTIF"ICAC""O

te tedaç1:io:

a) é, ou está em curso de ser, racionalmente aprove.!.

tado r
b) conserva os recursos naturais e preserya o melo

lImbiente õ
c) observa relação justas de trabalho e de produçdo,

d) proporciona o bem-estar dos proprietários e dos

trabalhadores que dela dependam,
e) é area produtiva,

f) está revestido de reservas florestais nativasj

g) é projeto de florestamento ou reflorestamento;

h) é projeto de colonização.

A instabilidade do marcado de trabalho, a sazonalidade de cex:

tos setores da economia, a migração de mão-de-obra no país, a
pouca qualificaçião de muitos, o grande contingente de mãc-de.,

obra feminina não qualificada (que precisar integrar a força

produtiva para sobrevivência) não permitem qualquer adoção de
medidas que impeçam a contratação efetiva, por tempo determína.,

do, temporária ou sazonal, sob pena de se ccnt t Ibuj r em muito

com a miséria absoluta, a marginalidade e o aumento da cr rmí.na.,
lidade

A proibição das atividades econênu.cas em questão, reduzirá

oferta de emprego no país em detrimento dos trabalhadores

do Q imóvel:

D1i-s~ ao Art. 310,;1!..seus it"cisl)S .e--Pareerafro, a .t"-.egulnte redação:

"Art. 310 - Cc:r.st:l tuemmonopÓlio da União. nos tenn:s -da lei·

:r - a pesquisa e a lavra ~ pctl"ó1~ em territórl" naciO'1111;

n - a -pesquisa. a lavra e.o proeessa:nento de minérios nuclea:>es. 11

As áreas de exploração florestal estão totalmente co!

tacterizadas como Imóveis rurais, de acordo com o art. 19 do Código

Florestal, que, a partir de 117/86, com a edição da LeI n2 7 511,pa~

sou a ter a seguinte redaçüo:
·'Visando a rendimentos e à preservaçiio das espécies

nativas, os proprietários de florestas expldrarão a madeira somen

t;e através de manejo sustentado~ efetuando a reposIção florestal 11

O proprietário Estatuto da Terra equipara as áreas

povoadas com florestas naturais ou ardfic~ilis às áreas cultivadas

e exclui da qualificação de latifúndio essas mesmas áreas, "qualquer'

que seja a sua dimensão".

Tanto a conservação dos recursos natu..rais e aprese.!.

vação do melo ambiente SdO importantes .que figuram como 29 item da

definição de funçJ:o social.
Por isso deseJamos excluir iiiS <Íreas floresta-das ou em

vias de florestamento do elenc? daquelas passíveis de deSapI:OpriSção'l

para fins de re!orma agrária.

['l PLENARIO

EMENDA lP13604-1 ,0<0, -----,
(lCONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

EMENDA lP13605·9
fJ CONSTITUINTE ANIONIO SALIM CURIATI
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CONSTI1UINTE ANTONIO SALIM MIAi!
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rr;;;::-i7§H

EI~ENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Et~ENDADO. art. 347, inciso VII

EMEUDA SUSSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. como art 384

.Ln.ll'Jll/cOlllsde/s.,.ccwlSlio -,

PlEtlltRIO

PlENARIO

EMENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO. art. 318

PlENIlRlO

CONSTITUINTE ANTONtO SALII-I CURIATI

un~/~UslO'lC~io' ----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: como art. 462

Visa a presente dar garantias Independentemente de

interpretações jurídicas a todo brasileiro amparado pela ordem jurl

dica anterior.

Acrescente-se nas disposIções transitórias como art.

462 e renumere-se o!! seguintes.

Art. 462 - Fica assegurado para todos os efeitos a
sentença transitada em julgado, o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido, anteriores à promulgação desta Constituição.

JUSTIFICACAO

Suprima-se Integralnente o inciso VI! do Art. 347, da

Projeto de Constituição, da cc'ní ssãc de sistenatização.

JUSTIFICAcno

JUSTIFICACAO

Tem a presente enenda a finalidade de perl'lI tir a cor.
tinuação de serviços. hoje considerados exemplares. como os qU;
vêm sendo prestados pelo SENAC e SENAI.

Tal como dispõe o atual Projeto, essas instituiçães

e suas congêneres terão que incorporar-se ao Fundo Nacional de Se

guridade Social, com inegáveis prejuízos para sua eficiêncIa e, 

consequentemertte, para o trabalhador e sua família
Se estamos buscando o aperfeiçoamento polítIco,soclal

e econômico, medidas destruidoras como a contida no art. 384 do

Projeto de ConstituIção devem ser rejeitadas ou modificadas, esp!:.
cialmente quando se trata de preservar serviços especializados que

vêm atendendo plenamente às necessidades do setor de aprendizage.rn

profissIonal

JUSTIFICACAO

Toda e qualquer prooraeoade rural que ccrcrove sua função socIal,

através dos quesitos formúados acima, estará ectoaettcerente excluída de desorc
priação por interesse social, para fins de retorr-a agrária.

• nrtrcssm, toda e qualquer vIstoria do INCRA que tenha por f'Ina.,

lidade a desapropriação deverá basear-se em laudo técrucc do IBDF, que cc-oroveré

a edstêncín ou não de projetos de florestamento ou reflorestarrento e ,dessa rcrea I

sua adequação à funcial social de manter intacto o sfstene ecclõçrcc,

Art. 318 - Inclusão do parágrafo 7e:

§7Q-EsUo excluídos de desnrcnrIação por mterease s.Q.
cãaí , para fins de reforma agrária:

1r2) As empresas rurais de pessoas físicas ou jurídicas

independentemente da extenção da área em que se

comprove econômicamente o desenvolvimento ext r atL,

vc agrícola, pecuário, agro-industI1al,florestal e
sccref ,

2lil) terras produtivas ou em curso produtivo.

3 12) terras florestadas, reflorestadas e de florestas
inativas

49) terras com equilíbrio ecológico/econõmlco

52) áreas de qualquer dimensão cu.j as características

técnicas recomendem a exploração florestal media!!
te planejamento adequado.

Ar\. 384 - As empresas comerc1a1s e industriais são

obrigadas a manter, em cooperação, escolas de aprendizagem para

menores e cursos de quali ficação e aperfeiçoamento para seus tr~

balhadores.

O art. 384 do Projeto de Constituição passa a t;er a
seguInte redação:

o .mcLso VII que diz "controlar a qualidade do ae i.c

ambiente, 1nclusive o do trabalho" é redundante, repe t í tnvo e 1.!!

devido, p01S já está atendido no inciso XXI. do art. 13, "Oos O!
reitos SocIaIs", a parte referente: "inclusive o do trabalho".

A 18 parte que diz' "controlar a qualidade do oe ro

anb rente" tanbém já foi atendida nos ínc rsos VI e VII do art1go

408, "DO MEIO AMBIENTE", que as sequram aos trabalhadores e corrun,!

caces em geral a segurança e controle do meio ambIente.
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. como art. 435

Art. liJ5- A data da promulgação desta Constituição
ficarão extintos os atuais Partidos Políbcos.

Parágrafo, ~nico: De conformidade com os novos prin

cípios constitucionaIs regedores da crIação e atuação dos pa!.
tidos, será elaborada a nova Lei OrgânIca dos Partidos Polí
ticos.

.~~d""'/C~~ls,i.~/'ulC~u",""- ~

PlEN.I\Rto

Inclua-se como art. 435 e renumere-se os segulnees:

JUSTIF'Ic"JleJiD

JUSTIFIcAçno

A pr6x1ma Constituição f1xará um novo sistema de g.Q.

verno baseado nas diretrizes que irá traçar
Para a criação e sIstematização -de funcionamento dos

Partidos Políticos, também, novas orientações serão estrutur3!,

das, acolhendo a tendência para formação de agremiações part!

dárias for~es, com ideários definldos

O quadro partidário atual é constituído de grupos de
inclinações políticas divergentes, e por vezes até conflitan
tes.

De que necessltamos é de partidos sólidos,que congr~

guem em suas fileiras elementos que comunguem os mesmos ideais

e defendam os mesmos princípios e programas.
Daí a urgêncIa de novos partidos, com organização ad!:.

quada, para que melhor cor respondam às suas exigências legít,!

mas, coerente com o sistema de governo estabelecido

EMENOA AOITIVA.

DISPOSITIVO EMENOAOO: art. 304, § 22.

ncreseente-ae ao final do § 212 do ar t , 304 o seguinte

•• ~, " reconhecendo também as atividades econômicas atípicas,
aquelas realizadas no recesso do lar".

o reconhecimento do valor econômico do trabalho do

méstico e das pequenas atividades realIzadas no recesso da ca
sa é de suma importância para a mulher que, em sua grande nalo

ria, trabalha nas lides domesticas sem receber qualquer com-
pensação.

Se fosse considerado pelas estatíst1cas oficiaIs, o
trabalha doméstico ocuparia faixa significativa do Produto In

terno Bruto (PIS). Na verdade, o valor econômico do trabalho

doméstico ~e eV1dencia quando confrontado com o da ativIdade

empresarIal organizada, realizada em creches, restaurantes ,l~

vanderlas, serviços de asseio e conservação. A lnex1stência

de uma infra-estrutura de apoio à família impede a livre opção

da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada.

A presente disposição, reinvidicação de alguns se!l
mentos do movimento de mulheres, repete o previsto no parágra

fo único do artigo 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem.c~
mo conseqOência prática. possibilitar a vinculação da dona

de-casa ao sIstema estatal de seguridade soci(ll

se a f1scalização petnanece no tUnlstérlo do Trabalho, de onde deve-r

erranar as NormasRegulalrentadoras- de proteção e segurança ao trabalhador, fica éb

via a necessIdade de manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo •

para o MInistério da Saúde, onde provocaras conflito de jurisdição, com re31S pre

juízos à integndade ffsrca do tr;balhador.

Essa é a tradIção do dIreito do trabalhador. corcuistaoa em 1944.Co."1

a crIação da CIPA- COmiSSdO Interna de Prevenção de Acadentes e esta registrada

nos anais da Histõrra do trabalhador brasrfeíro. portanto, o arbgo crs se preten

de suprilll1r é incoerente, não tem lóg1ca, não atende ao interesse nacional, nem se

ajusta à atual Pnl.ítnca de segurança do trabalhador As relações capital/trabalho

são unlversalrrente pertarentes ao MinIstério do rrebathcré a OH o Fórum dessa ma
téria e não a Organização Mundial da Saúde.

O Sistema uorco de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve in

tervir nos meios produtivos, pois ai o fator principal é a causa dos riscos, isto

é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve continuar sendo de resccosetujf

dade únIca do MInIstério do Trabalho.
Ao Ministério da Saúde ou Sistema üotcc de Saúde já cabe (ou caberia)

a tarefa hercúlea de erracfcar as endemias que recrudescem a cada dIa no país Há

3 000 MunIcípIos sen médicos Hádezoito pragas que devastam o país, conforme enex

~ Há portanto umgrande trabalho de saúde públ1ca a ser executado. Entregar-lhe ta.].

bém a segurança e Higiene do trrebalhn é aumentar a carga, além daquela, realrrente
devida e aInda nos seus primeiros passos; "O Bêasil é U!"l grande hospital", qua!!

do comparado com países desenvolvidos.

A OlT - Organização InternaciOnal do Trabalho, sabIamente chaea "S~

gurança e HIgIene do Trabalho" desconhecendo o neologlsrr.o "Saúde Ocupacional" qce

s6 trará conflitos com a Cf.\S- Organização tI.undlal de Saúde, com outras ativIdades
de saúde Pública, com fins cwersos e específicos.

Por essas e outras razões é maIs tecmcamente defensável manter no

MInlsténo do Trabalho, a segurança e HigIene do Trabalho abvldades, por sinal,
criadas por acueíe Ministéno e nele fonrado o pessoal que já soma 1 milhão de cí
peiras (membros da CIPA), 20.000 Engenhenos de Segurança do Trabalho e 50 000 Té.!:,

nos de Segurança do Trabalho conforme ter Federal sencronede no ano passado e ori

unda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1ge6, conforme dIvulgação dos

dados oficiaIs da Previdência soctaj , mars de I milho de trabahadores rrcaren aC1
dentados devido às condições Inseguras das méquínes e equIpamentos, erccentc ape

nas 7.000 (sete mll) trabalhadores foram afastados temporariamente por doenca do

trabalho, o que demonstra que o problema bésrcc não é de medIcina, mas de en erma
ria de segurança, que visa a eliminação de riscos nas máquinas e meio ambIente, a

través de processos tecrotõçaccs Em1972 o Indíce de acidentes do trabalho no a-a
s11 foi reccrd alcançando a cifra de 18,47%; de lá para cá, tem caído progressiva

mente e em1986 foI de 4%, aproxmadanente,

r.r----------.U.DNuOTI.~&;I~' ~
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Dispositivo erercaoo, como art. 236
rrcrua-se como art. 236 e rerumere-se os seguintes
Art. 236 Em CÇlSO de guerra. interna ou externa, será assegurado aos

que estiverem tomando pa}"te emoperações bélicas o sustento de seus dependentes du
rente a sua ausência 2, coma desmobilização, será concedidos a esses ex-combaten
tes os seguintes direitos

a) - estabilidade, se funcionário público civil ou militar;
b) - aproveitamento no serviço público, sem exigência de concurso, mas

mediante prova de habilitação;

c) transferência para a .lnatividade com proventos lntegra1~ aos vin
te e cinco anos de serviço eretavc ou aos sessenta anos de idade,

se funcionário público da eoeinístrsçêc direta ou indireta ou con
tribuinte da Previdência social; e

d) - assistência lllérbca, hospitalar, funerária e educacional gratuita,

às expensas do Poder Público, t:!'l organizações própria; ou convenia

das.

Parágrafo IJnico: Alémdaassistência prevista na alínea ~ do presente

artigo, serão nantidos os direitos e vantagens assegurados aos ex-combatentes da

segunda Guerra Mundial que tenham participado efetivamente emoperações bélicas da
Força Expedicionária Etasileira, da l-1arinha de Guerra, da Força Aérea seesrretra, da
Marinha Mercante do Brasil ou de Força do Exército e aos seus beneficiários.

BallA ADITIVA

Essa InatérIa já está Inserida no contexto do artigo 13 do capítulo rI,

"Ot1s rJlteltos Sociais" t portanto é redundante, repetitIva e indevida, meSlllO porque

êsU ãMuflto não é flãtà ser ttãtado h8Carta Magna e sIm em Lei Ordinaria, além do

fjl:lê á JoJi'lsptuõênc:lá nãelonãl ê lntefhal::lOl'1al mantémessa matérIa na"Pasta do Traba
lho" I e não na lOele Saúde". -

É1iteiide o legIslador que o dIreito do trabalhador não pode fica}' d1v!

dlda entre floIs MinistérIos) além do que o tenno "Saúde Ocupacional", não vem aten
der aos Interesses do trabalhador brasileIro, poIs o referIdo artigo vIola a tradl
çi:ionacional e unIversal de que as relações e condIções no trabalho si1io e sempre

foram, pertinentes ao MInIstério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde. Tratar

desse assunto na Carta Magna é intervencionlsroo indevido, tirânIco e de índole car

f.â'f'!âl,

Sãúae OêuPãE:lõhal ê lin anglicismo que traduz mal a realidade. O pró
prIo Governo Americano se refere a Safety OCcupational and Helth, separando a ~

~ da saúde As condIções de trabalho é que vão determInar se há riscos ou não

à integridade física do trabalhador Quem cuIda dessa matéria no ErasIl setllJre foi

b ~lflIstéi.'Io do Trabalho que, além õe outras atribuIções, zela pela Seg;rança e de
fi'láls direitos ao UabãháClor. -

Corno pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar divl.d1da
entre doIs MinIstérios, ou pertencer ao Ministério da saúde? E ccrno ficariam as Ne I

gociaçàes Coletivas na área de Segurança do trabalhador? ! -
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Públic~, ou seja: pratica a me

illclna preventiva, m3Snos processos produtivos e no sist~ de trabalho cabe ao
Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e normatizado;a, em todos os segnentos
Engenharia de Segurança, HIgiene, MedIcina do Trabalho, férias, salario, identif1_

cação e duração do trabalho.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a mobil12ação, em caso de guerra, transforma a vIda
do País, trazendo prccíenas para todos, a situação daqueles que estiverem Incorpore
dos em operações béhcas e mais grave, porque são obrigados a deixar seus depende-s,

tes abandonados à própria 'Sorte, una vez que, ausentes não lhes podemprestar ne-

nhull auxilia, justificando, assim que a União supra esta necessidade, assegurando,

ao menos, o sustento desses decenoentes, enquanto durar a ausência

Durante a call1panna, com o sustento de seus dependentes assegurado,
eles serão eecereccs pela legislação militar.

Após a ceroame, da desmobilização, os que tenham tomado parte erett
venente emoperações bélicas erccntren-se, normalmente, desedectedcs para o reln-=

gressoill'edlatp ~'ll una vida normal, QUer por falta de condIções pessoais devIdo às
situações vividas em campanha, como pelas novas condições en que encontrarão a so

ciedade. AssIm, é justo que sejam escareocs em suas readaptações, asseçuranoc-se.,

lhes, no mínImo, o err.prego que necessItam para reínteçrarem-se em una vIda rorear,
Isto seria feito concedemo a estabrLídaoe, se funcIonários públIcos, e o eorover
tamento no servIço públIco (civil ou militar) nos demaIs casos, sem necesstdaoe de

concurso, mas de acordo cem suas habllItaçães, comprovadas em prova de habIlitação

e una assistência educacIonal, a fim de possIbilitar uma formação prorrsaíonat ou

a atunUzação de que possulrem

seroc deveras desgastante a natureza do serviço prestado em campa

nha, é justo QUe seja concedtde uma passagem para a Inat.ívrdade lJIl pouco mais cedo
dO que aos ceeaís, reduzindo-se cinco anos no tempo de serviço ou na Idade ex~gi_

dos para a Inat~vidade como t..II18 justa compensação.
Infelizmente, nem todos são des'llObIllzados emcondições rIslcas de

asstmlirPlll alglJlla ativIdade e outros, embora ImedIatamente aptos, posteraor-ente po

deMperder esta ccodrçsc AssIm, é de justI.;a que se assegure, gratuitamente, à
queles que recesattaren, a essrstê-cra médIca e hospitalar Indispcnsá\.els à suo
recuperação Aos QUC fdle~eH:'r", COh'\U l..Irntl últIma ho~geIT', é Ju::to C[l'~ se a<lse~_

r~ un run~ral condIgno com os relevantes servIços prestados.

Finalmente, consIderando-se a exIstência de leis especIaIs. em vigor

anparando os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, e sendo poucos os que ainda

não foram por elas benef1ciados, simplesmente por estarem vivos e com relativa saú

de, seria umagrande Injustiça se essas leis fossem revogadas ou IOOdlficadas_.: para

restringir algun dIreito ou benefício por elas assegurados.

E~ttJA ~E:SstVA

Dl,podtlvo ~ado Art1go 350

JUSnrtcAT1VA

!lJtW"!;e lntegttlllllênte o AttIgo 350, do Projeto de Constituição, da

cemhs90Cé&lUéiMtUa.çaO.
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No ambiente de trabalho é preciso rur to mais que Saúde A Segurança e

Higiene do trabalho como está na constrtuição em viçor é muito_mais abrangente, co,!!!.

pleta, evcnnca, dinênfca e assegura ao trabalhador a ellminação dos riscos de aci

dentes e doenças do trabalho Como está colocado no Projetu de Constituição, ora
em debate, houve un retrocesso do dueito do trabalhador.
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BENDA ADITIVA
Emenda supress í.ve ,

Dispositivo emendado r" art. 349 § lQ
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Suprima-se o parágrafo prIme Lr c do ar t 349.

JU~TIFICATIVA

JUSTIFICACA:.o

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 348

Suprima-se o art. 348

JUSTIFICAÇA:O

Substitua-se a expressão Sistema Onico por Siste,ma

As ações de saúde não podem ficar restritas ao setor

público, devendo o Estado apenas regulamentar e fiscalizar a execu

ção do sistema de atendimento à saúde.

A necessidade da existência de institu~ções privadas no·

atendimento à saúde da população se evidencia pela absoluta precari~

dade com que o Estado sustenta o seu sistema, carente em equipamentos,
pessoal e local físico.

As ohT1gações que o Estado carrega ja são por demais Qn~

rosas. Devemos poIs, procurar drml nu.í r a intervenção do Estado, como

forma de conter os gastos públicos, que, de forma indireta atingel'\a P.Q.

pulação, na nedrda em que, tais gastos são pagos com os impostos rec.Q.

lhidos compulsoria e obrigatoriamente dos trabalhadores

Se o nosso sistema fosse eficiente e atendesse ,de forma

ao menos mediana, às necessidades da população; o cidadão se sentiria
gratificado, mas a desordem e a desorg<''lização campeiam.

Isso cria frustração e ira à população, por não ver re-

sultado sat í sratér ro , diferente da Inglaterra, por exemplo, que tem

a medicina socializada mas com excelente nível de atendimento

. Ainda não podemos prescindLr das instituLções particula-

res no atendimento à saúde e não podemos antecipadamente alijar tais

entidades de exercerem seu direito de trabalho I honroso e honesto.

A pluralidade de características de nosso Pais invi.!!

biliza a unificação por de mais centralizada em sistemas ~ess~ na

tureza.
A forte interferência do Estado em problemas de elt~

cução, principalmente em assuntos tão delicados como a saúde podem

retardar e inviabilizar programas emergenc.íais por exemplo, devido

à interferência burocrática peculiar à administração de grandes

proporções.

E1I1ENDA lP13629-6 '""" --,
f!J CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

r.T"---- Tr'..o/~U' .. 'IC:><;i..

r.r------ ,u"''''''/co.'n.to,".lC~MI''.to -,

EMENDA MODIFICATIVA.
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Inclua-se o parágrafo único no art. 355 o seguinte
parágrafo Un!co. O benefício do pagamento de auxílio-natalidade será

dado apenas aos primeiros dois filhos do casal e sofrerá processo penal aquele

aquela que receber este auxílio emmais de duas ocasiões

Esta alteração na concessão do benefIcio do auxílio-natalidade

jl.JSt1 fica peldfato de ser irreal a idéia da necessidade fazer de habitar todo o

vasto território brasrãeiro, como forma de garantir a hegemonia nacrcnal ,

O crescsaentc desordenado da população tem acarretado problemas gra
víssimos na esfera urbana, emecrctaroc-a, e no meio rural, provocando o êxodo c;

da vez mais intenso, continuando o nosso interior desatuteoc e desassistido como
semre Além disso, a superpopulação tem trazido problemas sociaís e morais, de

remando a feição do nosso povo I tornando-o mais rude, agressivo e revoltado.

Há tambémque se considerar o fato de que pessoas mais hurnl1des, não
cceoreeroenoc bem o verdadeiro intuito desse henef'Imu, colaboram cada vez mais

para o scpernovcerentc coma única f~nalldade de receber o numerário do referido

aux!lio,~em ccaoreercec a sua impossibilidade de arcar c~ o sustento de mais de
um filho na família, quase serore já numerosa.

O crescimento do país 1 coao em todos os setores, deve ser organizado

programado, ccec forma de CLtI1Prn: sattsratortenente com as obrigações esperaoas p~

la sociedade assm deve ocorrer com o crescimento de urna família .NJo oeveeoa.oors
incentivar o ausento com falsas idéias de aJuda rtrcrcerra, que apenas cobrem qüs:

L..Jt.Ds-__-""-="'-"'-""'-_"""'''''-''-''''=dêol:.uw1íQDa..<lD....ent'''''''''''-_----J

JUSTIFICATIVA

Entre os inconvenientes referentes à inshtuição desse novo Ieoosto
podemser eercionadcs,

a) - AlJIlentodo preço final da mercadoria, pcas sobre urna mesma op~

ração incidirá o ICM e o IW, onerando dessa forma toda a população
b) - A modificação da máquina administrativa por oarte dos "UnicíPlos

para fiscalizar e arrecadar o novo tributo, poderá representar para muitos deles,

maior despesa do que a receita a ser arrecadada.

c) - Ouplicidade de obrigações para o pequeno vareejista, P01S tera

duas legLslaçães a clJlÇlrir (Estado e Município), ccts tipos de obdgações acesS;2.

rias, duas fiscalizações, etc.
d) Dupla tributação l pois sobre o mesmo fato gerador Ircãdrrãc dois

tributos. o ICM e o lW.

Ao invés de dar un novo tributo à competência /IlJflicipal, com todos os
inconvenientes advindos de sua criação, seda mais aconselhável aurentar a partici

pação dos rrunicípiosno bolo do IeM, sem nenhuna despesa adrcfonal ,

TU1"/''''''''IC:'çã.

JUSTIFICACAO

EJeDA ADITIVA

DISPOSITIVO A/oEIDAOO. Art 35.5.

9J?rima-se o Iocãsc III do art. 273.

EMENDA SUPRESSIVA

DisPositivo emendado Art -, 273, Inciso rrr ,

r.T" Tnl0/~"'''',C.Cão----- __,

EMENDA lP13624-S
f'J

CONSTITUINTE ANtONIO SALIM CURIATI

Esta emenda vemapenas complementar o art 252, que no seu inciso V.
o eminente relator asmaroc Cabral lnst1tucionalizou const1tucionalmente as Guar
das J:lunicipais -

Resta-nos apenas estabelecer competências das Guardas Ml.mlc1pals,a~

sim como foi felto em rerecãc à Policia Federal, Policias Militares, Corpo de fn,!!!.

betrcs e Polícias cavre,

Temos recebícc inúmeras retrwfdicações no sentido de incluir

Guardas MunicIpais na Nova Carta, por Prefeitos pressionados pela enorme onda de

criminalidade que se estende por todos os Municípios e que se vêem compelidos a

tomar iniciativas efetivas no corcate aos marginais. preenchendo as lacunas exas
tentes na área da segurança.

r.r- 'EUO!JU'ro"=.;lo

JUSTIFICAÇA:O

A accrounture, como a homeopatia é uma realidade no Etasil
Na cultura ocidental é praticamente lnpossível a.dmitfr-se que una. fI

na .agulha inserida no calcanhar do pé direito possa anestesiar o hem-atcoee hOlr.ol.!!

teral, pereutanoc-se tma aoerdícectonía Ou que una agulha entre o polegar e o ~nd!

cador possa curar una dor de dente.
Na verdade, a eccroentura não tem sentido senão no contexto da medlc.!.

na oriental, qoe, por seu turno, faz parte integrante da filosofia oriental.
A ciência ocidental moderna vem descobrindo lentamente a sabedoria c~

.tida nessa mediG1nae já se pode verificar un contingente cada vez maior de benerf
ctaocs, por isso mesmo. julgamos deva a acumpuntura introduzir-se no a:-asll protegi

da por un regulamento especial. Em zonas tão mal-policiadas qvanto o são a divulga
ção cient!f~ca e a prática de técnicas al1enlgenas. nmêe-se 8 adoção de normas es

pecíficas e precisas, irrpedindo-se que a medicina Oraental. se torne objeto ce lucro

fácil e de charlatanIsmo, ou deturpada emseuspnrcípícs por curiosos e inescruPul.Q.

êcs,

-mspes!-t-!Yc::~d~~Jl~~r~LV~~ o-..{).t.."\.. """"""~-
__ J ~ Inclua-s~r_t.....__25T....o_seguinte:.. c~ 2.:)'1- .(... ~....JJ..o':.
.........~ ~ B...S-lI~ .......................... ~c'_D-_.....

l'As Guard'!s MunicipaIS são instituições permanentes desttnaoas à ôe-

fesa e preservação da segurança pública. subordinada ec-nrustrettvenente ao Poder

Publico Municipal sob orientação da Polícia Millta;-".

JUSTIFICAÇ~O

aeDA ADITIVA

Dispositivo emendado art. 344. como lU.
lU _ regulamentação de prática e técnicas de medicina e reabilitação

de efeito benéfico CQlllIrovado como a homeopatia, accroootura e massagens orientais

EVelJJ\ ADITIVA

Dispositivo emendado' art. 276

Inclua-se como§ 32 do art. 276 o seguinte:

§ 312 O produto de arrecadação de multas de trânsito r~ativas às in
frações cometidas em vias públicas municipais, sinalizada e benericísoas pela Pre
feítura, será destinado aos cofres municipais através de i;r-~ituições oficiais de
crédito.

r.r- lu""~.n"'....ç;,o

EMENDA lP13622-9
I:J CONSTITUINTE ANTONIO SAlIM CURIATI J r:=;;~'ao~

.t.U~""'(to."'i.orcuuaM"''''-------' r.r=-....--:--l
f!J P l E N A R I O ,I QJJto,J?t J

EMENDA lP13621-1
['J

['J

JUSTIFICAÇA:O

PLENARICT

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM MIATI

rLUI.'.,=O."ui.O/'.ltOM,..ãO-------,
r.T"------ TuJo/~u.rl"c.ç••----------__,

p:r;~;"":J

ffiJ;;7;JPLENARIO

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' rncaua-ee como art 357 e renumere-se os
seguintes.

Art. 357 - E assegurado o direito à aposentadoria à
dona-de-casa, que haja recolhido à Previdência Social pelo me

nos doze contribuições, consecutivas ou não

EMENDA lP13630·0
l'l CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

EMENDA lP13626-1
I'-'

I'-'
Emenda Aditiva

Dispositivo emendado: Artigo 13, Inciso XX

ãcresceote-se ao artigo 13, inciso XX. o conteúdo dos incisos do artl

to .350, suprimindo-se o "ceput" do arhgo 350 e dando ao Iociso XX do artigo n, a

seguinte redação.

Atualmente, as fTKJltas lavradas dentro do InUnJ.clpio são recolhidas aos
cofres públicos estaduais, quando as despesas de regulamentação do uso das vias pú
blicas são obrigações do próprio /llJl1icípio.

Atualmente, a lei orgB:nica runlc!pal (Decreto-lei tcmtenentar n9 9,

de 31 de dezembro de 1969) prevê que ao l-k.Jnicípio comete sfnalazar as vias pehl.L,
cas, bem como regulamentar e fiscalizar a sua ublização, sem cootecc prever come
tência do município de aplicar mütas aos infratores

FZ inócua a atribuição específica, ja que Inexiste a cometêncre plena

sem direito de se aplicar sanções, P01S torna-se ineficiente a lei se esta não pIe-
•vê o poder coerc1tivo.

do trabalho,

"Art. 13 • •• ....... ....... ••••• •••••• •• .~... •••• ••

XX - Higiene e Segurança do Trabalho, mediante
a) _ medidas que visem a ej Inunaçãc de rasccs de acidentes e doenças

b) _ informação a respeito de atividades que comportem riscos à saúde

e dos métodos de controlá-los;
c) - participação na gestão dos serviços internos e externos aos lo

cais de trabalho, relacionados à segurança e merlicina rio trabalho, acompanhando a

ação fiscalizadora do enmente.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACJJ:O

Acreditamos ser imprescindível a inclusão das donas-,

de-casa no universo atingido pelos beneficiados pelos orgãos

previdenciários 1 pois que, impedidas de exercerem função assa

lariada fora de casa devido às suas ativipades no lar, com cu.!.
dado e educação dos filhos, vêem-se, no fim da vida, entregues

ao total desamparo de qualquer mecanismo ass í s tenc í.at •
Não é justo que, aquela que devotou todos os dias de

sua vida madura na manutenção do ambiente doméstico e na cria
ção dos filhos tenha que viver a sua velhice constrangida pela

impossibihdade de sua manutenção e ficar entregue à. caridade

dos filhos para a sua sobrevivência. FZ pteciso dotar a velhice

de dignidade, assim como com dignidade e honra essa ocna-se-cg

sa pautou a vida de seus familiares durante toda a vida passa
da,

A razão desta proposição reside no fato de se fazer

justiça à dona-de-casa, comumente quallficada como sendo "cio lar", que no

lar, formou una nova geraçã~ para o trabalho produtivo da Nação, com dptcrm.!.
rn::fu e resI - às~ rol<f:or<n:barbro a Olbroam o 1:100 ro.....(hr 1 d:l c-n

mais
tivo.

A redação proposta evita a redundância, enxuga o texto e torna

clara e mais abrangente a proteção ao trabalhador.

Não se deve manter dois dispos~tivos tratanto do mesmo assunto CUIII

pre compatibilizá-lós.
O artigo 350, na verdade, se refere a meios e instrumentos de realiza

o que consta do artigo 13, inciso xx, mas o faz de maneira incompleta, deixando de

lado, atividades essenciais à seguranÇa do trabalho
Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matéria em un só d~5POS.!.

o termo Saúde já está inserido e contemlado na Seção I, "DA SAl1OE",

lrtigo 343, que diz nA Saúde é direito de todos e dever dO Estado", ora se é direl

to de todos, incluJ' obviamente a classe trabalhadora, bem ~om as demais Portanto,é

redundância, repetição e o termo é inadequado no artigo l~, inc~so XX
Mesmo porque, o termo "Saúde" na área do trabalho não é tão abrangen

te quanto o termo Higiene Enquanto Saúde retrata apenas o estado de una oessoa, a

Higiene é parte da medicina e aos diversos meios de conservar a Saúde.

PlENJtRIO

EME~ SUE6TITUTIVA

Dispositivo emendado: art. 13, trcrso XX
SUbstitua o termo KSaúde" por ~e, passando a ter a seguinte re

dação: SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABl.LHJ.

JUSTIFICATIVA
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CONSTITUINTE NILSON GIBSCeN

EMENDA lP13631·8
l'l

flLENARIO

pr';~~Q

r;;;'~;;J

EMENDA lP13635·1 ••••, --,
(:J CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO

rr~M'ÕB~

rr0';07J

EMENDA lP13640·7
~TUINTE ROBERTO BALESTRA
r.r---,------~L ...... /cou,"l.I....e. .. U.. -,

r;~~"":J

fu';i7"iil
r;r---------_TEIml/JuITl'ICI.Çia -,

i

-I

I

tJfõ~'''·=:J

['1}.ã/~~fliJ

BALESTRA

'L.d.../e .....b/...<o~'..lo- -,

A p.alavra "(jnico" dá idéia de exclusão de o-.!:!,

JUSTIF'ICATIVA

EMÊNOA SUBSTITUTIVA

No artigo 345.

Substituir a expressão "Sistema Ilnf co'' por

"Sistema Nacional" e em consequencia substituir a palavra

«üruco« em outros artigos

t ras termas ou 5!5t~'lIaS de ~~~stação de servIeee ':lédicc:;

r.r----------tUTO/.U,.",.~lo

EMENDA lP13641·5
tJ CGNSTITUINTE ROBERTO

I" PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA

~uprima"se o Art 39.

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

A instituiçiío do "Habêlls ..Data" (Art 34~ Inciso 1) faz com que
&. "ação requlsitõria de informações" não tenha razão de sua exrs 
tenda} visto que o mesmo direlto jã es eã, lmp1lcltamente, ccnsa

grado naquele lnstrumento.

Supnma-se o Inciso I do Art 34

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

pr..q~~Uã]

fTW"~õZE

CONSTITUINTE NILSON GIaSON

PLENARIO

~ questões eccnêmcas, palítlcas e hi;stôncas. emumsem nümeros a.de
ocorrênctes, no caso especrat da AHE'RICA DOSUL. onde o BRASIL se destca

como a "nação mais desenvctvrca e de maior pctencrat , poderão r-eabr-ir- ve>

lhos problemas decorrentes de ACORDOS e TRATADOS. com imphcações sêrras

no CllmPO'f, mternacionet , emparticular na AMtRlCA LATINA•

.po~rito. deve ser sucresso a letrang" do inciso VI do Art.
17.

Suprimir a letra 9. do inciso VI do Art 17.

r.r TUn/"",......çlo

EMENDA lP13632·6
t'

JUSTIFICATIVA

A redação dada a este dt spc s t t rvc impllca em proteção ãs
a tn v f dadas T1egals ou cr tm nos as , por assegurar o conheclme.!!
to de dados pessoa 1 s r-esut t.ant.es de 1 nvcs-t 19ações po1i cru is
e pernt t.r r a adoção de medt dns de mascaramento dessas a t tvr
dades por parte de quem as executa.

Constituinte
JUSTIF'ICATlVA"

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO artigo 1125, "CAPUTII.

J.f_~5

O "caput" do artigo~do :=.#,eprojeto, passa a vigorar
coma seguinte redação:
Art. 1;25 ~ .
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis I destinadas
à sua posse perranente, ficando- reccorecâdc o-seu direito ao
usufruto exclusivo das riqueza naturais do solo e das ut1li
dades nelas existentes. ressalvado o direito de navegdção. -

o usufruto do sobsolo pelas populações indígenas fere o prin
cípio constitucional da isonotnia, una ,ex que os cetros gI'q)OS étnicos QUe pa;
Ucipam da carunhão nacional não possuemeste direito. Trata-se de tIfIB Iiledir;;
dlscrinatéria.

rr;~-;;:J

rrn;"â?7J
GibsonNilson

EMENDA lP13637·7
I"

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir a letra &. inciso VIlldo Art 12.

JUSTIFICATIVA
Na maiona das Nações subsdesenvctvrdas , cada vez mais, pro e

cur-a-se obter tndependêncra tecno1õgica~ através do tneentavc à
pesquisa e fornacão de parques industrials capazes de gerar empregos
e .e1horar a eccncata do Pals.

Dessa forlila~ a prolbição de registros lnformãticos~ seja ele
de qualquer neuureaa, vem ccnerer-tar , tnctus tve , a prõpna tel de
Informática que preserva a reserva de mercado para as empresas'br.!.

sf Ie tras ,
A1elll disso~ se não pode haver registro- informãtico. de outra

forlll8 ê permitido o registro manual.

Portanto, deve ser sucressc o- inciso VIII ~ da letra "b" do

Artigo 12 •

EMENDA SUPRESSIVA

Plenãrio
r;r UUll.>vUI"..çID

•~I.._I<.'''..1401.uleo....õo ___, fC~"1

fui~;~1

EMENDA lP13642-3
tJ CONSTITUINTE ROOERTO BALESTRA

"Art.20l - ..
I - .
11 - .
111- .

IV- suprimir."

Suprimi!-se o inciso IV, do artigo 201 do Projeto-.

tJ"!Mii;;·:J

fTlli"âJã7J
GibsonNilsonConstl'tuinte

EMENDA lP13633-4
fi

CONSTITUINTE NILSON GIBSON:,
.... t<l.... I •• ~".lo/&U.<o...d ..

DmND1\. SUPRESSIVA - 1UlTrvA

Supr1m1:r, ao f1.nal. da letra "c", 1.nciso VI:!, do

ut. 12, Zl expressão "SALVO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL" , I

e aditar a seguinte expressão : .. na forma da lei "

Portanto, dê-se a redação seguinte :

IIArt. 12, aee, VII,letra "c" -

11 do sigilo da correspondência Q das comunic~

çôes em geral, na forma da lei Ir

~r;t;ificativa

IJ interesse da sociedade e do Estado, em dete~

minadas ocasições, devem prevalecer ao direito indi -

vtdual •

JUSTIFICATIVA

o Supremo Tribunal Federal, em matéria recursal,
deve adstringir a sua atuação à proteção dos direi tos indi
viduais re-e.aor, n) e à tutela da Constituição (art. 201,
III). O inciso IV. cuja supressão- se- propõe~ é desnecessá
rio e irá sobrecarregar- a Corte Maior sem qualquer proveito
para a administração da Justiça.

EMENDA lP13638-5
I"
I"

UIENOA SUBSTitUTIVA

üê- se nova redação a letra "1". do incisa 1 do Art.12 ..

lO Por mot'ivação poHtica~ 05 crimes contra a vida, de lesão
corporal. de penchtaçio da vida e da saúde e con t.ea a Hberd!.
de pessoal são lnafiançãv:eis e msus ce t'lve'l de er-escr-tcêc e
ants t.re , Seus executores. os nendantes , os Que podendo evt tâ- los

sae ocntirelll, e os. que , tomando conhecimento- deles não o comunic,!
rem, responderão lia forma da lei"

r;r----------"UTO/"u'""'.l{io

EIellA ~InCATIVA i::::':=: ~T~a:::~~:~ ~·:.::j:to. 0"/
S8 a ter a seguinte redaçJo: -

Art.l2 ~ ••••••••••••••••• ~ •••
V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) A educação dos filhos é mIn1stIa:::la de forma racional e
responsável, não sendo penn1tidos métcdos que 1n'pllqt.em e'II

danos ao menoredccerdc,

Da forma em (JJe se encontra redigido o texto da alínea 8,
do inciso V~ do artigo 12, os pais cu~ pela educação de eerores têm
una anpla margem de ação, facultada pela "plena liberdade na edJcação dos f1
lhos".

A nosso ver, a redação deve ser modificada, tendo em vrsea
os abusos que dela podemrecorrer, face ao cceccrtereoto dos. incautos.

Pelas razões expedidas. justifica-se a aprovação da prese.!!.

üê-se nova red'!,ção i! letra a. fnciso VIl!, do Art 12.

-[ assegurado. aos brasileiros. o conhecimento às refer(!nci
as e informações que a cada um diga respeito. lIlediante fundament!.
ç5'o por escrito- e de conformidadE! com a- lei. sejam essas registra
du por entidades particulares ou pubhcas, cedendo o 'interessad;
exigir 8 correrão dos dados por fntermedlO de processo judféial
ou administrativ~ sfgiloso· ",

JUSTIFICATIVA

eôro essa nova redação procurou-se amp1iar a proteção da soci e
dade. Exclui-se a expressão tortura por não ser delito tlpiflcado

na lei penal e • s te , uma cn"cunstância agravante.

PLENARIO

l

I

~IF'ICATIVA

ErelJA f.OJIFICATIVA
DISPOSITIVO BeDAOO: ARTIGO 81, Al.!foS.B

A al!nea B. do artigo~ do antejTojeto, passa a vigorar

:tseJt.n~~.~:~:••••••••••••••• ~ .
b) - CmpuIsoriamente. aos sessenta- e cinco anos de ida

de-para ambosos-sexos. -

EMENDA lP13643-1
I? CONSTITUINTE ROOERTO BALESlAA

tJ PLENI\RIQ

rr;~;;"~

fIU7;ã07J
CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13639·3
I"

rr;~';:;=:J

rrm'~ã{ã7JPLE"Nl'IRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP13634·2
f!J CONSTii"u""'-=T""E""'N""',"LS-=O""'''-::G"'',.:CS''G''"N---'

~USTIFICATIVA

A proposta de nova redação visa evitar que a'l ienl'genas te-
nham acesso aos õrgãos do governo e , dete , possam se prevalecer
para exercerem ativldades de espionagem~ bem como ahciarem funci
onirios para meer-re t-u-na política naclona1. -

Por outro lado. a fundamentação legal tem. por objetivo aten.!
der aos interessados' que tenham sido preJudicados ell suas- ativld,!
des civis ou militares, evitando-se~ com isso, que qualquer ind1.
~Tduo passe a ter conheclllento de fatos por sillples curiosidade e
i. sociedade tenha serias prejulzos.

Suprimir a letra IId", inciso. VIU do Art" 12.

JUSTIFICATIVA

Não se pode admitir .que qualquer -tnteress edo tenha
conhecimento da vida lntlma e famlllar de mortos e ausentes.
vez que os mesmos não têm condições para manifestar tals pre.te!!.
ções, ou exercer seus dueHos de retl-Ílcaçâo ou de defesa~

Assim" o Estado estarã proporclonando~ a qualquer
interessado, os melaS para denegrlr a lmagem daqueles que dele só

de\lerlilom receber proteção-.

Entendemos ~ a aposentadoria roq:JUlsória para servidor
p:blico deva ser reduzida para sessenta e ctnco anos de idade. haja vista que,

-&ssa: ioaoe emcíeoce o seu VIgor '1s1co e mental deVaser mais preservaoc pa
ra que CClÔseqUent~te teroa U'IIa velhice menos tlJftJltuada e os seus dfas ~
vida subseqOentes mais zelados.

O servidor público passa t~ fase da sua vida emexclu
S!va dedicação ao-trabalho, a maior parte de seu terpo exiJn.indo-se ao lazer -;
até à pró;.lria assistência familiar.

Ponderamos a. nossa justificativa por- entenclerroos que ela
representa 05 anseios da classe e por assentar-se melhor aos padri5esde justi
ça social. -
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Pr.opugnamos mesma faixa etária para a aposentadoria per
entendermos que esta é una forma de evitar-se a discriminação a partir do te~

to constitucional.

JUSTIFICA71VA:

o assunto pode ser considerado como tratado nos artigos

anteriores, principalmente no artigo 54 e seus Itens

Por sua vez, a palavra "execução", "aplicada neste arti

go dá idéia de exclusJ.vldade da execu(;~Q. de serviços

médicos ao Estado.

c) demonstrativo por regiões do rc.1;lexo produzido sobre as recei

tas e despesas por isenções, anistia, subsídios e incentivos fiscai;

financeiros ou creditícios. que impliquem renúncia da receita

acréscimo da despesa;

d) a identificação das despesas por Estado, ressalvadas as de ca

rãter nacional, definidas por lei complementar; e -

e) a programação monetária do Governo.

Constituinte Roberto Balestra

r,r lUTtl/.uSTlfleA;la --,

~ Etel)A SLF'RESSIVA

DISPOSITIVO BeDAOO: ARTIGO 336, DO PROJETO DE CONSTITUI

ÇM.

TEXTO

Suprima-se do Projeto de Constituição c artigo 336.

EMENDA lP13648·2
I'l

PLENARIO

EI1ENDA SUPRESS,IVA

1TIfõ~;T;~--1

rr;i'~~J

Art. 39 _ O Poder asceueavc encaminhará ao Congresso Nacional,p.!!.

ra apreciação conjunta das duas Casas, projetos de lei relativos a.

I - planos e programas, inclusive de investimentos pluria

nuais, na .1;orma estabelecida por lei complementar;

~ II - diretrizes orçamentárias adequadas aos planos e progra

mas a que se refere o inciso I deste artigo, até oito meses antes do
encerrament~ do exercício .1;inan.ceiro:

tIl - orçamento anual.. aJustadO a Lei de Diretrizes orçüt'lentá

rias, até quatro meses vntes do encerramento do exercício financeiro

Suprimir os parágrafos 1~ e J~ do artigo 349. IV - propostas de abertura de créditos adicionais.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, do inciso )('IN

Suprima-se do anteprojeto o inciso XXV ,do artigo 13,

.JJSTIF'ICATIVA

A maootenção do disposto no artigo em apreço, lnviabiliza
expressamente os programas_da maior relevância social, empreendidos pelo SESII

SESC, 5ENAC e SENE:C, entidades mantidas e administradas pelo erocesameoc ce

Industria e do Comércio
E de público e not6rio os benefícios que essas 1nstltu!

ções ao longo de sua existência vêmprestando à corrunldade.
De- hora para outra, vê-se cerceada de una benesse já co!:!,.

sagrada COOIO lIIl direito, é vulneré-Ia ainda mais e despojá-la dos parcos recu.!,
50S que ainda lhe restam para una sobrevivência mais feliz.

Pela inoportunidade do dispositivo e pela oportunidade da

emenda, sugerimos sua supressão aos eminentes pares Constituintes.

EMENDA lP13645-8
f'l CONSTITUINTE ROBERTO, BALESTRA

EJ.ellA SlFRES5IVA

t:=;~;'1

rni~~~;]

JUSTIFICATIVA:

- No parágrafo 111 o assunto deve ser tratado e drscfpt í-.

nado por lei ordinária, dado o seu caráter particulari
zante, além do que é discriminatório. • 

- No parágrafo 3~ o assunto já é tratado como norma ge
ral em outro titulo.

,EMI:NDA SUBSTITUTIVA

=TITULO V, CAPITULO I, SEçAO ver , SUBSEÇl\O lII, TíTULO VII, CAJ?í'XULO

rr , SEÇãO 11 - DOS ORÇAHENTQS, SUBSTITUA-SI: OS ARTIGOS 133, 134,135
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
299.

SEçAo - DO PLANCJAHENTO E po ORÇAMENTO

Parágrafo único - O proJeto de lei de diretrizes orçamentárias

informará os indicadores econômico-sociais e os parâmetros que serão

considerados na elaboração do projeto de lei orçamentária anual. De

pois de aprovado, estabelecerá as metas e prioridades para o exerci

cio financeiro subsequente....e orientará a elaboração da lei orçamen

tária, compatibilizando-a com o programa plurianual de investimentos

Art. 49 - Os prOJetos de lei mencionados no artigo anterior, bem

assim as proposições correlatas, serão examinadas por Comissão Mista

d; Senadores e Deputados, que terá caráter permanente.

§ 19 - Compete, ainda, ã comi.ssãc Mista de que trata este ar

tigo:

ai exercer o acompanhamento e a fiscalização físico-financeira
dos planos e orçamentos, a

b) acompanhar e analisar a tomada de contas do Presidente da Re

pública.

§ 29 - Somente na Comissão Mista serão oferecidas emendas aos

p~oJetos relacionados no artigo precedente, as quais somente poderáo

ser aprovadas quando, acarretando a elevação de despesa global

aJ indicarem os recursos necessários desde que proVenientes de

operações de crédit:o ou de anulação de despesa da mesma natureza; e

b) forem compatíveis com os planos, programa,s e dir~trizes orça
mentirias vigentes. -

Devemos refletir rwito sobre esta medida

EMENDA SUPRESSIVA

generalizado

Art. 79 _ são vedados:

I _ o remaneJamento, a transposição ou transferencia, por

qualquer forma, dJ recursos de uma dotação -de crédito orçamentário

ou adicional para ou~ra, sem prévia aprovjação do Congresso Nacional,

ressalvadas as decorrentes do disposto no item I do artiqo anterior
no que se refere ao atendilnento das necessidades de custeio f

11 - a concessão ou utilização de crédit;.os ilimi.tados;

parágrafo Gnico - O veto e suas razões serão comunicados em qua

renta e oito horas ao Congresso Nacional, que trerá dez dias para s2
bre ele se pronunciar.

§ 59 - Os recursos relativos a veto, emenda ou reJeição do pro)2

to de orçamento anual. que restarem sem despesa corraspondente pode

rão ser utilizadas, conforme o caso, mediante créditos especiais ou

suplementares, com prévia e especIfica autorização legislativa.

§ 69 - O Chefe do Governo terá o prazo de cinco dias, contado a

partir da data de recebimento dos autógrafos, para sancionar ou ve

tar, total ou parcialmente, os projetos de lei de diretrizes occemen
tiÍrias e de orçamento anual. -

XII _ a abertura de crédito especial ou suplernentar, sem pr.§;

via apreciação legislativa, ressalvado o disp9sto no item I do .arti

go anterior. e sem indicação dos recursos correspondentes;~

I\l_,- a utilização de recursos do orçamento fisc~l para su

prir necessidade ou cobrir déficit em qualquer empresa estatal, sal

vo expressa autorização legislativa;

V- a realização de despesa, proJeto ou programa ou ainda

a assunção de obriqacão que exceda os créditos orçamentários ou adi

cionais a sem que haJa sido incluída no orçamento;

VI - a vinculação do produto da arrecadação de qualguer tri

buto a órgão, fundo ou despesa, ressalvados as disposições desta con

tituição e de leis cotnpl~éntares; e

Art. 69 _ A lei de orçamento anual do setor público não conterá

disposit1.vO estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,

não se incluindo na proibição:

I _ a autorização para abertura de créditos suplementares,

obJetivando o ate~dirnento das necessidades de caseeac, e pa.ra. opera

ções de crédito por antecipação da receita, as quais deverão ser li

quidadas no próprio exercício;

II _ as disposições sobre a aplicação do saldo que houver e

o modo de cobrir o déficit,

III _ as informações estabelecidas no § 19 do art. 29 desta

Constituição;

IV _ a indicação de normas especIficas para sua. execução; e

V _ as alterações da. legislação tributária indispensável p.!!.

ra a obtenção das receitas públicas, ãesâe que previsto na lei de d!

retrizes orçamentárias. vedada a criação de tributos.

VII - a criacão de fundos de qualquer natureza, salvo por le
que o autorize, respeitado o disposto no artigo 464.

§ 39 - O pronunciamento da Comissão será conclusivo e final,sa!

vo se um terço dos membros da cãmara dos Deputados ou do Senado da
República requererem fi votação em p1en5J:!o de emeoda..nprovãda.QU Xcjeitacb na co,
missão. . ~ -

§ 49 - O Poder Executivo poderá propor modificação de proJeto de

lei a que se refere o artigo anterior, enquanto não estiver iniciada

a votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposla.

b) elementos que possibilitem conhecer. ainda, as receitas e de,!

pesas de cada empresa estatal. sua acêc operacional. e, a necessidade

e propriedade das respectiv.as transações financeiras;

§ 29 - Os planos, que estabelecerão políticas, diretrizes e cs

tratég::Las, terão caráter normativo para o setor público e andtceeavc
para o setor privado.

§ 39 - Os programas, inclusive de investimentos plurianuais, de

monsLrarão os obJctivos e as ncbas , bem como as ações e os meios par",'
alcançá-los. ~

§ 49 - Os orçamentos cxplicitarão os instrumentos necessários pa·

ra a operacionalização de planos e programas. -,

§ 59 - A ação do setor público compreende todas as ac.í.vaüadcs, de

todos os J?odares~ órgãos e enLidadcs de direito pGblico ou privauo U:I

Administração di1.cta c indireta, inclusive fUlldnçõcs insLiLuld.lsh c

mantidas pelo Poder Público. sendo demonstrada em planos, programas

e orçamentos elaborados de acordo com os seguintes princípios:

II - 'Orçamento das entidades da administração indireta e fundos,

relacionados ao sistema da seguridade social; e

"III - orçamento- d,e investimento das eI:lpresas estatais, delll.onstr~

do individualmen~e os investimentos de cada urna das empresas, nas

quais o poder público, direta ou J.nd~retame~te, tenha a maioria aci.2.

nária com direito a voto.

§ 19 _ A:ompanha~ão o orçamento, em anexos não lntcgranges do

respectivo texto:

a) informações detalhadas que permitam verificar a vinculação

com os planos. a legalidade, a necessidade e a propriedade das rece!

tas e despesas nele alocadas;

c! crescimento da riqueza e da renda e sua justa distribuição na

sociedade:

Art 1'9 - A ação do setor públicQ será exercida de acordc com a j- - ,
cxaencaeac constante de planos, programas e orçamentos estabelecidos

de fornla harmônica pelos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 19 - Ao Poder Legislativo compete o exame, a aprovação, o élce-:

panhamento e a fiscalização de planos, programas e orçamentos c'tabona

dos pelo Poder EXecutivo. -

Art. 29 - O orçamento anual compreenderá a previsão da receita e

a fixação da despesa de todos os Poderes, órgãos e entidades· indica

dos no § S9 do artigo anterior, bem como dos fundos autorizados pe

lo Congresso Nacional, em nivel regional e setorial quando for o ca
so, com explicitação -discriminada dos objetivos fi metas a serem al

cançados e dos meios a serem utilizado;;. COnstituir-se_á por:

I - orçamento fiscal)

d) meJ:hor uso dos recursos públicos f e

e) participação efetiva de entidades .repeeseneatavae dos diversos

segmentos da sociedade e dos viÍrios níveis de governo.

§ 69 - Nenhum proJeto que implique investimento e cuja execução

ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado.

a) sem autorização expressa do Congresso Nacional,

b) sem prévia inclusão nos planos, progJ::.amas e orçamentos do -se-,

tor público, ou

c) sem lei que autorize esse inclusão c estabeleça o montante das

aoeecõee e as respectivas fontes de recursos.

a) diminuição das disparidades regionais e setoriais f

b) atendimento prioritário das necessidades coletivas e das cla~:

ses menos favorecidas;--,

I
I

I

I

Vô'é''')

rry;~~nIJ

JUSTIF'ICAÇP:O

o inciso XVIII, do artigo 13, do anteprojeto pas sa a ter

a seguinte redação:

Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••

XVIII _ Gozo de trinta dias de férias anuai s ,

~!E.!c~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13. INCISO XVIII

Constituinte Roberto Balestra

D trabalhador e o servidor público-merecem a mais justa

remuneração e o maior apreço pelos benefIcios que prestam à N.!
ção , Tudo o que for de útil, dentro do possIvel, deve ser estencf.!

do a eles
Somos defensor intransigente dessa classe. mas não podo!!

mos aceitar proposições que nos parecem descabidas e impossIvel de

cumprimento.

Sabemos que o empregado de qualquer categoria usufri do

direito ee férias remuneradas pelo perIodo qu~ a lei estabelece.

Essa conquista além de justa contempla o empregado dentro do pri.!!

cIpio da coerência. pois, ele, por _trinta dias _de descanso é int.!:.
gralmente remunerado. Dobrar essa remuneração não nos parece uma

atitude realista, pois ela demandaria maiores recursos. tanto do

lado do Governo, quanto do lado privado. o que parece ser impossl.

veI.
Dai. defendermos o gozo de férias d~ trinta dias com rQ.

muneração igual ao do pedodo de trabalho. . I

Por entendermos que a permanência do dtspcettãvc emendado

gerará maior Indíce de deserrprego, além de dificultar a formação d.e mão-de 

obra qualificada, para substituir o "staff" ja existente, apelamos para o

bem senso e para a capacidade de díscemmentc que deve nortear o espirito

democratico de cada Constituinte, para que as categorias patronais e s::Lndic-ª.

is, atingidas pelo inciso em questd:o não sejam prejudicadas

A crise de desemprego que está dizimando a Nação e sobro!!

Illl?do assustadora e o que devemos fazer no momento é constribuir para q..esol!;!

ções sejam encontradas E é por esta razão, -que os Sindicatos dos empregados

estão endereçando Carta aberta aos Constituintes, pedindo-nos que revcquercs

a proposição que os prejudicam cruclalmente, provocando o seu consequente do!!

serorepo,

Pela exposição apresentada, justifica-se a aprovação da

'UdOlC/ •• "".I."IIK.M"'1o

Pl'ENARIO

o deserrprego gera não só a fome, mas. O saque e o crime

Suprimir o artig'O 348 do Projeto.

EMEJIIDA lP13647-4
I'l

presente emenda

.Ud.... 'C.M'••1<l".,.......,1<l

EMENDA lP13646-6
tJ CONSTITUINTE ROBERTO, 'BALESTRA
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Art. 89 - 05 créditos adicionais serão elaborados pelo Poder E).!:.1
cutivo com o mesmo nível de detalhamento e informações que o orçamo!!

to anual, observado o disposto no artigo 29 desta Constituição, no

que couber.

§ 19 - Os créditos e specae.Ls e extraord~n~rios nâo" poderão te

vigãncia além do exercício em que foreM auí.or-Laadoa , salvo ezpruasa

disposição aprovada pelo Congresso Nacional, quando então serão m-,

corporados ao oxçarrentio do exercício financeiro subscquentc.

§ 2,.. - A ecertarra de crédito extraordinário somente será admitida

para atender despesas ilnprevisiveis e urgentes, como as decorremtes

de guerra, cc-iccâc in terna ou calaMidade públJ.ca

Art. 99 - O Poder Executivo encaminhará trimestralmente ao Congre

50 Nacional, para acompanhamento, relat.órios circunstanciados da exe

cução dos planos, programas e orçamentos, na forma es tabeãecada por
lei ccmpâement.ar-,

§ 19 - Os õrgãos setoriais do sistema de planejament.o, progr~

mação c orçamentação dos Poderes asceceavc e Judiciário, ancaminharão,

simultaneamente, ao Congresso Nacional e ao órgão central do sistema

as propostas iniciais dos planos, programas e orçamentos do setor pú

blico, bem como das diretrizes orçamentárias.

§ 2Q - LeJ. federal estabelecerá sanções a serem aplicadas em

casos de conprovada inépcia, ineficJ.ência ou má gestão dos recursos

públicos, que resultem em distorções, desvios ou não cunpriru:mto dos

ob)etJ.vos e metas constantes dos planos e orçamentos.

§ 39 - 1\ lei regulará, ainda, o processo de acompanhament;o e
íis,Palização pelo Congresso Nacional, dos atos do setor público, qual!

~:g:::m:::::t:sp::::::~:::~'b:: ::~:ã~~d:~~:~:n:~a~e:::::m~:~::::~
vas, quando necessárias.

assegurem preservação dos respectivos ec01!.

sistemas. 11

JUSTIrICACÃO

Pela primeira vez abre-ae a pnss ab Ll Ldarf e de

Inclua r na çonstituição a defesa do maior patrimônio da Nação. seus

recursos naturais, seu meio-ambiente, 'visto como hababat de uma s,2

ciedade cujo desenvolvimento deve eubordtnan-ae à qualidade de vida
que possa o ferecer aos cmadãcs ,

Ao abrigo da omissão da Constituição vigente,

depredou-se, impune e irresponsavelmente, o meio ambiente. Não pr~

tendemos a natureza intocável, porém, é urgente estabelecermos crl

térios que Impcnhee racionalidade social à atividade econômica.

Rios de importância nacional são envenenados,

a poluição urbana chega a níveis inadmissíveis, nossas reservas

florestais são consumidas para uso inadequado e de curto prazo. gra.!!.

des obras públicas são construídas sem visão de conjunto do aprove.!,

tamento possível do ecossistema. As reservas etnográficas herdadas

de antepassados são sumariamente destru!das.

É preciso lembrar que não levaremos adiante

nenhum projeto de modernização do País, sem uma ação coordenada Pi!
ra preservar o meio ambiente, com definição clara do papel do Est-ª.

do como mcutcr , planejador e repressor.

Ou estabelecemos as regras agora ou seremos

cúmplices da tarefa espúria de exaurir e empobrecer o Brasil.

.~tIl.b'o'co~"s1.I,ule.~'..lo

!'J..EfúA'R-1D

Suprima-se o artigo 476.

JUSTIFICAC1\O iYM',,,\o'n
O artigo 476, das D~SposiçõeV-6e-ra4-s~pretende que os

funcionários públicos demitidos até 23-01-67, no que ccncerne às

suas aposentadorias. sujet tan-se ao regime juridico vigente naquela

data Em seu Parágrafo Único manda rever as aposentadorias realiz.!!.

das com as res tmções previstas no artigo 101. da Constituição de

1967 e 102. da Emen(la Constitucional de 1969. Ou seja. para essa

categoria de funcionários é como se essas Cartas Constitucionais não

tivessem vigência. no que diz respeito a aposentadoria. vez que a

atual remeteria sua disciplina para o regime constitucional ante

rior.

Trata-se, como se vê, de um caso de franca repristina

çãc mvadanco-se que a ordem jurídJ.ca se constrói sob os postula

dos de certeza e segurança pretende-se, na verdade, por um artifício,

privilegiar determinadas situações. Embora demarcado em seus dive!,

sos momentos, nosso Sistema Constitucional é unitário. Não cabe,

portanto, ao legislador constituinte, no afã de inovar. atos jur!

dicamente consolidados. desprezando as regras de Direito Intertemp.2.

ralo

Não se pode esquecer. ainda no proceso de elaboração,

que o autêntico Estado de Direito não se compõe apenas das normas,

mas de principias basilares do Direito Constitucional. Em sínte

se, beira a anarquia jur!dica deslocar os atos. ou situações, das
reais fronteiras jurídicas que o delimitam.

JUSTIFICAÇÃO

~----------"""'""""""-------------,

'L'~.b..o,c..... , •• ,"UI:o~'".lo

PJ..EJú"l'i2.w

JUSTIFICAÇi\O

"â 32 - terá direi to a representação no Senado Fed!,

ralou na CJmara dos oeputados o Partido que conseguir eaeçer rep r a

sentantes em qualquer destas Casas"

Emenda na ••••• ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematl

zação ao Projeto de Constituição

Dê-se ao § 32 do Art 29 a seguinte redação

'uToOv..""'.çb-----------,

Toda a estrutura de um partido político é criada

alimentada e mantida com duas finalidades básicas a) difundir suas

adé Ias e seu orcbreoe , e b) disputar pleitos eleitorais Ora é obvio

que as eleiçaões ccns t.Ltuen induvltavelmente o teste supremo a que é

subne t Ida una agremiação política, verdadea ra corrida de obstáculos

na quaj. mil e uma dificuldades se lhe antepõem e têm que ser supera

das. Vencida esta verdadear a maratona, coecrovaoa sua vitalidade e a

força de seus ideais, nã; vence como se possn negar o direi to de ma.!!.

ter sua representação tão arduamente conquistada.

tJ-;~~;'~

15V~~mJPLr:N1i.RIO

Senador ccneua.eumt;e JUTJUiY HlI.GALII1í.r:S

EMENDA ADITIVA

INCLUA-SE, ONDE COUBER, TITULO V, CAPITULO I, SEÇ1\O IX, O SEGUINTE
DISPOSITIVO.

Entendemos que a fiscalização exercida pelo Congresso

NacaonaL deverá ser ampliada, também, às M.etas físicas, devendc j quan

do constatar irregularidades que firam os obJetivos aprovados, toma;
providêncJ.as a fiM de sanar tais irregularidades.

Com a redação original, o Congresso Nacional fiscali

zaria, mediante controle externo, as partes financeira, operacional

e patrimonial, enquanto que com a presente, além da parte física po

derá, também, sustar obras que não obedeçam os cbjeb í.voa eprcvaeos 
pelo Poder Legislativo.

Assembléia Nacional Constituinte, em 12 de agosto de 1987.

Art. O Congresso Nacional poderá sustar a execução

de programa ou pzojeuo e a l~beração de recursos, quando for consta

tado que sua execução não estiver acendendo as diretrizes ,ob)etJ.vo-;
e meeas aprovadas pelo Legislativo.

EMENDA lP13652-1

Art. 10 - Os recursos financeiros correspondentes às dotações

dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário serão entregues

cot.aa , até o décimo quinto dia de cada trimestre, representando a qua

ta parte da respectiva despesa total fixada no orçamento geral da Uni.:i.

de cada ano, inclusive créditos adicionais.

Procura a emenda institucionalizar um "sistema de plan.=.

j amentic nacional" em que planos e orçamentos se harmonizem, com a ef.=.

tiva participação do Poder Legislativo

Suprima-se o artigo 479 do J\n,f:eproJeto.

JUSTIFICAÇÃO

PL'~'"OIe.~,..l.l.u.:o~",ao
PI..!3V;1'R-1O

Art. 11 - Lei complementar disporá sobre o exercício financeiro,
a vigencia, os pra'Zos, inclusive de tramitação, a elaboração e a org~

ni'Zação de planos e programas, inclusive de investimentos plurianuais,

das diretrizes orça~entárias e dos orçamentos anuais, determmerâ a

organização e funcionamento do Sistena uacaonaã de PlaneJamento e Or

çamento, e estabelecer5. normas de gestão financeira e patrimonial da

adJ!linistração direta e indireta, bem como para criação, organização e
funcionamento de fundos.

Senador Constituinte JUTA!IY N1\.GII.LIli\CS

JUSTIFICAC!i.o

Isto em um contexto en que os Poderes Legislativo e nse

cutivo compleMentem harmonicamente sua participação de maneira a tra

duzir transparentemente as ações da administração públJ.ca.

EMENDA lP13650-4

~----------TUT.""..",:"~I.-----------

Dê-se ao arbgo 336 do Projeto da Comissão de SIste
matização a seguinte redação:

Art. 12 - •••

sunr-me-ae o enunciado da alínea "e" do inciso XV

do art 12 do Projeto de Constituição, da üonuasão de Sistematização,

dando-se a seguinte redação

tJ-';~~~~

I [II/ãi'?Jm
senador ccnsta turnte JUTAIiY MAGI\UIi'iCS

EMENDA lP13656-3

fITJ;;~'~'~

tJNj'yJDJ

EMENDA lP13653-9
• Senador Constituinte JUTAHY~HAGALHi\ES

~ 1t1'OO~'TI,~.;lo

o artigo 479, inserto nas Disposições Transi!fpas, preteE,

de simplesmente promover 05 atuais Professores AdJuntos :a: de nossas

universidades federais a Professores Titulares. Isto abstraída a ne

cessidade de concurso público e outras exigãncias regulamentares, ~n

dispensáveis ã preservação da qualidade do ensino.

Trata-se, COlrO se vê, de uma medida extravagante que não

pode Merecer acolhida no corpo de uma Constituição. Mesmo porque

nova Carta Magna não apresenta inovações na carreira de magistério

sendo despiciendo, portanto, ressalvar ou reconhecer direitos sem

decorrência lógica da nova, ordem )urí.dica.

Na forma em que foi, originariamente concebido, o disposi

tivo estabelece o casuísmo, privilegia UMa detie'rrm.nada -categoria de

professores e faz vista grossa das neceesaeaees elementares de morali
zação e proficiência no ensino público. -

Estas as razões que nos levam a pfOdir sua supressão.

EMENDA lP13651-2
~dor ConstiLuinte JUTI\IIY MAGl\uliiES

_----------TtI10NUU'''CA;I.

"Art. 336 - A folha de salános é base excãus ive da

Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tribu

to ou contribuição de responsabilidade do empregador como sujeito pas

sivo drret;o ;"

JUSTI rI CAçA0

xv - •••
"e) Ninguém será processado nem senteocaadc ,

senão pela autoridade competente."

JUSnfIcAç1io

acrescente-se ao item VII do art. 406 a s~

Quinte expressão:

Art. 406 _ •••

IIVIII _ ••• bem como informações gerais e t-éE,

nicas que impõem projetos de explor.!
ção econômica ou de desenvolvimento,

modificadoras do meio ambiente."

aenvnerancc-ee o art. 409 e subsequentes, i.!!
crua-se como art. 409 o seguinte

"'Art. 409 _ As bacias hidrográf1cas, as flore1!.

tas nativas e as reservas etnográficas const.!.
tuem patrimônio nacional estratégico. Seu uso

far-se-á, na forma da lei, sob critérios que

A emenda acrescenta à atual redação do artigo a ex
pressão "de responsabil1dade do empregador comp suj eat;c passivo dire

to". com o propósito de torna'r mais preciso o sentido do precet to ,

Cabe registrar que a principal finalidade do dispo

sitivo é desonerar a folha de salários das empresas de. novos encargos

impostos pelo Estado. Trata-se, por tantoj de norma.tij:l!Jeamente: ccns

titucio"al. que tem como destinatáriq imediato o Estado no exercício

do seu poder de tributar.

Tendo em vista. algumas objêções que vêm sendo levan

tadas em relação ao dí.spos í t Ivc , especialmente no que tange a uma pos

s Ive I desestabilização da base de incidência do Imposto de Renda na

Fonte, torna-se necessar Ic o aprimoramento da redação do artigo, com

o fim de melhor adequá-lo ao contexto em que se acha inscrito

Assim sendo. estamos propondo a modi ficação do ar

tigo de modo que fique mais claramente expresso que a redação nele

contida aplica-se tão-somente ao aumento da carga impositiva sobre as

empresas.

t princípio em nosso Direito que a "lei assegurará

aos acusados a-npLa defesa, com os recursos a ela inerentes." Não

achamos conveniente que se configure em dispositivo constitucional

a proibição de foro especial, por se tratar de matéria de legislação
específica.

TCtTo/,ul'''''t.;Io

suprima-se a alínea "d" do rncâsc XV do ato 12 do

Projeto de constituição da Comissão de Sistematização.



Assembléia NacionalConstituinte e 1425

p.r;;~"~'=:J

[Çi';';j;J

flT?;';D1i~

fui~~JiiJ

rry~~~'-----:J

[:J~;'~ãIEJ

Inclua-se no art. 229 o parâgraro 2° renum2,

EMENDA- ADITIVA

TItulo IX
Da Ordem Social
Cap!tulo 111

Da Educação e Cultura

,Lul.lOu.w.....,.U••• YI....

... "."'o/••~' ... O/.U•••Y'Ulo .,
PLENARIO

Consti tuinte MÁRIO BOUCHARDET

Acrescente-se ao art. 381 os seguintes §§:

.oJu,J..
rando-sé'(õs dema l s ,

EMENDA AO ITIVA
DISPOSITIVO EMENDADD' ART 229

dac rd i.das emIã~~~aJ~~~ih:~d~~~~an~~~u;~~ i;~b~~~~;n~~~~;l.~;esca~~d~
raas ou 'It-abunaas Bstaduaas , quando a decaaãc reccr-r ide r -

gêncaa de tr:~aâ~n~~ai~~rf~d~~~i~tJ.vo desta üons ta tuaçâc ou negar V!

b) declarar a mccns ta.tucaonaãadade de tratado ou Lea í!
deral,

e) Julgar vji.l i.da 1e1 ou ato nornatavo de governo local con
testado em face da ücnse.rturçãc ou Iea federal: ou -

d) der ã Lea, federal anee rp'reeação dwernenee da que lhe
tenham dado o própr10 Supremo 'Irabunaj, Federal, outros Tr rbunaa s Supe
ruo'res sederaas ou 'l'rabunaas Bs taduaas , -

§ 1 9 • Nos casos preva s tos nas alíneas "ali, seg;unda pa!:,
~~' s:r~d~a:ív~~c~:? III deste artigo, o recurso extrucrdmãrac soome!!.

r - o Supremo 'rrabunaã Federal reconhecer a refevâncaa da
questão federal,

II - houver davergêncaa entre a decasãc recorrida e Súmula
do Supremo Tribunal Federal;

lI! - o Tnbunal Supenor Federal, na h~põtese de davergên
C1a com decasão do Supremo Trlbunal Federal, Julgar ccntruruanerrte ti
esta o recurso especaat ,

S 29 - Para o efeatc do daspcs ec no ~nC~50 1 do parágrafo
eneeraor , ccnsadera-se relevante a questão federal que, pelos rene
xos na ordem jur-Idrca , e ccnsaderudos os aspectos aoraas , eccnêmccaT
polít1cos e SOCl.al.S da causa, exagrr a aprecaaçâc do recurso extraor
dl.nâT1o pelo Trlbunal. -

S 39 - O Supremo 'rr-abunaã Federal funcionará em Plenâno
ou dividido em Trumas.

5 49 w O reg1mento interno estabelecerá r

a) a ccapeeêncae do Plen5rl.o, além dos casos previstos nas
alíneas a. b, c. d, a , j, 1 e o do item I deste artl.go, que lhe ri:o
privativos,

b) a compcsaçâc e a ccnperêncda das turmas,

c) o processo e o ""Julgamento dos- fe1.tos de sua competên'
cia onguJá1'1a ou recursal e da arguaçâc de r-eãevâncaa da questão fe
deral; e -

d) a conpc têncae de seu Presadente para conceder o "exe
quetur" a cartas rogatórias e para homologar sentença es rrangeã.ra ," -

~ preciso garantir o acesso e pe:cmanl!ncia do

aluno em qualquer grau de. ensino. A gestão é de natureza técnl
ca, com.prO-vimento regulamentado em legislação própria. confo.!,
me a natureza Jurídica de entidade mantenedora da escolD.

JJJSTIFICAçno

§ 20 • A lei poderá criar, mediante proposta

do Tribunal de Justiça, Juizados de pequenas causas, em único grau

de Jurisdição, competentes para conciliação e j ul çeme n rc de causas

e rvct s de pequena r e l evâner a , definida em t et , e julgamento de

contravenções

"I _ democratização do acesso e pe'rmanência
em todos os níveis de ensino "

guinte:

Substitua-se o inciso I do e.rt 372 pelo se-

E~1ENDA SUBSTITUTIVA
TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO III

DA EDUCAçnO E CULTURA

fUT.fJu'T1" ... ~..-------------,

JUSTIFICAÇ1l.0 A medida Impõe-se como solução râplda para tltrglos

de menor complexidade e delitos menos graves A Justiça atualmente

é morosa, deficiente e desaparelhada não só em recursos materl~ls,

mas tambêm em recursos humanos. Mais de dois terços dos br-as l l e l roa

não têm acesso a ela e recorrem aos próprios meios, quase sempre
t nadequadcs , para solução dos seus t t e rcte s , A descentralização

atende aos anseios da população brasileira, carente de jus e t çe ,

Tratando-se de julgamento em único grau de Jurisdição. o dlspositJ ...

terá que ser Inclurdo obrlgatorlamente"na Constituição

JUSTIFICAçlm· !ntroduzem-s~,..na atual ccnpe eêncaa oTl.p:1n5ria do Su
pre!!!o Tribunal Federal. mod~fl.cações decorrentes de )url.sprudênciã
construtiva da Corte e de emenda para a cr~ôJç5:o de um 'l r-abuna I Supe
r-ror Federal e vãraos 'rrc.bunaas Regc cnaãs Peder-aas , -

Fazem-se alterações, aguafmente , na ccmne'têncaa do Supre
mo 'l'r rbunaj, Federal para JUlgar recurso exuruordmãrao , em ruaâc , ~n
ctusave , da criação do 'l'r rbuna l superaor Federal. _ -

Mantêm-se a arguaçãc de refevâncaa federal porque "não nas
sa de utcpaa l.maginar um Tr~bunal capaz de Julgar recursos extraordI"
nos contra acórdãos de todos os T'r rbunar.s do Brasll, para ~nterpretã
ção de Iea federal. Serram necessãracs tantos Namsurcs que o Cole~1i
do Jamais poder ia se reunir com todos os Membros, E as maa.o r ras oci
saona as ecabaruem por formar um jurisnrudência ans'tâvej., -

EMEI"IDA lP13666·1
tJ - constituint~YTHAR10 BOUCHARDET

EMEI"IDA 1P13665·2
t:

EMENDA lP13664·4
t: SENADDR NUGO NAPDCEAo
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julgados,

n) a execução das !ielltcnças, nas causas de sua competência
orig1nãria, facultada a delegação de atos processuais;

o) as c~usas processadas perante qual.squer juízos ou Tri
bunal.s, cUJa avocôJçao defer11', a Iledl.do do Procurador-Geral da Renu
bhca, quando decorrer 1l1lediato per1go de grave lesão à ordeM, à saü

~~~ ~as~~~~~R~aP~~f:~l.~~n~n~:;aP~~~~~a~~nh~~~m~~~os~~~:~~~~ ~~ ii~~
lhe seJa devolv~do, e

p) o pedl.do da medl.do. côJutolar nas representações oferec~
das pelo Procurador-Geral da República. - -

a) nos cr-imes comuns, o Presaderrte dn República, n vace -
Preaaderrte , os Deputados e Senadores. os Nmasnrcs de Estado-, os
seus prêpr rcs Nmasercs e o Procurador-Geral da Repúbl1ca,

b) nos cr racs comuns e de -re sponaabz.Ladade , os Nams t ros
de Estado, ressalvado 'o daspcs to no art •••• (art. 42, a.t em r, da
CF atual). os membros dos 'rr-ibunaas super ic res da umâc e dos Tnbu
nus de Contas da ümão e os Chefes de r.l.J..ssão d1plomátJ..ca de caráter
permanente,

c) os 11tíg10S entre Estados estrange~ros ou organismos ~E

ternac10nais e a Unl.ão, os Estados, o Dl.str~to Federal ou os TerrJ..t2
r~os,

d) as causas e conflitos entre a Un~ão, os Estados,~o J!l.~
trito rederal ou entre uns e outros, ~ncluSJ..ve os respect~vos orgaos
de adml.nl.stração l.nd~reta,

e) os confl1 tos de Jur~sd~ção entre TT~buna~s federus,
entre Tribunal.S federaJ..s e estaduais. entre Tr~buna~s estndual.S, e eE
tre Tr~bunal e jU1Z de pnmeira ~nstânc~a a ele não subordl.nado, Te!
salvado o dl.sposto no art. 13, 1, "d",

f) os confhtos de atr~buições entre autoT~dades adm~nl.~
trat1vas e Jud1ciiínas da Un:dio ou entre autor~dades Judl.cl.ãrl.as de
um Estado e as adml.nl.strahvas de outro, ou do Distrl.to Federal e dos
Terrl. tór10s, ou entre as destes e as da Un~ão;

g) a extrad1çno reqUl.sl.tada pelo Estado estr...ngeno e
homologação das sentenças estrangel.rns,

h) o "habeas corp~s". quando o coator ou o pac~ente ior
TribUnal, autoridade ou funcl.oniírJ.o cujos atos: esteJom sujel.tos d~rc
tamente à Jurl.sdição do 'iupremo TQbunal federal ou se tratar de cr!
me SUJeito ã mesma )Url.Sd1ção e~ rn~cn lnstãncia, não se lncluuul0 ne~

Sa competêncl.a os "habeas corpus" contl:a atos prat1cados s1nrula:rmcntc.
pelos Juizes de outros Tr1bunal.s, sUJe~tos ao Julgamento destes.

i) os mandados de sCI'l1r.lnça, contra atos do Pl.cS1dente da
Repúbll.ca, das Mesas da Cãmara c lia Senado Federal, do Suprerro
nal Federal, do Conselho N"acionn I da Magistratura., do Tribunal de
tas da Unl.ão. ou de seus Presl.dcntco:;. e do Procurador-Geral da R
bhca, bem como os lmpetrados pcl.l Un1ão contra atos de goVerno de
tado. do D1Str1~oJederal e de Icrntõrios ou por um Estado, Dl.str~
Federa! ou Terr~tOrlO contra outro,

j) a declaração de su ..pcnsão de dneitos na forma do art.
••• (se for mant~do o art. 154 d.1 atual CF); _

1) a representação do J1rocurador-Geral da Repúbl1ca, por I
ínconstitucional1dadc de le1 ou .Ito nOrmat1vo federal ou estadual' - ou
para ~nterpretação de le~ ou ato normat~vo federal ou estadual.

ro) as rev~Sões crilll~nais e as ações resc~sõrias de

II - Julgar em recurso ordin5no'

a) as causas em que forem partes Estado estrangel.ro ou or
ganJ..smo 1nternac~onal, de um~lado, e de outro, J.lunicípJ..o ou nessoa d~
m~c~l:I.ada ou res~dente no Pal.S'.

b) os "habeas corpus" dec~dl.dos em ún1ca ou últlma ~nstãn
cia pelos Tribunal.S FederaJ..s ou EstaduaJ..S. se denegatõria a decl.são'7
nõo podendo o reCurso ser subshtuído por pedido orig1nâno:

Art. 205 - ," ••
111 - ~ ••

a-) - contrariar dispositivos da Constituição, tr!.

tado ou lei federal, ou ne.gar-lhes vigência;-

b) - julgar válida lei ou ato do governo local,-

contestado em face da Constituição ou de lei

federal 1

o dispositivo que se propõe suprimir representa

enorme risco para a Justiça. O prazo de 48 horas é exigUo para o

Juiz, togado ou leigo, proferir urna sentença, que poderá transl.

tar em Julgado, se. a parte :;ucurnbente não recorrer. Essa solução.

só encontraria Justificativa para julgamento de causas cíveis de

pequena relevância e de contravenções. A redação do~ do
art. 193, entretanto, é por aemais abrangente~ xeremnôo-ee

"JUlgamento e execução de causas cíveis e criminais."

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITJ:VOS EMENDADOS: letras!. e ~ do item III, do

art. 205~

JUSTIFICACÃO

Modifique-se a redação das letras indicadas para:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOST1IVOOE~~~~A~~~ ~~tÁn~~b;oJeto passa a ter a scgumte redação

~ • - Compete ao Supremo Tnbunal Federal

I - processar e Julgar or1g~nar~amente

Com as alterações propostas para o item 111, letras!. e

~, do art. 20S, busca-se que o recurso eapeca.eL sirva ã apreciação

de toda a matéria de direito, quer relativa ã aplicação da lei ordi

nária, quer da própria constitu~ção, quando ambas forem alegadas pe
la partà Recorrente.

Se o Julgamento do recurso especial render ainda enseje

ã suscitação de matéria constitucional, caberá então a interposição

de recurso extraordinário, de acordp com o inciso III do art. 201.

JUSTIrICACÃO

l!J PLtNJ\RIO

EMEI"IDA lP13663·6
l:J SENADOR HUGO NAPOt.I:í'i:O
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: § 39 do art. 193

Suprima-se o § 39 do art. 193.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADO' §Io do art. 205.

Acrescente-se às Disposições Transitórias do Projeto de constituição

da Comissão de Sistematização, o sequmte dispositivo) 'r1Aek c..An-I.b0

EvIta-se. assim. em prtmelro lugar, a anomalia consIstente em

ser o Superior Tribuna) de Justiça a única Corte do Pars Incompetente

para apreciar recurso fundado em ofensa â ConStltulcão.

Mod1fiquewse ao Art. 54, Inciso XIV, do Projeto de Cosnstituição da

ccedssãc de Sistematização, pelo seguinte"

JUSTlrICATIVA: O dispositivo acima reflete uma anbga re~v~cação

da Polícia Rodoviária Federal.

JUSTIFICATIVA: Os serviços relevantes prestados pela Polícia Rodoviá

ria, nlio podem ficar esquecidos, ainda mais numa conjuntura onde os

acidentes de, trânsito estão matando em escada oescroenada.

Suprima-se o ljl° dõ art 205, alterando-se o '52° para
p<:lrágrafo único

IncIso: Organizar e manter a Polícia federal, bem como a Polícia Ro

doviária federal, a Polícia ~ilitar e o Corpo de Bombeiros do

Distrito federal e do; Territ6rios, -

JUSTI FI CArAo· Em emenda modI f I ca t rva apresen tad.a J un to com es ta pro·

pusemos a <:llterilção da competencla do Superior Tribunal de Justiça,

relativa ao recurso especial, para que a matéria constitucional se

Ja apreciada. Desaparece. assim, a necessIdade de edIção da norma
cuja supressão-..o.ra se-propõe, eliminando-se, ilssim as dificuldades

decorrentes da Interposição simultânea (prevista no projeto) de re·

curso espec I a I e de recurso ext raord I n<iri o, desaconse I hãvel pe Ios

seguintes motivos'

I} é frequentemente dIHcll, na prática. separar a questão

constitucional da referente a~lel ordInária. em casos co!!,
eretos,

2) lIlultas vezes ti Interpretação da lei ordinária situa-se

em ponto de natureza acessórla (v.g. Juros, honorádos.
correç.ão monetária). não sendo lógico dettberar sobre ele
antes do exame do principal, que poderá estar sendo dIs

cutido em face da Canstl tuiçno

Art. A atual Polícia Rodoviária federal será enquadrada como selor do

6rgão Executivo da pojIta.ca de Trânsito do ~Hnisterio da Justiça, a

través de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República ,

sem prejuízo funcional ou de remuneração dos seus atuais integrantes,

e conshtuindo um Quadro próprio e escecaet í aaoo

Em nossas cone ti tuições passadas, como a de 1934

e a de 1946 , foi abolida de seus dispositivos a prisão civil, havei!.

do apenas na de 1946 "uma exceção relativa ao depositário inFiel
e ao inadimplente 'CJe obrigação af Inenterv ,

Entendemos ser desnecessário se inserir em dispas..!,

tivo constitucional a prisão civil, uma vez que ela se prende, na
realidade, ao inadiMplemento de uma o~~gação, por ser componente
divida ou dever I especialmente visando atingir seu cumprimento, se

tratanto, portanto I de matéria processual mais pertinente à legisl,!
cão especifica

JUSTIFICAÇAo

Desaparece, Igualmente, a necessidade de edição de norma do teor
da constante do SI'! do art. 205 - cuja supressão se Rropõe- em outra

emenda ~ eJlminando-se, assim... s dr-f1culdades decorrentes da inter

posição simultânea (prevista no projeto) de rec\J'l'so especial e de
recurso extraordlnârTo.

~rD

EMEI"IDA 1P13658·0
li] DEPUTADO PAULO PAIM

f!J PLENÂRIO

EMEI"IDA lP13660-1
tJ SENADOR HUGO NAPOLEAo
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EMEI"IDA lP13661·0
l!J Senador HUGO NAPOLEÃO
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"Art. 377 - As instituiç6es de ensino superior
gozam nos termos da lei, de autonomia didático-cient!

'fica, administrativa. econômica e financeira. obedecidos

os seguintes princípios:" "Art. 13.

Dê-se ao item XXIV do art. '13 do ProJeto de consca-.
tu.t.ção a redação que se segue.

JUst:lf1Ca a semana de 40 (quarenta) horas. Superada essa, Con

venções e Acordos poderão reduzi-la sem preJuizos para a NA

ção. Os ancervei.ea para repouso e al::a.mentação já são obJeto

de regulamentação legal.

5~~;':J
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ccnstntuant;e OSVALDO SQBRIIDID

l:J PLENÁRIO

EMENDA lP13674-1

I'l
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EMENDA SUBSTITUTIVA
Título IX

Oa Ordem Social

CapítUlo lU

Da Educação e Cultura

PLENÁRIO

Substitua-se o art. 377, caput pelo seguinte:

r;r----------'~.TO'lV$"r...~i.

EMENDA lP13670-9r' ConstituInte HARIIYaOUCHAROEr

JUSTIFICAÇJl.o

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao

estabelecimento de' ensino Vedar_se o sistema de bolsas discrIm.!
na o estudante pobre que só fica com opção da escola pública

sem alternativa onde esta não existir.
e valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente

ensino público, para evitar,pr1vlléglo

" 20 oi O valor das bolsas terá, como parámetro, o

custo de ensino de -Igual nível de qualidade crere
cldo em estabelecimento estatal congênere." -

Art. 38t - •••• "0 •••••••••••••••••••••••••••

-s 1S1 - O sistema de bolsas de estudo não caract.!!,

r1za repasse de verbas públicas para ent Icanes pr!
vadas de ensino "

~ 'CI1.'.utTlr",.çlo ---,

EMENDA ADITIVA

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educaç1:lo e Cultura

Constl t.uí nt.e I~ARIO BOUCHAROET

JUSTIFICAr;1l:0

Nosso d.t.re.t.to pese.cave reconhece duas formas de con
tratação ccaeuava , as convenções, celebradas entre encadeües

eanec.eeas , e os acordos celebrados entre o sãnaacaec prof:lssi2,

nea e a empresa ou grupos de empresas.

JUST:IFICAÇXO

XXIV - xeconbecamento das convenções col,!t

tivas e dos acordos coletivos de trabalho

obrigator~edadeda negoc.1.ação co2.et.Lva;"

VMó'B~

fui~iffilPlenário

o ensInc superior não está todo organizado em universIdades,

predominando o número de InstItuições e faculdades LsoLades , Como

redigido no anteprojeto, há discriminação quanto às instituições

Isoladas e dívõrctc reiativamente à realldade ecccacfcnat bras.!,
Ie í ra ,

EMENDA lP13671-7
I" Constituinte ~AR'ro aOUCHAROEr

rr;~~;~
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PLENÁRIO

EMENDA lP13667-9
1".

JUSTIFICAÇ1l:0

rr;~~~"~

f!lWo,JijJ

A leg::a.t:lmação extraord1nár:l<1 (substituição proces

sual), por ser exceção à regra de legit1ID:ldade para ag:lr da

quele que tem o d::a.re1to ameaçado ou vacaeec, não deve ser

d::a.latada sem importante razão que a JUst1f1que. Nossa ordem

jurid.t.ca já prevê d::a.versas h:lpóteses em que pode o sindl.cato
ag1r como SUbSt1tUto nrceeseuea ,

=
JUSTIFICAÇÃO

"Art. 17. • ••••••••••••••••••••••••••••

r) poderão as organizações aandacaa.s r.!i

presentar os aneereesee indJ.,v.t.dua:ls ou ecaecavcs

da c:ategor:la em questões Jud1c.t.a1s ou em assuntos
adm1n::a.strat::a.vos, na forma eenebeaecxda em lel.."

Acrescente-se ao anem :IV do art. 17 do Projeto de

Const1tu.t.ção a segu1nte letra "r":

IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo tIl
Da Educação e Cultura

JUSTIFICAÇ1l:0

Dê-se ao art. 381 esta redação:

"Art. 381 _ As verbas púolicas seeac destin,!

das às escolas públicas, à concessão de bolsas de e.!
tudo, à amp j Laçãu de atendnaen tc e à qualificação das

atividades de ensino e pesquisa, em todos os níveis."

A bo Lsa de estudo, além de descentralizar, constituI ajuda

ao aiuno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se a bolsa

de estudo implica impedIr a educação de aluno carente 110S rccexs

onde não houver escola públlca.
Os incisos r e II do 8nf::eprojeto cr Iem dí.scrIeunações , re

serva de mercado e proteção do Estado às escolas ccnress rcos.t s,

quando este deve ser dissociado de instituições rellgiosas, sem
ampliar as condições de acesso e a melhoria de qualidade, d~

dos os níveis de modo generalizado.

P---;~~~OJ

tJMi~wtJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

Da Ordem Social
capítt.l1o III

Da Educação e Cultura

ConstituInte MARIlJ BDUCHARDET

Acrescente-se ao art. 371 vceputv , a expressão final: "respe!

tado o direito de opç1:lo da família".

o Estado democrático deve respeitar as crenças, convicções

e filosofia educacionais da família. não lhe impondo uma instrução

em choque com seus princIpias. pois constitui direito natural dos

pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

~ 'U"'N"."r...çI.

EMENDA lP13668-7

I'l

Dê-se ao art. 383 esta redação.

JUSTIFICAÇM

~ preciso não dupllcar meios para a obtenção dos mesmos fins,

aproveitando-se a rede física existente, para racionalização • de
gastos e otimizaçllo. de resultados. A bolsa de estudo constI):ui m.!:,

dI da descentralizadora, capaz de atingIr esse objetivo.

~:~;.~

lilMi;~ffiJ

Const:ltuinte OSVALDO SOBRINHO

un.'.....,'IUÇI. ---,

JUSTIPICAÇXO

~"Art. 17. • •••••••••••••••••••••••••••

A 1tnpos::a.ção do tr::a.part1smo só se just1fica nos ÓX

gãos governamentl:l1.s. não tendo ra:;o:;ão de ser naquc Lee cr:lados
e mant:ldos pela anacãeta.va peaveea;

Dê-se 'a. letra "o" do item IV do art. 17 do ProJeto

de Const::a.tu1çào a redação segu::a.nte:

IV - .

o) nas ent:ldades of1ciais de or1enta

ção{ de formação prof::a.ss10nal, cultural,rccrcat1va

,e de assistênc::a.a social, d1t'1gidas aos trabalhadQ.

r~s. "é assegurada a partic:lpação tripartl.te entre

Governo, trabalhadores e empregadores."

EMENDA lP13677-6
('l

EMENDA lP13676-8
I'l Const1tu,nte OSVALDO SOORINIIO

fi PLENAIlrO

er;;;~~~

rrw~'Wll
?1. .......,~O~I"b"lIII~O... ÚO' ...,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Constituinte Roberto Balestra

No artigo 349. parágrafo 22, substituir a palavra "pode"
pela palavra "deve.

Esta alteração visa retirar o caráter de com
plementariedadc e de serviço. público concedido, que se pr.!:,
tende impor a llvre inlcial:lva.

I

I
I
i

Artigo 349: i
12 ••• I

§ 22. O Setor privado de prestação de serviços ~ -. t-
"deve" participar do sistema nacional de-- I
saúde.

JUSTIFICATIVA:

I

PLENI\RIO

l:J PLENÁRIO

EMENDA lP13672-S
I'l

EMENDA lP13673-3t: Constitu.t.nta OSVALDO soniUNlfO

p=;:~;;'~

1:"Ui;~fltJ

EMENDA SUPRESSIVA

Título IX

Da Ordem Social
Capitlo lU

PLENÁRlD

ConstI tulntc MARIO BDUCHARDEt

lIArt. 383 - As empresas comerciais. industriais e

agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré

escolar gratuito de seus empregados e dos respectivos d~

pendendes, a partir dos três anos de idade, mediante a ml!,
nutenção de escolas próprias, concessão de bolsas de est,!;!,

do ou contribuição com o salário educação, na forma da
lei c,

EMENDA lP13669-S
I'l

Da Educaçlo é Cultura '""'.on.'.cAç••------------, Dê-se ao 1telll XVI do art. 13 do projeto de Const.!,

tU1ção a negul.nte redação:

üê-se ec~ do a~rt. 373 esta redação:

"Art. 373 - o dever do Estado com o ensino efetlvar_sf._á lllE
diante a garantia de:"

JUSTIflCAÇliO

o dever do Estado é .o de lainIstrar eoetne, de acordo CCJIl os meios
dispon{veis. lAals convenientes e ecss íve rs , COlll o menor gasto.e a

obtenç:Jo "os lIelhores resultados. Por isso. não se deve restringir

sua atuação de lIodo a não tolher. "ell cada eceentc e em cada iocal,
• f.or_a possível e eaLs conveniente.

A obrigaç:lo do .Estado é cce t~do o ensino -e não restritiva e
discrItdnata.rIi1IIente COIll o ensIno públ1co apenas. •

Dê-se ao item xv do art. 13 do Projeto de Constitul..
çi{Q a segu::a.nte redação:

"Art. 13. .~ .

xv - duração Illáxima -d&. jornada diár:la

normal de trabalho não excedente de BCoi-
to) horas;"

JUS'l'XFXCAÇXO

A ueeeesaaeee iapez:iosa de o BraS1l produzir. único

»eio de reverter a cri•••c:onâica. finance1ra e SQcia].. não

"Art. 13.

XVI - repouso semanal remunerado. prefe

rentemente aos dom:lngos. bem como n~s feria
dos civ.is e religiosos. de acordo com .a tradi..

ç~o locel."

JVSTIFICAÇ1.0

A alteração ora proposta conjuga-se Com .a do ite•

XV, opresentada por .1m em outra emenda. O restante da matéria

lIupriluda já estlÍ regulada ou poderÁ sê-lo por Lei Ordl.nlÍria.
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"Art. 13.

'E.TO/Junlrl~•• lo--_-- ----,

TU10NUS""••çi. ~ ---

Ao darmos à sociedade brasileira uma nova Carta Magna, não pu.,

demos permitir que atos julgados no passado sejam novamente pas

s!veis de julgamento à luz de um novo código. Isso acarretaria-,

no mínimo, O caos judiciario, levando à revfsac de setenças da
das num determinado contexto, cujas I'.:"ircunstâncias não seriam

certamente passíveis de um novo levantamento

JUSTlFICATIVA

JUSTInCATIVA

A matéria do artigo 368 nos parece um deslr;lerato IIálido, mas nos
interrogamos sõbre sua viabilidade num país onde o trabalhador ru

ral. elemento vital de nosso celeiro, se aposenta com meio salar!

o mínimo, e a trabalhadora ruraã ; casada, nem a isso t;;direito?

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado' Art. 368
Suprima-se o artigo 368 do Projeto de Constituição.

Visando sempre um texto constitucional sintético e objetivo,
achamos que o projeto não deve adotar uma forma descritIva.

EMENDA SUPRESS-'-VA---TUTO/.uS.",eoÇb --- -l
Dispositivos Emendados' Artigos 40, 41 e 42, --

Suprimam-se do Projeto de ConstHulçã0,r0S Artigos 40, 41 e -42.

I
JUSTIFICATIVA I

I

JUSTIFICATIVA

E, nosso entender, achamos que deva ser t reos rer rdc a lei ardi

nérIa o encargo dcs detalhes, tratados nos artigos acima cf ta

tos.

fÇ~'~"'~

rFí~';m]

c:r;~;"'~

rr;w';ViiJ

duas

preten-

Plenáno

consta. tuante OSV1\LDO SODRIW10

JUSTIFICAÇÃO

o décamc eerceaec salár:l.o, hoje, é pago em

parcelas, não havendo razão para o retrocesso de se

der .qae seja pago em dezembro.

Dê-se ao ~tem IX do art. 13 do ProJeto de Constl.

tU1çâQ a redação que se segue

IX - décl.mo eeeceaee seaãeao, J.gual a roê.

mune{oção pexcebada pelo empregado no mês de dezem

bro e pago na forma e ccnaaçêes peevaaeas em le1; 11

Dê-se DO a.t em I do art. 355 do ProJeto de Consti

tuiçlio a s eçuarrte redação:

r.r ••<••• ~,<O '.lo/ ,IO

EMENDA lP13678-4
!!J ConstÜu,nte OSVALOO SODR!NIIO

EMEl'IDA lP13679·2
!!J

"Art. 355. o •••••••••• 0.0 •• 0.0 •• 0.0 ••••• _.

;[ _ cobertura dos eventos de doença, anva
aaeee e morte - incluídos os casoS ~ _ ~ ....e,'nte do

trabalho - vemaee, relilus?':). c rensa cr:Lm1nal e

ausência Jud:Lcialmente declarada;"

JUSTIF.ICAÇ}\O

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado' Art. 69

o artigo 69 passa a ter a segu1nte redação-
"Art 69: O Distrito Federal será. administrado por cever

nador :llstri tal, nomeado pelo Presidente da RepúbIica empossado,

para 1.:'11 pe r Icdc de crnco ancsv;
EMEl'IDA lP13689-0-

Dentro da eécnaee juríd1ca, a expressão correta

é "ecsêncae" e, não, veesepaeecamenec", segundo consta do CÓd1g0

civil, c deve ser judicialmente declarada.

EMEl'IDA lP13680-6
I!J CONS!IT!!INTE OStlA~~--------- J lO] -~:. ,0;

JUSTIFICATIVA

A i::L.taç:Io de uma Câmara Legislativa com- 24 Deputados Distritais

parece-nos uma medido desnecessária por onerar a União. por contar

de enteeao com Ulll número restrito de assuntos a legislar e pelo f~

to do sistema de nceeaçüc ter-se mostrado eficaz até hoje. decorr!

dos 26 anos da fundação de Brasília.

T~no/jv.T"IC.çb------ ·_~

•EMENDA SUPRESSlVA

Dispositivo Emendado: Art. 360

suprlma-se o artlgo 380' do projeto de Canstitulç€Io.

A matéria do artigo 380 torna-se redundante, à medida que a
encontramos bem detalhada no artigo anterior, o J79 Acredi_

tamos que o espírito de síntese deva prevafecen

JUSTIfICATIVA

EMENOA SUPRES5IVA

EMEl'IDA lP13685·7
tl CONSTITUINTE OSWALDO ;~;EI0A -J ~~'oo-=:J

[=l----;;;:E;A~ "....."'.".''''.'''.".,.--------] f51-;~~7ã!)

------l
IEMENDA SUPRESSIVA

Dispo&itivos Emendados. Artigos: 31, 32, J3 e 35.

supr ímea-se do Projeto de Constituição os artigos Jl a JJ, e

O artigo J5.

[II---~:;~.''''/C&~'''I.o/'U.tO''''''''----------l tJ,;-/~:~

TU1<t/~u."rO:Aç;:o

Dispositivo Emendado Artigo 71

JUSTIFICATIVA

A Constituição não cabe descer a detalhes. Tais DireItos e Ga

rantias, devem ser enunciados como princípios a serem re;u1adcs'

pela lei ordinária I

EMEl'IDA lP13681-4l: CONSTITUINTE OSWALDO ;~T~~"1D-R--------- ] ~.2CJ

l:~~ ,L....'o/co~".Io/IU.co~'nl.o ~ -} tJ~~-;~'o/E1

Suprimam-se os incisos I e 11 do Artigo 77 do projeto de Consti
t~~ -

JUSTIFICATIVA

Se vincularmos, na administração pública, mct ívaçãc à validade'

dos atos. e razoabilidade à legitimidade de atos praticados, e,!
taremos estabelecendo as condaçees mais fráge1s e subjetivas a
uma adminlstraç~o racional, proba e responsável.

CONS.TITUINTE OS\IP.lOO ALMEIDA

T~Klor.u1T'fO:.;1o-----

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado. Art. 382
Suprima-se o-artigo 382 do Projeto de constituJça'o.

CONSTITUINTE OS~IALDO ALMEIDA

.JUSTIFICATIVA

Um Plano Macional de Educação, a ser definido em lei, como afil:_

ma o caput do artigo J82, deve constar das Disposições Transit~

:rias. pois uma vez. executado e atingido seu fim (a erradicaçf!o

do analfabetIsmo, par ex.) será um excesso na ConstituIção.

EMEl'IDA lP13691·1
fi
f;l

.LU.~/co~".lo/.u.<o~ ...I.o---__

PLENARIO

JUSTIFlCATIV/\

TUTO/ros...ICAÇio----------

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivos Emendados Artigos 311, 312. 313, 314, 315 e 316.

Suprimam-se do projeto os artigos 311 Q 316.

Suprimam-se os incisos I,II,llI,IV e V e parágrafos 12, 2Sl,3 2 ,

42 e 52 do Artigo 29, que passa a ter a seguinte redeçãc

EMENDA SUPRESSIVA

'Olsposi ti vc Emendado Artigo 29

Art. 29 _ é livre a criação de partIdos políticas. Na sua org!
nizaçao e funcionamento, serão resguardados a 50ber~

nia nacional, c regime democrático, o plUTipartidarismo e < os

direitos fundamentais da pessoa humana

JUSTIFICATIVA

í

EMENOA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado. Art. 386
Suprima-se o artigo 366 do Projeto de Constituiçl:lo.

r.r ~_-_TUIO/.u.'''ICa;io---_---------

A ordem econômica deve conter a opção entre a Economia fundada

na livre iniciativa e a Economia dirigida a estatal.
A Consti tufçãc deva lançar apenas os princípios básicos do sis

tema da economia.

Em nosso entender, num texto constitucional seria suficiente e,!
tabelecer a cr í.entaçãc básica à existência dos partidos polít!

coa, sem entrar em detalhes que são objeto da lei ordinária

PI..ENIl.RIO JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivos Emendados Artigos 36, 37 e ~8.

Suprimam-se do Projeto de constituição os artigos 36 a 38 l "''''''''''''''--lEMENDA SUPRESSIVA '

Ois.posiUllo Emendado Art. 362

Suprima-se o artigo 36~ do Projeto de Constituição

A supressão do art. 386 se explica pelo detalhamento da ees

ma matéria no art. 365, e pela necessidade de deixar à 1e_

glslação ordinária a regulamentação especf fica eo assunto
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Sendo o Tribunal de Contas da União órgão encarr~

gado de apreciar as contas dos administradores da coisa pública,

principalmente a aplicação dos recursos canalizados aos cofres p~

blicos, advem dos contribuintes ou de emprêstimos contraídos, que

direta ou indiretamente toda a sociedade brasileira torna-se dev,!!.

dora, ê por demais Justo que eS13a mesma sociedade tenha assento no
colegiado maior incumbido de analisar e/ou aprovar as contas dos

responsáveis por bens ou dinheiro públicos, através de seus diveE:
soa segmentos organi:zados.

Para tanto a participação de profissionais da CO!!

tabilidade nessa colenda corte de ccnt.as é de fundamental importãn.
cia de vez que a temãtica das matérias ali examinadas _ contas, é

a essência de suas atribuições especificas e prerrogativas legais.

JUS'l'IFlCAC1i.O

Art. 137 - A fJ.cali:zação contãbil, finan~eira ,
orçal'lentária, operacional e patrJ.monial da União será execc í.da

pelo COr'gresso Nacional, mediante controle ex.terno, e pelos siE.

temas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos de

eficácia, eficiência, economicidade, legalidade e legitinidade
na forma da lei.

o Artigo 137 do ProJeto da Constituição Federal
passa a ter a SeguJ.nte Redação.

tJp-':"'''~

tJi-i~~PJ
"'"."&/t&,,",.o/'~I'O"lS'lo

PLENARIO

EMErmA SUPRESSIVA

ürspoartavo Emendado Art. 416

Suprima-se o artigo 416 e seus parágrafos do Projeto de Consti
tulçao

JUSTIFICATIVA

JUSTIFlCAçAQ

r.r----------1...0/.U••.,<e.~;;O------- _,

Sendo a contabilidade uma Ciência, é portanto

um ~nst.rumento necessân.o e apto a qualquer fiscalização na ãr~

a crceraen-ãcre , financeira e patrimonial.

Sendo a função do Tribuna"l de Julgar contas, t.2,
dos os atos por e Le praticados ou apreciados são impresc~ndl

vais da contabilidad.e.

"U~'.U''''''-'~C- ·I
Emenda ao Projeto de Constituição da cosu saãc de S1.ste-;

mat i zação ,

v •.s..:s.-+
Acrescente-ae , onde couber , o seçumte artig~ I

c.~o§.) T.<-4-.lo7J ,

"Art. _ O exercício do dlreito de voto é sempre racul- ,
Itat ívc ,»

EMENDA lP13700-4 ..... =:=J ~"P"T'''----'tJ CONSTITUINTE PAULO DELGADO • L....- _I

~NOA JE PLEW~RIO ~1.!"'-'CC"'''dU.''C~''6h-------J fu/;u 11..1

rr;~~;"~

fui~;u;JPLEN1iRIO DA CONSTITUINTE

EMENDA lP13697·1
[J Senador Coustituinte IRJ\M SARl\l:VA

A famíla, constituída por individuos, já tem seus direitos as
segurados no artigo 12 do Projeto A matéria dos parágrüfos 12.

2Q , 3~, 4Rr 5R e 6!:!: nos parece mais adequada no Código Civil.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: Art. 421

EMENDA lP13693·8 ------ ----] EJ ~
f CON5TITIIJ!UE nswAI no AI MUDA é pr

t:==~"~;j'~'''''''''''~''''''~ ) [I!r;~âEJ

Suprima-se o artigo 421 e seus parágrafos.
Artigo 139, do Projeto da Constitu~ção Federal

passa a ter a seguinte Redação: iJUSHnCAH\'A

JUSTIFICATIVA

Na alínea d, inciso V, do artigo 12, já se estabelece a proteção do

menor pelo Poder PúblIco. 1\ maténa que os parágrafos do art. 1121 d!

talha, seria mais pertinente na legislaçno ordinária, em nosso pa-

Art. 139 - O TribUnal de Contas, de Dftcio, ou

por determinação de qualquer das Casas do Congresso Nacional ,
de suas Comissões ou solicitação do Ministério Público ou das

auditorias contábeis, financeü:a, orçamentárias, operacionais,

e patrimoniais, verificada a ilegalJ.dade de qualquer despesa,

ou ato suscetlvel de gerar despesas ou, variação patr~mQniaL

JUSTIFlCAC1i.O

Lme rrrece não se impBe e nem se regula Liberdade se r~

conhece e o voto deve ser- encarado na Constituição como uma liberdadej

Fundan-e-rta I do cidadão.

EMENDA lP13701·2 ....-----~--:-.----, ~...P..T.. ------,
(l CONSTITUINTE PAULO DELGADO ---l L.....- _J

~DE PLEN~RIO·u"'-'""""'~IS~':OWI11lo

JUSTI rr CAÇÃO

_ ....o/""n" ... ~u _

Emenda ao Projeto de ccnst r tutçãc da C="l1.ss50 de S1.ste~
I

matl:!:s;~o I
Acresce'lte-~e, onde coub"r, o segCsinte art1go)~

Ji-,/.;r, cJ<, C.;i.f1.J,..lolij h í,~'"J[' . I
"nr t - A LeI essequraré o acesso grat..J..to e Lqua Lf t a-,

rio dos partidos pol'::~icos aos órgãos de comunicação social para a d~

vulç;ação de seus prcqramas e para campanhas eleitora:s." j
iJU5HF.;:CA.-fiHA

Trata-se de consagrar ccnst.t tucãcnatee-ite o direito do

partidos políticos terem acesso, gratuito e igualitariamente, aos me

os de comunicação de aas sa

EMENDA lP13702·1 " ...----------,[ ~..;~~-l1: CONSTITUINTE PAULO DELGADO __ L.....- _

JUSTIFlCACÃO

Art. 141 - A Comissão Mista Permanente do congreE.
50 Naca.cnaL, por proposta de qualquer congressista,poderá solic!

tar ao Tribunal de Contas da União a realizacão de auditoria, co!!.

tábil especifica, em matéria de fiscalbação financeira, orçament!
r~a, operacional e patrimonial.

Artigo 141 do PrOJeto da Constituição Federal, que
passa a ter a seguinte Redação;

são os registros contábeis os dados básicos de
controle das finanças públicas. Portanto, ao falar-se em aud!
toria de qualquer natureza, imprescindlvel seja ela tatilbém co!!.

tábil, sob pena de tornar-se inócuo os obJet~vos públ~c:os que

norteiam o supramencionado Artigo ora emendado do ProJ eto
COnstitucional.

PLEN1iRIO DA CONSTITUINTE

~~~~.~

1ITiIi~'&W

seu alterar o conteüdo do aaspcs i cavo , damcs -Lhc
nova redação. Lembramos que cons t i tuã tn-ada çân em matêria

ccnsta.tucaonat b r-as aLeLr-a, a expressão • " Facam sob a proteção

especaat do Poder Píib Lacc " •••• expressão que assegura CUIdados
e specfaas merecidos por esse patrJ.mônJ.o ....e que convêm aej a man
tada ,

EMeNDA

DISPOSITIVO EMENDADO O artJ.go 308, passa a 1.er a seguinte redaç o.

Art:. 388 - O Estado dará proteção eepeca.aI em sua J.ntegr.!.
dade e dceenvcâvauenee , ao patrJ.mônJ.o hJ.s"tórJ.~o-cultural, ancfusi.v

às manifestações das culturas popular, anda.g'enaa , de orJ.gem afrJ.c~

na e dos várJ.os grupos ~mJ.grantes que partJ.cipam do processo civ.:::.
lJ.:za1.ôrJ.o brasileiro.

PI,tN,§RTO

EMENDA lP13694·6 ....., --,cr= CONSTlTUJ;UTE DORETO CAI1PAUA,RI

"Art. _ t livre a cr raçãc de partidos políticos, c;.. e

deverão efetuar seu registro Junto à Justiça Eleitoral.

Parágrafo ün.ícc - Os Partidos não poderão ser drssc tvt

Emenda ao Projeto de Constituição da Coml s sãc de sc ete ,

dos ccnputsor ieeente ,«

.- - -Acrescente-se, onde couber, o se!1..uintes artJ.gos} .....a...
~ ][/ d-o C"t',-'-o.2<>:;r d<> -'''''.o.l.O ]L

»e t í aeção •Sendo a contabilidade a ciênc:~a que cuida da geE.
tão financeira e patrimonial de qualquer entidade pública ou prlv!!.

da, a fiscalização quer fJ.nanceira, orçamentãria ou patrimonia1-r

imprescinde da auditoria especifica, de cuja área depende o ~ poder -

fiscalizador, para apurar com certeza a isenção a verdade mat~

rial dos fatos e atos praticados e registrados rotineiramente pela
administração pública, no tocante a receita e despesa~

5~'~;'~

tVi'~,;;;J
.L...."/COWI.IÃOI... 'OMI... O' -----,

PLl:NÂRIO DA CONS'l'lTUIUTE

EMENDA lP13695-4
[I Senador Constituinte IRAM SARAIVA

o Artigo 138, III do ProJcto da Constituição red~

ral passa a ter a seguinte Redação, incluindo_se_lhe a expressão
"auditoria contábil'"

PLEN1í.RIO DA CONSTITUINTE

-,
Artigo 145, ~plJ.t, inciso lI, Allnea "A" e "B".

"Art _ Os Partidos Políticos estipularão livremente

sua forma de crnaru.aecãc e runc Lnnanent.o , vedada qualquer Inter re r ên

CJ.a de normas legais ou regulamentares"

r-e t aasção ,

z-renoa ao projeto de const.Lturçãc da Comissão de Si~te_

------) E";';"=:J
j llii:;'Fll

llU5HHCA.:rIVA

'trata-se de garantir constitucionalmente a plena liber

dade na criação e organização de partidos políticos.

Acrescente-se, onde couber I os segu.!!:!.tes artigo~) ~

b r ::.: .i; C.~/hfh.Lo I!..!!J J W:J T:t.'U~ JJL

EMENDA lP13703·9
&ill!ill!!!INIF PPlt' o DE'GAno

o Artigo 145 do ProJeto da Constituição Federal
passa a ter a seguinte Redação;

Art. 145 - Os MJ.n~stros do Tribunal de Contas da
União, serão escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de 35

(trinta e cincol anos, de ilibada idoneidade rroral e notórios c,2

nhecimentos contábeis, Juridicos, econômicos, financeiros de

administração pública, obedecidas as seguintes condiçôes:

I •.•••••.•.•.•.•.....•.••••.....................

II - Dois terços escolhidos pelo Congresso Naci.2,
nal, por indicação de entidades representativas da sociedade CJ.

vil de âmbito nacional, para um mandato de 06 (seis) anos, não P.Q.

dendo serem reconduzidos, sendo:

A) Um terço de profissionais da área contâbi~.

B) Um terço de representantes de outras' categg,
rias.

Art. 138••••••••••••••••••••

A auditoria está tão vj.nculada a contabilidade
que quando a p<:\lnvra "nuditor~a" aparece em qualquer texto sem
qual..!ficativo, subtende-se, por elipse lógica, que é contábil. EE.

sa verdade que een curso livre no quadro da realidade brasileira.

Sem razões. fundamentadas, o ProJeto Constitucional omite essa re~

lidade cientlfica determinante da auditoria contábil.

JUSTIFICAC1i.o

III - A reali:zação de fiscalização, investigações,
inspeções e audator-La contâbil, orçamentâria, financeira, operac!

onal e patrimonial dos õrgáos e entidade da administração direta
ou indirQta do Legislativo, Executivo e Judiciár~o, inclusive a.!:!
tarquias, empresa públicas, .sociedades de economia mistas e fund!
cêee públicas.
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"Art. - Será garantida aos servidores do Poder Execut I-,

vo, do Poder Leç:!.slativo e do Poder Judiciário, a paridade de venci

mentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados

Parágraro ürucc - A lei estipulará Lrrm t e máximo para a

fixação de venc rmentcs dos servidores públicos em todo O território

nacional, incluídas gratificações e vantagens pecuniárias de qualquer

natureza I que será também respeitada na fIxação de vencimentos ou

subsídios de ocupantes de cargos eletivos, magistrados, membros do M.:!;

nistério Público. empregados e dirigentes das pessoas da administra

ção Indireta

"Art. A concessão de faixas de onda, para as empresas

de rádio e televisão, será feita mediante a realização de previa li

c.í taçãc por órgão normativo autônomo. de âmbito federal, composto de

igual número de representantes do Poder Público, das empresas e das

organizações de trabalhadores "

i1US-H.f-ICAHVA

Trata-se de democratizar o acesso, utilização e contro

le dos meios de comunicação de massa. evitando que os mesmos funcio

oem como meros porta-vozes das elites dominantes na sociedade brasi-

leira.

rá o atual Estatuto dos Funclonárlos PÚbllCOS, a
Consolldaçào das Leis do Trabalho e eaeéeaae cor

relatas ..

Parágrafo dnacc , Lel complementar regula-

mentará a forma de consolJ.dar a leg1slação Esta-

dual e Municlpal .."

JUSTIFlCAçXO

O Estatuto dos Func10nários PúbllCOS foi feito

para eseeueaeeee as relações de trabalho entre o servidor e o P.Q.

der PÚbllCO. A ConsolJ.dação das r.eae do Trabalho, obvi",mente,t~

rlB o ob.jetJ.vo de estabelecer as relações trabalhistas no setor

privado..

"Ar" - Os Parlamentares vencerão subsídios fixos, vedo!

do qualquer paqaeentc de ajuda de custo

Parágrafo tmtcc - O subsídio dos parlamentares será fi

xado por deci e t o do nres Iccnte da neoõbi rca, no início de cace sessão
legislativa, podendo ser reajustado, uma vez decorridos seis meses de

sua fixação

Com o passar do tempo, porém, verifica-se que a

quant1dade de servJ.dor pÚbllCO enquadrado na CLT ti de tal vulto

que em muitas repartJ.ções encontram-se 1IB1S func10nários regldos

pela CLT que pelo Estatuto.

Essa situação tende a se agravar com a acentuada

descentrallzação adm1nlstratJ.va

..........1<00"'.01.1.010•• ,..10

Plenár10

Const::LtuJ.nte FERNANDO ctJH1IA

Não há porque, na época atual, d::Lferenc::Lar as re

lações de trabalho.

A un1f::Lcação, com um estatuto únacc que estabeleça

e uniformal::Lze todas as relações de trabalho, ~ a melhor SOlução
9

•

"Art. B2. As pessoas jurid::Lcas de d1re1to
públ::LCO responderão apenas SubSldlar::Lamente pelos
atos prat::Lcados por seus seevadoees ou por quals

quer pessoas anvescadee de. "munus" públ::.co ou au
toridade, ancãusave fJ.scal, Jud::Lc::Lal e polic.lal,

assumindo cada qual a xeeponaaba Lf.dade pelos"danos

que, nessa qual.ldade, causar a eeeeeaeee ;"

O art. 82, da seção r, D::LSposições ceseae , passa a

fazer_parte do çap:::-:::~lo VIII, da Admlnlstração p~~c~ t20f.l a
redaçao ebe axo , rer....merando-se. em consequêncJ.a,~s d1SpOS::LtlvoS

subseqüentes:

EME1'IDA lP13711-0

f'J
f'J

'trate-se de assegurar o direito de qualquer c rdadão

questionar a consbtuciona1l.dade de lei ou ato do Poder Público

Emerda ao pr::eto de Constituição da ccetssao de S_s'::e'i":§.
t.azaçãn

uUSH~ICA-TIVA

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de s í c t e-.
I

mat í aaçãc I
Acrescente-se, onde couber, o seçumte artigo) ,(..<..O

&Fido:=, do í<'-hofu]i' I
"Art Qualquer pessoa dorníc í Lj ada no país é parte lf'gI-1

tima pare propor, ct re tanente , ação de msccnst í tuc rcnaí rdade de lei I

ou ato do Poder Púb~ ..co "

EMENDA lP13708-0
f'J lllNSTlD II",E p,,, o 00 "'00
Ê EJ.El'DA CC PLENARIO .U.....I<.~'n•• I.UI<=--n1o

'" """"<,,.. -:-l
(menda ao Projeto de Consti ~,Jlção da Comissão de Siste,

eat Iaeçãc I
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigQ.J -t.cA.-- I

..suÁ].C, dJC Cttfh'.f.t&..c!l, do fÃ. ....teI

"Art _ A lei estabelecerá limites de d i spêndí.os para

os cendaoat os e os partidos, nas canpanhas ef e atcraí.s , bem corno fixa

ré o montante maximo de contribuição que cada candidato é autorizado

a receber ..

~U5HfiCllHVA

r rata-se de prever ccns t í tucaonateente a limitação e a

inexistência de prIVJ.légios na remuneração dos parlamentares.

~USHF'ICAHVA

Trata-se de prever cons t.Ltuc i onaínente a necessidade d

instituição de instrumentos jurídicos capazes de impedir o abuso do

poder econõmico, que tem se constituído em mancha permanente nos pro I
cessas eleitorais brasIleiros.

" .. l..A~rj.Sfgnte-sea onej'a couber, os seguintes artlgo~ .~
~..-~JLf~ ~il1!l, J-o(Â.f/~1:)O\lrl-.......uJL

"Art A iniciativa das leis comienenteres ou crzüna

rias cabe ao Presidente da RepúbLca, a qualquer meeoro do congresso' ''âCI~
nal, aos Tribunais Federais, ao Hl~!.steri....Publico, aos par tados polí~_,:os,

ou a co.,junto de cidadãos que corresoorce a eerc por cento do eleatcraco n2.
donal, nos termos previstos nesta Constituição

Art A In:=::.atlva das emendas constitucionais J:€rte!!

JUSTtFlCAÇXO

A ConstltulÇão em vJ.gor estabelece, sobre a maté

r1a ora em que'ltão, a responsabJ.lldade eavaa obr::Lgatór1a (ou

responsab11idade obJetlva) das pessoas de d1re::Lto públlCO pelos

atos de seus eeevaaeeee , d::Lzendo maas , no parágrafo único do
art.107,' que nos casos de culpa ou dolo do eeevades-, caberá
ação reãreeeave contra o funcionár1o.

EMENDA lP1370S-S
tJ CONSTITUINTE PAULO DELG;lD~'··

~~Nil.RIO,u.'.'<'I-.'n ••,.~.e .

Emenda ao vroje to de Consti turcãc da ccmc s aãc de Siste-

mat Laaçãc

I - ao Presidente da República;
II - a UIl terço dos oercrcs do Congresso Nacionalj

II! _ a qcero.er partido político, ou
IV _ ao conjc-tc de cíoaoãcs que corresponda a UIl por

cento do eleitorado nacional....

trata-se de disciplinar a iniciativa na prooostçãc de

eeerces constitucionais e projetos de lei, enfatizando-se a consagração con,!
t.í tucfonal, da iniciativa popular r-o processe legislativo

Ora, este é o grande escudo, a proteger a impunl.
dade de eervaõoeee públlCOS de todas as categor1as, aseam como

autorJ.dades de várias eapécaes , Uns'e outros não têm a obriga

ção de reeee rcar danos causados a eeeeeaeee e por J.sto nem sem

pre exarca tem suas amvaõedes com o r1gor de dJ.IJ.géncla desejá
velou com a exação recomendável.

Contra tal J.rresponsabl.l1dade dlssemlnada é que se
1rsurge a nossa proposta. Ela trata de estabelecer prlmelro a

responsabil.ldade de quem praeaee atos danosos a eeree- rcs e de

pcas , somente subsidiar1amente, a responsab1l1dade .las pessoas
juridicas de d1re1to públ.lco.

Plenário

Const3.t.ulnte FER!IANDO CUNHA

T"TO/~~IT"lC:~I.

"Art .. 90. Os provent.os da inatlv1dade
serão 19ualS à remuneração de 19uaJ. cargo e r.!l
ferênc1a na natlvldade e deverão ser revistos au

tomat1camente sempre que, por motivo de alteração

do poder aqu1s1t1vo da moeda, se mOd1f.lcarem os
vencimentos dos servidores em atJ..vldade, a part1r
-da mesma data e na mesma proporção, bem como sem

pre que for transformado ou, na forma da le.l, re

class1ficado o cargo. ou função em que se deu a apo

sentedorJ.a.. Estender-se-ão aO:5 J..nativos quai.:!
quer beneficl0s ou vantagens posteriormente conce
didas aos servidores em atividades::

Dê-se a segu3.nte redação ao art. 90 do projeto'de

Const1tu.lção elaborado pela ceexeeãe de Slstematlzação.

EME1'IDA lP13712-8
f'J
\'l

Paragrafo Unico. ,Dependede ratificação em ref:,rtndo p~

pular a entrada em vigor das eaendas aprovadas pelo Congresso NaCIonal "

• h....~ .Acrescen,te-se, onde couber, o segl.!lnte artigo, 't4""- __

d"to'---,~:c, q~~·t.I.s. 1[iiL.., dç ':"'-pl'!"'v:'o I, de lt'.1.i. '
"Art. A Constitulção e emerCêdapelo COI',gresso toado

nal rediartte voto de dolS terços, pelo menos, de ~e<JS merrtJros, em dois tu,!:
o,,,

Emenda ao Projeto de Constlt!..':';ão da ccsussão de srste-a
tlzação' -

Trata-se de assegurar. a necessidade da reallzação de rt.
rerendo popular para a ratificação de emenela constitucional aprovada pelo Co;
gresso Nadcna1. -

Acrescenta parágrafo ao artigo 404, ccns i ae rancc-se o

atual Paragrafo üntcc CC"lO § 12
J

§ 12 _

"Art 404_

§ 22 _ E vedada a propaganda de iniciativa do Poder Pú

blico que não diga respeito à dJ.vulgação de informações eet acrcnedas

aos serviços públicos ou que não se refira às atividades das enbda

des da ~dministração indireta que não operem em regime C:e monopólio".

~USHHCAHVA

Trata-se, de coibir constitucionalmente a propaganda de

iniciativa do poder público que tenha por finalidade a ;::r,)liloçlio, às

custas do contribuinte, da figura pessoal dos governant::s.

"Art~ 13.. As relações de trabalho no País

serão regJ.das por_ um únlca estatuto, que substitu.!.

t inadmlssivel a dHlcr1minação sofr1da pelos ser
vidores, que aPos ded.lcarem quase toda sua vlda à causa públJ.

ea passam a perceber, na inatJ.vldade, remuneração si9n1fi
cetivamente fnferJ.or aos seus pares que permanecem em ativldade ..

A aposentadorJ.a, que deveria ser um prêml.o, um

descanso merecido, passa e ser um suplício, especialmente no que

se refere ao retardamento da ap11caçào da norma legal para efe
tJ.vaçào do pagamento.

JUS'l'IFICAÇXO
[5;~'''''~

rs-;;'3WJ
ConstJ.tulnte FERNANDO CUNHA

/ Dê-se a eegulnte redação ao art. 13 do ProJeto de

Const.l tUJ.ção da ComJ.ssào de S.lstematJ.zação .renumerando-se os ar

tJ.gos subseqüentes::

Plenárlo

EME1'IDA lP13710-1

f'J
r.r------ .L ••• ...,'<....U ... , ...0•• '..1o

EME1'IDA lP13706-3 .~"------~r;r-"'''''~
(.:J CQtJSTTT"INTE PAlI! D DF! GllOn I. L...-pr _J
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r;r-------"..."""" ..,',----------,

EMENDA lP13720·9
tJ VILSON SOUZAf!P"~~~-~

fIT!U~~-JEJ

CONsrrrUWTE BORGES DA SI _ /EIRA

PLENARIO

EMENDA lP13716·1
('l.

Plenário

EMENDA lP13713·6
['J

l:J

EM;:o.lOA HODIFICATIVA

JUSTIF:[CATIVA

Aliás, era proposta or1.g1.nal da subcceuasãc de

Tr1.hutos. (art.23.)

Acr~~-se um art1.go nas jl1.sposições tranS1.tórias) tn<..d.<..

"Art. saca excrnco, a part.r de pcamea ro de Ja

naa ro de 1989, aacaueave , a contrl.bul.cào para
o Fundo de anvestnmencc scexat , (Fl.nsocl.al)".

A contrJ.buiçào ao F.1nsoc1.al deve ser extinta,
poa.e em seu lugar foi cr1.ado o irrposto de vendas a vare

)0, de competência mun1.cipal. Inobstante a roupagem dl.fe-

rente, ambos se consta.cuee na mesma exação fl.scal: tem

o mesmo fato gerador e a mesma base ampcnfveL, Além do

mais, sendo contribu.çào sobre a rece i.ce bruta, traz con

sigo todos os mccnvemencea dos 1.mpostos sobre cascata,

forçando a vcrt1.call.zação da eccnomae , fenômeno que se

tentou evauar com a criação do :1.mposto sobre o valor agro!!.
gador (ICH e IPI).

- o artigo 118 do Pro_eto de Constituição deve ter a :egui!1te red,!
çãc s

Art 118 - A Constituição poderá ser emendada por cecccs ãção do Pre

sldente da República. do Presidente do Conselho de Mini;
tros, de U'TI décImo dos membros da Câmara dos Deputados -;

ou do senecc Federal, por um terço das Assembléias Legis
lativas ou por iniciativa popular -

§ H! - No caso de proposição apresentada peh ""'.>- b Ié Les Legl!
lativas, a mesma deve ser - 'da pc la delas por
maLcr aa absoluta dos seu-

§ 2t> - No caso de proposição de iroicl 1: 'Ul~::: ee devere
ser apresentada par pelo menos :;;u J eh:ito::es., d ,,:

dos Estados da r eoereção , devendo e- • .da um ce tes rece
ber pelo menos dez assinaturas.

§ Jll - As eme-tdas Que tratam de alteração, inch. ão ou supressão

de dispositivos referentes aos direitos e garantias indi

vlduais e coletivos, a organização dos poderes. do siste:
ma eleitoral e partidário, bem como o presente dIspositi

vc , considerar-se-ifo aprovadas em dois turnos de discussã

e votação do Congresso Nacional, por maioria de 2/J de se

us membros e após ratificação por referendum popular. -r
§ 4" - As demais matérias poderão ser emendadas mediante a apro

vação por 3/5 dos membros do Congresso Nacional, em dois
turnos de discussão e votação.

§ 52 - Não se reformara a Const.ituição na v Lqênc La de estado de
e raree cu de sítio.

62 _ Nã:J será objeto de de l Lae r açãc a proposição de emenda'

tendente a abolir a ror-ia republicana e democratica de ;!!
vemo ou federação.

JUSTIFICAÇ~O

pr;;~~'.~

fÇ7~J?J

CONSTITU!'lTE BORGES DA SILVEIRA

PLENARIO

EMENDA lP13717·9
l"

A f1.xação do valor eae pensões devidas pot' eeeee

do tlervidor, deve guardar eeeeeaee relação com os encargos fami

l.1ares do cônjuge scbrevaverrte , Os dependentes de seevadoees

civi!l falecidos estão, hoje, condenados a uma situação de penú

ria eeeaea, dado que o valor eae peneêee é mU1.ta!l vezes 1.rr1.só
r1.O, qua.ndo comparado à remuneração a que fazl.a JUS o eeevaece
falec1.do. Sob esse aspecto, não pode adm1.t1.r cálculos diferen

eaeeee para C1.VS e m1.11.tares, devendo a r.ea , em ambos os casos,
f1.xar ct'itér1.os 1.gua1.s para o eaeeber.ecaeento do valor da pensão.

"Art. 91. P1ca assegurada a manutenção da

totalldade dos vencimentos ou soldos, gratJ.fl.ca

ções e vantagens pessoais a que fazia JUS o servl.

dor quando de seu falecJ.mento. aos benefl.c1.ár10S

de 'sua pensão. inclusJ.ve extensivo ao conjuge 50
crevavenee ,

i 12 t assegurado aos dependentes dos se.;:

veeeees estávcl.s. demitl.dos do aeevaçc públJ.co.

pensão equavaLenbe a 50\ do vencaeeneo, grat1fJ.ca

ções e vantagens 1.ncorporáveJ.5 na aposentadorJ.a.

§ 2S A lei estabelece critérios 19uai5

para a fixação do valor das pensões deva.dae em ra

zão do falec1.mento de servidores eavã-, e m1.1itares.

Dê-se a eequante redação ao art. 91 do Projeto de

Const:Ltul.ção elaborado pela Com1ssão de sJ.stematizaçâo.

JUS'l'IFlCAÇlo

J U·S T I f I C A ç Ao O

A pensão deve ser f1.xada em função da morte do
funcionárl.D e não em decorrência da sua natureza.

Em nossa sccaeõece atual a l.nterdependêncl.a econô

eu.ce entre os cônJuges deve ser eeccnhecaõa também em matér1.a
de peneaonamerrtc ,

EMENDA ADITIVA

JUsTifICAÇAO

~ acrescentar ao projeto da Ccmissilo de Sistematiza Cão o seg'-~l"lte

dispositivo} u,c w..~ti:J...o r ,.:lo ~~..l.o J[ ~1!;.I.y J <h,.~
~\. ~

Art. - Os diretóri1)S e os órgãos de dlreç~o partidária rr~o

poderão contar -COIII mais de um quarto (l/4) dos me:!l

bras que possuam qualquer mandato representativo.

A Constituição vLqe-rt e exige quorum de 213 dos membros de e-cas

as Casas do Con;jresso Naclonal para aprovação de emendas à Constit ...!.
çãc , enquanto o artigo 436, § 22 do Projeto da Comissão Provisória'
fixa este quorum em maioria absoluta

. Não entendo sejaeara - a melhor redação, tendo em vista a ter-zen
cia da confecção de uma Constituição analítica, onde certamente cnns.,

terão matérias constitucionais, COIRO os direitos e garantias indivL

duais e princlpalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral,
dentre outros, e de matérias que não são propriamente constitucionais

como aqueles relacionados com a nrden econômica. a organização trib!:!,
tária e tantas outras

EstabeÍecer um critérIo único e inflexível a todas as matérias,
ccot r íbutr--se-â pela rigidez da ordem Jurídico-constitucional, difI_

cultando no futuro alterações que poderão se impor em face de eudan;

ças no quadro econômico e social.

Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de or
dem constitucIonal propriamente dita sejam sub-ae t Idas à aprovação Olor

uma maioria qualificada de 2/J, e medIante referendo POPUl.H oere

evitar-se de um lado a instabilidade constltucional em decorri'ncla de
maIorias eventual!;, que poderão alterar a constituição ao sru t11an_
te como forMa de manterem_se no poder, e de outro lado, sub'lleter

essa decisões a!.nda. ã aprovação da sociedade ==10 nec,anisrro, do

referendo popu~ar em reconhecimento da soberan!.a da sociedade, '
bem como da sua anterioridade en relação ao Es:ado e de reserva

em seu poder da faculdade de participar diretal'lente das decisões

mais graves e importantes, tanto da organizaçãc dos Poderes quanto
dos direitos fundamentais

Oe outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da partic1pa_
çilo popular através da apresentaçilo de propostas por 150 mil eleito
res de pelo menos 1/3 dos estados da federação :01'10 forma de ampli;r
e aDrofundar a democracia direta articulada COl!! os institutos da d.!:.
mocracia representativa

As matérias que não prnpriamente constitucionais, poderão ser

alterados por J/5 dos membros do Congresso Nacumal, nem sujeItas
ao referendo.

EMENDA lP13721·7
~ VILSON SOUZA

rY:;~;'~

CÇio~JPJ

CONsTITUWTE BORGES DA SILVEIRA

JUSTIFICATIVA

1\ri:. 356 •••••••••
Parágrafo único. A apc o:.~doria por velhice, do tr!!.

balhador rural, será concedida aosRci :i~enta anos para a 1:lulher e
aos cinquenta. e cinco anos para o ~l':er, sendo devida a todos os
que efetivamente trabalhara:a, independentemente de pertencerem ã
mesma unidade familiar.

Acrescente-se ao art. 356 o segu1.nte parágrafo único

-lI - transm1.ssão "causa mccta.s" e doação de
bens aeôveae ou direitos a ele relat1.vos:

JUSTIFICATIVA

Dê-se nova redação ao í.nca.so 11 do artl.go 272, do i'roJeto
da ccnusaâc de saeeemaeaaecêe,

A Carta MagDa deve especificar os limites de idade

para a concessão da aposentadoria, por velhice, do trabalhador r.!!
ralo Sabidamente o homem e a mulher começam a trabalhar, no campo,

com idade mais nova do que o trabalhador urbano. Assim, o desgaste
deles é maior merecendo, eIll consequência, uma aposentadoria mais
especifica. Do mesmo modo, esta emenda pretende conceder a aposen

tadoria a todos aqueles que efetivamente trabalharam no campo por
-considerar que a sistemática atual, de conceder essa aposentadoria
li apenas Wl1 membro da unidade "familiar, ê inlqua.

Não há porq\lP l-r<\zer para a tr~b!.lta,;ão co i=r:::';'
to~~ os bens mõveas , pois as a,Ções ao portador

que são o grande instrumento de flexib1.11.dade do sa.s eema
cap1.tal1.sta - ficam de fora. Quer d1.zer: sá se atl.nge os

titulos nonunata.vos , o que é um retrocesso. A ccnuasêc de

reforma de 1965 tem excelente )ust1.f1.cativa econõmica das
razões de não se tributar as ações.

PLENARIO

EMENDA lP13719·5
l"

"' TC..e"\OS" ..~10

EMENDA lP13718·7 ...., -,
f!J CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

p=;;;;;~

cç-;;i!H

fiI3~~~"~

1537~'WJ

("DA ADMINISTRA

DO ESTADO "1,

PLENARIO

Dê-se da Item I do Art 112, a seguinte redação

ccnst I tuinte FERNANDO CUNHA

,"crescente-se ao Capitulo VIII

ç1.o paBLICA"1, do Titulo IV ("DA ORGANIZAÇXO

do Projeto de ConstItuição, o segu1.nte art1.go:

AO se ampliar os cargos que podem ser exerci
dos pelos congressistas, há de se considerar, também, as

Artarquias Federais. Nem t-oda AutarquIa ou Empresa Pública
têm como principal dirigente, um PresIdente. As vezes, S.!:!.
per intendente ou outra denominaçno Daí, a alteração da

presente proposta.

o parágrafo:prime1.ro visa dar amparo à fam!l1.a dos
aervadoees estáveis, quando afastados do aecvaçc públ1.co, fl.can

do, na maiorl.a dos casos, a famí11.a em cond1.ções de penúri.a. Es-.

ta norma Já é ut1.1izada sab1.amente pelos mil1.tares que ccneade
ram !...mortos seus J.ntegrantes, na h1.pótese de afastamento, conce
dendo, no entanto, um soldo li sua família.

I _ Investido na função de Prlmeiro-Iollnistro, M.!,

nistro de Estado, Chefe de Missão Diplomát1.ca

permanente, Governador de Território, Secretário de Est~

do, do Distrito Federal, de Territórios e Prefeita; das C,!
pitais, ou eventualmente pr1.ncipal dirigente de Aut3rquias
de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista federais;

EMENDA lP13715·2
l:J const~tuJ.nte FElLOfANDO CUNHA

..........,"""'ui.e/... eo.'..~ -,lU Plenár1.o

~ TlaTe/'''''''ot.:&I;ie

EMENDA lP13714-4
l"

..'

"Art. As pessoas juridicas de di-reito públ.i
co responderiio pelos danos que seus funcionár.J.os,
nessa qualJ.dllde, causarem a terceir.as. .

parágrafo único. Caberá ação -regressiva con

tra o func1.onár.o responsável, nos casos .de cul

pa ou dolo ....

JUSTIFlCAÇAo

As disposições constantes do artigo cujo acr';s

ci.õ ora e!lt'Bmoa propondo ao Projeto de Constituiçio sempre

flqurerlliCl nas Constituições Brllisileira!l. t' inll.dlllis!I!vel, por

tllintb, qu~ as se!laas nio constes do texto oja e. fllaborllição
pela AS!ltllllbléia Nacional Con!ltituinte, porq~anto 'tratam de. mati

rÍa de alta relevância, qual !Ieja ta responsabilidade da Estado

por dm'lOS causados no exercício de função pública a porticula-

Suprimam-se os 5S UI e 20 do artigo 335, que trata das co11

trlbu1.ções sociais.

JUSTIFICATIVA

A!I contribuições social.s já vem previstas na pã!,

te do .B1.Stema tributário - art:. 263, onde.. aliás,estão 00"
situadas, pois tais exações part1.C1.pam da natureza tribut~

ri.... • ~

Alem do JIlAis, o S lo especifica algumas eor.t~i

buir;Õt':s e no -$ 20 sé diz -qUe qualquer o'utra pode ser cria

da. & o .-esmo. que uma nOrJlfl determinar que UIIll1 ECssoa pode

ir li. mIA f.stll v.stido de terno branco. terno azul, terno
vermelbo fi ••• urna ü qualquer cor. (s1e)

o partidos polIticos s30 organismos da sociedade pela =lual es
ta se faz representar nos diversos níveis de poder. As democracias :
Modernas e os governos populares, ~o delllocracias de partido nao silo

governos de "homens, e sim, go ...ernos em que os representantes partidá_

rIos procuram Impor na cond~çllo dos negõcIos púbUcos o progralla do
partido.

-COlllO Ull8 das pedras de toque da democracia consiste no -contro
le e fIscalIzaçlo daqueles que exercem o -poder, é de todo cQnvenlent;

que se adote a socIedade de contrapoderes pelos quais possa 1!lIlItat
e fbcalizar os poderes de seos representantes.

Qu.~do os -partidos políticos -sJo controlados pelas oligarquias

poUtlcas, a socledade encontra_se dl.S3llparada, poIs, nlo tendo meca

nIsmos de contrtllar seus representantes, passa a sel' controlada por
-estes. De outro lado, os repre!"rotantes habilitam-se ao exercício de
sua funçl5es, atendendo ao programa do seu partido, e registrando i1

candidatura pelo lIIeSMo partido: O partido, por sua organizaçfto, e. úl

r tIme análise é que confere o Ilandato ao repres~ntante. -



A emenda visa esten.de~:~~rtcio dagratuiaade__ da_Jus_ - M o IreIs!) [11 do artigo 152 do Projeto de Constitui:;ão :::I!:! ter a
- . seguinte redação.

tiça também para os ânus da SUCumbência. - ~- ----.. _

Ora, se o representante passa a ccnt rojer a vida do parti~

do, nenhuma "IscafIaeçêc sobre sua atuação eu sobre o seu mandato'
cabera li sccreoaoe , Portanto, para que a scc i edade .. na sua divers,!

dade e pluralidade I controle os mandatos dos seus representantes •

é necessárIo igualmente que passe a controlar também os orgãos di
retivos dos partidos políticos. Por esta razão, proponho que some,!!

te 1/4 cios eeebrcs dos DiretórIos e crqãcs diretivos partidários •
sejam de portadores de mandato representativos Os )/4 que o contI,!?.
lado eret rvawente , deverão Ser cidadãos, militantes sem mandato I,!.

presentat Ivo,

EME~DA ADITIVA

- Incluir no Projeto de :::::nshtuição, no capItulo ~~I, ac Título V,
o seguinte dispositivo.

Art. - Do programa do Gov~rno cons t arão as principais ortenta ,

ções políticas e as ações ou medidas a sere-a executadas
nos diversos domínios da atividade do çoveroc ,

Parágrafo único - Os membros do Governo estilo

vlnc'ulados ao programa e aos planos de gover"lo e às di

Lfberaçêes do COnselho de MInistros e da Câmara dQs De
putados

JU5TIF'ICAÇAO

A emenda visa tornar expllcito o conteúdo do plano de gover

no e a submIssão dos Ministros aos planos e programas de governo aprc
I vados pera Câmara dos Deputados Tem sua insplraçilo nos artigos 191 e

192 da Constituição de Portugal

M suprimir do § 21õ1 do ar t I çc 177 do Pto~e~:1 de Cons::ltuição a expres ,
são "pt:lcedendo o Presidente da ~eo,Jb__=a nos termos,.oo =rt 165", e
Incluir o § )11 com a seguinte redação

§ )Q - Caso a Câmara dos Deputados, nos dez dias

subsequente a recusa do voto de jesconflan
ça não eleger novo PrImeiro-MInistro, ~

Presid!;!nte da Repúbllca poderá ef ssctvê-La ,
ou indicar novo Prlmeitl_Mlnistrc. nos ter
moS do artIgo 165.

JUSTIFICAÇllC

A emenda visa adapkar o texto da ConstituIção aos mecanismos

Jur1dico~inst1tuc1onalsdo s1$tema parlamentar de governo, dtvidin
do ônus ~ respcnsebt í Ioades entre os diversos órg1:los de scberanra ,

A recusa a voto de conrIança solicitado pelo Primelro~Minis_

tra denota uma desslntonla entre o parlamento e o governo. Esta POM

de dar tanto em decorrência de fatos pol!tlcos como O afastamento •
do governo cio' seu plano, como por crise polítIca mais profunda-

Pólra que a manlfestaç:lo- da Câllara dos Deputados seja tomada

cos o peso da responsabilldadct e seriedade que deve marcar o exerci

cio da função polItIea, sua decisão deve ser accecanhaoa da POSSlbl
"-- ...... -lldad~_,!~ formação, sem traumas ,de um novo Governo 51! não houver 

consenso pàrà~rsto. torna:~e claro que o parlamento passa a refletir
uma crise política de maior profundidade cuja 'Solução, para eanut en;
çãc das instituições democráticas, podera passar -; "ac .:Julz.o...J:!~pr!:.

sidente da República, Pela dissoluçilo da Câmiira dc s OeputadOs é cô!!.' 

vocaç1:l0 de novas eleiçêles, e o povo supere pelo \I~t.o. a crise que

se desenhava

EMEND~ ~DITIVA

- ~
incluir ao (tnal d;;Y;rtigO las do Projeto de Constituição a e.:::e!.

sllo " sob pena de responsabIlidade".

JUsTlflCAÇAD

Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo texto,

o Presidente da Repúbllca tem suas runções limitadas a Chefia do
Estado

Ao ~triblJir_lhe a competência para "sunervfsfonar'' os progra

mas, plano e o orçamento de governo, es tar-aa-â atribui~do-lhe tam_

bém os poderes, de Chefia de Governo, o que deve ser evitado.

E:m razão disso, deve ser retirado da coacet êncra do Presidente
da República Poderes para imIscuIr-se nos assuntos de qcvemc ,

De resto, COIrIO os planos, programas e o orçamento do governo

devem ser aprovados pelo Congresso Nacional, o Presidente da Repú

blica poderá legitimamente participar do processo através do veto
ou da sançêc ,

.EMENDA lP13726·8
[!! VILSON SOUZA

l!J PLENIl.RID

EME"'DA ADITIVA

- incluir no artigo 179 do ::>rojeto de Constituição :l IncIac XIx com
a seguinte redação'

XIX - nomear, dentre os "'inistros de Estado, seu subs t í t; .. r ave
eventual.

JUSTIFICAÇ~D

... r'rojeto não prevê a sut,stltuiÇ1:l0 do Pr Irte i ro-êtír-Ls t rc nos
Casos de seus ImpedImentos eventuais, ou mesmo quando de sua ausência
do PaIs. A emenda visa corrigIr esta omissão

r.r----------IUT..,""'."'e~il' ~

EMENDA ADITlV.:\

~ incluIr «c artigo 187 do °rojeto de Constituição, no inciso I, '
a expressão "Tribunal Constitucional", r enumerancc os cene Ls inc!
sos.

JUSTIF'ICAÇAo

Com a criação do TrIbunal Constitucional proposto pOf" emen
da distInta, e certamente por número expressivo de cces t.t turntes é
necessarlo adaptar o artigo 187 com a institulçã'o daquele corte

EMENDA lP13728-4
ê' VILSON SOUZA

EMENDA SLSSn rUTIVA

- o artigo 195 do Pro~etc deve ter a seguinte. redaçao'

Art 195 - A prestaçêc jurisdIcIonal é gratuita. rãcandc 3 parte

isenta dos ônus de Sucumbêncla, desde qve alegue a
im/J'ass!bl11dade de pagar as custas, taxas e demaLs •
emolumentos -

JUsTIF'ICAÇAo

r;r------ ........./e ••" •• I!IUI•••' ....

't.<.C í:ft~;;ESZO~;~~.r--IAAM.J.T"6jttM.)-
~ screscentar\eo Pro~eto o 5egu1nt; :1!spasitlvo: -

- SloprJ.m!r os a ..tigcs·455, 457, A5a e 459 do ProjetO-~d~ Constitulç'~~.
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I
se-á com a nova Constltulçllo neve ordenamento do Estado é necessárioI
que a representação polItIca e o exercielo do poder pol1t1co se ede

quem a nova real1dade, sob pena de o passado continuar governando e

limitando o futuro

EMENDA lP1373l>-6
I'l VILSON SOUZA

I'l PLENARIO

'U'.'_UIT"IC&çil

EMENDA MODIfICATIVA

- o incIso lI!, § 12 do artigo 20D do Projeto de Constltuiçao deve

ter a seguinte =edação:

III - cinco, indicados pela eatcr Ie dos membros da Câmara dos

Deputados, dentre os integrantes de llstas trIpl1ces,o!
ganizadas para cada vaga, pelo supremo TrIbunal federal •

JUSTIFICAÇAD

A emenda visa democratizar a composição do Supremo Tribunal

rederef , retirando da Presidência da República. órgão sIngular l;.

monocrático, a indicação aelma referida Como a Câmara dos Depu_

tados, em sua organização melhor reflete a pluralidade da sccfe.,
ueoe, a indicação nestes. termos t:ontr1.bui para a jjemot:tat1.z.aç~o1

dos poderes políticos

EMENDA sL=5TITUTIVA

- o artigo 30/.1 e seus § li deve-r ter a seguinte recaçâo

Art 304 - Na recressãc ao abuso do poder eco~co, à formar;::5t"·

de monopõlios ou 3l!gOPÓl!os e cartéIs, e como ml!lo f

de defesa da ecc-c-sj.e brasUeira, poderá o Poder ~u

blico, des ap rup r La r empresas, ações, fundos e cere rs

bens dns Inrrurcees , tnves t Indc-ae imediatamente na'

posse e dominio dos mesmos, mediante o pagamento com

titulos da d!Yida cübt Ice , quando devidos, resta;atâ
vef s no prazo de vinte anos -

§ 11õl - Na sua funçao de ccnt rc.í e e fiscalIzação da atividade
eccnõeuca , poderá o Poder Público, em casos de lnfra_

ções às Leis de aepressãc ao Abuso do Poder EconôMico

e legislação de matéria econômica, interditar estabe_
lecimento, suspender os adminIstradores e expropriá_lo

da posse e domInio de ecaes e cotas de empresa privada,
sem prejuízo ees demais sanções

§ 2Q - A Lei definirá a caracterização do monopóllo c-aveoo,
do ol1gopól1o e cartd, podendo o Poder Pübl1co es t a
eereeee 11111Ites ee atuaçaa e mesmo a dLvisllo dp eenre
sa ou grupo de eeneesas em tai situação. -

JUSTIFICAÇAO
A tendência do atual processo econâmico é a d:> r-oncent racae de

capi tAis e consequentemente de empresas que passam a deter o 1I0na

pólio ou ei rceoane em amplos setores da economia, dominando os eter-,
cedes e- supriminrlo a ccnccr rênc ra , O domínic da eccncnra por ueas

poucas eepresas ccns e t tur-se em ameaça per-s"'lente para a própria

democracia, ccts acaba por atribuir a estas t,J'Il pccer muitas vezes

superiores ;0 Estado. O Insucesso do Plano Cruzado e a prova evlden

te da atuação desses grupos que, agIndo sorrateIramente e sem meca:
nismos de ccntrole acabaram por impor-se" sobre toda a nação

EMENDA lP13732·2
(li VILSON SOUZ~

l? PLENARIO

tll"'''''.''''u(h. ---;
~MENDA MODIFICATIVA

111 - elaborar planos e programas nacIonaIs e regionais :le
desenvolvimento' e, ~~~mpanhar-sua_ex-ef=~ç~o

.lUSTIF'ICAÇAO

A. emenda visa adequar a redação do texto com as c::mpetênclas

do Conselho de MinIstros .. tornandoMo mais claro e explfdto para evi
tal" possíveis conflitos de intereretaçllo no futuro. -

JUS-TIFICAÇJtO

-I enlf~nda visa comina.r a sanç1:lo pe-lo descumprImento da

obrIgação Imposta pelo dISPositIvo

Art - F'Icam convocadas eleições ~etaIs para os cargos eietIvos

federaIs a se reallzarem "O prazo de 120 dias da promul_
gação da presente ConstituIção, bem oomo, eleIções gerais
nos Estados para 12"0 tUas SP:lS, a promulgação das re5pett~

vas ccmstHulções ou das =_""endas que as venflam adapta c.
presente Const1tu1ç~o

EMENDA lP13733·1
['! VILSON SOUZA

tJ PLEN':l:l.IO

EMENDA ADITlVA

EMENDA lP-l3725·0
t' VILSON SOuZA

f PLENAfllD

r;r----------mN" ,'------------,
EMENDA SUPRESSIVA

, - s~prímir do- inciso IV do artigo' 179 do- Pró~,eto de ConstituIção a
expressão "com a Sup~rvisao do .presidente da República"

JUsTIFICAÇAQ

A constituição a par de declarar os direitos e gar;m'tlas In_

dividuaIs e coletivos, bem como estabelecer os prIncípios e normas
de regência da organização social e econõmica de um povo, t acIma

de tudo, o dlnloma orga~niza-clona1 e fundamental do Estado e organ1
zador da sociedade pol1t1ca -

Os àtUals cargos de reprt!sf:ntaçãti pt)liUca foram preenchidos
n~ vigênc.la da ordem e da Constltujç:io revogad.l', e-como estabe:lec~:r--

_ inclu':'r no artIgo 179 n seguinte- inciso:

XIX _ propor ao Presidente da República oi! ao Congresso Nacional.
na esfera de sua compet~ncla, projetos de lei'

JUSTIFICAÇJto

_1\ emenda visa tornar expUcita nas atribuições do Pr1.me1ro
_ Ministro- a competimcia para~inlclar o processo legislatlv.o, -ou p.!
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JUSTIFICAÇAo

em razão de sua r!l1ação pol!t!co_partldária, e ;jozará I

de estabilidade 0"0 emprego enquanto durar o seu mandato.

A d í reç ãc da adminIstração pública federal nã:; e privativa

do PrImeiro Min1.stro, embora seja o seu responsavel -ta Ie r Cano'

divide essa função com os Ministros de Estado, a emenda vIsa tO!

nar o texto mais explIcito.

EMENDA ADITIVA

- incluir no IncIso I ::0 artigo 179 do Projeto de ccr-e-n tutcãc a

expressão "com o auxíllo dos MInistros de Estado", cevenuo o disp,E.

siUva ter a seguinte redação

1 - exercer, com o acx í Lfc dos Ministros de Estado, a dIreção Su

perior da adminIstração federal

Pelo sIstema de organização dos poderes adotados pelo texto,
o Presidente da República tem suas FunçCies limitadas a cherIa do E,!
tado

Ao atrll:rulr_lhe a competência para "Supervisionar" os programas,

plano e o orçamento de governo, estar_se_á atribuIndo_lhe também os

poderes, de chefIa de governo, o que deve ser evitado.

Em raz~o disso, deve ser retirado da competência do PresIdente
da RepúblIca poderes para imiscuir-se nos assuntos de governo.

Oe resto, como os ;llanos, programas e o orçamento do governo'

devem ser aprovados pelo Congresso Nacional, o PresIdente da Repúbl!

ca poderá legitImamente particIpar do processo através do veto ou da
sanção,

JUSTlfICAÇll.O

JUSTIFICAÇAQ

- suprimir do inciso II do artIgo 179 do Projeto de :onstituJ.;30, a

expressão "sob supervisão do Presidente da Republ!.ca"

'oltO/""•• ""'o;1o, ---,

A sugestão destina-se a garantir aos trabalhadores e a todos a
queles que mantém vínculo e'ap r eqa t Ic Lc , a liberdade de pa r t Lc Ipa r '

lIvremente dos pleitos eleitorals, bem como, de Igualdade de cond.:!,
ções de preparar a sua campanha eleItoral

Visa-se cce isso ampliar o espectro da recresentaçãc política

para que a representação aproxime-se da pluralidade que marca a

dIversIdade da organIzação socIal, chamando à vida pol!tica um en0E,

me contingente social que não possuI representação orgânica em fal

ta não so de organização, eas prIncipalmente de condições e liberd.,!
de de expressão política

• O ônus que todos os emcregadores passam a arcar, tanto na inicI~
tiva privada quanto no setor público, ccnver ta-se em dever chico a

ser suportado como obrigação social As férIas concedidas 30 trabalh~

dor lhe permitirá organizar a caec mba , sem prejuízo ria sua subsistê!!,
c La

üe outro lado, a estabilidade no e-rcreçc , no caso de eterçac ,
ces t Ina-ue a preservar o trabalhador das ceessaes do seu empregador e

de ocss Iver s perseguições políticas em razão da candidatura (o que P.2,

derla inibIr o exe rc IcIc dI'> cidadania e da representação), bem como da

eleição e do livre exercício do mandato em favor daqueles Que reoreseg
ta.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRE:::S:JA

- sunr Ietí r do il'lC1SO VI do artigo 1,9 do Projeto de Constituição a
excressãc "com sucervrsêc do Pres ..derrt e da R:epública".

JUSTIfICAÇ;!;O

Pelo Sistema de organização ccs poderes adotados pelo texto,

o Pres ioente da República te~ suas "unções limitadas à chefia do

Estado.
Ao atribu.lr-lhe a ccnpe t ênc La Para «sccervts rcoerv os progr,!

mas planos e crceeentc de governo, est.ervee-â atrIbuindo-lhe tam
bém os poderes, de chefia de governo, o que deve ser evitado

Em razão disso, deve ser retlcado da competência do Presidente

da República poderes para imiscuir-se nos assuntos de governo

De resto, como os planos, programas e o orçamento do governo'

devem ser aprovados pelo Congresso Nacional, o Presidente da Repúbl!

ca poderá ligltimamente participar do processo através do veto ou da

sanção.

A presente emenda visa especifIcar a natureza e a fu~

ção do governo na condução da pol1tica geral do pais e órgão sup.!:.

rior da administração pública. delimitando a abrangência de sua ~ ,
atuação

flltO/.u.."'".çio--------------,

- O artigo 164 dc ?rojeto de tonstJ.tuição deve ,;er a seguinte
redação

Art 164 - O gcvetno é o org~o da condL.ção da ;:ol!tica geral do

país e o órgão Superior da administração pública. E

constituído pelo Primeiro-MInistro e pelos Ministros
de Estado.

JUSTlf rCAçll.O

EIoI~'lDA ADIrIVA

'O'foIJOI"'leo;l.

~MENDA SlJBST!TUTlV:;

A emenda apresentada vrse aperfeiçoar o texto ccos cr tccrcnãt ,

especialmente no que se refere ao controle do Governo pela Câmara'
dos Deputados.

O texto emendado introdu:!: a figura jurídica do r.aoda t c mlnimo
cara o governo de gabInete, já que fba o prazo mínimo de seis'

Meses para apresentação de noção ce censura Ora. esta limitação,

se de um lado responde a neces s í cace de garantIr una es teb i Lí cace
eeeccre t mínima ao governo,de out:o lado, e e rc e aa o poder fiscal.=;.

zador e controlador da Câmara das Deputados neste período A rig!

dez constitucional levaria ao absurdo de que, na hipotese da for"~

ção de um governo desastrado, Incompetente, e Incapaz, a nação t!.
ria que subnetee-se a ele, ainda que sob o risco de agravamento 2
ecrc rcnoeeentc de crises Políticas

Para contornar a preocupação do projeto, a emenda, Insc trace

na Constituição alemã, e visando buscar maior esbbilldade ao go _

ve r no , introduz a figura da noção de censura construtiva, pela '

QL.al, somente podera ser aprovada a exoneração do gabinete, se no

mesmo ato, a Câmara dos Deputados eleger um novo PrimeIro Ministro.

Entendo que a introdução deste instituto jur-Idrcc-ccnst Ltu-,

cional reforçará a estabilidade do governo poIs, se de um lado, elA

determinadas ocasiões, maIorIas eventuais possam derrubar minlst,!

rios, em seguida, não obterão a mesma unidade em torno da eleição

do novo PrImeiro MInIstro. Por isso, o ato de censura passa a ser

de maior responsabilidade pelo parlamento, já que não se resumirá

à queda do gabInete, mas também na sua organização

Finalmente, a emenda introduz a moção de censura individual

e plural, visando com Isto dar maior versatilidade e flexib:ilidade

ao controie de governo, pois, em caso de censura da Câmara a Ul'l ou

mais MInIstros, não haver-a necessidade de mexer-se em todo ~lInist~

rio

Em anexo a esta justificação, incluímos a pe t Lçãu inIcIal da

ação popular proposta na 71 Vara da JustIça Fe.deral em Brasílla ,

pelos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Oro Herman A~

sis Baeta; acadêmico Barbosa t.tee Sobrinho, presIdente da ABl

ür , Roberto Campos, presidente do Sindicato dos Advogados do Rio'

de Janeiro, e Dr SérgIo Ferraz, presIdente do Instituto dos Adv~

gados Brasileiros, onde cada um poderá apreciar a total Ilegitlm!

dade da dívida externa a Inccmcet êncra legal ao Presidente da Re

pública para contraí-la e a nulidade dos contratos.

Art. _ O candidato a qu=:que.r cargo eletivo tera dIreito a pelo

menos sessenta- d~3S de férias no perIodo imediatamente

anterlo'! à data =as eleIções, não podendo ser demitido'

JUSTIFICAÇAO

EMEfl.OA SUBSTITUTIVA

- o artigo 166 e seus § § do Projeto de Constituição ce ;e ter a
seguinte redação

Art~ 166 - A Câmara dos Deputados, por InIciativa de aetc menos

1/3 e pelo voto da maioria dos seus membr:::s, pode aprS!.

var moção de censura Individual, plural o... coletiva, '

conforme se dirIja a um Ministro, a mais ae um ou
Primeiro MInIstro

§ H! - A moção de censura coletiva ou endereçada 30 Pr Ime Lrc-,

MinIstro deverá indicar um novo Primeiro ~!.nistro, Que

em caso de aprovação, deverá ser nomeado cetc Preside~

te da República

§ zs - A moção de censura deve ser apreciada no prazo de até'

cInco dias da sua apresentação.

§ 32 - A moção de censura, quando redigida ao Pri:neiro MInistro

estendeu-se a todos os integrantes do Ministério, quan

do dIrigIda a determinado MinIstro ou a determInados MI

~Istros, importa somente na exoneração do indIcado 
indIcados.

_ acrescentar ao projeto 11a ::J'l\Issão de Sistematlzação o seg~dnte

dispositlvo)4'..-V t:Arl/-r-J.: "Jtj eLo /./4.JJo 4) h-cdR a.,--r....bd-z.

EMENDA lP13738-1
f:J VILSON SOUZA

tJ PLENÃRIO

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

EMENDA lP13737-3
l'ê VILSON SOUZA

tJ PLENÁRIO

p=;:~;;~

ID/37SM

fGj.joã~

[I!3j'eM

EMENDA ADITIVA

'~I"''''/C.~'U'./'~'<O~''''' -,

JUST~IfICAÇ;!O

o dispositivo visa ressaltar o compromisso fundamental do ,
"residente da República, na ccncnção de Chefe de Estado, com a

defesa intransigente da Soberania nacional e do r eqfne democrát.!

IX - a soberania nacional e o regime democratlco.

JUSTIFICAÇJ{O

- acrescenta-se o art~go abaixo, ao Título \( C:!.spo5-çàes J r ans Lt c;

rias) do Pro~2to de Constituição en ep!grafe} x..tÚ ~WA. .

Art. - FIcam limitados ao maxImc de três por cento ao encvree.í.e,

sobre o saldo da dívida externa já contraída pela uruão,
os encargos de qualquer natureza que, sobre ela, pcs sen
ser pagos

Parágrafo único - A dIvida externa sera Leva-rt ada nos seis nes es

seguintes a promulgação da Constituição', mediante apro

priada análise de sua legitimidade e fl.cam declarados7

nulos e insubsistentes, para todos os fins de direlto,

contra a fazenda Pública, os ccecrceuescs , de qualquer

natureza, contraídos sem observêncIa das normas const1,

tucionais e legais

JUSTIFItAÇAO

1. t.evantaeentc procedido pela SEPLAN _ Secretaria do PLane-,

,jamento da PresIdência da República, concluiram que o endividame,!!.

to externo, para não onerar perIgosamente o progresso integrado •
de uma nação como o Brasil, deve permanecer em nível inferior ao
montante reclamado pelos aparentes credores.

Reconhecer. ccnst í tvcronatueot;e , esse teto a l í vfa as pressões

do poder e/::of'lê'TIico bancário internacional sobre a administração •

da repúbllca , dando respaldo político para maIor firmeza das ne ..

gocIações destinadas a conci11ar a cobrança legitima com o desen..
volvimento nac ional

Somente cumpllces do assalto as fInanças do País cooerão cour.,

se a esta manifestação de =esguardo da soberania nacional e de

abrandamento das terríveis necessidades do povo brasileiro, o qual,

não obstante suas fabulosas riquezas, vítimas de governos impatrió

ticos e da inescrupulosa finança internaciona.l, se apresenta co;

300.000 crIanças morrendo de fome anualrr.ente, com 38 milhêes em

estado de misérIa; 50% da população recebendo 13% da renda nacio _

nal, 65.000 cr1.anças morrendo antes de um ano, salário mensal de

65 dólares em 12 de maio de 1984, baixando para 55,7 dólares e pa
ra menos de 40 dólares em julho de 1987.

A hIstória registrará este brutal genocídio que as classes dI

rigentes cometem contra seu próprio povo e os solIdárIos com esta

emenda constitucional l1bertar-se-~o do estígma Que pesará sobre

os particIpantes deste assalto aos mais comezlnhos direitos humanos
os direitos de comer e sobreviver.

2 O parágrafo únIco IncluI o corolário desta medida 11estlnlJda

a deter a mortandande da infâncIa dos bolsões da misérIa e das fav.!

las brasileiras - examinar a procedência e legalidade desta mons _

truosa dIvida que, só em juros de um bilMo de dólares ao mês, vI_

nha custando, em 1986, o equIvalente a 133 000 toneladas de feijão,
ou a 200 milhões de litros de leite, por dia' Em 1978, os braslle!

ros consumIam 22,4 quIlos de carne per caplta ao ano e, em 1985, o

consumo baixarIa para 13.2 quilos (O Globo, de 03 05 8ó).

O levantamento da dívida deveria ser o primeiro ato do governo

da Nova Republica e, lnfellzmente, temos visto a terrivel pressllo

para impedir que o Presidente conheça o verdadeiro montante e quem
5:10 os beneficiários desse locuplctamento IlIcito.

-Com esta arma de dOllllnação política :l:terna, faltam recursos I
para escolas, para hOSpitais, para deter a crescente cr1.minalidade,
para a rellluneraçl:lo .correta do trabalho e até. para comer e :Jara o

equIpamento das Forças Armadas

EMI::NDA ADI-IVA

- introduzir ao ârtlgo 159 do Projeto de Constltui;1io o inciso - (
com a seguinte redação

- incluir no ar t Lçc , 282, o inciso VI com a sequ I r t e redação

VI - elaborar as ce í s delegadas, nos limites e r:; alcance da
delegação recebida' do Congresso Nacional e scbmet.ê-Les

â sanção do =:-esidente da Repúbllca

EMENDA tlO! TIVA

A emenda visa explicitar a competência do ccr-se thc de Minis_
tros para elaboração cas leis delegadas, conforme e seecerect cc no
artigo 131 do ercje tc de Constituição

ra sugerir ao Presidente da Repúbl!ca os projetos de lei de comp!.

têncre privativa deste último

'~IU''''C'''''''.''UIC.'''"'.to -,

tJ PLENARIO

EMENDA lP13736-S
l!J VILSON SOUZA

EMENDA lP1373S-7
I'l VI~SoN SOUZA
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EMENDA SUl'RESSIVA

EP'';;':J
fi3!::iJ7l

fi~~;"~

rr;i';W7J

Não se entende que o trabalhador rural tenha menos

direJ.tos prevJ.denciários que o urbano. Se todos são iguais perante

a lei, por que se manter esse tratamento discriminatórJ.o? Creio que

está na hora de acabar com essa injustiça sociaL

JUSTIFICÁTIVA

tkLESARIO

EMENDA lP13749-7
l:J CO~STITUINTE ONOFRE CO~

~_~ 1Cn.I,".""_~il>

Acrescente-se, na Seção II do capitulo 11 do Titulo IX

DA ORDEM SOCIAL o seguinte artigo:
Art _ O trabalhador rural faz jus a eeacs os ài-

reitos e beneflcJ.os concedidos, quanto à previdência social, ao tr!.

balhador urbano.

EMENDA lP13748-9 ..~, --,
tJ CONSTITUINTE ONOFRE CORREAA emenda tem por objet.ivo compat.ibilizar o texto acnea

com o que dispõe o art. 54. segundo o qual, nos termos do inci

so XII, alínea ~ do próprio proJeto, compete à üru.âc "e~plo:
rar diretamente ou med}ante concessão ou perna.ssêc , a navega

ção aérea, aeroespacial e a. infra-estrutura aeroportuária.

Segundo a tradição do DJ.reito píiblico brasJ.leii-o, e em e~

pecial do Direito Constitucional e do Direito Admin~strativo,

as concessões e permissões são dadas sempre pelos diferentes

6rgãos do Poder Executivo que gerenciam as diferentes ativida

des concedidas. Nem teria sentido que o Congresso Nacional fo~

se o poder concedente para uma simples ligação rodoviária en

tre dois munic!pios vizinhos ligados por uma rodovia federal.

No caso do transporte internacional, trata-se de ativida

de regida por acordos, convenções e protocolos, tanto multi

quanto bilaterais~ Neste caso, deve caber o Congresso a aprov~

ção das d.iretrizes e da política nacional de transportes que

caberá ao Executivo por em prática sob a fiscalização do Poder

Legislativo.

JUSTIFICATIVA

••••••• o,'

JUSTIFICATIVA·

"Art 201 
I 
II
III-
IV _ suprimir 11

Suprima-se o inciso IV, do artigo 201 do sr-cfeec ,

o Supremo Tribunal Federal deve ser o guardião da
Constituição e exercer a tutela dos direitos e garantias 1~

dlviduais (constituição, art 201, II e III) As questões a
cerca da interpretação e aplicação da lei federal devem ser
definitivamente dirimidas pelo Tribunal Superior de Justi
ça. Não f'az sentido sobrecarregar a Corte Maior com tais
matérias, com as delongas decorrentes em preju!zo da admi
nistração da Justiça

[JPLENARIO

~ ,uxb,c/<cx,..1<I"U.t.~ •• 1<>__- __--'

EMENDA lP13743-8 ..~, ~

CJ CONSTITUINTE OSVALDO BENDER

,~

Art. jSR' - O mandato de transição do at.ual Presidnet.e da R$.
~b1J.ca teminará ea quinze de IIiIlrço de 1989.

~
~

T TU'.,....' .."~
O"S J r./l f",I ;....~.I\~Qrescente-se i.~ . n do Título ];5._ ~
~~guinteartigo:

Art. _ O trabalhador rural terá direito, na forma a

ser especificada em lei, ã percepção do Fundo de Garant.ia por Tempe

de Serviço.

Devemos diminuir a distância, em matéria de direitos

e benef Icdce , que hoje separa o trabalhador rural do urbano. Ambos

trabalham para;] enfrandecJ,mento do País e assim parece-me perfeita

mente justo e adequado que o trabal~ador rural tenha direito

F.G.T.S.

JUSTIFICATIVAr-~=::;~~fi~~7==----.t::ÍJ::!',(~-~I:3!J:.._-
:3....... t-,.~.

-\---lJ=~~=--k~.1AJh.. .If
...45<

O art1go~ do Projeto de ConstitUl.ção. passa a ter a
ante redação:

EMENDA lP13744-G
[J OEPUTAOO LUIZ SALOMAO

JUSTIPICAC:\O

JUSTIFICATIVA

O Brasil é um país de dimensões ccntnnerrtaas e que,

por isso mesmo, necessita ter bem presente essas diversidades regio
nais para que possa ser promovido um desenvolvimento harmônico e in

tegrado. A idéia da redivisão, embora antiga, ainda não sensibilizou

os nossos pol!ticos. Creio que é chegada a hora de uma efetiva toma

da de posiçáo para que, com ela, ocorra o deaej.ado engrandecimento

de nosso Pais.

Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo In do Título

IV- Da organizaçáo do Estado.

Art - Lei complementar estabelecerá os pa=ã"'etros

a serem obedecidos ea.Ea que ocorra a reaavaeãc terrJ.torial do Pais

obJet~vando melhor alocar, dist.ribuir e racionalizar as adm~nistra

cêes estaduais.

§ 19 A lei complementar estabelecerá, obrigatoriamen

te, que nenhum Estado poderá ter menos de dois milhões e meio de

hab~tantes nem área superior a duzentos e cinquenta mil quilõmetros

quadrados.

§ 29 A região. antes de se tornar Estado, poderá ser

transformada em Território Federal

§ 39 O Congresso Nacional criará Comissão E'spec~al pa

ra acompanhar a. redivisão territorJ.al.

§ 49 A nova redivisáo territorial deverá estar impla,!!

tada, no máximo, no prazo de trinta anos da prom~lgacão desta Cons

tituição

pr;;;;;~:J

rsJ;~WJ

n ......'c •• I..l.,.~..,..lo --,

supes.na-ee o art. 336 do projeto

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se no Capo IV do Título IV- DA ORGA.-.;rZAçA:O

00 ESTADO o segu.:. .. te artigo:

Art. - Ficam craeecs , em cada Munic!pio, a Comissão

Cio Povo e o Conselho de Cidadãos, eleitos pela comunidade, com man

dato não remunerado e coincidente com o dos Vereadores à Cámara Mu-

Este artigo impede que os empresários conerc í.e í,s e

J.ndustr~ais contribuam para a aenueencãc do SESI, SESC, SENAI e

SENAC, dentre outras restrições que J,mpóe. Apenas por esse moeavo

e por que conheço o trabalho altamente meritório que estas entida

des desenvolvem-- sem que o assalariado contribua com um cent.a·"o

sequer -- entendo que se deve suprimir esse artigo do projeto.

§ 19 Cabe à Comissão do Povo analisar contas, investi

mentos, aplJ.cação de gastos públicos e apurar denúncia de corrupção

contra a eõamrsexecãc locaL

§ 29 O Conselho do Povo ~ constituido pelos Vereado

res e pelos membr-as do Conselho dos Cidadãos.

§ 39 Cabe ao Conselho de Cidadãos fiscalizar as finan

ças públicas e orientar os membros do poder Executivo e do Poder Le

gislativo municipal quanto às melhores políticas a serem desenvolvi

das.
§ 49 A lei federal disciplinarâ a composicão do Con

selho dos Cidadãos devendo neles haver representação de toda a comu

nidade, Lncfus rve adcsos ,

JUSTIFICATIVA

Quando estamos reforrnulando nossas instituições pol!

etcae , devemos pensar em dinamizar a vida municipal, que é a célula

máe da pátria. As medidas ora propostas são altamente positivas e re

presentam maior participação da comunidade nos destinos pollticos 

dos Municlpios.

nicipal.

êl PLENARIO

EMENDA lP13750-1
l:J CONSTITUINTE ONOFRE CORRê;.TOI

rr-----·..··""",,····

fS:;':J
l:Yi;sEJ

~~....:J

['r;!i';WJ

EMENDA lP13747-1 ..~~ ~

l': CONSTITUINTE ONOFRE CORREA

t5LE~ARIO

EMENDA lP1374G-2 ._
[JCONSTITUINTE ONOFRf coRREA '----------,

Proaulgada a futura Const.it.uição, a convocação de eleições

iretas para Presidente da RepÚblica const.J.t.uJ., desenganadaJ:lente,

ondiçiio essencial para <11 estabilidade das novas instit.u1ções.

A eXPElcriência histórica dos povos recomenda que a transição

de ua reghte autoritário para o democr.ático nio pode prolongar-se no

te.po, sob pena de fac11itar a reaglutinaçào das forças políticas que

eceeeneevee o Zlutoritaria.o.

Os cOllpromissos pÚblJ.cos das forças políticas que promoverac

a ele1çio do saudoso Presidente Tancredo Neves e de seu vaee, o

exercente da Chefia do Execut1vO, estabelecia. a convocação de elei

ções diretas para Presidente da RepÚblica e da Asae.bléia Raciona;:
Const.ituinte.

~provada 11 futura Constituição, subsiste o i.posterg.ável cO!!

prOllJ.sso das ele1ções diretas. parB concluir B transição.

Não h~ nenhuma. justJ.fJ.cBtiva polítJ.ca ou constitucional para

o prolongllilllento do 1IlBndato do Vice-PresJ.dente alé. do prazo livremen

te lIceito pelo saudoso Presidente Tancredo Neves - quatro anos. -

Daí porque a presente emenda prevê o término do mandato de
transição em 15 de março de 1989 - quatro anos apÓs a J.nvestidura do

vace-seesaõence José Sarney na ChefJ.a do zxecutavc, por motJ.Yo da mo.!:
te do PresJ.dente.

Nova Const1tuJ.ção. novo presidente da Repúbl1ca, legitJ.maJIlen
te eleito pelo povo.

A prudência eeccaende eleições diretas num prazo curto, apÓs

a proaulgação da nova carta Kagna, para evitar Wll conflito de legJ.tJ.

aidade ent.re as novas instituições políticas e ua Presidente ilegít.i

~, peJ.s esse conflJ.to pode preJudJ.car as nascentes J.nstJ.tuJ.Çjões demo

cráticall. Quanto caJ.S cedo se encerrar a t;;nsição• .ais cedo J.ngre;

IUlrelDOS na "plenJ.tude do Estado de Direito". com que sonhava o saudo

110 Presidente Tancredo Neves ta' todos os brasileiros.

}l recente declaração pÚb11ca do Vice-Presidente José Sarney,

ora DO exercício da Chefia do Execut.J.ftJ. de que seu _OOato teria 5

ano" CODlltJ.tui uma afronta à soberania da Assembléia lfacJ.onal Consti

tuinte e UIl ~esrespe1to aos cOlllprOllissolS da Aliança neecceéeãca, AC~
IIQ de tudo, ccepecva que as forças políticas que sustentav~ o regJ.me

autoritário estio De reaglutJ.haOOo. Daqui a pouco. não serão 5, mas 6

ou .ai8 anos.

As eleições diretas para Presidente Bignificam a restauração

da Boberania popular. Ua povo livre te-. o direito do escolher direta

_~t. o lIllis alto Dandatário (lo Paí".

O V1ce-Presidente JOsé Sarney, no exercício da Presidência.

pode faltar COlll o compromisso públJ.co e pretender prolongar seu manda

to ilegítimo, 1Ill", li Asselllbléia Bacional. Const.l.tu1nte não pode falta;

às esperanças do povo, h.á 27 enee privado de seu dire1to de escolher

O Presidente, sob pena de deBtlloralizaçio, pois o povo h.á de pensar
que lIeus representantes se acovardaram ou se corro-.peram diante do

Poder ExecutJ.vo, ao aceitar a 1"posJ.ção do mandato de cinco anos.

Confiamos ali que a AssembléJ.a Nacional constituJ.nte não J.rá

sucuab1r ante as pressões ou beduções do Poder Executivo, mab correl!

ponderá aos anse10S da Ifação, definindo em quatro aDOS o mandato de
trensição~

sala das Sessões. elll de de 1987.

o art 356 passa a vigorar acrescido do seguinte pa- ' ........ /C... ,.. loJ ....c•• ,..~ ~

rágrafo ún~co.

.LI.'"",I••W,..~/,""•••,,,io---------,

Substitua-se o art 100, 1no:.so XVI, al!hea b), pelo seguinte:

b) aprovar as diretrizes e a política nacional de trans

portes.

Art. 356. • ••••

parágrafo único. A aposentadoria rural poderá ser con

cedida a mais de um membro da unidade familiar e não será inferior a

um salário-mlnimo.

JUSTIFICATIVA

Todo aquele que trabalha na terra deve ter direito a

uma aposentadoria. Atualmente, cria-se muita dificuldade para que mai
alguém da unidade familiar possa receber a pensão prevista em lei.

Ora, se todos trabalham, por que apenas o chefe de fa

mlHa receberá o beneficio? t tratamento iníquo que a Constituinte

dev~ afastar.

Acrescente-se allnea "e" ao inciso I elo art 21:

Art. 27 ••••••

1- •••••••••••

elos presidiários têm direito de votar, embora seJam

ineleglveis.
JUSTIFICATIVA

Os presid.iários, embora estejam cumprindo pena por o
fensa à legislação criminal, não podem l?er considerados apenas como

marginais. O intuito pr~ncipal da pena é a ressocialização do deten

to e sua posterior integração na vida comunitária.
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Assim, entendo que o direito de voto deve ser aemocre.1
tlcamente exercido por quem se encontre, provisoriamente, encarcera
do. Não podemos deixar esses individuos complemente marginalizados,

quanto ã vida polltica do PaIs.

IV - organizar e manter
Polida Militar, destinada a preservação da ordem, exer 

r-e-de ("D'II exr-Iuaívfdade o pcrn-Ieeeotc ostensivo e os poderes

de polIda acnmístrattva e de mar'lJtenr;ão da ordem públira."

A regra, proposta no Inciso t do Artigo 40. segundo a Ql.al c~
berá acêc direta de declaração de inconstitucionalidade contra "atos jUriSdlcio
nais de qualquer natureza e hierarquia", poderia resultar em sccverter-se todo o

sistema instituído de tutela jurisdicional e de organização jl.diciária, ceusa-cc
prejuízos aos direitos. liberdades e prerrogativas que se pretende tutelar.

EMENDA lP13753-5
PCONSTITUINTE ONOFRE COR~

f!J PLE>.,ARIO

Acrescente-se parágrafo único ao art. 356:

Art 356 •••••••

Parágrafo :nico. A posentadoria por velhice, do traba

lhador rural, será concedida aos cinquenta anos de idade, para a mu
lher, e aos cinquenta e cinco anos, para o homem.

Os Estados Federados recessrtee de suas Polidas Militares pa

ra a preservação da ordem públil"a, sem o que a vida emseriedade estaria l"('Jl'Il)r~

tida, sendo certo CJ,Jeo polil"iamento ostensivo é o instrU'lleflto ern-ez QUe permite

o arcao-e ele tal rInaliclade.
Por outro lado, surge a recesstoace, do ponto de vista doDire.!.

to Acbinistrativo, q.Je as PO!!l:ias Militares exerçam ,do género Poder de PolÍC'ia ,

as espé-Ies Poder de Po1Ída meramente aÓ'llinistrativa e Poder de Pol!l"ia de manu 

tençãa da ordem públil"a, rcercree rer-cnenda a moderna Doutrina do Direito Adminis

trativo.

S - Pelas razões expostas, prcccecs se suprimam as expres
sões referidas na emenda.

EMENDA lP13759-4
fJ CONSTITUINTE ANTONIO CARL= KONDER R1US

EMENDA \IODIFICATIVA

DA DEF.cSA NACI()''lAL

DO CONSELHO DA REPOBLICA

TEXTO PROPOSTO

5 29 - Compete ao Conselho da República'

I - d1.ssolução da Cãmara Federal;

II - nomeação e exoneração do PruacJ.ro-Ministro,

III - realnaçâo de referendo,

IV - intervenção federal nos Estados, em questões de ordem

polít1.co·adminl s rre t1.va;

V - manifestar-se sobre assuntos de natureza polít1.ca.

5 3' - A lel. regulará a sua crgamaaçâc , cOlllpetênc1.a e funcio

namento e poderá admJ.t:l.r outros Ilellbros natos ou eventuais.

5 19 - Compõelll. o Conselho ea Repúbl1.ca,

I - o Pres1.dente da Repúbl1.ca,

11 - o Pres.rdent.e da Câmara Federal;

UI - o Pr-eaaderrt e do Senado da Repúb1J.ca.
IV - o Pr1..eiro-Mln1.Stro,

V-os Líderes da aarcraa e da arncr-ra da Câmara Fede-

ral;

VI - 05 Lideres da ml1J.or1a e da Il1nOr1.8 do Senado da- Re-

púbhca,

VII - seas cidadãos brasloleiros natos', maiores de trinta

e cmcc anos, sendo dois andrcadcs pelo Pres rdenee da ltepúbIJ.ca,doJ.s

eaeaces pelo Senado da Repúb1J.ca, dou eãe r tcs pela Cã.ara Federal,

todos com mandatos de três anos, vedada a recondução.

natos.

II - oplnar nas h1.pôteses de declaração de guerra

de celebraçãa de paz,
1t1 - propor os cn.t.êrios e condi5õcs de utilização das

áreas 1.ndispensâveis ã segurança naCIonal;
IV - lIanJ.fcst.ar-se sobre os assuntos referentes ã seg,!;!.

rança nacional.

S 39 - A lei re&ularã a sua organuafWão, co.petêncu:

funcionamento e poderá admitir outros membros natos ou ev~ntuais.

JUSTIFICATIVA

1. O-Conselho da Repiíblica(CR), conforme proposto- pela

Ce-issâo de Siste;:latização, destJ.na-se a assessorar o. Presldente da

República ea assuntos de natureza predoJlinantemente -política e elll a.!

suntos de Segurança Nacional; entretanto sua co»posição.. e.bora. coe·

rente ti adequada para o assessora.ento político, não ê • mais
consentânea para o assessoramento em termos relaCJ.onados com a Seg.!:!

rança Nac1.onal l posto que dele não. part1.cJ.pam o Ministro das Rel!,

ções Exteriores, o M1.n1.stro do Inten.or e os l-llnistros ~hlJ.t'ares,a,!;!.
torldades J.mprescindíve1$ para tal..

S 2" - Compete ao Conselho de Defesa Naclonal:

I - opinar sobre a decretação dos estados de defesa e

de sít1.O,

DISPOSITIVO ALTER.-\DO ~rt. 16Z, "caput" e seu Parágt3fo iinacc

e Art 163, "caput;" e seus parágrafos 19 e 29.

Dê-se aos capuz dos artigos 16Z e 163 do Projeto de ConstJ.tul

ção da ccarssãc de SJ.stematJ.:açi'io, a seguante redação

Art. 163 - D Conselho de Defesa Nacl0nal ê o órgão de co!!,

sulta do PresJ.dente da RepúblJ.ca, nos assuntos relacloonados com a s~

gurança nacional.

5 l' - Compõem o Conselho de 'Defesa Nac1.o-nal:

I - o PreSIdente da Repúb1J.ca,

II - o PreSJ.dente da Cãl'la-ra Feder31;

lI! - O- PIeS1dente do Senado da República;

IV - o Pnmeuo-Minlstro;

- ---V--o-M1.ni~ro da Justlça,

VI :. os Minist~-ia;-pã$tas MJ.lttar:esi -
VII - o mnlstro das Relações Ext.eriõres~-_~_----VII I - o ~linJ.st.ro do Interlor. e

IX - O MJ.nistro do Planejamento, no caráter de membros

Art 162 - O Conselho da Repúb1J.ca é o órgão de consultado

Pres rdente da Repjib Laca , nos assuntos r-eLac aunadca com a ordem polí
t1.ca:

I _ normas de qualq.Jet' grau e origem, cu atos J::!
rlsdicionais w aâninistraUvos je qualQ'Jer
natureza e "'!erarquia, que inviaoil1ZeJ:! O .,Ie
ne exerclc.io dos direitos e das llber':fades 'IJO

titueicnals e as prerrogativas Ine:entes ::;; "la:' ~

c1or13.Iidade, à soberania do po'(O e à clépda.'
nla".

3S _ Eooceder~se-á mandado de segurança p..:a proteger
direito lICfJido e certo. individual :u coletivo,
não arrparaclo por "habeas corpus" ou -~eas da
ta", seja o responsável pela ilegal~:z,de ou ab.J
50 de poder,oessoa rIsica ou jurldiC3. de direl~

to público ou privam". ~
',~

"Art. 40 _ cabe aç#o direta de declaraçllo de inconstitucio
nalidade nos casos de:

"Art

I - Dispi5e o Port. 35 do Projeto:

scresceüe-ee, adelrra1s, tpJe da maneira CUbO foi redigidO. o

texto atinge instituições de indiscutíveis- propósitos sociais, que integralizam

bererfcíce securitários, cmt~lam gyandes easses desprotegidas, geram po..panças,

ilbtem frentes de etIlJrego e d1natn1Zilll o desenvolvimento eccoõaícc e social.

Nao paret:e ~necessário, entretanto. nem conveniente, que se '8.

crescente a essa garantia a alternativa. de reallzaçi:lo lllJito mais cOllfJlexa, da- a

ção direta de inconstitucionalidade contra ates aÓTIlnistrativos da espécie. ~

Constituinte ANTCJUO cm.os KINJER REIS

FlENAAIO

El-EMlA SlPRESSIVA

PLE~IO

Alémde cmstituir matéria cujo tratamento extrapola os prin

creres ~ elevem infoIlllal' o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada

tanto 'pela lei b.4J5, oe 15.07.77. e seu regulamento. uecretc nv 81.240 oe •••.•
20.01 78, ~nto pelo Decreto ng 94 648 de 14 07.87.

I
I

A figura de mandado de segurança. assim prevista, assegurará I
proteção plena dos direitos, liberdades e prerrogativas COIlStitucicnais contra

quaisquer atos adnlnlstrativos ilegais ou praticados com abuso de ~r. ~

2 _ Propõe o projeto. porém, no caput e no- inciso I ~ ArU- _

9040

I
!

JUSTIF"ICATIVA

o disposItivo cuja supressão é proposta fixa limite de parti
cipação dos 6rgãas e eroresee estatais no custerc dos planos de previdênc!.a das

entidades fechadas, por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na ccntrlbui

ç1l0de empregados e esoreçaoores, estenclendo a regra à previdência parlarr:entar.

Não é delIlais leniJrar Cl.Je na mal"lJtenção da prevIdência ececte
sentar privada, hoje já com mais de fi milhões de trabalhadbres e dependentes asso

eíaocs, nao é equitativo limitá-la apenas e de forma diferencIal para accetes li:
gados 2.0 Setor =t1JUco O Estado e suas emreses possuem a mesma necessidade de

retenção de eêc-oe-oqre especializada que o Setor ?rhado, o QUe justifica a
flexibilidade ra concessão deta'eficios. Caberá à legislação ardinaria a re;j..l1,!
eentacãc da matéria.

SUprima-se o art!gO 360 e seu parágrafo Ú1ic:O do Capí~lo II,
seção II. do Projeto da NovaCosntituição.

~rimam-se, no Inciso I do Artlgo-40;-as pala"-:~ "ou ates ~

jurisdicionais cu adl1inistra.tlvos". - ---j - ~

JUSTIFICATIVA I

~SLFRESSIVA __

fC;~~;l

rrni-~377JPlENARIO

E!of:tI)A r<1GOIFICATIVA

r • estrutura básira. atribuições e rOI'lVoc-ação das POlíl"lúS M.!.

11tares e dos Corpos de 8'c:nbeiros dos: Estados. Territónos' e

(In Df~tl'it., F'e1eraL"

nuQI.usTl.oca;h ---,

Dispositi....o emendado Alínea "r tl do ite.'ll~dO art. 54

~ ..:: ..:::.:...:.::::.::....::::.. :.:..:..: ......

As. tln;Ões notanal ..e reg1.5Ual são de natureza pÍbhca ms

devm. cca:> sóJ. acentecer J'105 paÍses 1lD1.S desenvolV1dos, ser exerc1.das em CSliÍtEr

ter pnvado.

Por l.S~ eesec, torna-se necessárJ.o cn.ar 05 respect1VOS Co

lér.:lios. OJ ~jo. OS~ que ~rio e regeria as at1VJ.dades desses~

fis8iawu.s do direito, em flUIl~ de tutelar àlinl.Stratiw.mte os du:eJ.tos
subJet1.."Cs de natureza pt'1.vada.

TaJ.s organJ.SlO5deverão estruturar-se nos IlDldes que- a LeJ.

Ca:!plenenta.!:~e:evJ.sta no § 22 VJ.er a estabelecer. e a aUVl.Clade de notárJ.OS e re

g1.5tradores~ deverá de~lo.:e:-se de acordo c:an~ seus d1.tarleS.

A ~.....1da cuja ac1o';ão ora é~ rept""....senta para o nos
so país 1.111 gran:3e passo a"<mte. em dueção ao desenvol~tt, eao-estabe1ecl.lren
UJ de U'lla estrut.tJrc1 proflSSJ.onal satisfatórJ.a para a Já c.tada função pjb4ca~

tutela aàlwustrauva dcIlf chreJ.tos subjeUYO:l de natureza priwda.

A aHnea "r" do ite'l'm XVIII do art. 54 passa a ter a segu~nte

"Art 54 - •••••••••••••••••••••••••

§ l! - Os etoe D:ltarJ.a15 e reg1.StraJ.S são-VJ.11CUl.ados ao easee
118 de ell:OlUlleJltos. que os rl!llUlerêIlI lntegra1Jrente. -

§ 2! ~ I.eJ. Carplenentar estabelecerá os pnncíPJ.OS regulado _

res da orgaruzação e do funciClnalll'.!nto dos colég:u:l6 a ~ alu::le o artJ.go.

""b ~h~ nas Ihsp:Im.çÕes Transitónas o segwnte~)

Art. - são 1nSQ.tt.1Ídos o ColégIO Notanal do BrasJ.1 e o Co

léno Regl.stral do BrasJ.1, can perscnahdade ]I.lrÍdl.ca de dueJ.to pÍbl..J.co, e que

se CDISt..1tw.riio. respect.1WllE11te, das atual.5 serveetaes que pratJ.C3ll atos de nat:y

reuJ notanal e de natureza regl.Stral, ressaaseees os dlXeitos e garantJ.as de

seus at:uiU.s tanúeree,

3USTIFICATIVA

A tradição ronstitl.ll"'ional brasileira reserva ("O!I'Pe:lén("ia d<!.

li1ião para legislar sobre as Po!!("ias Militares e Copros de Bombeiros-dos Esta 

dos, Territórios e do DIstrito Federal, tendo emvista as nel"essidades da Defesa

Nadmal, raso se materialize a hipótese de \}.Ierra externa Para tanto, a legis
lação federal disporá solJre as l"ondições mínimas de preparo dessas l"arparaçoes e~

tadlJ31S sujeitas a "onv0!'2t;ão pelo Caverno rederal.

Considero adequado que os que trabalham no campo te

nham uma aposentadoria concedida anteriormente ao limite de idade
que vige para o trabalhaêor urbano. e que as condições são diferen
tes como diferentes são os esforços dLapendãdc s , Outrossi:n, no cam

PO. começa-se a trabalhar bel'1'lmais cedo. Assim, a medida ora propos

ta é das mais justas e deve ser acolhida.

,EMENDA lP13754-3
!"= mvr>DO 'iin.solI·;IBSON

EMENDA lP13755-1
tJ ConsUtuintll'! ROBSON MARINHO
r.r 'L~..""I;o ...'iQJ.~•• Q.....04

EMENDA lP13756-0 .~" -.
EConstituinte ROBSON MARINHO

r
DIspositivo e:r.c"dado iten IV do art 57

Oé-se ao iten IV do art 57 a seguinte re:::laçào

f1Y~~;":J

~'~'ãJ'7J

:) - Por outro lado, vêm'Os atos de prestação jurisdiclcnal,

no Projeto. rnln•.lC1osamenteregulados no Capítulo IV do Titulo V, que cuida da Or

ganização ti::lsPoderes e Sistema de Governo.

Nas seções lI. II!. IV. VII VII, VIII e IX 00 referido C3pit!:!

lo iv'w ,ttulo fi du F10jdClJ. lh:>C11J1iIl<lU.....:.~. IlÜIU:J.u:'dlnl::lll~, dS dl;ioulçüe:. aos

dlFerentes tribU"lais, especificando-se os recursos adnitidos, para cada un deles,

das decisões jurlsclicionais de lnstãncla infenor.

'* - Desenvolvem-se as atividades jurisdicionals em quadros
nos q.ais o interesse do autor, sua legitimidade, sua capacidade de pleitear, em

nane préprio. direito alheio, sua representação, ós deveres das partes e de seus

prOCl.Jt'aCDres, as regras de chamamento ao processo, de cmpetência, de preclus~o,

de formação de coisa julgada. sillo precisamente definidas na lei.

2. A enstenc1.a de doJ.s Conse1hos, um para 0$ temas politi

cos e outro para a Segurança Nac10nal. permit.J.rá sem dUVJ.da uma \II~
1hor adequação entre a bnalJ.dade de cada órgão, sua compos1.çâo e

sua competenc1a. e asseguraria maior efIcácia e ag1.li::açãono assess.E.

ralllento do Presidente da. RepúblJ.ca nesses assuntos.

3. Cabe dest.acar que, dentre as at.rJ.bu1.ções dO" Pre$1.dente da.

Repúb11ca, várias delas relacionam-se CQIl\ a. SegUl:an'ia Nac1.onal, m~

t1.VO sufic1.entc para que o Ilesuo disponha de órgão específico para
assessorá-lo a respe1.to.

4. Por fim, a emenda v1.sa, princJ.palmente, cOll\patibJ.l1.zar a

redação do anteproJeto produz~do pel~a ComIssão de 5istemat.1Z.ação CO:II

o texto embnonârJ.o aprovado pela Comissão Temãuca. responsável p.!.



Assemblêià Nacionàl Constituinte • 1435-

~ê-se ao artigo 284 a seguinte redação

Artigo 284 - A execução fJ.nanceira do O:;a:lle,to da Uni3a serd

efetuada pelo Tc'>ouro Naclonai. tendo cc-.) açente pagador e,(

c1usivo o Banco do Brasil S.A.

--EMEI:A~:PC:-:=:'~'~"~:":::::~~-cao""':-:~----1
Títuio VIII ("[la Jrdem Econômica e FJ.na'1celra"

para: J

"DOS PRINCIPIOS GERAIS, DA ItHERVENÇAQ DO ESTA::.

DO REGIME DE pqOPRIED,tI.OE OOS RECuRSOS "IINERAI::

E DOS POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAlJo..ICA, E DA ;.-.;,

nOADE ECONOMICA "

JUSTIFICriÇAO' O termo~ não abrange as jaZld"'~ a"- _.;:

rdntes a superficie, podendo, ass ". gera:

interpretações nocivas aos inter_sses do =~

tor mineral

d l •••••••••••••••••••••

11- tnstn tm.r rmpcs tcs sobre:
, aI

I - ... . ...

A mJ.neralJ.zação. ou seja, a formação dos ::e
PÓSltos mil"erais não respeita a distinção e:!,

tre solo e subsolo

A crevadér-c ra soc re I e um dever do E:stado e as entn.dadea de nat.urg

aa peaveôe , sem r i.ns lucratJ.vos, ccmp Ieme-rt.a res à prcwJ.dênc.1.a SQ

c rn L, dCVE"t\ ser imunes a qualquer t r abutaçáo

Acrescente-se. a anda , que as atuais ont rõedes de prev1dêncJ.iI. COi'l 

p l ement.ar- sem r ins Lucr-a t rvos , rnstn tu ídas pe La La.1. 6415, da

15.07.77, são reccnhcc ruas pelo seu § J~ do art. 39 como .inat i tu r

cões de aas i s tênc.re socre t par•• ereiec de rmun idade tC1butána

~----'L·~·~~~~~~~A~~~'·""~-------~ tJn7;1~-;;J

- DÊ-SE ~~~~~~;INC1SO-;~'~~~";;~~~65 A-;~~~~--l

"Are 2(j~ - E vedado à umêc , <lOS estadcs. <10 Dl~t.:'lto rede rn t o I

aos varuc íprcs-

bl. . .•.•••••

cl patr.1.mÔnlO, renda ou se rv rcca dos pe r t rdca poli

tl.COS, anct cs rvc suas : ..naacões , das ent rdadcs

s1nd.1.ca1S de trabaLhaoorcs e da'> .1.nstl.tulÇÕCS

de educação e de ass.1.s~&ncJ.a soc rc t C'lU Ilrcv.1.Ul.'1

C.1.a complementar sem f i ns Lucrc t rvoa , observa 

dos os requ i.a i cos da lel; e

EMENDÁ lP13769-1
pconstHu'"t~ JOSE lGN'Cl0·~;AAEffi-.------~ fr;~;~J

EMENDA lP13]70.5 .....
ê!consbtuinte aoss IGNACIO fERREIRA /

~A - ~9~ _ ~CI àll m.1nt .. I.,~ ~~ .1tU.1l~ c onc c-, ..~:~~c:::::cJ~:~~: II
t ~ Jc 1.,\1., pl cvcr-ev cs iiu decor-r-r dcs CIIl<.O .11\0S. ccnrodcs

'f! c e, .1.1 1" otltul!J"ç~o Jest.l Con..r tUI .. :l". C.l"0 .15 J.l;:ld.l~ •
t"h .... r,·I·lm ....011.1., lovr-oda-, '1.1 l cr-na P<"CVI.. t-., ,'li 1.. 1."

I
.ru ...t fl(".I~:itl A e'lll('~~~O .... em (''1pl'II'·., .. :lo cm ,::",c'11.1 .. om.. r-c ral"

~ll-·.Ul~C tI.l Itd.1Ç:lo d.,J.l pc Lo 1"11.. '-0 .10 .1<"t. -l'1-l á por docor s
\a~,,1 podendo 'l<l<"d<" Intcl rrct.l,,';. '> '~51 \ .,'> .10", r necr-owso s do
Se.", mIIU·I.ll.

(j' .I1·1"'''''~IVIl 11~1l lc va Lm ,ull"'ld,-,"'''~o .1'" .-.111..1,,;;.....1. U1.. r ... ,<!o.
q\n- n Fl u em ",l::t1lhllmcnte '1.1.., ,1~lvIJ ... le<; .1(' l ovr-o doe mln.l'> ern

UP\' ".~(\, I I ,.mdll .1 cscnla de pl OJU.;:l1l de~t.l.!> c .1 con~CllIULllt(';
c~rn, CI<11 :=:."iio do nlln';rl~ 1<1:1'.1<10._ _ ~

D,".,tuül Cml,UIJ do M,nc<"'l""O Jd pr-ove <1'> COIH.!I"oCS 1>.lSIC.1S per-e
ai""""llccss;j() J., l nveo o pai <1 a nlünutcn~';o doa dll citas de -exp lo
r"CI<;::l.l das J.l::IJ.,S ccoced rdo ... não c s t ebc lccoude I c">~rl~~c'" tlU;
leve ~ em ..un~., ., e.. C'.11.1 .. umor C'1.,1 de s so C'P I or.'~~1l Nevao .1~

pect-c, os 0::1 lt~, lOS rl'<.lJO'> pcl c C~d190 vigente .lt<'nt!ern .lO'"
'h""1 1.''><;1.'-\ 11<1.. I ana i S qfh,nto .10 .. e t-or- nllncr.ll. n:lo vende convc--.
nj e nt e r nt r udu z rr-s-ae um novo prlllcíplO 'luc n.:io ~ comp<ltívcl
com ., I co r IJad~ de s se vo t or-,

IlRT 52, vrrr

A minerahzação, ou seja. a formação dos de

pósitos mineralS não respeita a dJ.stinção -;,!!.
tre solo e subsolo

~mplantação do empreedimento através de um órgão técnico,

que saberá Julgar o proJeto cientificamente" sem o envol

vimento de emoções que a audiência pública naturalmente

desperta.

JUSTIFIC,llÇAO O termo~ não abrange as jaudas =. ...:0
rantes à superrície, podendo, aSSlm, ge:a:

l.nterpretações nocivas aos interesses de s.=,
tor mineral

VIU - os recursos funerais e os potenclais

de el\er~:'a hidrául1ca "

__ ... __ .....OI.U....OC••• • _

~ - "Art 52 - Incluem-se entre os bel"s da Uniãc:

P PLENMIO

EMENDA lP13765-9
tJ ConsÚtr...nte aose IGNACIOA~;~RREIRA
tI ;l 1;"-~-- ...~••""OC~'...lo/<v.<o~'.. .Io -------

,,"'" ".."....',·-1
I

I
I

É :.-rv.raveI a consulta popular para mpIenteçêc de

qua Lque r ~ndústua poluente ou oc r a de grande pO!.
'te. Isto porque, na pratica, qua ...acer Indust r ra

bés aca é- potencialmente p~luente Não há como sep~

r ar as poluentes das não poluentes Talvez o que
a lei deva ex rq Lr é um controle ~3 poluiçdo at r a-

ves de medidas de engenhana amb s en t aL

il I" - \ ... I'l'I ....,I.. )'lIhl".l....1-\ ....1I1l..'~lJ' .. .I,...<.,'",..n"l 1'11,>1.1 <. 1.. 't/IlJl"'~''> I'~

1>1,•• ,,, .UlltI .. I.,,!.l" ~'CI.l UI1I~O f'C.lliio ....uILlr.'...,,, .. 1llt''''-IIlC:''- c"llhole... <" .i
f I .....111:.l"~ll .1 '11lC'I.'...r IH'I ,m ,,"IIll"~ IJ.I'" 01'" '1'1'" ....1... 1">1 " ...!.ol.... ..,1m .'1 (' lU;
=:tI J.. .l1 ...l ......~U no ~r 11" JC'...t., C"l1'>~lrul"'~l1"

ful'-'"h'-''' UIll''''\''I'.lI~,~.llu 1".H1A,~ 1\.\1, ,.~Il 1".1.1l~<l
"u< .. 11l.!.'- .... " .. "rU 11" .11 ~'ll .1' 11'> 1n ,~ 1" 1',,,.1 ." , ..1". ,. ~
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Dê-s: ao inciso I do pa r aq r a fu LnJ.':: co ar t rçc 305, e :;e"duJ.nte
r edaç ãc

las normas pertinentes ã ãaranma das [nsti tUl.ções (ccmasãc IV) ..

All.ãs. dentre as quaas , merecem destaque os aspectos relacionados

com a criação de órgãos e eecanrsnes capazes de assegurar a Def~

se do Est ado ,

_p ~.______ __~~·_!"'~"""'<lO";U___,,_-" • ------••- -.,P Suprima-se o ilien c do Inciso VIII d~ ~rt 17

JUST:-r'::,'1';i\O

E imc:.5prio falar-se em reversão de =oncessão Esta pode se tor
nar ;:aduca, ou ter seu contrato res;:_~dJ.do, pore~. :113 n50 revel
te t'a reversdo do patrimônlo for--:.:lo em decorr~nc~a da conces-
SJOT '-.,

"1 - :; r eq rme das empresas conceas cc-ér í es de servrçcs publicas,
o caráter especial de seu ccnc r ato , e f r xa r a as cono ...ções
':la caducidade, resClsão e reve:;;ão do patrimônlo "

I f
~ ...5T U"ICACÃO

EMENDA lPl_=!762-4 ..,.. :rp'M'"O"B"=="]
tJconsb~uJ.nte JOSE IGNACIO FERREIRA C _1

PJ-~~;---·<·~·"·='~IU'O/'"I<'.'Ul'----- o tJli;-~~tJ

------- -- -------- - "'"",.,,''''''.,------------- ---l
Al~e=e-s~ O C.:lput do art 408 do ProJeto da sC'JuJ.nt:~ fDrl.:l: ~

EMENDA lP13763·2 
[fConstltuinte JO~E:-~NACI~A;;RREIRA

pJ--"'--;~'li'iR~--. - .LI~•• ""~.~'U.l.,,".cOM",.o ~

er;;:~;'J

tJj"i;~~~~

~ - ';'rt 253 ~ A Policia Federal, :-stltuida por lei

como órgão permanente. é dest!.-ada a'

1-

II - prevenir e reprimir o tra"!co de entorpecen_

tes e drogas afins, bem c:,a as atilldades

de extração e comerclalHação il~gais de
bens rnlneraJ.S. ti

Parágrafo IJnJ.c;J _ As d15ponibJ.hdades de caixa da UnJ.ão serJo

depositadas no Banco Central do Brasl1 As dos Estado'i. do
Ol.stnto Federal e dos Nun!ciplos. bem cc:ro dos ó:gãos da Ad

minJ.Stração Direta. em instituições fin3"'cziras oflciais, re!

salvados. em ambos os casos. os imped1mentos de natureza ope

racional ou geográfica, preVl.stos no Cód_Go de Finanças Públ!

co;

JUSTIFICACAO

A neC2ssidade de manter competltivldade no mercado em que as

mesmas atuam, inclusive no exterIor, ex ...ge mecanismos fiex!

vOlis e rentáveis na apllcaçl1'J de disponibilldades de calxa.

1\ 4H'<'p"sta "VIlI.l c"mp.ltlblil::lI-r o art. 77 C "111. " <I'<;1'I,)<;t.:o -". ~ ~o

<I" art. JIlJ <I" rrlJJcto J.l C...mllos,i" do:: SlStC'~lnt"l:aç.il,)·

A supressão no texto de ".... ou entidades ••••• _ "e de

"... •• e das empresas por ele controladas to coadu

na-se com o dIsposto no artigo 303, em seu parágrafo segund,)'

" •••••• as empresas públicas, as sociedades de economia mi~

ta e as fundações púbhcas ficarão sujeitas ao dHelto pro

prLo das empresas prI ...adas •••••• " Como tal é assegurado

livre aplicação das dJ.sponlbllidades de caixa

l- ::::':~~:m- l·:g-a~~; .. ~'·:J~:::~:~::_;::a:'...~ -----....-- -. "'-l
1- "\1 t_ ~j - ,''''1<;0;1<;

I - m"tl ....I\~.' loUf1O::1..·Utlo! C"CIl' ""lh!I"~1J J~ \IIIJlJ.· J~~ I' ". ,,(.

'>clv.hl ..'. qU.llltt.l ~ luhulllstl'l\-à" UhJ 11 ilt.l , " JilopOl>t" 1l~ art, 30"j,
$ :lo. e ....

JUSTIfiC:lÇAO: Sugere_se a inclusão do texto aSS.1.nalado

corno forma de dar o devido embasamento cons

titucional à l:epressão jUridlCO-policlal 

das atividades minerárias clande.stinas ou

desenvolvidas com inobserd.ncia das dIsposi
ções legais pertinentes. -

"Art 3S6 - r 1<;<;egurada 3 3!",o:,entadot""la ccm pco\.c,tos d: ,••• lor l

19U<l1 <1 '1lalCr rC'I'uneraç50 dos uLt.1.mos co.<:c rr-::,=._ de se;;:

Vl.ÇO, observado o liml.te maXl.mo do saLirJ.o tia =cntrlbu!

cào deflnldo aI'! lel~ veriflcarla ~ regularl.dac:= ,los r~!!

]tlstes Salarlil..1.S'nOs trl.nta e se.1.S meses al'\t-=~_::res ao

ped~do, ga-rant.1.do-o reaJustamento para prespr' :lçoto de
seu valor real, ClIJO resultado ~unc'] será inf,,=~or

numero de salar10s mínlmos pcrcebldos quando =:. .conces

são do benefíC10.

Db-Sr: /lO ARTIGO 356 li. Sr:(' ..I~TE REDAÇM.

" Art .. 08 - .Lncu.mbc ã União, no cxe=cicl.o das atrllJu.1.ções que

lhe são conreridas pelo art. 54, X.(III,v:"

Ar:: 408.......... • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Justificaç50

A expressão" Poder .Público" consta'lta do art. 408 do proJeto

sugere-que as entidiides da Federação.:;. a União, os EsEaàos, o

DistrJ.to Fcder.:ll e os :-tunicípios - ::e ..e":l, concorrentemente,

observar os princip1"Os estabelecldos no mesco art. 408, o que

acarretaria, sem diivi-da, um conflito de interesses entre essas

entidades no atendit:lcnto do disposi.tivo constitucion",L

e de todo .t:ecomendãvel que a política de meio ambiente do Pais

esteja a cargo da União, conforme Jâ estatui" o art. 51,XXIII,

111' sem prejuIzo da c~l"Ipetencla supletiva das demais entidades

da Federação para legislar, no âmbito de suas respectivas

esferas, .sobre a .mlltéria em questão, que, de fato, du respeito

aos interesses particulares de tais entidades.

p---- -------""".."..".".
Oe-se ao inciso VII :.:= <lrtigo 408 a seguin1:e redaçãc:

EMENDA lPl~764·1_ ..,••_ m-;~~'~'-----'
prt"onstltuinte JOSE IGNACID FERREIRA c....2 _J

VII - Exigir, para i.rstalação de a1:J.vldaues potencial
me":te causaÜOr.as de c.egrauO:lliâo do mei-o ambiente, estudo

préVio dê .impacto :a.mb.iental,.a que se dará publlclda::!e.
f

.JUZ_ifIC\19ão:

Rei j,r~ndo-SQ do texto o .p~ri:odo ·cuJa.av~liação s;rã feita

em a<1Jiencias públicas· dc<l. possibilit\1d11 11avaliação da

JUSTIFICl\CJ\.o

A redação, como se encontra no anteproJeto da Conl?tl.tulçào. nào pr!!

vê lJ.m1te ou teto, quer para contrl.buíçào qU~r para apC)se~:adorla '.

Por .1.SS0 co'nfhta com o Art. 359 em seu parágr<lfo, que pressupõe a
eXJ.stêncl.a de um ·ll.ml.te mlÍxlmo do salaria de contrl.buição· para a

prevl.dêiicia soe.1..11 o. conscquantclncnte. elo vil10r d.'] apasc:-..t.ô:ldor.1.a.

,\.. oClprc ..õ1s IH~bl i~.-:<""I, as sllclcdndo::s de eCOIIO_la IU<;t .. c ''10 rund'"1
: ~ .. ;;e .. públiels ec;tno o;uJeltali: 1(1 dlt"clttJ prôprio <11:' C'a1rl.:''1a'" rl'l:

!o'uda .. Inclusl\c <IU3nto às <lbri;aç~o::'l tr1h,JllIst.,'1 e trlo':'Jt,irJ.'s.

\) Dlre~to du Trabalho a'Ssegura ao empregador u posslbdldalle de
destituiçio dc cargi' de conflança, de rescisno unIlateral do -c"n
trato de tra-ballhl. IlIcllannte -Inllenl:açào, aJé. de <:Iu'tr,,< '1.UI.'. roa;
Cs'tal.t'llI na CllfC-f'1l do 1'od.:ol" de o::olll.allll" Jo ellll" '·~lIdoJr. I~ Jc,"'hlclIl
de C'nuneill.çnu do:: 1Il\1t:iv<1s_
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Pode~se des~acar, dentre outras, as segu_-tes peculiar~dades do
setor mlne:3no, geradoras de d~flculdades tahez insuperáveis a
uma tributs.;ão dlversif1cada. (a) os re;_U1es dlstlntos adotados
para a prc=:ledade do solo e a das jaZldi:.s sltuadas no subsolo;
(b) a exa ..::bllidade essencial as jazidas minerais, não apenas
no reflexo sobre a rentabilidade da respe=t.lva exploração. como,
e principa: ..ente, no Que tange a neceSSlC3de eventual da manuten
ção de rese:vas por razões de interesse e::onàmico ou de s{:guran
ça naciona:; (c) a existênc1a e a .lmpor:§ncla dos minerais es":
tratégicos; (d) a natureza artesanal (ou quase artesanal) do
garimpo e os problemas ligados a sua tritutação; (e) no que se
refere a métodos tecnologicos mais sofisticados, a demanda por
investimentos vultosos em todas as fases do processo extrativo,
sendo de se ressaltar os riscos inerentes às prospecções Que não
apresentac os resultados esperados e a defasagem, tanto no tempo
quanto na volUMe de recursos, entre o in.estlmento e o retorno
do capltal empregado, (f) a significação vItal do setor minerá_
rio para o comérclo exterior, o que traz à memória uma das bases
da Reforma Tributária de 1965/1966, cons ...bstanciada nas disposi
ções que vIsaram a obstar que impostos internos prejudicassem as
políticas de comercio internacional a, cargo do Governo Federal
(cf. v.g. a imunidade ao ICH concedida à exportação de produtos
industnal1zados) não bastando portanto, o simples conferimento
ã União dos impostos que incidem especi fícamente sobre as rela
ç.ões econctllicas internacionais

8) E de se ressaltar que :l 'iJnutenção do I1!'~ na =oMpetênc_~ ~a Lorlcia,
Junto COm a pi"opnedade :lo subsolo (art 52 l-C1SO VII! ':! ai"t 306)
e o poder de leglslar 5.:r.re Jazldas, Mlnas e ::>utros re: ..:sos 'lJin,!!
ralS (art 54, inclso x\:a, letra "1"), confe:iria 3 Lo~.ão os ele
mentos necessários para ~mplementar uma polít1ca naclo'al e unir!
cada para o setor, propiciando Condlções de segurança :'ndispensá
veis ao desenvolv1lllent:: '1ormal das abv.l.dades de wlne:;.;ào

7) Desta Forl:la, a manutençJo do IUH nos mol.::es atuais parece-nos a
mais adequada à persecução do f~m deseja.=o.

9) É tradição de nosso sis::ma tnbutário dar t:atamento ::speclal
aos minerais.

"4 _ A simplificação tributária traduz-se na Fusão
de sete impostos sobre mercadorias e servaços em
um só, não cumulativo. incidente sobre o valor
adicionado. E óbvia a importância dessa medida
para as exportações mdust.r ra ts , que poderão berre
f~ciar-se da imunidade de impostos até aqui embu":
tidos em seus custos (por exemplo: Imposto sobre
serviços, sobre como.. s tiveis e sobre er-erq.ía) , Ao

~~~m~u~~~~~iv~~oi~~é~~_:eC~;:Í:~e~~o ~~~~li:~~::
cLaI para mlcro~mpresas e impôs-se a avnllação
dos incentivos fisca.s~Poder Legislativo"

5) A pretend!.ja e Lleu.naçên do IUM e a ccnseceente inCldência dos
demais i'll:::stos (notadamente a do tribute :;ue se propôe englobe
o ICt-l e Q :SS) sobre 3S operações de ext:~.:;ãQ, cuculação, dis
tribuJ.ção e ::onsumo de minerals do Pais, =:ovccará inevlta'lelmen
te o retOi"-;) _ e o recrudescimento - dos ::rob1emas inerentes a
imposição :'ndividualizada dessas fases da cJ.cio econômIco do mlné
rio, cuja solução const1tuiu a razão prirc.lp.al da adoção daumcí-.
dade trlc ...:s.na.

16) BULrtOES PEDREIRA. in Fundamentos do Regime Jurídico da Mineração
(pág. 17), com muHã propriedade esclarece:

"Os riscos de criação de entraves à atividade fIl.lnei
ra se acentuam naturalmente, no caso de tributos
fixados em Função do valor ou da quantidade de pro
dução Essa situação decorre da variedade de con":
dições de cada minério e mina, Que torna impossí_
vel generalizar, em termos nacionais, ou mesmo re
gionais, a medIda da capaeldade contributiva da ex
tração mineral; as condições de acesso ou da extrã
ção podem determinar que duas minas si tua das nã
mesma região tenham custos de extração. e transpor
te bem distintos, e que a lncIdência suportada por
~~~;a~~ssa to:nar anuecon~a a exploração de

E em seguida conclul.·

MA orientação :'~eal de uma polit1.ca tt"ibutá~is. =i...e
procure incent:/ar as atividades mineraIs e, ::;::i"-

~:1~~' o~ ~~:~n~a~~, q~~~~U~~z~~i~~~1d~~mt~~:e=3~~

Sendo as subs t ânc Ias utnerara, já extraídas, consideradas como
mercadorias, ficariam sujet tas , de acordo CO'I' o Projeto ela re~~

~~d:e~~~~~~~~~, a~o~~~~;~oo=~i~~~~~~ê~~l:r~~~~d~~~, din~~~~·~~tO

Além do ICM (para utllizar a terminologia ho~e praticada), pod~

r aam os mínera re SUjeitos a operações de t.ra cacentc , !.~., ~

tas vir a ser considerados como produtos Inc.rs t.r Ia.l I'Fadca l.oe~

tã"""forma, seriam igualmente tributados pelo I?I, de ccnoe rênc Ia
da União, conforme artigo 270, inciso IV do referido Pro~eto.

Outrossim, haveria, também, a possibilidade ce#ser tentacc Q fr~

cionamento do ciclo eCOnÔM_i:O dos minerais, cal resuf tancc o
surgimento de eventuars prestações de serviços hoje t r rbuz.âveLs
pelo ISS.

4) Objetivaram os constituintes com a uni ficação dos impostos inci
dentes sobre as mercadorias (IPI, ICM e ISS). a simplificação da

~I;~~~~Ç~~ib~~~~i~7ed~eR~~:~~~~on~i~;~md: g~ml~~~~uà~ ~~;~~~~~:!
butário, Orçamento e r ína-iças

10) De fato, o tratamento ;:~eclal eM termos trl:utiinos c.:-fendos
aos minerais, lnlClou-se no Brasll em 1934, C='lI o prlM;!.ro CÓdlg
de Hlnas, como forma ca;iaz de estlmular o desenvolvlme-to da atl
v1dade minerária do pa:s, através da não oneração em ce';\as~a da
exploração destas subst§~c1as O Ministro Jt.arez Távc:a 'la expo
sição de motlvos do Cód_go de Minas, declaraI.. expreSSã-e'1te 0
segu1nte

"Cumpre eV1tar que uma tributação exceSSlva ou mes"llo
proibitiva dos Estados e Municípios possa dificultar
ou imped1r o surto da indústria que se tem eM vJ.sta
incentivar. E~s a razão pela Qual F1CCU estabe.ecI
do que a 1ndústria extrativa mIneral não poderá ser
tributada pela Un...ão, Estado e pelo Munlciplo, em
conjunto, alem de 25" de sua renda lIquida."

11) Com a edição do Codigo ~e Minas de 1940, baixado pelo Oecreto-Ie
nll 1.905, limitou-se a i'llposição de quaisquer tributos sobre a
mineração ao máximo de 8" do valor do produto eFetivo da Jazida
ou mina, incluindo-se nesse límite todos e quaisquer imposto& e
taxas, salvo o imposto sobre a renda.

12) A partir da ConstituIção de 1946 1 a excepclor-alidade c:!a tributar.ão
_ dos minerais do país gan"lou- foros constituclC'lals, equiparando a

tratamento já conferido pela Constituição de 1937, com a altera_
ção imposta pela Lei Ccnstitucional n2 4, de 20.G9.l9~O, aos con
bust!vels e lubrificantes Estabeleceu-se, a partir de então a
competêncIa privativa ~illJ...e a incidência única, lale dizer I

lnci.::ência do lMPOStO uma só vez s:=:e a pr.:dução, conercio, dh I
trl::_ ..ção e consumo, lnclusive ex;::::ação, das suostâncias Mine":l
rais do pais • I

13) Fazendo nova discnminação de rendas tributãnas, a EMenda cons-I
titt.cional n2 18, de 1965, manteve sob competência exclusiva da
UnlÊo essa tributação única relati/~ aos minerais, eXClulndo so
mente a hlPótese de exportação I

14) As Constitulções de 1967 e de 1969 ~Emenda Constitucional n21169'l
manLveram o mesno princípIo, em na::a alterando a tributação da
ati.:dade minerária consagrada no :':'relto õraslleiro.

15) Nesse breve hlStÓriCO da evolução da leg1slação brasileira sobre
tributação de minerais, ver1flca-se a preocupação dos legislado_
res, constituintes e ordinários, e:J evitar que o gravame fiscal
se constltuisse em entrave ou causa de desestimulo à indústria
extrativa mineral. Outrosslm, O tratamento especJ.al buscou impe
dir o exercicio desordenado do poder tributário pelos entes tri":
butantes. Objetiva_se, desta forma. obter U1l1a visão unitária da
mineração com vistas a permitir o desenvolvilllento normal das ati
vidades deste setor da economia. -

JUSTIFICAÇ1'l:D

1) O Projeto da Comissão de S_steMatização, e.l r'r ma o rmpos": ,JnlCO
sobre Minerals conforme a:_almente previsto r-a Emenda cor.=.:.ltu
clonaI na 1 ele 1969 (art :.1., IX).

l

J tJ-~'~~;'~

, [J 12.;~'~ I 'li I 6)

,\ crltl~ãll de calt;.,s e fl'<a,ào de saláriu<i pOI nOlllla le~al retira
JôlS empresas cst1tal'i tuda 1 flexlblltdade e Cflc~cla que devem
til'r COIIIO rcc 101m" a 'l~'C Icuadc braslle I 1'.1, na rCd II=açào de seus
.:'t'Jetlvu'>.

, ;'I~'pu<;ta vI"a .1 C"lIIilltlbll t=ar " art. 1.97 C"1lI ~ ai t JOJ pe!.l'>
s~>!.u I ntcs ra:.~e o;

"Art.2n - A Umão entregará:

.J .. <;t 111~asà"

Acrescente-se ir.c.lsO VI ao artigo 270 e inciso rII e parágraFo 42
ao artigo 277

"Art.270 - Compete a União J.nstitulI imp:::s~os

sobre.

I - .. ("ml'io;l'i)
:I - .. (0::l1'i<;1'>'

VI _ a extração, a circulação, a d1strit ...!-;;;~,
a exporta.;ão ou o consumo de mlnera1.S de ?a1.s
enumer3dos em lei, imposto que J.nci~.lrá uma
só vez sobre qualquer dessas operaçoes, exclui
da a lnCJ.dência de outro tributo sobre e':'as."

lI! _ do produto da a:rrecadação do .l.ll'posto
único sobre ml.nerais do país, noventa por cen
to, na forma seguinte: -

a) setenta por cento diretamente ao Estado e
ao Distrito Federal em cujo terr!tÓr ...o ho,!!
ver sido extraída à substâncIa mineral,

b) vinte por cento diretamente ao Municípl.o em
cujo terrItório houver sido extraIda a
substância mineral

Parágrafo 42 _ As indústrias consumidoras de
minerais do País, poderão abater o imposto a
que se reFere o item VI do art. 270 do impos
to sobre c1rculação de mercadorias e prest~

ção de serviços e do imposto sobre prcdutos
industrializados. na proporção de 90% e 10%•
respectivamente·

-\s ellll're'>1s e'õtat"l'i d""cln obeul~n'::la n 1.';'~1,>1.1';" Jo irnbollho •

~;:~~~;:~ 'i~:~:g~~~ I~ í~~ ~ 'i ~~J ~,"~::'i~~ ~~~ ~~.~:~: .~::~~~~:;
.. i ... de ...·al~,;>'i, '>llal"'s e '-.:Indu,,)cs de t"lbalh", nelll dtVUJÇ;oI,.ill
rúbl1ca de dados referentes aI) pcss"al.

Ob'ic!,; 1-"1:: 'Iue CUIlII'IC ..I c 1'1:01 r b .. m .::Iar., que.... Illve .. tulentUl> dil'i
~·nprcs.l:' públl'::il'> ,'" ,las so;>cleuaue<; de eCOIlUlllll IIII"ta c o .. 1.101'>
tundaç;;c,; pública" t~m ...bJet1vo'l e úco;tlnaç:io 'luC J"; l>ão expi,c!.
taul,)s por l~ls 11I<;[1[uld",r1S espec~flca'l, não se cn';;J.1Jrandu, UC
forma alguma, na dC'ltlnll"ão do setor publico

~::~:r::s~::t~~ ~u ;:r~~C~:Q:~ad:q~~~a;l~~:'.;;:;~:~:~:~ t: C~~
pr e vn-, p'lvau.I'I. lI.i., e'itào 'lUJCltas à llclta\:io, cebc r-a cbvc r-.
\~. ,;>:. prlnl.lI'lU'i IICI t,\tÚ r 1<):'

D~_ .. e aos InCI'io>S 'I c 1'( do> .Irt I"" a s c aur n r e red<t;;do.

", r- t IJ"I-

'1 - \ a pr e cr rçjic , para fins de -eg i s t r c , da I c gu Lr da d e das 1d
IllIS,,';C'i de pc e e oal ; a qun lque r- t;-.lI",, na ,\ ..hllnl'>tra;;ào> DI ..c t a ,
rnclus i vc n1'1 11llHill";)'·" In'ltltu~':d'l "U m11\tld.IS pelo pod c r- pú
bit ••, •• X~('tl"IU.I:' a s n.,mcl.;,';e:. p,,-ci CoII C;O> de na r ur-e en e:. pec 1.11
ou pr o v i racn t c em c"llIlssâo

as s oc i cd ad e s de ec c nce i a crr s t a , s-er-que equipai ad aa as cmpres<l1>
pr r vadu s (iut JOll. nào e'>tão l>1'"o;'lta!> aos r-e qu s s r t c s par-a ao!!
e r s .. ão de p(,<;".:Ial a que se 'lllbl'IUI-..a O" ';I~ãos da '\ÚIlIIIUl>tração
[,~bll ...a Dlrctl.

O;~~e 10 1rtl_'" .:"" ,1 <;~,:;ulnt.:' 1.:'.1,1';;"

" \ I t .:')6 - í'~ 111\. "õt .men t,,:. da Llltà." J .':' I:. t 1<.1"" J,;t DI 'i t r I t ....

f eJ.:'1 11I c J .... \IUIII':: ~ ri ~~s sel:i., autor l =oIJ.:IS CIll pl ill"" i' I ur I 'lluoIl
apr .. vad., .:!m le! Jc IlIlclatlV1\. do executiVO, que C,-:-Il":ltara dl
retrl:'cs ObJCtl\.'S e meta!>, tendu em VI<;ta proll..""'r " desenvol
\1!ll"l1t" a JU!>TI\.l ",'cloll ~.I pro4r('''<;I\a Icdu~ãt,) .as uC'llgua!
J.IJ.!<; Ih) rUIS."

1\ _ (1 a co epanhn men t o das 1I'::lt.1.';-::'> rtíbllCll'l da .\dlllllllo;tra;;.i",
DIICtl tmt'ul!l\llld ..'-al> ...1n qU11,!uc~ 'lSC, qu and o detectai IIICJ;U
111lJoIdeo;.

,\ propo s t a VI'l1 I "'ml'ltlblil=oIl ,'''õ InLI'>05 VI c Il do ;Ilt IJ~

.. o>. o art. 303 pc t a s :.cgulIltes ra::..)es

~ u .. r I r I c.I'I.i"

,\ ai tcrtH"" de- " • J~, "o;<t,'r rubi I'::;:' •• " ",'r •••• ,;11 UIlI lO
d .... " :'0;[ l\lo'l. J" nl .. rrlrO t<lderal c do,; Hunlt.lp",,, ••• " dC'itln .. ~
-'h' 1 1ll~'lh"1 ri \', I" 11 " 11 ... 111"':: do ,ti "I"''i I t I VO "'~'ll" I' tU .... H'n .. l.

______• ...,~"".."H:~.~ . _

EMENDA lP13779·9
ttOSNTITUINTE JOSE IGNACIO ;~~Ri:RA

PJ-I'LI\.llt
C
C' O"--- ..J

EMENDA lP13778·1
t§NSTITUINTE JOS~ IGNACIO--;'~~"~~IRA

F
------- - - __ .r..~"c.·".·c.~ __

'~~:: :::~t: :::,,: >:::"::t:":~::::':''''',OM '" "... ,," J. "m,,-
"·ra,.i" a.:: I I 11\ ;i~, .... u 011 t~ I l\ã .., lo: Il" t .... r UI.t de .::II ..:; ....5CJ~ car
-CII.I". hcC\ ....'m,' a ~"l1tr.lt1\.i:u Jc pc:.:.oal pcl,'" ';r ..ào<; c cntlda
.:e:. Ja '\UIllLIIIStlil,iiu Dlrcta, InclUSive funda,';c<; In'ltltu~JilS ;
':llllt I das pe I" p",dc r pub li .. ,;> ".; p.~Jel à.... '>cr I e t ta s

pr,;~~~'~

[1i3;;~~"i]

,\<lmI1115tl :!.

(~'OtS'>IS I

rolr,í;ra r: un I ~,,- • • (011\1 SS I")

1 - cr-Lc a cm eos , runlr':>eo; ou \'llIrl('g~<; r~bll':"<;,

~.i" D! ,,;0-1 ".1 .rumcut cet 'õua r-cauuc r <11\.1..:-.

"lIt 1'::-

Ju'>t 111'::" :;;0

JUSTIFICAÇ:) A redação '3brangente do § 2º áo ar~igo S2 se super
põe a do ~ 22 do artlgo J06, o que lmpllca, no mln.l.mO, oa necess;.
da de de st..;J:essào deste ultimo Porém. mes;'l\O a título de indenl~

zação como Ila de partlclpação nos resultados da lavra, não vemos
CO'110 possa ser devldo tal pagamento aos Estados, Distrito Federal,
Terr !toncs ou Hunicípios. Isso porque, não constituindo a inde
nização pr:::Iosta u"la sanção pela prábca de ato llIclto, enQuadr1
se a mesna ;:ler feitamente no conceito de trIbuto, inCldindo sobre
o mesmo Fü:: gerador do lmposto já cobrado pela exploração das sub~

tãncia= 1I'_~erais

~UJCI tanJ.:--sc _1 soe r cd td e de e c onoe r a e t s t a ~ CLT r e pr-c v end o e~

'la C""<;ol.J<t,\l" que coe pe e e ao eepr-c gnd cr- c c"CcrC1ClO do podei
..I.: CI;IllIillI.,I ... ( ...s t r u t ur-a l.rJ;ânlcn, l"taçao de PCS'hHli,salúllos ...t c I,
a criaçà.:- Je ':ar~o<; c ftxação de sua r-ceunc r-acjio por 'lua Iquc r v~
fr' forma .tUI:" UI" de penda cxc tus i viecnt e J" cvcr c ic rc d aqu e Lc p~

J"r UC C".:'':I.nJ" tlll1!>J;1 Id..:- c 11 t , 303.

g) portos 'I'arítimos, Fl\.viais e lacustres.

JUSTIFICAç,ao

Tanto o transporte Ferr~l1ário como a exploração de pc=:'cs po
dem ser executados diret;l.Irente pela União ou mediante :':I"cessão
ou perl'llssão. Na enurre:3ção do lnciso XII do artigo 5_ .. 30 fo
ram contempI3das essas ':t.as hipóteses

f~~e~~;s~pr~~~1~ta~i~u~~~~iá~i~~•d~u:X~~~~~~~ ~~~~~~l:t~~~~r1~d~~;
~~i~~i~ios~~a~~~aad~r~~;l;~~~~s~~n~~~~~a~:;te~~:~{~m~-~~h~~s~~;a;g: ~:~a~~s c~a ~~~~~~i~i~o subsolo mas também aqueles Que afloram

~~~~~~a~~~,r;~~~i~~~;edalt:~;:ra~ ~!~i~~l~~Çi~r~~t~r~~~i~~~~;on~un-
saída da substânc1a mineral da mina, princíplo esse já consagrado
na Constituição em vigor e pacificamente aceito pelo setor mIneral
O Projeto 'Sugere, no art. 306, §lll, que a lei ordinária seja o vei
culo para a fixação dessa participação, o que implicaria na altera
ção do lImite razoável atualmente existente, crIando-se, dessa for
ma, mais t..~ ônus sobre a atividade mineral.

~EOOA_ s_::Ir;;;;;-; §-2~~<~~~'~'T!~~~'~ o § 22 do art1gO 3C6-~~
-- ".e:a o § lQ do artigo 306, transfcrmando-o e'll paragrafõ I

_- _;:0, ::~1l0 segue
"-:: 3J6 • • •
:;':3.gnfll l~n1.CO - Ao Çlroprletáno fun.dlario e. ~S5e1t..r'ida

a .:Jarticlpaç;jo nC5 resultados da .avra, 19ual ao dlZlll'O
ao i~posto cobrado na saída da suostãncia mineral da mina"

~RIO=-----------,------'

Altl"l"'-'H~ ,1 1~'.l'l ...~O do Illel"O XVIII do artigo QoJ Jo Pr"Jl.ro,
,1.1 "( '1IIIllr~ 101 n.l

,\ proposta \1'>" ... compa t a b r l r e a r- "art 1:::~ ) úní ... o. me r se : •

••'111 o IIt. ~l'1 ,h, 1'1"I,t\• .t. C"m' ......j" d, <" .. r'lnlll::h,i" I'II'> ..~
~Ulllt~:> I.: :,....

~'I ~I ::~:~,~: .;~ ~~~ t ~ ~:,~~' ~~1~~,:~ ~.::~~:~. r:r ~ I~:~;: I.~":III~ I~~: :.~
t er , C(\III.~ r-c cl um a s cc r cdadc b r-a-s r I c r r a , na rcall::'oIção de l>.:'u'l

,'bJetlv .... "'.

lll..t I r ""1":;"
/I. prOI'O ..t.l "1'1.\ l"lllnllhll ,1 C'PIL'I'I~O"C conJI ...,:;'''' .. "U tl'"""n
.lo ProJ' to

O c'....lme, IH'lo Cun91 c::.<;o NoJl-lon.ll, das j:ondlç;;c~ {"ll',l n 1"1',111
:',1,:;0 Jc UI'!'I .1Ç':;C~ Jc ~'I ~dlto exl:erno e IIll:CroU por Ihlrtt. 
0.1.15 eoI:IJ.Hh·s mcnclon.1d.1S no dlSPO<ill:lvo em quc-st.io ImpllCol,
,'ntrc OUt!".l<i meJI,i.1'l, 0,1 'Ul<íl, .. c-Jos lo<;trument.,s conl:l"<lrU,l'~

~~ I:: I~::I ~ç~~:$J:P~:~~~~~. f I~:;~~c~roc~ I~~: :~~~~r;~:Ir~~:Lr:r1-
c ....llnc (IUe o ri o I tn pl crendo <;Cj.l fe I to pc I I) Cungl C"'lll N.1r I 0-

n.ll, CUJO 1',."'· ,. "•. ,111:111'10,1\01' nlllls ~<JII 'Iuc "'·J.I, IIUIII..:!
Ilo"cr~ <lCllllllhlllh.lr o I Itmo natul"al dC"=:rc lIlt.rcado. vu.,lqllLr

:~:l\~~;~1I;::,~..~..n:n~:~~:~lc~>l;mt":~~: i::.~ ~~~:~: ~..;:~I":~t ;~~lr~"~
• IU"Itl'"' .1 .tlll-lr.Ultl· ",11·1.1.. ;;" ,1<1>\ t.1'hl" ,I, JU"""1 IU"I'" til'''
UI! Opc ...l,~n

XVIII - 1IIIIIt(·" "lu1hll':> p.l••l .1.. OPCH"'lÇÕ"''' ,j~. l.1 ~..Iltn • ,t~, IH'

(. Illtl"11l1l .1,1 Unl.io, de SU,lS o1uto1rquliI<; e demoli" cntl.l.1Jl!'i
cllntlol.1oI.1-. Pilo !,odcl' p~bl,c\) feJer.ll."

"Alt. 1],) - \:.llw .101 COlt!JI·tleo"iO N.ll.IOIHII, l.Omol ~.l' .. .io do P'e"l
J"nh~ .lol I~. t,~hll('".l, d ... por ,>abre- todas as. mat';rl<l" J~ C'\lrpc
r~Il"'I., ,1.1 Ilnl,10. t.",pC"cldlmcntu

~~eJ3771:.lL_."Q . Ir'p"M"D'"B--'
rrconstituinte jos~ IGNACIO FERREIRA ~ C _I

EMENDA lP13776-4 '.... "'P'M"D"B"~(J Constituinte JOSE IGNACIO FERREIRA C-..! _J

p--- -.- --"""..""...,,-- ------l
I Acre5cente'"l~se ao lncl=.J XII do artlgo 54 as alíneas """' ; "g"

com a seglJ_"'te redação'

F) o trallS~;j.te Ferrov_i:.no, e

~DA lPl=!TIª=º------."'", --,
lIJ ücnat í tuí nte JOSE: IGNACIO FERREIRA

EMENDA lP13775·6 "'..----------,1 "'P'M"D"B"~
(=IconStituinte JOS~ IGNACIO FERREIRA . c.......!: _J
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Inclua-se onde couber no CAPITULO IV do TITULO
VI do Projeto da Constituição:

CELSO DOURADO tr;:~;~

[§j~~

EMENDA lP13799-3
I:

ART. 265 - i: vedado ã ümãc , aos Estados, ao Dl.StT1 to Federal e
aos MunlciploS

I -
II - Ins t r tui r Ifllrosto9 sobre
a] -
b) -
c) -

:l - o ato cooperAt~vo. as s i m considerado aquele pra"cad~
entre o esscciedc e a coope!,'atl.va ou entre cooper~t.!

vas assccradas , na reat i eaçãe de s e rvaços , ope raçoes
ou atava dades que ccns t i tuam seu objeto socaa I ,JU5TiFICAi!vH

"parágrafo único - E: assegurada aos substi':.Jtos das serverm
as extrajuotcíars, na vscêrcía, a efetiva
ção no cargo de titular. cesoe que, ín.es

tidas na forma da rei, ccoten até a data
da prem..J1gação desta Ccr:stituição "1ai$ de

dois anos oe investidun -a ccomçêc de

substituto na mesma serventra,"

A emenda visa proteger expl1citamente cs que exerçam fun-
ção de substitutos dos titulares das serventias extrejcctcíers, asseçurenoo-mes
tratamento dispensado e UlI grande rumerc de servidores da mesma categorlã pela e

menda Constitucional n12 22. A matéria, emfases anteriores da ~aboração co-a-rte
clona1, foi consIderada.

.,----------"""~'''...,.
Acrescente-se ao Prcj e tc de cc-rs t i tuãçãc (da ccmss âc de S15:~:la

t1.Zação) dando Q s egurnte texcc ao a t em II. letras b e c do ~rtI
go 17.

Os atos pratacadcs entre as cooperativas e seus asso
caados ou entre coope r a tavas as so ca adas são denornnados atos c!!.
ope rat rvcs , A sua amum dade constando do texto cons t.i tucacnaã •
apenas lrâ manter o que acontece atualmente, de modo que as co
cpe ra tavas "não preca.sarâc repe ea r , per rcda cemerrte seus esforços
Junto a novos tl. tu lares da Pasta da Fazenda ou recorreram ao Ju
dl.clárl.o para demonstrar a Lnt r IbtrtabaIddade têcn1ca de taas atos.
Asslm, quanto ao ampos to de renda, se os atos ccoperatavcs fo,!
sem t.r Ibur iive i.s bastana a cccperatava agropecuária aumentar o
valor a ser pago ao produtor, eva t ando o retorno sobre o qual
"peder i a" a nca da r o mpcs tc , Na de consumo. seria sufacrcrrte di,!
t.r íbur r os bens por preço menor, suprr-at ndo o retorno. Quanto ao
ICM. a rnum dnde não dmnnur r-â o montante a ser arrecadado pelo
Estado. p01S a coope r-atnva ao vende r a produção do as scc i adc •
pagará o valor a.rrte gra I do r mpcs to , rncrus rve o co r re s pondcnte
ao ag reg adc pela coope rn t rva NJo r nc rd r ndc o IOf sobre os atos
ccopera t rvcs , a "'ltlJ.IÇ.io fa.lrã corao s e acha n t ua Iraen te , conror
me drspcs rc na l c r romp tcncnrnr nl? Z<l, de 7 de J mc r ro de 1975.

Lei Estadual disporá sobre a criação da Guarda
Municipal, nos Municípios COIl mais de 100 mil habi tan
tes , subordinada ao Prefeito Municipal e com a funçã;
de auxiliares das forças policiais.

JUSTIFICACf:lO

Não é possível continuar a movimentação de

guarda municipal sem o devido amparo legal. O 11m,!.

te estabelecido para os municípios de maIs de 100

mil habitantes deverá ser observado rigorosamente.

EMENDA lP13796·9tJ DEPUTADO FRANCISCO KDSTER

CELSO DOURADO

b) .. Não serã engl.Ga eutara caçâc estatal para a fundação de a!
secaeçêes e àe cooperat.l.vas".

c) ti i: vedada a arrte r-fe rênca a do Estado no funcronamerrtc das as
sccaaçêes e das cooperatJ.·-as" tJ PLENARIO

h.•••""'/CC.....WluIU........ .,

erPM;;8~

rSF7ã7J
EMENDA lP13800·1
I: rr;~~~:J

[§j::~RJ

JUSTIFICATIVA:

rr;::;~;~

57~'i&iJ

CAPUT _ As forças policiais e os Corpos de Bc,!!

beiras são instituições permanentes e regulad~

ras destinados à preservação- da ordem pública.
com base na hierarquia e disciplina, sob a aE.
toridade dos Governadores dos Estados, dos Te.!.

r1t6rios e da DistrIto Federal. podendo em c,!.

so de estado de sítio ou Intervenção federal s~

reli submetidas ao Comando Supremo do Presiden.
te da República.

JUSTIfICACAO

Art. 254--

Propõe-se modi flcação na redação do CAPUt do

Art. 254 do Projeto da Constituição, que passa a ter a s~

guinte redação-

Esta valorização da Policia Civ!1 contribuirá
para a democratização dos setores de segurança. A de,!
centralização dará maior eficiência ao setor.

EMENDA lPlJ801·9
l'" Senador LEOPOLDO PERES

Em 1986, a OCB - Organização das Cooperéothils BTli.i1ei
'ras , ao encaI!'inhar ao ~lgnrssimo Hinlstro de Es'tado da RefcI e:
do U!senV01vlmento Agrat:1o, Protocolo de Intenção, arZ".J:lentr da
s egurrrte forma.:

..... A cooperativa encontra-se por sua natureza _oti
aeaente re tacacnada aos_obJetivos- de uma reforma agrária. Por se
tratar dc uma orgaol:zaçag compos.ta. na maioria, por pequenos produ
t?res. a. cccperaeava est.a afe í ta a,? Erat.o de problemas qee , cotI'
dd anaraerrt e ...os atlngem. Reune condfçdes , portanto, de seaecrcnas- e
tre1nar f1Ulll11.as de trabalhadores sem terra que possuea- ele\ado po
tencl.al para lntegrar-se aos proJ.etos; dc acompanhar o seu desempe
nho. aJus-t.ando-a:o I'OS aspectos tecnlcos e soclal. de ac::unistrar õ
uso dos l.nVestlmentos sociais de uso comum, de promover o benefic.i
mento dos l.nSU!l1os e serviços de interesse comum.

Ao real!zar tais funções, a cooperativa reduz drastica
mente os custos SOClal.S en~01Y1dos no processo" de refo~a agrária:
a par de aumentar_a sua eflCl.enc:a. Ao mesmo tempo. di::ainui opTa
zo para_e~ancl.paçao dos ~en:fU:13Tl.OS •• l.ntegrando-os a tnll2 atlvidã
de economlca por seus proprlos melOS. -

Acresce a estas vantagens, o fato de várias cooperatl.
V3s- haverem. recent.emente. desenvolvido. com sucesso, i:lportantes
trabalhos de :lssent:l~l!nto em regiões trndl.cl.onais- e de front.eLra.

:~u;~:~~~ ~:3q~~P:~~;~~~:nJ:~ ~~:uf~~~e~:~~~~ ~~s~i~ra~~~~i;~~~
50 a terra e Jortalc er as estruturas de partl.cl.paçao soclal". -

h.loi.... I""....io/.U"""' ..io ..,

J Acrescente-se ao Prcje ec Q:"é~;;';T;~~;;lÇão (da Ccnn s s âo ce Slst.e::l.!
tização) o segut-ree texto do artago 324

ART. 324 - "Os assent.~J:lentos d2 plano nacacnaj de reíonaa agrária
de preferencla ~erao um centro urbano ..;.,t~co de como
dl.dad~s COI:l.UnJ. zara as essencxaas em form... -e ag'To"-llas
e terao a particlpação das coope ra t avas • .:: soe o as
senraaenrcs dos ag r i cu.l tores , ass i.s têncaa _ cní ca cie
dl.-tícia ", o!gani zação da produiâo. sua comer.. - h::açãõ,
dl.st.r.tbuJ.çao e J.ndustrl.a:lizaçao."

rrp;;õâ~

(I}Ii'~Jã7J

ART. 469 - Até a regulamentação da aut.on zação a que se referem o
l.te. I do art1go 328 e o artl.go 329. o Banco Central do
BraS11 prov1denciará no sentido de se-:-em at.rJ.bU1das às
cooperatl.vas de crêdno as mesmas condições de funcl.on.!
menta e operacionahdade das insti tUl.;;ões bancirias,
respel. t.adas suas pecul1arJ.dades.

A autor1.zação de funcl.onamento da$- lnstitul.ções flnan
ceiras outorgou a faculdade de prat.lcar operações normais do comer
Cl.O bancáT1o. Servlços eSpeClaI.S e a adrnl.nl.st.raçào de produtos e!
pecl.Í1cos merecera. tratamento dlferenclado .. caso a caso, pelo Banco
Central do BraSll.

As cooperatlvas de créd1to são l.nstitulções financeiras
sob o controle do Sanco Central e normatização do Conselho Monetá
rio Naclonal. Ostent.am caract.eristl.cas diversas dos bancos, J5 mes
mo por serem sociedades de p!:ssoas e não de capl. t.al. _.-

A operaCl.OnallZaçao de cert.os produt.os l.nerentes a atJ.
vidade bancáTl.a será, pelo texto conshtucional proEosto-. faculta
da às cooperativas de crédl.to. obedecl.dn a satisfaçao de requisitos
semelhantes. atendendo-se às suas condlções pecullares- de formação
e estrutura.

Consoante redação do parágrafo 2q do artigo 304, fl.cou es
eabeãecada norma ccns tntucão naã de não r-rcervençâc do Estado 
Das sociedades ccepe r-ata vas , e- isto mpêe , que na declaração dos
Direi tos Coletl.vos, fl.gure aquela norma. Adcraaa.s , as cccpe reeavss
bras1le1ras. has tc rãceuenee , sempre sofreram de-aas i ada inter:=:-en
Cl.a e controle do Estado e estão a exa gr r- Lrbc r dedc de const::ui'=
çãc , livre administração e autocontrole.

E:l.enda Mod1flcat1.Va
Modlflque-se Q ..rt. 469 do Projeto da Const1'tulção (da Comissão de
Slstemat1Zaçâo) com o seguinte texto'

EMENDA lP13793-4t: DEPUTADO FRANCISCO KUSTE~""----------'

Acrescente-se ao Projeto de CO"l.StltU1Ção (da Cor.ass~o de S:.stema

tização) o seguinte texto ao parágrafo ún1co do an. 376

PLENARIO

S 20 - rica assegurado aos atuais- titularell do ser'll'entias extrajudi
ci.is, nomeado. Oltl caritor efetivo.. o direita ao exerclcio dos serY1.
ço. notariais e rcgistrats, em cus.te::, privadO, extinu. o de oficiali-

Parágraf'o 1- - Os BcrvIdore:a de que trata este ar

tigo. na hIpóteoe de se encontrarem ocupando careoa vagos. 9,!.

rão neles e!etIvados.

Pnrágraf'o 2- - O disposto neste artigo não se ap1!

ea aos" cargos de con!lança. nem a06 que a leI declare de 1!
vre nomeação e demIssão.

DAS DISPOSICÕES TRA..OfSITÓRIAS _ Ttr~..tL ..J

ct.e...~~-bt.,...

Art. são estáveis os atuaIs scrvidC:res da União.

dos Estados e ~os MunIcipios que. à data da. proMulgação desta

ConstitUIÇão contem. pelo nenoD. dois anos de servIço na Adr\!

nistração direta e Indireta. inclusive fundações lnstl tuidas

ou rnJ1lltidas pelo Poder PÚb!lco.

MT• ..Jtr3 - Os ae;viços notcriais e rogbtrai. sião exercidos e= carii
tor privado. ~r dn1egaçio do poder público. Lei co:aplementlllr ro911111.
rã suas atividades, disciplinará. a responsabilidade civU e c:dmina1

dos not5.r10s .. registradores e seus prepostos por erros on excessos cc
m~tidos, dpfinirâ li fiscalizaçio do lIeus atos pelo Poder Judiciiido e
dispo.rã sobre o valor do. emolUJl!oentoa. •

5 10 - O ingresso do titular na atividade notarial o registra! seri

por concurao público de provalJ fi: Ut.u10s.

r,r---t<l'l-------TIUO'''''''''lC&Ç;;O

_______ .........'.......1.'.........._
tJ Plenârio

Acrescente-se ao Projeto de Constl.to.!::.ção (da Cücissão de Slste!li,!
tização) o segul.nte t.ext.o complementar ao i Z'l' do arhgo 349·

! 2' - "O setor pnvóldo de prestação de serV1ços de saúde pode
particlpar de forma complerr.entar na assl.stêncla ã saúde
da população, sob as condições estabelecidas etl contrato
de dJ.reito público. t.endo preferêncla e tratamento espe
cial as entl.dades fl.lantróplcas e as seI:!. flns lucrat::.vos.

Acrescente-se ao art.. 413 do Projeto o segulnte

o que justifica o encam1nhacento de nossa 'Oroposta Il.gada
à área da saúde, est.á fundament.ado no te.xto da Palêstra proferido.
pelo Presidente da UNHIED DO BR>\SIL - na SUbCOIlI1ssão de Sáude. Se
guridade e MelO Ambiente, a saber: -

• "O cooperatlvis1l1O também. coco doutrl.na deFl.ocrática, base?
da na livre adesão, na soc;'edade de pessoal e não de capltal. per
mite que sejam criados l.nstrumentos, que tenham condlções de coe=
bir os e'Ceccssos caract.erl.zados pela hlpertrof:!.a do Est.ado/eepre
sa c, ao mesmo tempo, l.mpedl.r que o mercant~lismo mult.l.nacl.onal
lnvada mal.S a nossa econom1a, est.abe1ecendo veículos colonlalls
tas. at.ravés de uma desnaCl0nall.zação das nossas rlquezas.

EspecifJ.camente na área da saúde .. nós temo;; condições,
graças ao que já tem. no Brasl.l, congregando cerca de 40.000 pro
fissionals na área da saúde, que atendem cerca de 7 m1lhões de
usuários - ter uma opção para aquelas propostas representadas pc
la medicina ll.bera! c pela med_1Cl.na com ânlmo de lucros". -

"Parágrafo Onl.co - Da respectlva arrecadação tnbut.ãria, a União
desunarâ meio por cento, os Estados um por
cent.o e os Municípios dois por cento. para a
constitu1ção do fundo de que t'Tata este artigo~'

fT7;;~;~

n~JEJ

o movimento cooperat.1Vl.sta. na sua concepção
moderna !::omo sistema sócio-econõnlco. cont.ando apenas COI:!. 1-13anos
de e.xl.stencla, \cm atuando em todos os contl.nentes, tendo-se evl.
denclado como um l.nstrumento efl.ca~ de organ1=ação demoC':at1ca 
da socledade, uma forma adequada de dlstnbulção da renda e uma
aI ternatl.va efl.Clente na busca do equllíbrlo entre o social e o
econoluco.

Diante dessas evidencias, os governos das mais
diversas tendênc18s polítlcas têm aberto espaços E.ara e slstema
coop~ratlvl.sta,_lnserlndo-onã eróprl.a constltUl.çaO C~IiIO-. :ler
exemplo: Iugoslav13, Tcheceslovaqul.a, Itália. Espanha~ URSS, Grê
ela e Port.~gal. InegavelIilente, o cooperat1vismo se const:l.t.ui nã
m::lhor.forma de atender aos anselos malS profundos do hotleJ:l, que
sao a 19ualdade e a hberdade.

.. O cooperativismo é um mOVl.mcnto autogestioniírio
no e.xercl.cio pleno da cl.dadanl.a onde. t:ela a~licação de seus prin
cfpios norteadores , gcra as condl.ções necessárl.as par3. a formaçãã:ea~~~;O~fit~~~ passam a interagl.r umas com as outras. prat.lcando

Consl.der:mdo os valoTes cxtraordln5rios de demo
c:racla, sol!darl.edade. cn-ismo e JUStlÇ3 socl.al. lncorporados pc
10 cooperat1.vismo e associat.l.vl.smo, p1clt.t'3mos que (l5te S.1stema -
seJa ensinado... na teoria e na prat.ica. COflm .bcncl.a constltuc10
nal. -

"PARÁGRAFO ONreO' O ensino rchgloso, sem dl.St1nção de credo. e

o ensl.no do cooperat1vismo e do assocíatl\"lsmo

consti tuirão dlsciplinas facul t.atlvas".

EMENDA lP13794-2
I" DEPUTADO rRANCISCO KOSTER

JUS'rIPlCAnvA

EMENDA lP13795-1III DEPUTADO FRANCISCO KtJSTE-;----- - _. __u -~_~ l f'.~'~" :J

~ PlENMIO I fT}Ii'~7ã1l
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Acrescent.e-;~ ao ProJet:o de Const1tuiçâo (dá C0:!115são de Slstema 1
tização) >: ~ _gulnt:e t:ext.o ao ar" ..go 265, 1 t.em "D,., let:ra e) -

JUSTIFICAÇÃO

o art. 413 preve a c;1.3ção de um fundo de conservação

recuperação do meio- a.abicnte. procu'Tando tl.rar 'Tecursos apenas

das coii.tnbUlções incidentes sobre atl.vidades poluidoras. Não é
suficiente. Os SUprl.llentos flnancel.ros têm que ser .aíores, daí
proponnos a contrJ.buição da Unão, dos Estados e dos MunicípJ.os,
mediant.e percentual da arrecadação tributârJ.a.

:taçiio.

5 30 - rica allaegurado aoa substitutos da. serventiaa extrajudiciti
na vacância. o dirolto ao acellso ao car9'0 de titular, de8de que exer
a funçiio hi Zlaia de cinco anos, até a data da promulgaçio da presente

conatituiç4o.

I~~
Di-aa & presente redação ao art.~do JiilB:eprojct:o.. bUBcando-ao mn

lhor qrau 40 técnica roa.CiODa! jurldica.
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lU'ON~...'IC.çio --.o-~

o Artigo 315 do Projeto de Constituiçao da Cq,.

missAo de Sistematização passa a ter a seguinte redaçI!o

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' r!TULO VIII, ARTIGO J15

de 'Constituição o

Plenário

Constituinte ALUIZIO CAMPOS

Emenda Aditiva

Acrescente-se ao artigo 312 do projeto

&e,luinte parágrafo'

EMENDA lP13805·1
!li
['J

CCIIlO 61tcra~ãe. da mont.o, temos o 5 20, que ..,.la. apresentar UIII: te~

to claro, imune. e'fentulll. dúvidas quanto ao direito do titular das .!.
t:~al. serventia. otloiali!:adlla de p8raanecer i '=i-ta da masraa sob o n!:!,
.0 regime.

lf,dll maill justo. qum prestou con~so 01:1 l~l elevado sequndo nQ,!

mas do. Cõdigos de Organização Judlclarla elStcdu~., oxerceu lIuas fun
gões duranto anoa sob pãsdltlu condiçq",\1J de Vl:l.bll).tlO, 6gora poder usu
fruir da maior flexibilidade que o novo regime apresenta.

O 5 30, basicamente, repete o atua! text.o constitucJ.onal, adequa

do, apenas, a aaee-bese do parIodo aquisitivo.

r.r----------Tl.n/.~I...,<.~l. ~

Os parágrafos 2I:! , 31:!. AI:!. 51l. 62. e 72 do Art 438 do

Projeto de Constituiçá'o passam a ter a seguinte redação:

"§ 2l:l. A consulta popular será realizada pelo Tribunal

Regional Eleitoral nos Municípios relacionados, dentro de noventa

dias, instalando-se o Estado do Tocantins sessenta dias depois. se

favorável o resultado à sua cr-Iação

§ 3l:l. O Poder Executivo do Estado do Tocantins será !.

xercido por um Governador e um Vice-Governador. eleitos a 15 de 1'1.2

vembro de 1988 e empossados as dezessete horas de ll:l de janeiro de

1989 pela Assembléia Constituinte reunida para esse fim.

§ 42 Entre a data da instalação do Estado e ll:l de j.!

nejrc de '1989, um Governador. "pro-tempore". nomeado pelo Preside!!.

te da República e empossado pelo Ministro da Justiça. exercerá as
e

funções legislativas ordinárias, mediante edição de decretos-leis

§ 5l:l A Assembléia Constituinte. composta de vinte e

quatro .Deputados Estaduais. sera eleita a 15 de novembro de 1988 •

instalando-se as nove horas de 12 de janeiro de 1989. sob a pres!

dência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral- do Estado de

Goiás e elaborara, no prazo de seis meses, a Constituição do Estado

do Tocantins. após o que transformar-se-á em Assembléia Legislativa.

§ 62 Os três Senadores e os oi to Ceputados Federais ,

que r epreaentar-âc o Estado do Tocantins no Congresso Nacional, serac

rr=;"~"~=:J

tçj~';PJ

~~~'~':=J

(Ç/';;'7á?J

Artg 315 - 5:10 privativos de eearceções nacionais, a nav!:

gaçl:!o de cabotagem nacional e parcela nacional da cãbotagem internacional t a

navegação. • a naveqaçãc interior e as atividades pesqueiras • salvo os casos de

necessidade pública.

Parágrafo lJnico - somente pcoersc explorar empreendimentos ~

queiros I navegação interior e de cabotagem I as espreses nacionais • para es

tes fins constituídas.

A propositura se deve ao fato de a redaçl:!o anterior do Artv

315 não ter conterrplado a diferença existente entre os diversos tipos de em

presas, explorando tipos distintos de navegação. embora todos sejam proprie

tários de embarcações nacionais.

tere exerrplo , temos a diferença de est~tura • calado. equ!

pamentos de bordo e outros I entre os návios de longo curso de cabotagem , po

dendo os primeiros invadirem- o mercado dos últimos , sem a contraparti

da recIproca • em face das limitações destes.

Virá , portanto • a presente proposta I atender a

necessidade de proteção àqueles que desiguais I devem ser trat~

dos com desigualdade,

Trata-se de uma emenda já apresentada pela Deput~

da Sandra Cavalcanti que pela importância da matéria também

Suprima-se :0: § 2Q 00 Artigo 316 do Projeto de constltuiçI!o da

Comissl:lo de sistematlzaçI!o.

Justificativa

subscrevemos.

fl PLENARIO

EMENDA lP13810·8
fi OEPUTAOO ST~LIO aIAS

~;;;;;~=:J

1:JEi';'0!J
Constituinte ALUIZIO CAMPOS

Diga-se:

T!TULO VIII - DA ORDEM. ECONOMlCA E FINANCEIRA

Emenda Modificativa

,AOs poder~l:i ....unicipais deve ser cometida a competência de
}efinir- a fu'm;ão '~~ciaí,d.~ ~rC)~rie'a·a,d~e...urb~~na, podendo evident.=.
mente a lei munl.ci'pal consignar as' sanções. que devam ser impo§.
~tas~ -a~ proprietãrl0 em caso de iflfraçâb. 1'0~ outro lado, a rnaté
ria tr'ibutári~-d~ve ser~ regulada no~ caprtulo próprio. -

JUS T :I F I'C A C A O

JUST:IF:ICAÇ1i.O

"Art. 314;- Os serviços de transporte terrestre, de pe§.
soas, de bens e de carga aérea, dentro do territõrio nacional,

inclusive as atividades "de agenciamento, somente serão explor~

dos pelo Poder Público, por brasileiros ou por empresas naci,2

nais."

§ 3... A função social da propriedade urbana

será def~ida em lei municipal, tendo em vista a destin~

ção que lhe deva ser atribuída no interesse da commldaãe".

1\ preferência pela empresa nacional melhor se expressa

com a sua simples menção. Por definição ela é controlada por
brasileiros ou pessoa's jurídicas brasileiras. ~

Plenário
.Ud.... /CC~ ...ic/IUl.C~'"1c ----,

EMENDA lP13806·0
f'J

rrr----------""".."..;,,",----------~

DO

seis

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS OS PARAGRAFOS 20, 351, 451, 551, 651 e 75l

ART 438 DO PROJETO DE CONSTITUIÇ,qO.

eleitos a 15 de, novembro de 1988, atribuindo_se mandato de

l: PlENARIO

EMENDA lP13803.5
tIConstituinte SIqUEIRA CAM;~;

anos aos dois Senadores mais votados e de dois anos ao menos votado,

enquanto os Deputados F"ederais terão mandato de dois anos.

§ 75l. O Poder Executivo designará uma das cidades

dos sessenta Municípios do Estado para sede provisória do Governo,

até a ecrcvaçac da Capital definitiva pela Assembléia Constituinte

do Estado do Tocantins.

EMENDA lP13807·8
ê' CONSTITUINTE ALUIZIO CAM;~~·
r.r •••U.lCl/ccu'...O/.""COU.IIMI --.

r.r 'un'.uu"'c~O--- ----~

Justificativa

c dispositivo supracitado é , no todo" redundância

do I}rtl:l 315 • dizendo com diferentes palavras • o mesmo que

este diz.

E portanto impr6pria sua permanência no texto.

EMENDA MODIF'ICATIVA

JUSTIFICACA"D
nê-ee ao parágrafo ll:l do artigo 306. do Projeto de Consti

tuição. a seguinte' redação.

rr'~';:'~

C\V~~J-;J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Título IX • Capítulo II

Art. _ As entidades (SESC e SENAC) , serão mantidas com as c~

tltuiçõe5 que a lei determinar e serão dirigidas pela Confederaçl:!oNacional do

Comércio e Federações do Canércioros respectivos Estados e se destinarão à pre~

taçãc de serviço e Ensino profissionalizante dos enpregados no co:nércio e seus
deperidentes. As entidades (SESI e SENAI) , serão dirigidas pela CClnfederaçll:o Na
cional das Inó,jstrias e reoeracac das Indústrias nos respectivos Estados

O SENJ1R _ servrçc Nac10nal de AprendIzagemRural, será

dirigido pela Confederaçl1o Nacional da Agricultura e , Federaç~O da AgriC\Jltura
nos Estados. e se destinará a prestação de serviço assistencial e formaÇaoPt:!

rlsslonai aos t~a1hadores na agricultura.e seus dependentes •

Justificativa

Entidades com mals de quarenta anos de ref..evantes serviços pre~

tados aos 8Ilpregados no comércio de tod<}o Brasil .. tatrbémo SESI e o SENAI
responsáveis pelo atend.tmento social e de formaçDo profissional para os traba
lhadores nas IndústrIas , sãc recomecldamente ~rtantes organizaç(leS -mantidas

pelos enpresários do comércio e da lrdústria•

Injustificadamente, o SENAR _ ServiçO Nacional de aprendi

zagemRural I rol constltuldo e SlbordInado ao lIlnistérlo do T~abalho.

A tradiç~ tem demonstrado que as entidades SESClSENAC/SESII

~I , prestam relevantes serviços no CarrpoSocial e .de formaçll:o profissior.al ,

enquanto o SENAR '. nas es do Qwerro , ~ presta -qualq.Jer serviço , ao contr~

rio , vive promoverdo o eapregulsmo ellt todo o Brasil.

!.lli!!L!!
Da Seguridade Social

rnerua-se no Título IX , Capítulo II do projeto

de Constituiç!Jo da cceí.esac de sistematizBçao , onde" couber

(l PLENARIO

EMENDA lP1381l·6
tJ O'eputado STELIO DIAS

.1

EP;;';;=:J
rrg7'~7WJ

DEPUTADO IBSE \ PI"'PE!RO

EHENDA SUBS'UTUTIVA

DISl'OSIT'IVO EMENDADO: - Art. 12. l.neiso XV, letra "M"

,.ul..../cu'..õe'"""u ....io --.

PLEUtRIC

A propo.ta objetiva evitar -em!.p.t&it...o_1u.8!.r

a n';ntual obstruçio na ativida4e da polreia judiciãri.a poa apuração

das infrações penais. vi ... também resg.fJa~dar o interesse do próprio

indiei.ado. eUl c••os de ..?ri••o -era flagrante 'll!1ll localidade onde nio

baja advogolldos alE r4:$idente. caso c• .q-uc .. lI.. a-;'teoçoio da .U.III pzi

.ão perdurari até que sej .. pourvel a reali;:ação do iaterrosatório

co. a participação do advo&ado. .

.JustIlICAtIVA

Art 306 ••••••••

JUSTIFICAr;p.O

Dê-se ã letra "11." .do iuciso XV, do arl:igo

12.. -do Projeto, a seguinte redal;ão.!,

Atrelar a propriedade das reservas minerais à da superfi -
cie da terra é injustificavel retrocesso. só se devendo permitir a
indenização dos danos causados por efeito da pesquisa e da lavra.

Art. 12

XV 4"
.) - ninguém. serã obriSado a dar ees eeeuebe

eenc ea SU4 prôpr;a pCSBoa; o silêncio do in~1cJ,.4do ou acusado nio se

ri l.ncrillinatôrio. g vedada 4 re4li.zaçio de 1nquiriçõelll ou de io

terrosatõrios judiciais sem a p-tesença de advosado".

§ H! - A pesquisa ou lavra em propriedade alheia obriga o
concessionario à indenizaç~o por perdas e danos, conforme determinar

a lei.

EMENDA lP13808-6
fi

...... laMI'u....i.'.....c_.. x.
Plenário - Emenda Supressiva

-DA FISCALIZAeJ,O FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, OPERACIONAL

PATRIMONIAL.... o

Pelas mesmas razões .nilo é correto aceitar possa um

Estado ser governado por tanto tempo à base de decretos-leis e

contar o seu povo com representantes no Congresso Nacional

Estas as razões da Emenda

Nestes tempos em que sopram os ventos llbertários da D~

mocracia,' não temos como justificar a design~ um governador

nomeado, para permanência por dois anos. a frente de um Estado que

nasce sob o signo da prevalência da soberania popular

JUSTIFICATIVA

Somente para ser instalada a nova Administraçilo e reall

zadas as eleições, isto é por pouco tempo, é que se aceita aprese!!.

ça de um governador nomeado. tanto que sua designaçilo correta e "C.f!.

vernador Pro-Tempore". dada a situaçilo de transitoriedade de sua ~

xistência.....

- Suprima-se 1) Art. 150 e itens (I ... IV}

, A matéria versada neste Artigo coloca-:,se .entre as .atr!buiçães

do Congresso Nacional e, como tal, deVI!! estAr inserida na SeçÃo

priSpria Icf. seção I:I .. capitulo :I. ~itulo V do 1m'teti-oJetol.

No Titulo V, CapItulo l, seção IX.

EMENDA lP13804·3
l: DFpuTAna ADOLFO OLIVEIRA .~'":::;:;::::;;:=======:
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I
para garantir melhores condiçCles de sobrevivência nesta fase da Vi-I
da, principalmente porque sua continuidade no ensino fundamental.d.!!.
rá maiores oportunidades na Lnaerçãn do menor no processo educa
cional e pro"fissional.

EMENDA lP13812-4
I: B!:TlI AZ'"E

I:

Altera o art. 458 do Projeto do Cons
tituição, quo ootnbcloco o prn~o do
mandato do atual. Presidente da RepG. 
bUca.

Paráarato tlnico - a lei orgânica do munic1pj.o es1'ec,i
- ficar!!. os aaeuntos do seu interesse exc1uoivo vodada a lIlJ;orência

do EDtado e da União noe eeecoe , licando aaaoB;urada a autcnouã.a !.lU

nicl1'nl.

JUSTIFICAÇÃg

1Ião raro teace aaoiatido a "autonomin. cun!clpal" eer- a;;redida,
ao livre ta1anto do ,ll31'essor. O Poder Executivo fodoral, no. defocll
dos DcUO anecreueee , reee o princIpio federo.tivo o procura caca 
lbttr tanis poder, ceeac que isto implique 00 llotZolldllde o I1tb neenc
lnco03titllclonalidado. llajll vista o CD.GO da lei tedorcl n2 4.7JJ!J4

(~t~O,~b~UjO~/~Onr~C9)c:n~~~~~ç~~~~~~t~~~~~i~Fu~~~±5~~a:
:tEUTO doo bancoo, nuu no.ernnte desroapoito a cuecnceae do cunicl 
pio, vicnndo unâcaaonte atonder aos lntoro.oaos doa banq'L.oll"oa.

EMENDA lP13821-3
I!l Constituinte BETH AZIZE

.u....""" •• t!I1.lo/...; ... 'U ....---------,

P LCN~(2...\O

E';;;'~

tJnj;;t1ili

Art. 4.58 - O cnndato do lltUD1 Presidento da Roptablica tcrmillJl
rl1 em 15 do tull'ÇO do 1,d9.

JpSTIfICftyÕQ

A J1GsombJ.6la llacional Constituinto ti soberana. para doliberar
sobro o DJlgunto. tino fc:m o Denor sentido o pa1n ter proculgadll una
Conntituiçao elaborada por "Um Con{;I'osso quo o povo 010[,ou ntrnv&s
do voto direto o continuar coa c enere do ezecutavc íotloral. atual.
O proooupaste búalco do reGiae democrs'Uco ti Do locttiaidndo, ecaea
quo o atual Prooldonto da Roptabllca não pOOGu1.. pala não foi o po-

r~~~~t,~t~O~~C~:zd~t~L\~~bOp%~~16:C~;~:h~~::o~1~;~6 =g~ ,~~~

:~o~~~1:~~;~~ro,r~=~~o~~~t~a~t~~i~i:~oc~~~i~~~t~:av~~ên~
eãce

EMENDA lP13817-S'
~O~T"E t:=;;~":J

~~~JW
TUft/....T">C&Clo-----------,

=
Altl1ra o §,;t do ~t. 411) quo trata
da di.sso1uçao do caso::lOnto.

o artigo 189 passará a ter um § 2§1, com a seguinte r-edaçãn r

Os membros dos Tribunais de Alçada nomeados nas circunstâncias do

~ caput " deste artigo somente pccerãc concorrer aos Tribunais de Ju..!

t.iça nas vagas destinadas à sua classe de origem.

JUSTIfICATIVA:

A emenda busca garantir eejee as vagas destinadas a membros

do Ministério Público e advogados realmente um quinto das dos Tribu

nais Estaduais. dando acessC!. aos Juizes de Alçada do quinto constit.!:!,

cional. porém sempre com a observância da classe de origem.

rr;:~~''':J

ffiJ~~A>J
.U......./C.t!1I1.1••••u ......-----__-,

EMENDA lP13823-0
tJ Consti tuinte BETH AZIZE

nceescenra o seguinte § ao art 229:

Os 6rgãos de direção dos Tribunais de Justiça, monocráticos

ou colegiados. serão eleitos para um mandato de dois anos, permitida
uma única reeleição para os acoccrãt rccs e sem tal limitação para os
colegiados. sendo eleitores todos os magistrados vitalícios e ativos
a. ele subordinados e elegíveis apenas os Desembargadores.

Helhorar a redaçfto do"caput", tornando-a mais clara, e i!,

pedir a formaçlio de uma esdrúxula carreira nacional de serventuários.

ou a adoção de um padr~o nacional de remuneraçfto dos auxiliares da

justiça, o que, além de violar o principio federativo. levaria. por

certo, ao nivelame~to por baixo, aviltando tal categoria

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

Extinguir o § único do artigo 198. passando o "caput" a vi9.2.

rar com a seguinte redaçfto.

As serventias de justiça serão organizadas e lIlantidas pelo Estado, i!!,

cluidas no orçamento do Poder Judiciário.

Busca a presente emenda democratizar a administração do P~

der Judiciário.
Considerando que os órgãos de direção do Tribunal de Justi

ça são em verdade, órgão de direção do Poder Judiciário Estadual, na

da jus'Ufics sejam afastados do processo de escolha de seus dirigen 

tes os juízes, que também são membros de tal Poder, justi ficando -se
a restrição êquekes ain1a não vitalícios,por estarem mais diretamen
te sujeitos à atividade censória dos Tribunais, especialmente às Co.!.

regedorias Gerais de Justiça.
Por outro ladQ o atual processo de escolha dos dirigentes

do Tribunal de Justiça _ vitalícios os membros do Orgão Especial e
eleitos por um colégio restrito os demais _ não se vem mostrando sa

lutar, gerando um descompromisso entre os Lnteqr-arrt e s da cúpula do

Poder e os seus demais membros.

E';~;~

1§7~~fliJ

1:75';;''':J
1§7~J!iJ

'~I ...l"'O/COt!"'lo/1u.co"' •• 1o -,

~i]!JY
Modifica o art. 373W"III"
o art. 373~ passará a ter a seguinte redação'

III- Atendimento gratuito em creches e.pré-escelas para

as crianças até seis anos de idade.

JUSTIfICATIVA

~~._~ trnnSlrlcsão, pal' morte, do bons ou valores aoUi. trujoi
ta a eaoãueentce a custas IU'oporci0201s ao vaJ.or do quinhão, l1te:l.dj,
do o p:oinclpio social da. rliGtribuiçao da ronda o da riquo zD,.

JUSTIFICArijo

50 não bcceeece o oiI:1p1ea argucgnto do excesso de tributagão,
vordadoiro 1'oood010 na. vida do cidadao-contribui'lto btasiloiro, ce
rio. baotanto a juotif'ica<;ão da abrancônc:La. da. expressa0 IItributoo",
quo enoajaria. ao 10siGJ.ador ordinfuoio criar qualquor u.::a catoGoria.
da 001'61:10. DOfldc o icpooto .a troca. Içto Goria doUtor, t:aiG u.::a.

~~~~,c~~t~~~~~t~~:f'~~~q~O~i:~~:ad~~~~~O ddOl1~~:l~~o v~::. ~~
cofroa do crfu-.1o p6bUco.

supriCIe a exproooõ'o "tributos" do itOQ
XIV, do art. li? do Projeto do ~onBtitu.1

çao.

A ConaUtuição pretende, ao ostabelocer os prnzoa do a o 4 a
ncc do oeporngão judicial ou de rato cooprovadn, racpoctiVo::1onto ,
para a nrolJoBituro. da dissolução do cD.OO:ionto, OUb3titU1l" o 10&101.Q
dor ordin1lrio.. .lo 10i 0'215, do .20 de dozo:::ibro do 1)'{1 j!l. ootabelo:::o
prnzon. se a Conol;itu:içao tanbfll:D o faz, cartD::lonto ootartí inaorindo
0.':1 cnt5ri.a at1pica.

Art. 4l1Í 
~ l.Q
§ 22
§ 3'-
~ ~~: O cnBananto pode eor d1.oso1rldo nos casos oxproG

ece om 101.

JU§TlfIÇt1C.Jto

r.r 'Ud... /u.n..lo".......'u..

EMENDA lP13818-3
t' mm, "'HE

r;r nuO/.u.f1"•• ;io

EMENDA lP13819-1
t' Coo.tI""o'e BETH OZUE

5;;"OO~

I§j~w;:]

C;:=J
tn!;w;J

k.!J:J:U
Acrescenta par!l.;rafo ll~i~o ao nrt• .>3
0.0 Projato de Conotltuiçao quo cata0.!!:
1eco o nllcero do vceecdorce,

TUTo/....U"......10

rr;;;;'"'~

~;;;~AJ
TUTO/,u1T"",.ç1.

lllllJt.l _

.A1.tora n lóua "B~O~ ta, quo na
oegurOl serviços po.b1icos no incapaz do
pastmento..

Em" •.,UE

D o nada valorá o dlopooitivo constitucional SO.!l a aua eíat:iva
apl1.calf i'io. Fa~so nocose&rl0, ontão, dotar o l:Iu'l1.c!pl0 do r')rm,l
!iacnl.1zadora, co::! o :intU1.to apena0 do l:oapol1r ao cU2pr:i.:l02to do
preceito conatltucional. O que a prosonto (ll:londa pr01'oo 6 tao ao 
conto iato: dotar a 1.r;iulntiva Dunicipal. 50':1 qualquor ônua para
qualquor on.t.idndo, do uo or;:;aniG::lo quo patrulho no sentido do pro
teGor 013 direitos. conotitucionais dos municípiOS.

~

Suprwo o art. 2,)1 a eeue no.r&.~arOG
lJl e 22, quo por::1to a unãcc , a09 ~
todos o ao Dlntrito Federal 1.'1sti -

~~ :~r~~=~;~~ ~~ib~~OO. quo

JUS'i"IFICAÇÃQ

Eoto artico a acuo reopel:tlvoG..parS$ra!oo abrll"i~ w:1 1I0ri~o-

~~ P6~;~~~~~~ :~~~~~~~~~~r~b~~~~i~J~~~~q~~~o;~~~~l:~~~='1
;~~oOac~~~âo~ano~~~~~~t~~ac~~t~~~~:OLl dCt I1U ncdc gorQ1, ~1-

Art. 1)3 - ..
Pcr!t$rafo ünãcc _ AD CÔ!.1arao l1unicipaiu podcrao orGa.'lizar 00

td.t;c;õos porca:lonteo, dicciplinadao pelo seu rccpcctavo lfo~:;e'1tO:íL

i~~5~,P~ta~~~b~~z~ ~ri~~t~i~e~~oa~~~n~~KO~~~~i~a~~G~~d;~~~~
proee'1tar, ac.:! i'1tor,!1edi~ao, junto ao .Lxccutivo EDtntlUD.1, hXccut,1
vo l'cdcrl'll., Poder judici5rio o COnGl"90GO llacional.

,JUSTIFIC·WÃO

EMENDA lP1381S-9

fJ Pl'rIJ '"T"B

EMENDA lP13814-1
I:J

EMENDA lP13813-2
t' nmll AZIZE

JU·...TiFICAÇAQ

O texto Otlot'Aodo & 1l:!prOC160 o certamente ocasionaria lmQ. 1n
torttin&.vo1 conruaão pnro. II comprovllÇão de quando alSU60 oot2I"u i.:1
correndo 00 "obaoluta i.ncopn.cidade do pagLUJonto". '1UOU 00 Da cono
c16ncin, conD1dora o trabalhador quo sanha at6 01 oal&rio o1n1z;l.o
capa2 do pD3DJllOnto do alGOiIlftm do DOU pr&prio pao2

E vedada vinculaçi:lo ou equiparaçfto de qualquer natureza aos membros d

Poder Judiciário.

Passando o artigo 234 a ter a seguinte redaçi:lo:

Lei complementar regulará o eSLatuto orgânico do Htnistério Público.

JUSTIfICATIVA:

do projeto, llRpede a confusfto conceitual entre membro de Poder e fU!l

cionário público, a qual poderia trazer graves consequências instit!:!,

cionai5, processuais _ por violar o prin~fpio da igualdade das partes I
no processo _ e orçamentárias.

A presente emenda, além de guardar coerência com o artigo 299

..,,- ·U·t;...'.'-=.lt ~__ ~- -- -
Acrescentar UIIl § 2" ao artigo' 190

EMENDA lP13824-8 .m.. _

f: Constituinte BETH AZIZE

EMENDA lP1382S·6
(:J Coostituinte BEl" 117TZE

Modifica o art. 373 § VII.
a art. 373 passará a ter a seguinte redação.

A gratuidade em creches e pré-escolas para todas as cri

anças brasileiras, até os seis anos de idade, é essencial para um

verdadeiro compromisso do EstadO' para com os cidadãos nessa fase
t~o importante da vJ.da Vem, inclusive corroborar com o espirito do
artigo. • em seu todo, vez que inclui fi gratuidade para ensino fun

dellentel, nheI médio, portadores de deficiência e superdotados.
Nlio tem sentido a exclusfto da gratuidade apenas nessa fa-

VIl- Auxílio suplementar na educaçlro para criança de
zero a seis anos de idade e para o ensino fundame;;tal, através de
programas de material didático-escolar, transporte, alimentação, ao!
sistência médico-odontol6gica. farmacêutica e psicológica.

,JUSTIFICATIVA

Acreoconta ~arb.Grt\ío 6niço ao Hoa I
do art. 66 da ConcUtui;ao I diopondo
sobre llllDunto do oxcluoivo intOl'COOD
dos municlp1os.

r:~:"':J

fui~--m:J

Arb 1.2.
I-

el
!l
~~ por abaolutn il1cQn8c1dll'.lO do pt;lGcconto, di.. conDidera...

do o trabalhador que f,;anba=' at' (01) uo aolflr10 o1nico,ni.''1fiU50 po
derll oor privado doa oerv;tçoa ptibl1COS de- ba, ascoto o enerGia s
lfltrlca.

"PLt:t11111!/O

EMENDA lP13816-7
fJ

lIrt. 66 - Compota prlvaUvaconte aoS municípios:
I - LoC1olnr sobre OBSUQtoo do interesso t:Iunicipal

predotlinanta o Gu1'locontDr as loSislaçooo fodoral. a ostadual. no que
couber,

O apoio técnico e financeiro O-ferecido pelo Estado,

incluindo a criança de zero até seis anos de idade, é indispensável F.
Tlu..nufT" .. .çl..

, Suprimir os arts. 230/234, capitulo referente ao Ministério
Público, que passaria a ter a seguinte disciolina constitucional
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JUSTIfICATIVA

Artigo 13.-••
Parágrafo único: São isentos do pagamento do Imposto de
Renda os trabalh3dores e os servidores pú~1icos aposen

tadcsv ,

Uma das maiores injustiças sociais

consubstancladas em nossa legislação tributária e a

obrigatoriedade dos aposentados terem de pagar Impos

to de Rendo. após mais de trinta anos de serviço, su,E,

traindo de seus proventos parcela consideravel refer~

te ao citado tributo.
Assim, atendendo a justíssima rei

vindicação dos aposentados em geral - trabalhadores e

servidores públicos - com a irclusão do citado parágri!,

fo õnrcc no Projeto Constitucional, esti=remos instlt.!:!,

cional!zando a justiça social

fÇ;;~;;!LJ

Dãiu~ã!ãiJ

Inl."..... I'ICA~

PLENARIO

CONSTITUINTE JOSE MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA lP13834·5
I?

salário mmimo integral.

A referência a salário mInimo integral é

para regularizar de vez a situação de reconhecer, apenas, nove!!.

ta e cinco por cento do valor do mesmo para os beneficios ..

EMEIIDA 1010DIFICATIVA.
DISPOSI'l'IVO EMENDADO: ARTIGO 357

o art. 357 do projeto de Const.itui~ão passa a ter

a. seguinte redação:

Art. 357 - Nenhum beneficio de prestação conti

nuada terá valor mensal inferior ao

JUSTIFICAÇXO

EMENDA lP13829-9 ,
(J Constituinte JULIO COSTAHILAN ) ~rr=;;;;~

l-? PLENl\RIO I p:IJ.3.J'~'ã!ãU

JUSTIFICATIVA

Tal como redigido no projeto, o capítulo atinente ao Minis
tério Público.
1. contém o erro té.cnico de confundir Poder E: função;
2. contém matérias que seriam de lei orgânica, lei complementar,
3. cpntém matérias que seriam de lei processual, lei ordinaria, lnclu
zive burocratizando o processo,

A solução apontada para o Ministério Público é cópia da
~~~~~~~:ÇãO Es,panh,\la, tida como dos meIhores modelos de constituição

É de ser anotado, ainda, que o art. 234 do projeto - que e
Quipara os membros do Ministério Público aos da Magistratura em garan
tias, vencimentos, vantagens e vedações - além de chocar-se contra o
art. 299 do mesmo projeto, viola princípio básico de processo, consa
grado no art 125 do vigente Código de Processo Civil, de que o juiz
dirigirá o feito assegurando às partes igualdade de tratamento, o que
se torna impossível se o membro do Ministerio Público tem as mesmas 9a
rantias do juiz, tcreancc-se o fato ainda mais grave no Processo Pe-

~:~tr:= ~~eq~/~e~:~~:~t~~~:t;~~a~ésE~~a~~-~~~~g~~~e~ib~~:l~a~o~~:t~~:
são de liberdade do cidadão _

Anote-se, por fim, que o referido art 234 do projeto come
te o erro - grave - de confundir funcionária público, situação do mem
bro do Ministerio Público,com membro de Pcdar ç s í tuação do magistrado

Art. 230. o Ministério Público tem por missão, sem prejuízo das fun-
ções cometidas a outros órgãos, promover a ação da justiça em defesa
da legalidade, dos direitos dos cidadãos e do interesse público tute
lado pela leI, de ofício ou a pedido dos interessados, bem como velar
pela independência dos Tribunais e procurar perante .,.estes a persecução
do interesse social.
Art. 231 O Ministério Público exerce as suas funções por intermédio
de 6rgãos próprios I em harmonia com os princípios de ...nidade de atua
ção e dependência hierarquica e com sujeição sempre aos princípios de
legalidade e imparcialidade
Art. 232 A lei complementar regulará o estatuto orgânico do Ministé
rio Público.

. EMENDA lP13826-4
r Cooot>!uiote BCTH AZIZE fT;;;:~~

51;~g;]

EMENDA lP13830-2
l:J Constituinte JULIO COSTmIUN

....- I ..nllulll'.... o;1•

I'S;;;;;~

1Ili;f7~'07J

EMENDA ADITIVA

para acrescentar ao artigo 17 -; Inciso III _ letra "ali'

(capítulo lII) do Projeto, a expressão »asseq.rrecc aos

locais de cuIto e suas liturgias particulares -a prote

ção. na forma da Lei"

....- 'Icne"....."'...;le

Acrescente-se, ao artigo 229, do Projeto de Const tUl.ção, o
EMENDA ADITIVA.
DISPOSI'l'IVO EMENDADO: ARTIGO 347

Artigo 17:- ••

Art. 347 .

Art. 347 .

redação.

Constituinte Jose Mendonca de Morais

JUSTIFICATIVA

III _ A Profissão da Cul to

a) v , ,"

b) _ ,

c) A liberdade Religiosa comporta assegurar dignidade e

respeito aos templos, locais de culto, símbolos religiosos

e liturgias, e sua proteção far-se-á na forma da Lei

JUSTIfICATIVA

III _ A Profissão de Culto

a) _ Os direi tos de reunião e associação

estão compreendidos na liberdade religiosa, cuja proflo!
são por pregações. rituais e cerimoniais públicos é li

vre, assegurado aos locais de culto e suas liturgias P'!E.
tãcureres 2 pze teçãc , -a rccec cc Lei;

p l enar-Ln

A Liberdade Religiosa está assegurada no texto do proJ!
to e a Emenda proposta não altera a substân:::ia da reea
ção anterior, entretanto, dá uma configuração ampla ao

conceito de liberdade Religiosa nele fazendo mençãp aos

locais aonde esta liberdade mais se pr~Jeta.

EMENDA ADITIVA ]

para acrescentar no CapItulo III do Projeto Constitucional,
no ~tigo 17, Inciso lII, a aIInea "C" com a redação ab a !.co: I
Artigo 17:- ••

rr=;~~~~

!ITlf;:~YEJ
IUIO/'U""'""'lio

'LlulUO/~o~lSIJollu.~0M1.lle

(Justificação oral em plenário)

EHENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 347

Acrescente-se a.o art. 347 o item IX, com a segui!!.

X promover a prevenção, diagnóstico e trat~
mento das doenças profissionais, com paE.

ticipação de entidades sindicais, e responsabilizando as empr~

sas pela salubridade do ambiente de trabalho.

redação:

Acrescente-se ao Art. 347 o item X pcom a seguinte

r.x promover através do Ministério do Trab~

lho a prevenção de acidentes, pelo con

trole e fiscalização do ambiente de trabalho, fazendo com que

as empresas o transforme adequado para a atividade laboral.

(Justificação oral em plenário)

f!l PLLNl\RIO

EMENDA lP13831·1
l:J Constituinte JULIO COSTA.4ILAN

JUSTIFICATIVA

§ 52. Os Estados crl.arão, em prl.me1ra p meeêncae , Varas

Pr1vat1vas e, em segunda meeêncae , Câmaras Espec1al1zadas

para o processo e Julgamento de cr111es contra mulher

seguinte parágrafo

Art. 229 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estarrec1da, vê a eeeaeeeee, a cada dJ..a, o aumento da V10

lênc1a contra a mulher. t o espancamento, o estupro, o assassí.n10

de mulheres, aneeeeees d1ante de uma eecaeãaae mecmsue , M..I1tOS des

ses crimes não chegam, sequer, a ser exesuneeee pelo Poder Jud1c1ár1o

e, quando o são, as ações se arrastam, 1ndefin1damente, em Càrtór10s

ti Varas sobrecarregados. A cr1açào de um setor espec1all.zado no pro

cesso e julgamento de crimes contra as mulheres, se não 1mped1r a

contl.nuação da vâeaêncae , acelerará. pelo menos, a pun1ção dos euf-
e

o art. 188, lI, bl, passará a ter_a-seguinte......r.edaç~. supri

mida a alinea c):

A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício

na respectiva entrância e integrar o juiz o primeiro quinto da lis

ta de dntiguidade. salvo se não houver, com tais requisi tos, quem

aceite o lugar vago, observados os critérios objetivos de aferição

estabelecidos em lei complementar.

pedos.

EMENDA lP13827-2
tJ Co'nstJhrfnte BETH OZIZE ~ tJ-·:·~'~O~

tJ 'pZ~';;;;:"~;';"'''''-------_o --OI P:F';;~;:J

JUSTIFICATIVA

Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da a11

nee ," criar mais um obstáculo ao carreirismo. diminuindo a luta en
tre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que forto!;

.reee a idéia de carreira
Tal como proposta a redação da allnea...!U., torna-se cesneceg

sária al1nea .E1., além de a matéria ser mais para lei complementar.

Dê-se ao artigo 12. ítem i. letra "in a seguinte redação:

"São inafiançáveis e insuscep-t!veis de prescrição e
anistia, os crimes contra a vida, de lesão corpor"ãl. de pe
riclitação da vida e da saúde e cOfltra a liberdade pessoal,
praticados por ect rvecse política. Respondem pelos crimes ,
além dos executores, os mandantes. os que podendo evt eã-aes

se omitirern-, e os que. tomando conhecimento deles. não o c~

lIIunicarem, ~ na T'orma da lei -.

rç~~/~~

f=5i".:~~
Ic.. e/"'"'I"~lo

.Lul_'.o,",I.1a/IU'.U••,b

A liberdade Religiosaa é um dos direitos básicos da cid,!

dania e vem sendo mantida sucessivamente em todas os te!,

tos. Entretanto, ela só se completa quando todo o cOl'lplç
xo religioso é legalmente protf':gido, resguardado de dis

criminações e preconceitos. Assegurar dignidade e respe!

to. aos templos como está aqui proposto e o complemento
sem o qual não se consolida u:n clima de Paz e har[llonIa

social pondo a salvo as grupos religlofos da Irrtcj e rên

cia de outros segmentos sociaIs

I:J PLEIlARIO

EMENDA lP13836-1
I:J Coo,'''u'o', õosé "endcoç. de "oroio

rr;;;;~:;:;0

éli/"~BmJ

EMENDA MODIFICATIVA

I" PLEMARIO

EMENDA lP13832-9
I" cons t í tumte aosé Nendunca de "0'"''

~~:;;;=]

fui~üiJ
tl.1 • .u..uU"'"llI/ lI --,

EMENDA lP13828-1
I" Cooot>tuiotc BETH AZIZE

JUSTIfICATIVA

para acrescentar no artigo 13. do projeto constitúcional,
o seguinte parágrafo unico.

o ovo texto dá_maior amplitude aos crãses de lesa

hUlllanIoaoe.
A tortura não é delito e sim uma cIrcunstância agr~

vente, pela atual legislação penal.

Incluem-se, neste dispositivo, os atos de tortura e

de terrorismo, que são praticados por razões políticas e
ideol6gicas, tão nociva uma, Quanto o outro (o Terrorismo).

VI
...a+--Supriman-se as letras!.) .. ~) e~)

JUs-tifl ~ativa

O Dire.ito de acesso a conbecteentcs , de fonna indiscriminad<J, uere I
lnstabilidade politlca. e previsfvers prejuizos ã nercha da admlnistraç1io PÜbli-1
ca, alem do que seria diminuir- as nonnas e preceitos Jur'idicos que pernrltun ser

usadas atravi!s do Poder Judiciãrios para este mister. Serla portanto um llliJ11~ I

giamento ~ descabido ~ dotar sindicatos e associações da facuJ.dadc de requer, l,!!I
drscr-imtnedamente informações do Estado que implicana em conceder. a cada uma
das mtheres de entadedes existentes. um poder de pressão ecurvetenee, sem atp,!! I
tal" para a representattvrdede da classe ou do setor que cada uma represenra.Atêa I
dtstc,o poder de pressão, eebuttdo nessa faculdade, serã fator determinaote de. I

falta de finr.eza do Estado. cujos objetivos rtutcarren ao sabor dos interesses
de 91UpoS malS atuantes, naquele momento. Não há razão plausivel. portanto. para

a manutenção de tal dispositivo no texto Constituclonal.conslderando-se.ac'':'ll,1is.

que ã coletiv1dadc, na noma ordinãr1a. Já e facultada - alem do direito dp re

querimento p a Ação Popular. ê instrumento juridico competente. Há ainda a se I
afirmar ser totalnlente destituido de Constitucionalidade este preceito

E}lENDA DO ART.17.VI.a)- ti') e c)

Art.l1

f?M"~'~~~;;=J

tl)ãj';8Lã7lPlenário

Constituinte José Mendonça de MoraIs

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP13833-7
I"

Dê~se, ao artigo 97, C'aput, do Projeto de r Const1tu1Ção

xeee, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

o s1stema dl.strl.tal ,Insto, proposto pelo Projeto em exame,

lém de não ser tradic10nal no Brasil, proP1c1a~1a a formação de cur-

Art. 97. A Cêmara Federal cOlllpàepse de até quatrocentos

• oitenta e sete representante:. do povo, eleitos dentre ci

dadãos ma10res de dezo1to anos e no exerciclo dos d1re1tos

polí.ticos, pelo voto proporc10nal. dJ..reto e secreto, em cada

Estado, Terr1tór1o e no D1str1to Federal. na forma que a

lei estabelecer.

rais eleitora1s, nocivos aos 1nteresses SOC1a1S1.
i

Propomos, assim, a manutenção da ele1çào proporC10nal dos

eputados, mais consentânea COIU as tradições ele1tora18 do Pa:í.s.

'''''/NS.lt -U
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EMENDA lP13842·6
.1: . .çONSTITUINTE RONALDO CARVALHO'

tJ PLENARIO

EMENDA lP13837·0
tJ Con,titulnt, J'" uendcnca de "orol,

mEtiDA AO ART 17, VI. c-

Suprima-se a 1etra 9 I VII do Art t 7.

• JUSTIFICATIVA

Ao Estado deve ser preservado o dlrel to de menter-,
por qualquer tempo. o sigilo sobre assuntos que possam provocar ab! I
los em suas relações fntcr-nee ione rs ,

EMENDA lP13838·8
tJ Con'titulnte acse ueooco.. de "oro!,

tJ PLE"ARIO

fJfEUUA SUPRESSIVA

Suprimir o mcf eo I. do Art 34
JUSTIFICATIVA

Considerando que esse é o instrumento legal pelo"' qual o c tdedãc

terá o drr-e r to ao acesso às referências e mrcraecõe s , peev t s to
na letra~lI. do Art. 12. o qual f c t , tambem, pedf do a
supressão.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo 1" do Art. 416.

o parágrafo 111 do Art. 416 passa a ter

a seguinte redação:

§ 1" - O casamento civil. no seu
processo de habilitação e celebração será gratuito para ta
tos que comprovadamente não puderem arcar com suas despesas

. JUSTIfICATIVA

Nl:Io é justo obrigar os Cartórics de ne
gistro Civil realizar serviços gratuitos, além de gastar ma
terial, a todos indiscriminadamente.

Esta Emenda visa manter o casamento cl
vil gratuito para as pessoas realmente necessitadas, mas sem
tirar a Justa remuneração dos Cartórios que prestam serviços.
gastam materIal e recolhem impostos.

EMENDA MODIFICATIVA DO _ ART.199. E SEU PARAGRAfO l~ 00 PROJETO DE
CONSTITUICltO. DA "COHISSltO DE SISTEMATIZACltO

Passa o Art. 199 e o parágrafo primeiro, a te

re, a seguinte redação:

" Art. 199 - Os serviços nota~ais e registrais

sãc exercidos em cará_ter privado. com definição e fiscal!zação do PE

de Púb!1co.
§ III _ lei complementar regulará sua atividades

discipl1nará a responsabilidade civil e crimihal dos notários, regi.,!

tradores em seu prepostos. e estabelecerá a fiscalização de seus ato

§ 2ll ••• "'.'
§ 32 ••••••••

d!:!.§.!!.E.!~!!!Y~

o obJetlvo prInc1pal da presente proposição

é tornar mais silllpli ficado coerente o "caput" do artigo e seu p.!
rágrafo primeiro.

Sem dúvida que o natural e muito mais l.sgico,

o exercido da fiscalização. a fim de evitar futuras complicações
e dúvidas quando da,eleboração da LeI Complementar or Iv í ata , além
de tornar mais técnico o trabalho da ConstItuinte, prIncipalmente
sob o ponto de vista JurídIco, colocando o futuro legisl_dor com

maior liberdade de raciocínio no aperfeiçoamento? das leis

~!!~!![!f~I!.Y~

A alInea "g", rnervc r r r , artigo 12, passa a
ter a seguinte redação:

"9 n) _ serão gratuitos todos os- atos necessários
ao exercício da cidadania, inclusive os de natureza processual e os
de registro civil relativos às pessoas pobres."

DISPOSITIVO EMENDADO AR!. 12

EMENDA MODIFICATIVA

Os substitutos são egressos do quadro de es
creventes juramentados da Serventia, e que já prestaram cuncurso
público na forma do art. 97. § 1", da Constituição Federal em vi_
gor. A nomeaçlIo do substItuto na forma earaeefectere pela prcpcar-,
çãc obedece a um critério existente na Magistratura e no 'Hniste_
rio Público A primeira investidura, tanto para a carreira de Ma
gistrado como para o Promotor de Justiça. se dá por concurso públi

co. respectivamente. Juiz Substituto. Promotor Substituto, com as:
cendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de servi
çc , como é de justiça. NUnca se ouviu falaI:' em concurso para .Juiz
Titular, Promotor Titular ou mesmo Desembargador.

Destaque. sobretudo, o prfnciPio de isonomia
e equtdace , vale dizer, o mesmo direito não pode ser negado a tOH
dos brasileiro que exercam a função. pois esses são os exelsos ft.r1
damentos da Justiça. -

EMENDA SOBRE: "E:fETIVAÇAO DE SUBSTITUTO NO CARGO DE TITULAR"

~ INCLUA -SE, ONDE COUBER) ~ l:nS-h"'J-fjte..
/f'.Cv-c c; fJ~~ s

"ArU •••• Fica assegurada aDS .ubstl tu tos das
serventias judicias, bem comê das atividades notariais e registrais.
na vacância. a efetivação no cargo de titular, desde Que em exercr-,
cío na função há mais de 3 (três) anos, na data da promulgação ces-,
ta Constituição."

.LI.~/C.N...MI.U.....U1e _,) r-wõYilll

EI~ENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO Et.lENDADO: ART. 416

Esta emenda mantém gratuita apenas a cefeb ra-,
ção do casamento como já consta do texto yigente. visto a habilita

ção representar em elevado custo para os Ofícios de Reg'!stro CivIl.

com fun"onários, matel:ial, prédios, etc., ofícios esses de caráter
privado.

As pessoas carentes já dispõem de proteç~o le
gal que as isenta de tal pagamento, não sendo justo q...e tal benef!

cio se estenda aos Rue podem pagar, causando um ônus desnecessér-Ic

aos responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o tuncrcnemen-,
to deste.

üê-ee ao § 12 do art 416 a se9.1Jinte redação:
"§l'l _ o casamento civil teia gratuita a sua celebração".

Qualquer mudança nos serviços de utilJ.zação pu
blica , traz danos aos usuer-rcs , A constância do expediente adminls
trativo aprimora cada vez mais o exercicío profissional e o serviç~
prestado

ACRECENTA SE ;

respeitada R situação dos atuais servfcores juramentados qee
exercem a função há mais de 3 (três) anos na data da promulgaçãodes
ta Constituição .-

EMENDA MODIfICATIVA - do paragrafo unico, do ArUgo 198. ac Proje
to da Constituinte da "Comissão de Sistematização.

~DA lP13843·4 ..ro.---------,J Ir
n
"

R

' '' ' ---'

• CONSTITUINTE MAURICIO PtiOUA . ~__ _I

PJ PLENARIO

r,r----------T..'./.........lUÇi.

PJ PLENARIO

EMENDA lP13844·2 .....---------,J Ir
P
"'0"8"" ---'f CONSTITUINTE UIlURICI0 PAOUIl _ r::=.....E! _,

.U , •••I1 I.u ..

JUSTIFICATIVA.

PLENAA~O

SUPRIMA-SE O ART 360 E SEU PARAGRAFO ONICO DA SEÇ~O n,
CApnULOII 00 PROJETO DA CONSTITUINTE.

A supressão desse dtspcs i t tvc vi se a pr-es er-ve r- os-

assuntos que estejam proteg1dos pelo si9110. por se tratar de mat~

ria de interesse da pessoa e do Estado,

Suprlma~se o Art 39.

EMENDA AO ART 39

O dtspcs i ttvo cuae supressão e proposta fixa Hm te de partl04pação dos órgãos e
empresas estatais no custeio dos planos de prevtdêncra das entrdedes fechadas ,
por eles patrocinadas. estabelecendo a paridade na contribulção de em
Pregados e empr-agador-e s , estendendo a regra ã pr-evtdênc t e Parlamentar

Trata.se de ne têr-r e disciplinada tanto pela lei 6.435. de 15.07.77.
e seu regulamento. Decreto n9 81.240 de 20.01 78. quanto pelo üecr-e
to n9 93.597. de 21.11.86. agora alterado pelo Decreto n9 94 648 de
1407.87. por r n r c t e t rva do prôpno FJder rxeeu e rvc visando aperfei
çoa r os d tspcs r t ivos ne1 e crudos.

Não e deee i s lembrar que as cootribulções para a Prevldench Sup1eti
va cr er-ec t de por essas en t r dades é de term nenre aeu ar r a t não podendõ
ser pantirliS sob pena de invfabitlZar os planos- oferecidos ou sobr!.
carregar o emp' egado o gue representa um retrocesso para as grandes
massas desprotegIdas alem de rer,r os anseios de bem estar e segura!!.
ça futura da classe trabalhadora.

Atualmente existem no Brasil 180 Entidades Fechadas de Prevlclencu
Privada. fIlantida por cerca de 700 empresas. incorporando um contlnge,!!
te de 7 mlJ..hões de associados e seus dependentes. Este contlngent-e:.
pelas suas caracteristicas socia1s. constitui segmento destacado da
sociedade brasileira. que inegivelmente contribui para a formaçio da
Qpinião pública nacional •

Nio nos fi sequer possivel admitlr que nossos cens e t tum tes legltim!,
mente eleitos pelo voto do povo úr-es r te ü-c • sobretudo dos trabalha-
dores desejem privi-Ios dessa conquista g

IlIlpõe-se pois por absoluta. incompatlbi11dade l supressão do art. 360
e seu Parigrafo ünt cc do ProJeto da Consti tutnte apresentado pela C~

missio de Sistematização.

,.,,-- 'I"e/'u."......~ie ___,

tJ PLENARIO
~ rn,.lm.. "':'{lo

EMENDA lP13839·6
I'l Con,titulnte acsé aendcnca de acrat s

EMENDA MODIFICATIVA

rrr-r-' 'U../nJT.. ~lo ___.

DISPOSITIVO EMENDADO: letra g do item lU do Art. 12

A letra .!l do item lU do Art. 12 passa

a ter a seguinte redaçDo:

EMENDA lP13841·8
I: CONSTITUINTE RONALDO 'CARVALHO.

A presente emenda objetiva compatibilizar a re
dação acima com o estabelecido no art. 199. Que diz "os serviços n;
t8]'.ials e registrals serllo exercIdos em caráter privado". e. no se~

§ 32, "Le~....f.ederal disporá sobre os emolumentos relativos aos atos
not~rlais e registrais".

Se os atos de Registro Civil fosem gratuitos. e
exercidos em caráter privado. c dispositivo iria ferir os principIas
da equrcece , pois atos equIparados seriam eeacneradcs diferentlmente.

O art. 19.5 faz menção à prestação juriSdicional
gratuita às pessoas compl:ovadamente pobres. Como os atos relativos ao
Registro Civil são. em grande parte, de interesse do cidadão. seria
uma sobrecarga para os cartórios trabalharem de graça para ricos e
pobres, indiferentemente, sendo Que os pobres já estão amparados por
lei. na Constituição e em lei ordInária (lei 6aIS. art JO)

EMENDA SUPRESSIVA

!!ISPOSITIVO E"'ENDAOO: art. 193

habill tação •
Suprima-se do § 211 do art 193 a expressa0" .••

CCPHoã---:J
f!ll!'~Bjã7]

tu......,u."J.lG/."'e•• ,uie ---.,

[:J PLENARIO

OEPUTAOO RDNARO CORRSA

ElENDA 1'IJDIFICAtIVA,

DISl'OSInVOS EtENIlADOS:

a) Artigo 336

b} Parágufo Onico do Artiso 331
c) Artico 481

A presente emenda tem por objetivo retirar do
texto a expressão "habilitação". visto que somel'1te 'os Oficiais do
Regis"tro Civil deverão ter. Como sempre tiveram, competêl'1cia e es_
trutura funcional para o processo de h<:ibllitação de casamento Nes

se estrutura Incluem-se conhecimentos suficientes da legislaçãOco~

cernente ao Registro Civil, COmo também de DIreito Civ!l, oque s;
ria impossível exigir-se de cidadaos eleitos por um curto perIodo:
leigos. -sem experiência nem base para exercerem essa competência,e
se. a necessárias condições de organização para isso.

Ademais. a responsabilidade civ!l e criminal
relativa a esses atos é do Oficial do Registro Civil. Que, além de
ter esvaziada a sua cOlllpetêncla, ainda responderá pelos atos de ou
trelll. -

letra 11) serão gratuitos todos os
atos necessários ao exercícIo .da cidadania. inclusive os de
nat.urez.a processual e os de registro civil para todos que.
cOlllprovadallente, nlio puderem arcar com suas despesas.

N:lio é justo obrigar os Cartórios de R!:,
gistro Civil realizar serviços "gratuitos. aléll de gastar ma_

terJ.i!J. a tDdos indiscriminadamente.

Esta Emenda visa manter o caSamento ci
vil gratuito 'p~l:a as pessoas realmente neces·sitadas. ftlas se;
tir.. r a justa remuneraç:lio dos Cartórios Que prestam servi_
ços, gasta_ lia teria I e recolhem 1ll\postos~

JUSTIfICATIVA
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DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

SENAC e SENAI.

- Arc1.go 337•••

Com os tI:atadistas vacilando na definição da origem

histórica, ora atribuIndo a concepção ao gênio poHtlco grego (atra

vés da identificaçdo de duas instituições de competência timidamen
te legislativa, a "eppeja ' e o "senatus ' ), oraQà engenhosidade br!

tãnica ( lobrigando no sistema bicameral - 'House of Lords' e 'House

of Commons' - um mecanismo harmônico de catalisação dos conflitos

entre a velha aristocracia e o povo ), constata-se que a primeira

experiência efetiva. estruturada em conotações técnicas, decorreu
da inspiração dos constituintes da Filadelfia. em 1787. Diante do

enigma de como conferir unidade pol.ítica, com a participação iguali

tária. a estados marcantemente heterogêneos, tanto ea densidade dem.Q.

gráfica como em cepecfcace econômica e extensão territorial, os ame
ricanos do Norte recorreram à instituição de duas casas legislativas
a Câmara de Representantes da Nação ( 'House of aepceeentat.tves"},
composta de Deputados eleitos em número proporcional à população,

e o Senado ('Senate'). composto de dois representantes de cada um

dos estados-membros.
O sistema bl.cameral noete-eeeetcano , de l:epresentação propor

cional do povo na Câmara dos Deputados e de representação igualitá

ria das unidades federadas no Senado, ambas as casas com funções le

gislativas mais ou menos id~nticas. foi absorvido pela federação sul

ça e provocou, ao depois. repercussões nas Constituições alemã de
1919 e austríaca de 1920. Outros Estados federativos adotaram o bic!,

aereafsmc norte-americano, como a Argentina, o México, o Brasil,o C!
nadá e a Austrália. O sistema propagou-se em tal intensidade que no

continente americano apenas seis Repúblicas com o Legislativo unifi

cado (Costa Rica, Guatemala, Honduras. Panamá. Paraguai e Salvador).

A partir da sedimentação do sistema coa a experiência especi

fica e peculiar dos mais diversos paises, emergiu a necessidade de
aprimoramento de toda a dinâmica legislativa, dê tal sorte que o Po
der LegIslativo pudesse oferecer respostas maIs rápidas e mais cfic,!

zes aos anseios de toda a população. Assim. se originariamente as a-

tribuições legislativas das duas Casas eram praticamente idênticas, po~

to que a distorção repousava apenas na titularidade da representação (u
ma, a Nação; a outra, a Federação), progressivamente - como tendência i
nevitável das instituições pol!ticas - foram se definindo as competên-

cias próprias,numa evolução técnica reclamada pela modernização e mesmo

pelos anseios sociais de um Estado mais ágil. com maior intimidade com
a nação e- com os individuas. Neste. contexto. as Constituições dos mais
diversos Pafses adeptos do. sistema bicameral fixalil expressamente os ca
de competência cumulativa (exercida simultaneamente pelas duas Casas),

de competência privativa do Senado Federal (em tudo o que concerne aos

interesses específicos da Federação) e de competência privativa da Câm,!

ra de Deputados (no que Pertine aos interesses da Nação. sem implica

çaes no sistel8a federativo).
Vale notar que esta é a tônica das situações alinhadas nos arti

gos 107 e 108 do atual Projeto de Constituição da Comissão de Sistema

tização e que estabelecem os casos de competêncfa privativa da Câmara
ederal e do Senado da República, ·verbls':

fT";;~""~

(Iyi'oãf87J

a) co. trinta anos de trabalho para o hoae.

b) co. vinte e cinco para a .ulher

c) .

..ti 6 Justo,queo,no aoaento etI que se elabora

""a nova constitulçDo,o trabalhador brasileiro venha a ser prejudi_

cado ea seus direitos,J4 f1dqulr!dos,e etI suas conquistas sociais.H!

que se aanter as conquistas fi propiciar sua extençlo b de-ais ela!,.

ses trabfl1hadoras.A t1xeçlo do teapo da serviço etI 30 anos para o

hoaea e vinte e eãnee anos para a aulh~r,bell eoao a ll.itaçlo da id!,

de ea sessenta anos pJIXa o hoaen e eincoenta anos para a .ulhar,para

ereito de aposentadorla,constltuea dlreJ.tos a sere. abraçados vI.

norma Constitucional,respaldado no c.... prJ-entO- da Ucnlca de prote _

;10 soeial que e-b~. o seguro SocIal.

d) por velhice aos seseenpe anos para o hotle. e aos

clncoento anos para a .ulher.
e} .

'JUSTIfICATIVA

A Constltuiçllo de 151'67 já enunciava e. se texto

a proclallaç:!:Io de UII· novo princfpio socialPa aposentadoria para

a 1IU1her,aos trinta anos ~e serviço co. salário integral(artl&5

_ !te'XIX).lVl"equls~to tes b~. tol red -

de forma' excepc:ional,atravl!s da eaenda ConsUtucion.l nRIB de 1981

que fixou ea 25(vinte e cinco)8n05,0 lapso da teJlPO necesstiriop •

aposentndori. da lIulher no <,efetivo exercfc10 do .ag!sUrio..

No pl';no dl\ .:legislaçllo ordinária•• l1dtaçUo

do te-po de serviço veio a Utulo de trata.ento especial aos segur!!,d

dos que possaa longos .mia no exercícIo de .Uvldades que exige. '

meior desQll$te tísico.

A presente eeenda vlsa,8cill0 de tudo,res9ua:tdar

a tranqullidade jurídica e social do trabalhador brasileiro

através da C1anutençllo de direitos .la: aoquiridos e consagradQs '

via norma Constituclonol e da extençtro de outros às deMais crase s

trabalhadoras..

PlENARID

EMENDA lP13853·1
l!J DEPUTADA CONSTITUINTE 5AD~;- HAUACH~
r.r ••CM.... <V'C~M'Uio/ ....<o"'".io ,

'.U"'o/C~~'$.le/IU'CO",..le-------,

PLENI1RIO

Com a aprovação dos Art:Lgos aqu1 apontados serã:l

extintas, por falta de recursos para a sua IlUlnut.enção, as Ent1dades encarregadas

da formaçno prof:LSsional c ass1stênc1a sccaaj, no Bras11, ou seja. SESC, SESI,

J"USTIFICACÀ.J Q-

NumPaIs carente, coma o Brasil, e 1nconcebI..el

abnr mão de quaisquer recursos Jii. esas tenres , pnnc1palmente. quando estes eX1!.

tem abrMgendo toda a es rera soc1al.

são reconhecidas as atuações dessas Ent1dades.no

Brasil antefrc, pncpoxca.onandc o bem-estar sooal atravês da medíC1na prevent1va,

cultura; formação de mão-de-obra espeC1ahzada; esporte, alimentação, apOlO ã ve

lh1ce; telllporadas de fér1as. etc. _

f preC1SO cons1.derar que a ação do governo, pelas

suas prÕprias hmt.tações. na ii.rea de saúde têm se voltado apenas pars. a mediona

curat:Lva M Ent1dades em extinção. alem de todo o seu programa sccaat , abrangen

te, cm todas as ãreas. cU1da t11lIlbem da saúde. fazendo uso da medr.câna prevent1va.

trad:Lc10nal, bem como, dce outros fatores que. 1ndireta ou diretalllCnte. l.nterfe 

rem na saudt:!. COlllO: lal'-er (saiíde mental); a1l.mentação balanceada; desenvolvumn

to fInco; c'olôn145 para telllporadas de férias; v1da em comunidade (grupos). etc.

- Aos Const1tU1ntes, pois. COIllO le:gLt1l11Os represen-

tantes dos l.nteresses do povo, COlllpete aprovar as fllod1f1CaçÕI!S aqui apontadas.co

11IO fortllll de garant1r os recursos que há 40 anos vem sendo canalizados para o- bem

estar eocra'l ,

Parágrafo llnico - "Toda conrribul.ção social ans ta.cuadu pela Um.ão

destina-se ao Fundo a que se refere eate Art1go e aos setVJ.ços so

cia~s a que alude ti Art1.go anterior". -

- Artigo 487 .,J'Todas Bn conc:n.bU1ções eeeaats eXJ.Stenccs ate a data da ptOlllUlga 

ção desta constl.tu1ção passarão a l.utegr:ll: o Fundo U:&Cl.onal de Segurl.dade 50ci2.1

e os Serviços SOCJ.lll..s .Autônomos a que se refere o Artigo 336".

o Artl.go 335. o Pariigrafo Ilmec do Artigo 337 e o

Artigo 487 do Projeto de Const1tu1Ção da ComJ.ssão de Sl.sremat1.zaç'ão paSS81:1 a ""1.
gorar COm [l eeguince redação.

- Artl.go 336 -"A folha de saliínos ê base exetcsava da Segu:n.dade Social e sobre

ela não poderii 1nCldl.t qualquer outro crl.buco ou contribuição. ressalvados os Ser

V1ÇOS 50C1.818Autônomos craadca por Le1. Federal".

EMENDA lP13850-7
I"
I"

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

IV- aprovar previamente. por voto secreto. após arglJlção em ses_
sSo secreta. a escolha dos Chefes de Missão Diplomát.ica de cara

ter permanente;

compete privativamente li Cãl8ara Federal :

I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedên_

cia de acusação contra o Presidente da República, o Pr! 
Ineiro-Ministro e os Ministros de Estado;
11 - proceder ~ tomada de contas do PrimeIro_Ministro quan_

"do não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessen_

ta dias após a abertura da sessão legislativa;

111 - aprovar, por maioria absoluta :

Compete privativamente ao Senado da República
I _ julgar o Presidente da República e o PrimeIro-Ministro nos

crilles de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes

da mesllla natureza. conexos COIR aqueles;
II _ processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal

e o Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade;
111 _ aprovar previamente. por voto secreto. após argBição em ses

são pública, a escolha dos titulares dos seguintes cargoS. além de

outros que a lei determinar :
a. de magistrados, nos casos determinad0f. pela Constituição;

b. ura terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União, i!!.
dIcados pelo Presidente da República;
c. dos membros do Conselho Monetário NaCl.onalL

d. dos Governadores de Territórios;

e. do presidente e dos diretores do Banco Central, do Banco

do Brasil, e deliberar sobre sua exoneração.

a. a indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta

Constituição; .

b. 1IJ0ção de censura ou reprobatória ao Conselho de Ministros;

c. voto de confiança solicitado pelo PrimeirO_Ministro;
d. a indicação do Procurador-Geral da República '::

IV _ recomendar, por intermédio do Primeira-Ministro, o afastamen

to de detentor de cargo ou função de conFIança no Governo Federal.

inclusive na administração indireta ;
V _ dispor sobre a criação. transformação ou extinção de cargos,
empregos e funções de seus servIços e fixação da respectiva remu

neração.

PlENARIO

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO MODIFICADO:-inciso "vn art.1B8,SeçlJo I-Do Judiciário_

Dê-se ao inciso V do art.188 a seguinte redação:

"Y," é.compulsória a aposentadoria. com vencimentos- integrais.

por inva.11dez.ou aos- sessenta anos de ídade para o homem e citl_

coenta para a mulh~r e facultativa aos trinta e vinte e cinco

anos de serviço respectivamente."

JUSTIFICATIVA

Trata-se inicialmente de emenda visando

compat.ibilizaçD:o .do dispositivo objeto de outra emenda e apre_

sentado na SeçD:o 1I,relativa à PREVIOE:NCIA SOCIAL.

Justificamos a redução do lapso de tempo para

efeito de aposentadoria por idade por considerar_mos que o trab-ª.

lhador brasileiro envelhece precocemente dada a sua condição s6_

cio-econômica que.certamente,nlJo se resolverá de plano com a el!,

boraçUo de uma nova ConstituiçSo.Da mesma forma. a aposentadoria'

facultativa por tempo de serviço deverá ser rrU:lntida nos moldes '

já existentes,inclusive para a mr~er ,que em algumas categorias

se aposentam ,~s vinte e cinco aror~ serviço.Trata-se de um d!.

Trata-se de um direito adquirido e,acima de tudo, de uma conquista s.2.

eial da mulher brasileIra. que n::lo pode e não deve ser modificada.Pro, -
pomos a extençD:o da aposentadoria por tempo de serv!ço aos 2S anos ,

11 todas as categorias. não mais como -tratamento especial,e sim oor

resguardar a tranqullidade juridica e social da mulher.

EMENDA lP13854-0
l'l

PLENI1RID ••u.lA""c.MlIlio/IUI•• "' ..... - ,

As leis complementares, porque somente admitidas nos

casos expressamente mencionados na ConstituiÇão, visando regulamen _

tar ou dar maior eficácia a determinados dispositivos, contituem-se
em projeção atípica do texto constitucional, embora ao mesmo não se
.incorporem. A exigência de ' quorum' especial para aprovação as hie
rarquizam~ num plano consideravelmente superior à legislação ordiná _
ria.

Acrescente-se o § 52 ao art 114. renumerando-se os

demais, com a seguinte redação:

Acrescente_se" parágrafo único" ao art. 132. com a
seguinte redação :

Parágrafo único: n OS PROJETOS SERMo'" DISCUTIDOS E
VOTADOS EM SES5AD CONJUNTA DO CONGRESSO NACIONAL n.

As situações ensejadoras de sessões conjuntas, revesti

das de toda excepcionalidade, provocam uma verdadeira fusão nos inte

resses específicos da I:epresentação de cada uma das Casas Legislati 

yas ( Nação e Federação), desfigurando-se. em tais ocasiões, as ra

alies determinantes da adoção do sIstema bIcameral.
Em áendo assim, a sessão conjunta opera-se dentro de

s-rbetros de unicameralidade, tratando_se, portanto, de medida lõgi

ca • coerente a adoção de tal sistema igualmente para os efeitos de

I. decorrentes.

§ SQ _ A SESSAO CONJUNTA SEM UNICAMERAL PARA TODOS

OS EFEITOS, INCLUSIVE OS DE "QUORUM", VOTAÇAO E DELIBERAÇAO.

Ell".I!I'ID.\ lP13851-5 ..."PJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO '----------l fIYH~~80~

I" I EHiPiIJiJ

Assim sendo, a apreciação de projeto de lei comple
lIentar em sessão conjunta do Congresso Nacional conferiria àquela o

mesmo foro de onde emanam a própria Carta Magna e suas respectivas
emendas.

EMENDA lP13852-3
t' DEPUTADA CONSTITUINTE SA;;~~ HAUACHE

t'

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO MODIfICADO :al!neas -o-,b- e -d- do Art.356 da SeçlolI

-Da Previdência 50c181_

De-se as al!neas a,bi;e- d do art..J56 a seguinte restaç:lo:

Art.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

Dê-se a seguinte redação ao § 22 do art 126 ,
renumerando-se (para 32 e 4a-) os atuais §§ 22 l:! 32 :

lO O PROJETO OE LEI ORDINARIA INICIADO E APROVADo

NA CAHARA DOS DEPUTADOS SERA IMEDIATJll.fENTE EN

CAMINHADO A SANCRO E PROMULGAÇ~o- n-.

3U5TIFICATIVA

A emenda proposta enseja, 'ab initio', uma reflexão

política com contornos de postura analítica do chamado •Sis_

terna Bicameral'.

V- autorizar IJrevialllente operações externas de natureza financei

ra, de interesse da União, dos Estado!';. do Distrito Federal. dos
Territórios e dos Municípios. ou .de qualquer órgflo. entidade ou
sociedade de que participem, e decidir sobI:e o texto definitivo

da convenção ;

VI- fixar. por proposta do Primeiro-Ministro. limites globais

para o montante da dívida consolidada da União, dos EStados e

dos Municípios;

VII- suspender a execução, no todo ou es parte, de lel declarada

inconstitucional por decisão definitiva do Suprelllo Tribunal fe 

deral;

VIII- aprovar, por maioria absoluta e voto secreto. a exonera

ção, de ofício, do Procurador-Geral da República, antes do tér

.ino de seu mandato;
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IX- dispor scôre a criação ou excrncãc de cerçcs , elJJpregos e
funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração.

1)8 - O controle externo s!!ra exercido com
a pa r t Lc Lpaçãc do Tnbunal de Contas
da uní ãc e compreenderá.

cond:Lções de funcionamento de estabeleC:Lmentos de :Lnf'orn,ç(;e,;

servadas oU conf1dencia:Ls, come r-cLaas. ou part:Lculares. devencc

S1Dl ser rnodif1cacla sua redaç;;"

- Supri~ir a al{nelll! do inciso V do Art. 12 do Pro.ieto

de Const.ituição.

.u..,........IE&I;1.------- -,

... Supri.mir os Art1.gos 12, tIl, !!., 12, V, i!.; 13. XTX;

355, 111 e 419, 111, § 29 do Projeto de Constlttuçiio.

No que pese a relcvânc1a social do tema tratiH10 no inc.!.

so XIX do Art.. 13 do ProJeto de Constituição a rna1.éria é tiplC2,

mente regulalrentar, dat sua supressão.

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta funda-se no fato de 111le uma Cnnst!

tuição não deve cont.er prl.nc{p1.os e regras repetitivAS. O Art.

364, I, ao propugnar a proteção e fam!1ia, inf'n.nc1a e ~ntcrni~a(le

abrang-e, na Ass:l.stência Social, os d.i.reitos e garnntias ArrolAdos

pelos Art.igos 12. :1:11, !l; 12., v, i!.; 13, XIX; 355, 111 e 419, 111,

s 212,

JUSTIFIC'.\TI'·A

..J" ,I)IU~
_ Supr.im1r.d Art. 13~do Pr-cyeeo de Const.it.1I1Ç;:O.

,UtO/.<".;" ..... lo -,

EMENDA lP13863-9
t: ALUh.UICO FILHO

ACHOA0Ep!!TAOQ SAMIR

JUSTIFICACAO

Pelo reteve que as Cortes de Contas recebem, no

§ 4$1 Os Institutos de Pericias Criminalisticas e Médica-Legais,

Vi cu Iam-se ao I>tinisterio Público, e serão dirigidos obrigatória

mente por peritos oficiais de carreira de nível 'suoer Icr , na f;r

ma que dispuser Lei Complementar.

Os Institutos de pericias por sua natureza técnica,e por preceito
legal,tem suas funções es er.r eaeenee ligadas a Maglstatura e ao ml

nistério Público
A independência dos peritos nas elaboração do laudo, deve ser to

tal como a independência do Judic1ario ao forml.lar seu juIzo

A prova t_écnica deve estar eQuidistante do ac~sado e do acusador

as funçôes periciais não são preventivas nem repressivas, são ap!:.
nas constatadoras e esclarecedoras baseadas em ratos objetivos.

JUSTIFICATIVA:

te...to da rce-t ecuc de s rer c...:::ti=tlçac, como fisc,,11z"dúra::. ces Find~

ças Publicas, estamos sugerindo a substituiçao da exp r es s ão .. aux!

110 .. para .. p<lrticipação »,

Desta forma, ficará evidente que a Instltulçao

continuara cc-per t Icrpe do exerclcio do controle externo, ao lado
do Legislativo, sem prejuIzo de sua ação efetiva na flscalizaçao das

finanças públicas, e nao como mero orgão au:dllar, o Que está em chE

que com O próprio conteúdo da seção em foco

EMENDA ADITIVA.
AO ARTIGO Nº 2)0. CAPITULO V DO H1NIST~RIO pÚBLICO

EMENDA'lP13858-2

tJ

I r-r!~~"~

:===J !=li!~~7ã7J

Especiflcamente no Que diz respeito a~ Processo Le 

gls1ativo. o texto constitucional em apreciação atribui função revi
sora ao Senado da República quando a inic~at1va de lei complementar

ou ordinária operar-se perante a Câmara Federal e vice-versa. A pre
servação de tal funçao em relação às leis complementares se just! fica
a partir do fato de que tais diplomas são reclamados pelo próprio
texto constitucionaL Isto, todavia. não ocorre em se tratando de lei
ordinária. mormente no regime parlamentarista, em que a Câmara Fede 
ral assume uma dimensão especial em foros de responsabilidades; em

que o governo é exercido pela .aioria parlamentar com assento naquela

Casa, onde se estrutura o poder político e são fixados os seus con 

tornos.
longe de pretender cristalizar qualquer supremacia

da Câmara sobre o Senado, a emenda proposta objetiva dinamizar o pro

cesso legislativo, preservando os foros específicos de cada uma das
represen~ações (Nação e Federação). Se efetivamente ainda se dá gua

rida ao axioma sustentado por ROUSSEAU de que lO .!, lei deve ser a ex

press30 da vontade geral », a Câmara Federal se constitui no mai s fi_

el repositário desta vontade, essencialmente por t.sintetizar todas as
nuances da Nação, com todos os seus contrastes, suas aspiraçõe-s e sua

lutas.
ndeears , consagrado o regime parlamentarista. a pos-

sibilidade de dissolução da Câmara ( o que não ocorre em relação ao

Senado) agiganta consideravelmente a responsabilidade no exercicio
de suas atribuições institucional.s.

Pondere-se. por fim. que a emenda não tem o condão de

induzir qualquer respingo maculador do sistema bicameral. Ao ccntrã.,
rIo, lhe fortalece a essência. Afinal. restariam fixadas com maior
nitidez as razões da bicameralidade. Preservado estaria o mecanismo

de interação das duas Casas, eis que o Senado continuaria a partici

par da eprec.íacãc de eventuais vetos do Presidente da República aos

projetos de lei orindos da Câmara. bem como, é óbvio. da apreciação

e elaboração de emendas constitucionais, leis cceptenenteree e de 
ereto-Leãs ,

Dispositivo Emendado: Disposições Transitórias Artigo 441

Dê-se ao Art. 441 das Disposições Transitórias
do Projeto de Constituição a seguInte reeecêc- •

(:JPl;;áro~=======;;::;=::=======-====:
Emenda Modi fica ti va

EMENDA SUPRESSIVA

o direito ee const.itul.r f';:Il~{lia enecne r-a-s.e <"Irrollu'o

moderri/ls Const1tuições Ocidentais (Constituição da ~erlí'lliea Pnrt!,!.

guesa. Art.. 361) e em propostas f'orl"luiadas a partir tla convor;oçl='ro

da Asscmbiél..1 Nac100a1 Constituinte (AnteprOJeto l!A COl"'l';$;'n .H"o!!.

050 I.rl.nos, Art. 29). ~os dois documentos C:Ltadns tAl t'lreito ..r,r!::

cc de per S1.. desacompanhado de qualif1.catl'Vos.

F:Lnalmclnt.e a def1.n1 ção constit.ucional c!e f'A1',{lia

constit.ulda "pelo casamento ou por rellni:ão estável" é l'Iait:; cOr'I'ntí

ve~ com o CalJi.tulo referente à FAllIl1l.a.

JUSTIFICATI\A

JUSTIFICAT!'),.

Um DOCUmento Constit.ucional. até,., de disp('lr ('lS cl~I(IOIi

bre a cstrut.uração do Estado e sobre os direitos e f'arantiAs iI!.

dw Lduaa.s , deve conter princIpias ~enér1cC'ls" e nno rCl"ctitivos.

A pr-es en ee ElI'enda visa evit.ar a rel'etiçi\o do I'rincirio
da libcrdade dos pais na educaç:ão dos f'ilhos que aparece na A11

nea.!! do 1nC1S0 V do Art. 12 e no~ do Art. 417 t'n Prn.:!ct.,

Constitucional como adequar o prlnc!pio tematl.call'entc de for~a

mais conveniente.

_ Suprimir parciall'lent.e o~ do inciso V do Art.. 12 do

ProJeto de Const1t.uição que d1z: "pelo casamento ou por un:r.ão e ..ti
ved" e, incluir a expressão no~ do Art.. 416_, "o refcric'C' f'rI!.

jeto no c~ceito eonst.1tucional de f''''I'I{lia.

EMENDA lP13864·7
f: Awhaco fILHO

tJ '''·--'~p(,';;;:::;Ài"If:.r·O

Dar a se(;l1:Lnte redação ao Art.. 12, VII, al!ne., ~ do ProjE

to de Con~t1.tuição·

"Art. 12

o grande número (le jovens que trabalham e estudam.. é
significat:Lvo. Quando pensamos que da fiopu1açâo bras11e:Lra, um.

qu:Lnto ê const:Ltuida de jovens entre lS e 24 anos.

PreC:LsalllOS melhorar o nosso nível de esccaaeaaece P-ª.

ra que possamos melhorar o nosso nível de d:senvolV1tnento, gg

rant1ndo recursos zanancexres aos Jovens trabalhadores que pre
casem aSSOC1ar o seu eenõamencc ao de sua famí11a, num esforçõ

conJunto de sobrev;.vênc:La com d1gn:Ldade.

Acrescente-se ao art. 373, item VI do l'rojeto de
Constitu.lçâo, o segu:Lnte:

Mostram-se ao f:Lnal do d1a cansados. pois saem IllU:L

tas vezes d.lretamente do trabalho para a escola, sem descanso,

sem a1.lmentaçâo adequada e não podendo preparar as tarefas do
próprio curso.

"Art. 373.

VI - •••••••••••••••• , bem como a

garant:L~ da jornada de eexs noras de traba

lho para os alunos do eespeceave curso.

ol"US'l'IFICAÇAo

o rendimento dos alunos dos eursos noturnos, quando
trabalhadores diuJ:'nos. eace prejud1cado pela jornada de e a 10

noras de trabalho d:Lár:Los.

EMENDA lP13860-4
tJ AIof!'IÇO ET! 1'0

fl7;;'''~

f'TUi~;JEJ
'.110'~ul",,,='{lo ~

Artigo 44i - Os Territórios Federais de Roraima

e Amapa são transformados em Estados reeeraccs , Mantidos os

atuais limites geográficos.
§ 1" _ Os Estados /aora criados serão instalados

S 2$1 _ lei Complementar dbporá sobre as instaI.!,

ções dos Estados de Roraima e Amapá inclusive a el-eição do Governa
dor. Vice-Governador, Deputados Estaduais e Federais, e, Senadores,

Que deverão ocorrer junto com os dos demais Estados.
S 3v _ A União estabelecerá programas especiais

nerc prazo que a 'Lei estabelecer, destinados a consolidar o desenvol
vimento dos Estados criados no "Caput" des-te Artigo" -

§ 4V _ Até a implantação dos Estados a UnUio

administrará os Territórios mencionados no "Caput" aplicando, no que

couber, a Legislação referentcf-ao Distrito Federal.

A presente emenda objetiva dar contornos derlo!

dos a que deva se submeter a Legislação complementar no Que tange a
criação e instalação dos aseeocs de Roraima e Amapa. Por outro ladO'1
a proposta de criação desses Estados ao conceder autonomia política

e administrativa à aquelas Unidades da Federação, objetiva crIar um

Federalismo mais justo onde a igualdade entre as Unidades Federadas

seja o princípio primeiro.

JUSTIFICAClto

em janeiro de 1991.

Suprimam-se os paragrafos lQ e 2~ do art. 122

EMENDA lP13856·6 ,",, -----,.r: Constituinte Sl:lLON BORGES 005 REIS

,JUSTIFICAÇAo
VII

A cabeça do artigo veda os decretos com força de

lei Contudo, o paragrafo 1$1 os reintroduz E o faz sem as limita
çOes hoje existentes ao art 55 da Carta Constitucional Com efeit-;;
sob o eufemismo de "medidas provisóriB"s", prevê a expediçao, pelo Pre

sidente da Repüblica, de atos com força de lei Cumpre eliminar def!

I
·n!t!"2f1lentp P...tp instrumento de autoritarismo Suprimindo o paragr!

fo 112, deve cair tambem o parágrafo 2\2 que regula a eficacia dos alu

di dos atos -

r EMENDA f.IODIFICATIVA

'Substituir a atual redaçllo pela seguinte'

e - As atividades de investizaçno e serviços de :Lflf'orl'l..!

ções serão regulados pela lei".

JUSTIFICATIVA

Em uma v1.são de Direito Comparado, a Constituição da F~

ranha (Art. 18.1), a de Portugal (Art. 261). a do Chile (Art. 19,

4 2), a da IugusIáv1.a (Art. 176), a da Vene:ruela (Art. 59) c a do

Pero (Art. 111, 511). trat!,m do dire:Lto à I"r:LvaC:Ldade da vida falll1

11ar, enquanto mat~r1a constitucional, atrav~s de enunc:Lado l'"en~r~
COOS, alllplos. -

"Exceção ~ a Constituição da Holanda que, ao d:Lspor sobre

a matéria (Art. 10), sem perder o caráter de generalidade. o fa::r

adotando a f~rmula" regulação por lei ordin.iria.

Assim, a al!nea~, Como rediC;1da. no Projcto ora emenda

do, traduz princIpio reguIê1mentar, inclusive IObJeto da 1.0'1. 3.099 d:
24/02/1957 e Decret.o n~ 50.532 de 03/05/1961 que dispõelll sohre as

..1""~U'flfll:.~la_----------.,

_ Dar a se~int~ redação ao Art. 417 do Projeto de Con1i

t1tuição

"4rt. 417 - Aos d1re11.os C deveres dos IH11s para con os

f~lhos corresl'ondel!l d:l.reitos e dcv~res dos

filhos para eom os pais.

!lln - A lei recular.i a investigação da l'aternidAde (l dn

lIIatern:Ldade.

§2!l _ A 1e1 (lo:Lb:Lrá a vJ.olência na constâncla das reli!.

ções familiares e o abandono dos f'1.lhos i'lenores.

§3!l! - Não haverá dist1.nção o;ntre filhos naturnis, ler{t!

mos ou não, e adotJ.vosn•
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JUST'IFICAT'IVA

UKrO''''''''''..,l(lo ----,

c) a pro.Jb~ç5'o dEi usure; cem rDnçõc!i: crJ.m:l.Ilais aos

• J.nstalações e equapamenuos transfer1r-se-ão, sem solução de conta

nuaeeae, à entia.dede sucessora. meda.ant.e aneemeecêc , pelo seu JUS

to valor. paga aos propr1etár10s, em títulos da dívl.da púb11ca,

acr-escaüos de Juros de scas por cento ao ano. com cláusula de cor

reção monetnrJ.ll, e por prazo compatível com a eepecaeeôe de • "["es

ee'r camerrrc pela ent1Ô<llÕe ecceascra ,

ParlÍgrafo Único - A t ea do sc.s t.eme r'anancea.rc Na

cacnaz d1sporá a~ndD sobre

a) a organ1zaçâo, o runcaonemcnt.c e as at r i bua

ções do Banco Central do Eras11 e do Conselho Monetár1o NacJ.o;al,

assegurada a part1c1pação e f1sca11zaç50 pelas entaeeees r cpre sen

tatJ.vas da J.nc1ústr1a. do comérc10 e dos trabalhadores, rnc(}1antc

eleJ.ção a.nccz-ne , nas eeepectavaa d1retor1as.

b) a cr1açâo de fundo. mant1do com recursos das

.1nst1.tu1ções fl..nanCe1ras pr-avaões , C01tl o objetl.."\Jo de proteger <li

ecenomae, populllr e garant1r depôsJ.tos e ap11cSções até eet.eenuna
do valor.

~~';,';.~

fW~~AJ
'~"""'<""'Jlo"III~.W,*llo, ..,

EMENOA ADITIVA/HOOIF"ICATIVA ~

Dispositivo emendado. Art. tsu , inciso I. alínea "c"

tJ PLENARIO

EMENDA lP13870-1
tJ Constituinte MAX RDSENr4AN~'··

o julgamento e execução de causas cíveis e criminais

exige investidura de bacharel em direito come juiz natural ou cons

titucional para exercer a ju'tisdição em nome do Estado, com as ga'

rantias da Constituição. que lhe asseguram a imparcialidade ind:l:s
pensável à exí.stêncãa do devido processo legal Da! o porque da ex
clusão do leigo. que não tem esses predicamentos. -

C'onst!
~. " ",' ~ ....:~o ..." <l.o",;! /:IJ

- Suprimi;V;Ct la; ícii' aI ~ do ProJeto tio

t.uição.

EMEI'IDA lP13866·3t: ALBERICO FILIIO

(!J ,u"o;olto""llo'"p(~::VA':e.(~

A redtl~ão que se propõo. na presente El'lenda ve s a si.lI1l"'lif'i

cal" a leitura da versão or1g1nal do ProJeto de Constituição. 1l1ém

de no 532 incorporar princIpio do Art. 12. V. E,. devendo este "ler

6upr1mido.

A Const.l.ttl1ção de 1937 determ1nava a nac10nalJ.:t2.

ção dos bancos de depósJ.to. Em 1974. entre outros.o ·Perú,Argent1na •

VenczT.lela., Ind1<l. Argé11ü pr01b1.am a captação da poupança noc10nal

por bancos estrange1ros. Poste:normente. a FranÇa.NeX1CO e Portugõll

ingressaram na lista.

.4 - Lamentavelmente, a pressão nesta ConstJ.tu~nte

dos vultosos J.nteresses em jogo, não só afüstou a pOSSJ.b1l1d1:lde da

nac1ona11zação, como, ate mesmo. 1ntroduZ1U no art. 328 do Projeto,

inciso lI, alínea ,Ç.. a expressa part1c1paçào do cap1tal estrange~

ro. tendo em v1sta "critér10s de recJ.procidade": o que -s~nJ.fJ.ca um
retrocesso relatJ.vamcnte a todas as Conc;tl.tuJ.ções anter10res

Essa vexa.tór1a cap1tulação- na defesa da economia

naC10nal. pelo menos. não deve':1/J ser confessnda. Que se :ô1lc., os
constJ,tu1ntes mas,de nlodo algum. devem confessar sua J.gnoranc1a ou

1mpotêncJ.a. As nações 1mper1ã11stas podem se dar o d1.rcJ.to de cst~

belecer a recl.proc~dadc. Isto perm1tJ.rá coletar depÓS.l.tos da p0.H

pança nat1va com a vantagem ele 1ngressar num país pobre

Brasil e abr1r posSibl.11dades de exercer um poder polít1co .1rres111.

tivel, enquanto que um banco bras1le1ro ..por Elxemplo, nos Estados

Uludos, na Inglaterra, no Jnpão, na Alemanha.não recolhe, em depós:~

tos .. senão os valores que são destJ.nados ao pagamento düs mercüd.Q.

r1as vendidas pelos exportadores do DrasJ.l tlada ~üJ.'S. A poupança
nacl.onal dos paisQs rl.COS não Se arr1scarUl adeixar, p';r e}"cmplo, os

bancos da \~all Strcet, para os duvJ.dosos b/,lncos do TcrceJro ~lundo.

em países 1nsolventes como o BraS1l.

2 - Barbosa L1ma SObr1l)ho. elJl seu estudo "A na
cicna11dade da Pessoa ,Juríd1ca" (Belo uceaecrwe, Ú163) reg1stra o

debate travado na Cdmara dos Deputados. em 1894.para aprovação do prok

to do Senador VJIgího Damás1o. pela nacJ.ona11zação das cmpxeeee de

seguros, para eaamanar absurda evasã-;;-da dav í sas em troca de nada.

O ProJeto recetua o epoac de Augusto xcncenearo, Alberto To:-re5,
BenedJ..to r.ec ce , Lauro Nuller, Serzedeli!.o correJ.a c Augusto Severo,

parlamcnto.res que. hOJe, são ncmee de ruas e de 1nst1tu1ÇÕCS.

enquanto que os ent:re.gul.stas da época f:l.Carõ1m sepult.ados no 11.~O

~da II1Stór1B.

Art.329 - A autor1zação a que se refere o~ do

artigo anter10r será 1negoc1ável e J.ntransCeríve1, perm1t1ela

transrnJ..ssão do controle da pessoa JurídJ.ca tJ.tular, ceneeaaee

sem' ônus. na forma da 1ei do Sistema F.lnance1ro Nec rcne L, a pessoa

Juríd1ca .. cujos d1retores tenhnm capac1dadc técnica e reputação

J.1ibada. c que comprove capacidade econõm1ca compatível
preend1mento.

3 - O proJeto de nac10nalJ.zação dos be.ncos de de

PÓS1toS .foi apresentado na Constitu1Ção de 1934, pelos parlamenta

res empresárJ.os pau115tas Roberto SJ.monsen, Abelardo Vergue1ro

Cezar. José Carlos 1'lacedo ISoares, Cürdoso de Melo Neto. C1nc1na

to Braga(banqueJ.ro). 1'lár10 Gomes, Alcãntara ~Iachado e Ale:l\.andre SJ.

cJ..IJ.ano Jr., entre out:ros, nomes que perduram na memór1a nac10nal.

Em 1946. o debate de nac101'1a11zaçào dos bancos en
volveu Barbosa LJ.ma SobrJ.nho, Adroaldo Costa. Agamenon 1'lagalhães.

Hermes L1ma, Baeta Neves. Café F11ho. CaJ.res de Br1to e outros

Em 1973, o banqueJ.ro Teóf110 de Azeredo Santos,

então IJresJ.dcnte do S1nel1cato dos Bancos do Estaelo ela Guandbara e

pJeS1d~nte do lnst1tuto dos Advogaelos Bras1le1ros, realJ.zou memo

rável conferênc1a no lnst.J.tuto de PesquJ.sas I:conôm1cas da ASSOC1

ação CQmerc1al (IPEAC), em que denunC1a!,.ta as 1rregularJ.dades e a

busos comet1dos pelos bancos forâncos contra a econom1B Il~c1"nal,

confcr'ênc1a transcr1t6 no semanário~. Ode 0804.7'1, onde
condenava o poder politJ.co que resultava do fato de d1rlgJ.r a <lpI1

cação dos depósit.os recolh1dos no BraS11. segundo l.ntE.rLSSC:S
estrange1ros.

5 - InfEllJ.zrncnte, esta v1sio não tl.veram a pequena

ma10r:l.Cl de const1tUJ.ntes da Com1ssâo pres),dJ..da ilelo deputüdo

FrancJ.sco Dornelles e nem o d1retor da 1\rco Xntcrn!'cional do Do.nco

do Drasil. senhor Adroaldo MOUra da SJ.1va que depõs nüquelc foro de
debates.

Segundo o resumo pub11cado em"O Est<ldo de são

~, de 04 de Junho pretérito, "as relações financeJ.r."s entre os

países baseJ.Bm-se na reciproc1dade. Por .l.sso. se o BrasJ.l pr01b1r

a partic1pação elos bancos estrangel.ros e::l SCU mercado, os bancos

brasileJ.ros estarão sUJe1tos a tratamento scmelhant.e em suas opcr-ª

ções externas. O que 1SS0 represcntar:L.a em preJuízos sô para o Ban

co do Brasl1. pode ser Julgado pelo fato de que o Banco do Bras11

anrre t.ores ,

_. JU6TJFICAc1\o

1 - A presente emenda vaaa apenas de1xar aberto
o l.aminho ccnse.auucaoaca para a poss1.bJ.lJ.dade de futura t.xens

fOl:"i:laçâo- em Le a dos prcjeucs dest1~~~~0~7!J.'reeenomaa nacacnea s es at.1-

f.. v1dades batlcár1aS de coletas de depós1tos-, as de seguros, prcv1den-.

C2l! e cap1talJ.zação. prcvaeêneaas acolh1das no anteprojeto da Co

nu .50 Afonso Ar1nos. e apresentadas na scbeeeusaãe "C" do S1stema

F11' mcea.rc pelo. deputado Darcy Deitos(PMDD-PR). e aprovado pelo

relator Fernando Gaspar1an (P}!DB-SP): porém, rCJe1tadas na Com1S

são do saet.ema Tr1butdrJ.o pres1t1J.da pelo eleputado FranC1sco Do:!="
neaace,

•~... _'<.W'.. loJ.\I1eo~I...to --..,

segu1nte •

- ! .....••................

Acrescente_se a palavra "real" após o termo irreduti

bilidade e modifique-se a incidência do imposto de renda sobre o ven
cimento básico e adicionais. dance-se a seguinte rédação -

Art. l~O - •••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••.••

Dnonda !i..lbstitut1va

llispositJ.vos cmrmd;Jdos: Art. 328 e Art. 329 do ProJeto (]e ConstJ.tu-.

J.ção ( Art. 20 do RegJ.mento Int.~rnD da As
Semblé.l.a NaC10nal Const.l.tu1nte.

A salutar manutenção do princIpio da irredutibilidade
de venc1ment~s da magistratura tem reflexos, inclusive. na própria
independência do Poder Judiciário.

Todavia, na verdade, o princípio constitucional somea

te se tornará concreto existindo uma perfeita adequação de tais ven:

cimentos com a situação inflacionária que eventualmente o país possa

atravessar, circunstância que irá reduzir o valor real do percebido
'pelo: magistrado. Q.

c) A irredutibilidade real de vencimentos. su
jeitos, entretanto, aos impostos gerais. extraordinários e o de ren
da sobre o vencimento básico e adicionais;

Emenda subst1tutiva destinada a assegUtar cornpeté.n

_cJ.a do pres1dELIl.t~ d~ ReplíblJ.!=a, sem ônus paQ o EriirJ.o,
para reservar a empresas f1nance1ras pr.l.vac:1as, sob con
tr01e n<:lc10na1, ou a empresas públicas, o recebJ.me"nto de

depósJ. tos ou outra forma de captação de recUrsos no mer~

cada, bem como o e:l\.ercícJ.o de at1vJ.dades .nos ramos de

seguros. prev1dêncJ.a e capJ.ta11:o:açiio. quando o 1nteresse

pÚblJ.co assJ.m o eXJ.g1r. declaraclo em le1 e~pQcl.al.

Art.328 - A/lei do Sistema F1mmceJ.ro d.l.sporá
sobre autorJ.zação para o funciOnamento das J.nst1tu1ções f1nanceJ.-

ras, bem como dos estabelec1mentos de seguro, ·prev1dêncJ.a c caplta
l1zação. cbservddos os SCgU10tCS pressupostos

I - Compet1rá ao Pres1dente Sa Repúbhca. medl.an
t.e qecreto. uma vez reconhec1do. em leJ. f'!lPLCJ.ã] •• o 1nteressc do
Pais. resarvar /JS empresas pr1vadas sob controle nacJOnal.

empresas pÚblJ.cas, o exercícJ.o de qualqutJ:r4.l;"t1vJ.dades ÍJ.nance:aas
InencJ.onm1as ne,t;te Artiqo.~ cr<Ír10.

11 - As autor1.zações, renováveJ.s ou não, para fun-

C10namcnto das Elmpresas do S1stema Fl.nanceJ.ro em qualquer caso,

serão em caráter temporárJ.o

XXI - Em caso de substitu1ção de Pempresas pd.va

das por emp'resas públicas, são assegurado13 todos os d:l.'re1.tos- dos

empregados e d1r1gentes executl.VOS e sua permanênc1a. Os J.móvc1s,

Subst.l.tua-se a redação dos Art1gos 328 e 329 pela

Ademais, a tributação do imposto de renda sobre o ven
cimento bãsãco , nos moldes da magistratura de alguns países europeus

r
inclusive a Inglaterra, é justificada pelo fato de naõ se constituir
renda as verbas eventualmente pagas aos magistradas de alguns Esta-/
dos. -

Também, ecreacente-se , não se constituirá privilégio

algum à magistraturil a não tributação do imposto de renda sobre par

te do Que percebe, eis que. conforme legislação tr!butária em vigor,

também não incide imposto de renda sobre bonificações em ações, quo

tas ou quinhões de capital, correção manetaria e juros ou dividendos

de caderneta de poupança, correção monetária de investimentos, quand

idêntica à das OTNS; desagias de letras do tésouro nacional, diárias

e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos; diferença entre lu

cros efetivo e o tributável da agricultura e pecuária, diferença en.,

~ tre o lucro apurado e o tributável na alienação de bens imóveis; di

ferença entre o lucro apurado e o tributável na alienação de partic!

pações societárias, indenizações de mUitar; lucro na alienação de

bens móveis, desde que eventual; lucro nas operações em bolsa de me!,

cadorias, lucro na venda de ações negociadas em bolsa de valores; ;::

parte dos rendimentos de ausente no exterioT a ser...Iço do Brasil; ;::
parte variável dos subsídios de senador. deputado federal, estadual

vereador, rendimentos de fundos em condomínio e sociedades de inves

timentos

Logo, sem dúvida alguma, se a própria legislação ardi

nária isenta de tributação rendimentos de determinados setores da so

ciedade, nada mais justo do que manter a não tributação das verbas ;::

deferidas à magistratura que não se constituenfrenda, mantendo incól

me 11m dos sustentáculos do princípio da independência do juiz. na f~

tura ConstituIção.

C'onsti

fTY~~;'~

f'Ç;~'~AJ

rr;;:~';'~

&I'~ãmJ

r-ry=~;'~

erw;;/ãLJ

JUSTIFtCAT.].VA

A Carta objeto dA presente Assembléla \'acionlll

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Artigo 193 da Projeto

EMENOA AD1TIVA/MODIF'ICATIVA
Dispositivo emendado inciso V do Artigo lB8 do Projeto

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado. Art. la~ do projeto

tJ PLEHA.RID

(li PLENARIQ

suprima-se do texto do d1Spositi~o supra mencionado a

palavra "leigos", ficando o mesmo com a seguintB r::dação

tuintc. pelos debates até ~gorll, travacJllS. filO":lof'iclll'1entc df"11

nci.a traços de um Fstado. tanto na ortlc~l 1nternllcionlll I'Jllllntc> na

ordem interna. que tem COI'\O fundamento o respeito aos chreitos

humanos. Exemplo da arirmativa são os Art1q'es 1!l A 11 do Projeto

de Constitulçno.

A supressão proposta na present;c El'lenda ,isa 01 irllin;lr

contradiçno entre a proposta do Estado Brasile1rO. eoreo ;I("inll

desprita. com (I exi110 de brasileiros e sua protoçiio co"'o rroJ'll!.

gnàdo pelo Art. 12. XII. !!..

ncrescente-ae a palavra Illilitantes após ecvcçaccs no

texto do caput do artigo 18~ do Projeto, que passa a ter a seguinte
redeçãc- ".

Art. lB~ - Um quinto dos lugares dos Tribunais Estad~

ais e do Distrito Federal será composto. alternadamete, de membros "'

do Ministério Público e de advogados militantes. de notórIo saber J!!
rldicQ e -reputaçilo ilibada, com mais de dez anos de carreira 01,1 de

experiência profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos ;::
de representação das respectivas classes.

I:: Imperativo que o advogado, para ser juiz,
deve possuir experiência profissional e estar familiarizado com os

diversos atos do processo. circunstância que Só se adquire com a efe
tiva militância' -

Acrescente-se ao dispositivo a frase "Após os setenta

anos de idade o juiz será submetido a exame, anual~ente, por junta ;::

médica espe.cializada, para aferir;ão de sua capacidade para o traba-;::

lho". aI terando-se-o para a seguinte redação'

_ é compulsória a aposentadoria, com venci

Mentos integrais. por invalidez. e facultativa aos trinta anos de se!,
viço. depois de dez anos de exercício efetivo na judicatura. Após os

setenta anos de idade o juiz será submetido a exame, anualmente. por

junto médIca especializada, para aferição de sua capacidade de trab!,

lho.

Art. 1~~ - A Justiça dos Estados instalará juizados

especiais, pro\\dos por juizes togados, para o Julgamento e a exec!:!.

ção de causas cíveis e criminais.

frequentes são os casos em que a- aposentadoria compu:!

s6r1a a-o-s setenta ãnos de idade atfnge (I magisffado na plenitude de
sua c<'lpacida13e fisica paTa o trabalho E e ...idente, na hipótese. a

prejuí2:o para o erário público, poIs, com a aposentadoria desse ma

gistrado, terá o Estado que pagar desnecessariamente o mesmo salárIo
para outro, além daquele que segue pagando ao aposentado. Por outro

lado, este interesse púbUco há de prevalecer !Sobre o interesse par

ticular da abertura de vaga para outro Juiz, com a aposentadoria de

que se tnta.

Art 188 - •.• " ......
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EMENDA lP13869-8
l: Constituinte MAX ROSENMAN~Te~
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EMENDA lP13868-0
tJ Constituinte MAX ROSENMAN:T.~
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~ precisQ "qUE!:.a constituição contemple esses órgãos.

de 9ran~e 'relevânc.ia. que executam missões de policiamento de recg

nheciaa 1mport:ãneia~ Note-se que as f""rrcvias ... J:loortos -c rod.ovias f!:,
derai.s e.stão reconnec:idas ~omo sendo da compe'tência da União -organi_
~ esses setores.

Acrescente-se, ao item XIV do art::. S4 do pro)eto.. a
seguinte expressão fina~ ... ~. e as Políc.f.as Fel:'raviária, Portuária

e Rodoviária Federal".

JUSTIFICATIVA

Há necesaãdeda da preservação da Polícia Rodoviária

"Federal devido aos relevantes serviços que ela presta à população.

Diariamente, sob as mais adversas condições, os seus integrantes
prestam socorro, evitam assaltos, fiscalj;::am v.iaturas e atendem a

situações de emergência várias. Também é de sua atribuição reeee
ceptar crirllinosos em fuga, impedir o desc<Uninho e o tráfico de dro

gas. Somente uma policia especializada poderá exercer essa mlssão

tão eSPQclfica e necessária. A 1>olIcia Rodoviária Federal tem de

monstrado, ao longo de sua existencia, que, se a colocarem em urna

estrutura adequada e lhe derem condições I1\Inirllas de atuação, pode_

rÁ fazer diminuir aos mais baixos n:í.veis o indice de acidentes, de

violência e de criminaiidade nas rodovias federais.

xxv- organizar e manter, subordinada ao Ministério
da Justtça, a Políc,l,a ROdoviária Federal com a finalidade de man

ter a ordem, fiscalizar o trânsito e executar tOdos·os serviços

de polícia nas rodovias federais.

Al:t. 54 ••••••••

Acrescente-se item xxv ao art. S4 do proJeto:

Art. -- promulgada esta Constituição, o Congresso Na

cional constituirá Comissões que, no prazo máxifllo ee dois anos, e

laborarão a legislação supletiva para que as normas constitucJ.onais
possam ter e.ficác.da.

JUSTIF:rCA'I'IVA

Alguns preceitos constitucionais são auto-aplJ.cãveis
enquanto a grande maãoxaa não o é. Assim, é necessário que a legJ.s

aecãc ordinária venha cottlplernentar a norma maior, sob pena de a

meeaa não ter eficácia.

por isso mesmo; entendo ser da matar importância que

c Congresso Nacional, ap5s elaborar a Lei Maior. se preocupe cem a

legislaCiào supletiva aproveitando as experiências das Subcomissões

e das Comissões Temáticas.

tJ PLENlIRIO

'EMENDA lP13875-2
(l CONSTITUINTE ROBERTO JEFFE~"sON

EMENDA lP13876-1 ~"'-------'I rrr~·B"··----'l:J GQN5TITUTNTE' nonERTO JErEERSON . C-..EJ..~ _I

caber),a à AssembléJ.a 1\aca.ona1 Const3.tu),nte ares

ponsab1lidade h1stórJ..ca de dec1cliJ:: qual o caminho do Bras1l:mantr::

lo sub:net1do às algemas dos.banqueJ.ros internacionals ou o cam1.
nho da libcrtaçild,num novo Sete de Setembro, real e defJ.n3.tlovo. -

E:sta.mos numa encruzilhada scnelbant.e 1.1 -da luta pe

lo l'lOnopál.1 ..a estatal do petróleo e cada deput.ado const.1 t1l1nte .1.rá

t~nar sua posiçlo perante a H1.Stór,l,a.

'reme - se ~ J.ame~to.velmen~ que o c:ontrole nac1.O

nal acionário dos bancos de depOsitos não passar<i nesta Asscmblé1.;
Nac:Lonal Constituinte.

110 menos, por.énl. que nlio se con!cssc essa Ú:.r.QU.2

za c transf,l,rü-se para. adiante. sem f.:,:,har con::>t.~bJcJ.onalment:e -a

porta a = ultador exame "."'a'én~) advaro.,
ao interesse na.c,l,onal.

-.....]
• Dl" S:lia~ 2~1~ljU1ho de 1981

X e .... ternos somaralll US$ 2.404.BOO.e;:~ ano passado. QU<lndo, por azares,é

descoberta uma tra~aça, como ocorreu com u:na empresa exportadora ç:<;i
cha, o banco se apressa em cenceãec o "cród1.to" e. aparentcml:!ntc..

perder tudo. 1lg0l::b, sUrg1ram as t:rapalhadas do CJ.t3.bank. em [.~o

paulo. 11

O relat6r3.o do Departamento de 1\sSU~lOs zconêmaco.,

c 50.. 1.':'1S das Nações Un.1.das, eihtlldo em 197~, "Las ccrpoeec.rc..»..

I t.U.1.n::.c),onalcs em eL Desarrollo "1umbal", relata alguns dos C} p .....:l.
e••ec ... usados por €:!.5CS bancos em i1atr.1mento das eccncrmes dos ;)&1

aee do 'r:el:ce)."to l1undo • .1\. ação popu.lar 1ntentada por Ale}!andre

Barbosa L1ma. Sobra.nho , pelo Pres:J.dente da OAB e pelo l?res1dente do

lns1::l..tuto dos lIdvogados Bras.1.leJ.ros e d,l,str1buída à 7! Vara Pedo

~al em BrasílJ.a (classe v. ne 091 - AD/B5} para anular a div1d~

externa, descreve várJ.os t1pOS de operações. O vulto desses negõ

c),os leva de rold~o as "f1scal.1.zações". Esse é u."II poder mU1.to maa

... or que o dos 'l3.,c.e-rel,S das c.olônl.as brl..tãnJ.t:as. Por ai se vê o vÃ
)..ar das abjeções dos senhores Adroaldo e Cala1JJ..

7 - cm~CLUSr.a

- :t: falso aí1rmaI:: 'aue o Bras),l SOfrer.1.â, pr~

JUl.zos ccn a nacJ.onal.l.z"l.çao dos bancos de depós1tos.

I.I. - Ê falso cencãua.r tl,ue o BrasJ.l sczrerc.a , se
guramente. retal1.açães. -

111 - t: certo que o Bra51.l real,l,zar:La uma asp),ra
çêc cosntJ.tucJ.onal de ma3.S de meao século. -

IV - e certo que o BrasJ.l elimJ.narJ.a um. poder po

litico ext-erne superacx ao dos acverneeeces dos meaoces estados b;

Sl.leJ.ros. poder que SUb)Ufgê1 nossa eeencnu.a , d3.tã a polit.1.ca f3..l'la~

c ea.ze , 1.rrpcde a euda.t.oca.a da DivJ.da Externa -e coxzcmpe ou aterror;

za todos os altas escalões. poder que não se .:;ubneteu ao congel~

mento do Plano Cruzado, cobra os Juros -que quer e conserva noss~
povo, co-no um dos maJ."s pobres e :t::am1ntos do plEn.eta. hab~tlindo una

das maas ricas rcg1.ões da terra e que, no ano passâêo. obteve as

ma i ores colhc1.ta.s de corca1S. por~. ef:tá p.!I:ssando r:or Um cbs anos l:<,i1.S

t.crrívc1.s de sua c},,1.stênc,l,a, prCC1S<l.IlUmtc por essa Di:vid<:l E.... terna

e pelos Juros usurárJ.os e suas represál),as.

r;r----------.u.r.'''''.Tl'J<:ASlo- -,

Acrescente_se ao item I do art:. 12 a seguinte al!_

a) - o que o Drasil coleta no extcr1.or s50 pelo visto ..n,l,

nharias - pois o que o Senhor Adroaldo uever-ae rev:lar não é o
volume dos depósi t051 mas os custos destes depÓs3.tos em agenc1Cls",

passoal, V:l.õ1gans, contrllbllndos, o ranbo da CODEC e out.ras opera

ções rU1.noSõ1S que o 51lênc::l.o dos gab.1.netes e a cortJ.nlJ do s,).gJ.lo es

condem do púbb.co e sã.o fac3.h.tados -por agíincu.as fantasmas COlilD essas I

õo Panamá e dos parll.ísos fJ.sc<l1s, onde toda li sor';e ,de f<.llcatruas

podem ser cOlllel1.das e t1.'rar o que sobroilr1.il: dJ.sso. O Dras3.1 neces

sita é de trausparÓnc1.<.l no gestão dos d1ru-.JttSI1l:iI.u::rs O;drtmWltC:3t:>U!l!!.

ge3..t'os nos bancos bras:l..lél,rOS, no exterJ.Ol: sé fazem opel:.u;ões como
vdntagens para negócJ.os clandestl.nos no terr,l,tór10 nacJ.onal e como

instrumento da chamada "economia subnersa" nas contas numeradas.

NenhUM b:t~si~clro deixariil d& depos1tar suas ecollom~a~ no Bradasco.

ou na CllJ.xa t:conôtl1.ca,para entregá-las a. um banco pet'd1do- na

p~linésil)., com agênc3.a no Brasil, do mesmo modo como ncnh~m noval.0L.

quina de1xl1rá de depos3.t~r num banco mundialmente fl1moso da \~all

Strcet para conf.l.ar suas economias a bancos de Um país COm as ape.,!;;

turas do Brasil. Só eXJ.stJ.ndo outras- "coJl\pensações" para o risco ri
que as -operações aparecClIll. Isto é claro, como a luz do sol.

b) - O temor a retal3.ações é fruto de J,gnorânc:l.a

do vulto de .l.r'lterasscs que ligam m1.1hares de ampresas de qual~uer

país -do ll1un~o ao 1JraS.l.l 'de hoje, onde seus recursos nat.J.r~J.s em m1.

n6rios.. inclusive cstratégJ.cos. suo Produção de manufat.J.rildos e su:

-c'lasse dl.r.isente - 3.ngênua ou corrupta COlQO a da Ch:l.na, nos tenlpos

em que as nações européuss rsalJ.zayat:l. os famoso:;; "negõc.1.o~ ea ChJ.na:

são atrações fasCJnantt!s que não adm3.tem picu1f~hD:s de fecllar o
Banco .do Brasil por onde potlem trans:tf::ar, e t.ransJ.t.am, ta"J,t~s 0ilerã

ções vantajosi)s,: banco que_ é sabido de ~odos. não :soíre flscali.zi!,

ção.

6 -RESPQST,\S ÀS OBJEÇõES pl: 1\Un01\LnO

xee Li.aa 58% de seus lucras nas operações externas. O Banco do DrasJ.l

tem, em suas 33 eaêoeaae estrangc1.ras, US$ 3.5 b1.1hôcs que, somados

aos cerca de US$ 2,2 bl.lhões captados por outras formas,rep:rcsentarn

US$ 5,7 bJ.lhões em eepéeaece na zxt.er-aor , Esse t.otal é mau,., que o

volume dos dcpóSJ.tos captados dentro do 8r"5.11 que anda eM torno de

USS 4 bJ.lhões. E ma1.s: é maJ.or tal'1bén que Cf total dos depós"tos cal!

tados no mercado brosl.lcJ.ro por todos 05 bancos e s t r-enqc a r-os que

aqua, operam - J.nclu1.ndo-Se aqueles em que o capJ.tal esuranqea.rc tem

part1.cJ.paçâo parcJ.ill - que chegar1.ü aos US$ A,I1 lalhões".

hdroaldo eeruscewca que l'l.1.nda há ~s depósl.toS ca1ll.

tados pelo DANESPlI e por alguns grandes bancos pr-xvadcs c que o

Banco do Bras,l,! tem partJ.cJ.paçâo aCJ.onárul em bancos )apOncsCls.

europeus. árabes e latin~~ paroc.1paçâo que também e~t,ª

rJ.a ameat;;:Ida de retal1aça~ )/

Como se vê, o Senhor Adroaldo raC10C1na como un burocrata
cego c com,o se va'vcae e foX"a ~o BX"as11..

Em ec swrno pe re ele. os bancos estrangc1.ros devem permans

cer colet<lndo as minguadas poupanças õcs bresa.ãear-os e comandendc e

aplJ.cação política desses recursos,porque a d).fere~ça entre o que rc-

• tJ.ram aqui: e o que o Banco do Brasl.l 'recolhe lá fora é de uss 5,7

bilhões dI:! dólares menos USS 4,8 b1.lhões, ou seJa. 900 m1.lhôes de
dólarcs a favor da Banco do Brasl.!..

O Senhor ....eeceaec e Andréa Calab1.k não se deram conta de

os lucros do bras11 não se enc:ontram no que astá vas Iveâ nesses dados

ceneéceas , mas no COrte dos inensos abusos bancárJ.os que se comete

ram e se Cometem transferindo o comando da polít1.ca fJ.m:mcei.ra e qUE:

repreaentee b11hões e bJ.lhÕes de dólares -d~ preJul..zo e o cáos que aí
está.

'1I'./M."'uSi.- ----,

r- _ur.''''ull1C.o.s1<>

.Acrescente_se ao TItulo X- Disposições TransitC;rias
o seguinte artigol-D'}o..c/C LO"l..~:

FY;;"'~

flW~'WJ

Acrescente-se o seguinte artigo ao Cap!..tulo IV do

"tItulo VI- DA DEfESA- DO ESTADO g DAS INSTITUrcOES DEMOCRÁTICAS] :1\..u.
"""fA.t

Os TribUnais de Contas exercem funções da. Ulaior re_

leván<:1a. o modéla constitucional.. que ora se substitu.i ... dificult.ou
ao m.áximo a criação dessas Cortes do Contas, o que é inconceblvel.

Creio qUe as grandes metrópoies develI1 ter a sua fis

calização orçamentária e flnanc:ei.r~ exercida pelos Tribunais lo
cais pois. a proximidade dos fatos faz ll1aior essa missão.

JUSTIPlCA'UVA

Art. - Som.ente pode:r:ão instituir Tribunal de Con

tas os municlpios com popUlação superior a um milhão de habItan

tes.

Art. - As polícias ferrovii.-ria. portuária c l::odo

viária federal, J.nstituidas por lei -como órqáos permanent.es, são
destinadas a.:

3:- -executar os -serviços de policiamento ostensivo nas

ferrovias .. portos e rodovias federais:

U- fiscalizar as infrações previstas na legislação

-e re.gulaw.ento de. transpõrte.s ferroviá.rio, portuário e rodoviário no

que concerne ã segurança pública.
~ ilUSTI1"ICATlVA

Estes organismos policiais. que executam o policia

mento nas ferrovias. pOJ:"tos e rodovias .federais. com relQ.vantes se.!:
viços prestados ã população brasileira, devem t.er sua atuação regu:
lamentada na carta MagDa do paIs.

oueros óJ"gâos policiats se fazem presentes no capItu_
_ Io..da Segurança .Pübllca, com descrição de suas atribuições. Assim..

para que não se Cometa uma grande injustiça. devemos aprovar essa
emenda.

Acrescente..se o seguinte art.igo ao cap. Iv do 'titulo

IV - DA ORGANIZAcAo DO ESTADO

EMENDA lP13877·9 ..... -,
ê1 CONSTITUINTE ROBJSnTO JEFFERSON J rr;;nol=:J

J fui;"VPJ

t' PLE:NlIRIO

EMENDA lP13878-7 .". -,
_tJ CONSTITUINTE-ROD,ERTO JEFFERSON

... U .........C....ol.'...ClI"'..le --,

Acrescente_se ao art. 98 os seguinte parãgrafos;
Art:.. 98. • .

5 .(9 .Por >:\ireito 'Próprio.. são Senaaores vitali~ios
os antigos Pres.i.dcntes da República, salvo renúnC:ia~

§ 59 O Presidente da Repüblica poderã nomear Sen~:
dores vitallcios cinco cidadãos que tenham ilustt'aáo a pátria por

alt.lssimos méritos no campo social, cient:lfico., a):-ti,stico e 1ite..
riria.

Art. 12 _
3:----- _

" a lei não +,esringlrá o (:U.re!to oi ~egurança pes
tooal e ã autodefesa.

aUSTIFlCATIVA

Esta nOrma .. recolhida do art. 589 da Con.stituiçáo I
t~liana, deve ser introduzida em nosso ordenamento jurídico-consti
tu.cional. Os ant:.lgos Presidentes, por ..su!'- experiência nb trato das
coisas públicas, sCll'lpre poderão I?restar grandes serv.iços ã PÁtria
se tiveretll a.ssento na cãrnara Alta.

Por outto lado. a nomeação dos Senadores Vital!cios,

por altIssitnos mêrllos, é matéria. que aperfeçoarla as nossas insti
tuições democráticas.

JUSTIFICJl.TIVA
O .art.. 39 da Declaração Universal dos DiTeitos do

1fotlcm diz que '''rodo homem tem direito ã vida, ã liberdade e à se
gurança pessoal). Esta emenda procura trad.uzir.. no f:.exto da futu_

ra constituição Federal, essa norma 1.1nivelUial.. Tendo passado a ser

comum os atos de atentados. sequestros e -assaltos letais 1) direi
to ã segurança pessoal assume carãter prJ.ori.tário e f.i&iolégico.

~ PLENARIO

~A lP13874-4 "_ECONSTITUINTE ROBERTO .JEF.FERS-O-N--------~J er;;;....:=J
1'I....IUO"I ..~11eIUlc.....1o -,

I cr:ilt';;"v!VJ

1:'ais rec:ursos de deplJs3.ti'nt.es llras1Iciro!> são cnn<:l
l::l.~J3dos ~e9unüo os 3.n\.cr<::sscs '<30 C1t.1hon\', c não lõot.gunüo ~ l.nt.~n:c~
se na.cional, e os lucros \'50 para D cxter;J.or. de graça.lsto contr1.bu1.

pare eXl1l1.car porque faltotlm ~~par., escolas. hosfl:it.:us. pr-og:r~

nas ~ss1st:.enc.ia.is c at.é para as Forças A~ml1das. A sang::,ia através
dos bancos. é a maa.s injusta de todas.

cl) - tsses. entretanto, não são os lucros 1:".I.1.ores

que o Drasil auíeririÍ. S~ 09 bancos estrange.1.ros recolhert:.t1 da min

guada econotlJ.a de brasileiros.. em l"9BG -como int'orlõll: o senha;

;;'droaldo CZ$ '1.&~O.4DO.ODD e para cmpréstir:ros exC.erno!; Cz$••••

j.. 35.925,600..\l':bu seja. CZ$ 107.546.000,000_ esses 107 b11hôes, s,g

gundo o 1\1.manaquc lIbrJ.I/S7, c:orrespondem às rcce),tns de 1966. SOIP"1!;

das, ele -três ,grandes EStÔldos (R),o de ,Janeiro, nio Grande do Sul ~

paraná), ou de SdO Paulo, Espírito Santo, Go~ás, NlJranhão e SergJ.pa~

Cabe, .po1S, aos btlncos estran5leiros, coli!t:.orcs dessa rect:11t.a. deci
dir sobQranamcntc sobre a opl3.cação de recursos de vulto 1.dêntJ.co~~

vale dizer. desfrlJta-r de um poder polit1.C:o muito ml1::1.or do .que os

dos govarnadoras .desses HstlJdos. MUJ.to rna1.cr porque os gOl/ernadores

estão )Ung1.dos às despesas orçamcntân.as 1mpcri05i1S (pagnmento -do

f.unc~onal1.smo. hospJ.ta1s. políc1a etc ••• ) e os d'anque1ros têm tE
tal hberdac1e.

c) - 'Se o Dras1.1 tl..VQr estac11stas o(]ot.iído~ de cornp~

~ênc.1a para UJlI conli:mdo polit.1C'D .â al.tur<!:l d" sua u,po.·t:á;:c.Hl ~ntc.rr.~
.(:1.ona1 -c .proib1r a coleta -de depós1tO$ est.ran!Jeiros-dnndo CUmrr1t:1~

to a uma O1:;'?1.r'ação nac3.0na~~tava da Con5t1.tu1Çào de 1934.

portanto. com ma.is de meio século -as con:oequtncias .ser.ã.o out.::'as.P~

rll. f1carmos na c:ont:abilidadtl do Senhor Adroaldo,grande parte desse:

depósitos cole"t:lJdas na POUp,,:nça brasil-eira pelo Ci~iln:nl" e Co'iIDtltros

'e ma1.S USs 2.404.800 de -dinhcJ.ro 1ir..o.sJ..leiro que transl.tac por esses

bancos :pura ctlprêst11l1os externos, passiJrão para o Banco do Bras11

. ,S/A. de modo ~ue não há preJuízos. mas gründes lucros.

c) - Cada wn que se disponha a ler ~s balanços das

, Illultinacionais e os estatutos de sua cd,§~tituiÇão sabe quais são as

regras \lsuais de sua instalação no Tercelro l'lu"\do. O capital é pró

xlmo·do zero. como ocorr(!u n-as empresas inst.aladas nara ptlsquisar ~

trõleo, através dos contrat.os ':e risco, e ocorre nil.~ mineradoras ~
geral. Etn seguida.,. a mat1:i~ 110 exterior --empresta" o c<1pital e esse

capital contém juros. royalties e o diabo••ASS1m. -os lucros deixall\

ue ser luc'ros, mas "amorti~ações" da .divida. As morca.dorias -co~,

por e;:e~pl0, nlinérios, são exportadas, com preçqs aviltados a uma

··compradora" fantüsma $cdiada num ~ralso fisc:al no Caribe.I:m alto

mar. a "col1lpradora*' revende <10 destinatário por novos preços. .com

isto, .sonegam os impostos no 'Brasil e no país destinatário.. Essa in

termediação processa-se pelos bancos estrangeJ.ros que operam no Te;

ceiro Mundo. Os depõsi tos <.segundo AClroaldo) para esses 'bltlprêstll:lo;
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CONSTITUINTE BORGES OA SILVEIRA

'U'Of",,!!..açli~

Inclua-se no Capitulo 1 do Titulo VIII DA ORDEM ECONOM.!
tA E FINANCEIRA o seguinte artigo.

Art. ( ••• ) srlo devidas compensaçOes financeiras h unidA
des da Federaç~o e aos Municípios onde se exploram recursos naty

rais para a produçlIo de energia elétrica, na forma a- ser estabeleci 
da em lei.

A primeira llIOd.iflc.ação que cbj ecrvarsos com a apresentação da presente emenda e a
garantia do t:rabal~ e, sobretudo, a garantia do mesmo, desde que prevista em
lei, acorde ou- convenção col e-t eva de trabalho COI'l Isto, visamos abrandar a esta
br lrdede quase que absoluta prevista no Projeto. deixando ao legrslador e às par
tes dr re tament e Interessadas (empregados e empreqador-es, a deliberação sobre ã
materla Entendeecs , neste passo. e é forçoso enfatizar, ser a negOCiação ccle t r
ve das normas que devem regutar as relações de emprego, Inclusive a tio decantadã
estabilidade

Paralelamente, mantrvemos o seguro~desemprego, COlll o tnnnec primeirO de dar ao
trabalhador uma estabilidade econômiCa que lhe possa garantir ulra eXistênCIa di.!!
n;;a durante o periodo de tna ervreeee , Entendemos evidente nâo se poder dlspgr, num
texto ccns el tuc lcne l moderno, sobre as condições e 0$ prazos para o pagamento de
tal beneHclo. bem como sobre suas fontes de seu eus terc , razão pela qual remete
mos expressamente -a rr.aténa ã legislação ordInária, elllbora entendamo-lo fundamen
tal para o eqcecrcneaenec do problema -

-5fto inlÍmeros os Municípios, no paIs, que n~o dispol!m s!
quer de um profissional da área da salÍde. Assim, para atender a e,!
sas áreas, é preciso permitir-se a acumulaç~o de dois cargos de m,!
dica. Os mesmo.s argumentos Que servem para Justificar a acumulaç!lo
de professores estarJ' prese'ntes na hip6tese do médico.

Ademais. note-se. a contrataçlIo de- um mesmo profissional,
emduas entidades. onciais ou públicas. nos grandes centros. pode ser

o prefe1tallente vedada através de um controle lIlais eficaz. Assim, "!.
prDvando- cs.ta emenda." estaremos permiti0_do Que o i!lterlor do Pa!s
possa contar com- médicos para o atendimento de sua populaç~o.

Art. 87 .

IV - a de dot cargos médicos.

~~~~:r~s/~~~~~ ~~~a~~:q::d~r:s~~~ec::~~~u~~i~ ~Cl'I5:~~~t5~~~vad~~nd::~~~~~:::~
ous prlnefplos básicos que nortearõlm os trabalhos efetuados até o presente

JUSTlFICATWA

JUSTltICATIVA

Pretende-se, com a presentel:lllenda enfatizar os. prlncfplos fundamentaIs do coope
ra1;lvismo, sistema que proporciona melhores IlICIOS de SObreVivênCia aos pequenos
produtores. COMO -..ern sendo comprovado pejos. fatos. econÕffilcos, através da hlst.§.
d.

EMENOA ADtTlVA

rd~.,t",...i;,:r .k ?;'.f,..L;, WL! •
Inclua-se/onde couber,.....,...o -"'-r /
"Art. • - O SIStema Cooperativo é organizado com base nos princípiOS da gestio

democrática e ausênCIa de fins lucrativos ..

Em segundo lugar, Julgamos por bem retirar do texto do Projeto as normas que, por
sua natureza, não mereceriam ser tratadas num documento solene contendo uma Imu
tabllldade mais ou menos aperfeiçoada sio as normas contidas nos rtens V (reã
juste de salário). VI (írredu'tlbll idade de salário), VII (garantia de u-n salárlõ
fIXO. além da parte vatlráveJl, XVII {proibição de servIços extraordinárioS com

~;:}~ã~ (:~:~~~~ã~ce:s:~~~~n~~n:~l~ae~~~~;:~~;aa~: ~~~~~sm: 10~e~~nden~::r~~~
empregado.,). Todos estes preceitos nem mereceriam ser otl:Jeto de lei ordinárIa,
mas, sim. de livre negOCiação entre as partes concern.das

Finalmente, apresentamos modificações. al$umas de forma e outras de fundo. vr san
do, dentro dos pr-r ne lpros ac rma expanc:lJdos, adequar as normas a um texto constltü
ctcnal moderno. Assim ê que propusemos alterações nos Itens IV (salárlo-rnrnlmor:;
VIII (piso salarial), IX (gratlflcaliio narallna}, XII (salárlo·famOla). XIV (pro
porclonalldade de trabalhadores br-es rler rcs nas empresas)! XV (duração do tràbã
lho) - mantendo aqu r a duração noree l de IiB (quarenta e OitO) hõras semanaiS, cõ
mo na maioria das constitUIÇões dos países crvil raedes , ees admitindo sua reduc~

através de lei ou de negociação coletiva. Q que parece plenamente razoável, do;an
te das experIênCias que temos daqueles países. XVIII (ferias anuais remuneradasT
nio espec rf rcandc , por Inoportuna e temerária, diante da realidade econôllllca e 50
e ea l que atravessamos, a remuneração das Il'esmas em dobro, como constante do ProJe
to. Ademars. nada Impede que determinadas categorias alcancem tal drre l rc atrã
vês da negOCIação coletiva, tão enfe trzeda no Prcje rc , XIX (lrcença remunerada ã
empregada gestante) sem espeCificar prazos. o que tambem deve ser objeto de lei
o~dlnárla, acordo ou convencão cctecrva A matéria. cano tratada no texto do Pro
jece, de forma exces s tve-nenj.e protecionista e absoluta, poderá Vir a ensejer umã
discriminação rete erveeence às empregadas mulheres que se quer proteger. AInda
aqus , a lei e a negOCiação coletiva melhor tratariam da marêrre , quanto a prazos
de I reença , pré e põs parto. XXI (proibição de trabalho e-n atividades insalubres
ou perigosas) - como entendemos haver uma contradlçãQ 00 texto do Projeto onde.
preliminarmente, se proíbe o trabalho em atividades Insalubres ou perIgosas e.

~~~oc~I:~~~~~'p~:p~:~: ~:~ ~~~~~~~o~~:s~~c~~~ah~~: ~~e~~:~~se~I~:; I~~desf~~~
(proibição de trabalho noturno ou msetcbre a menores de la (dezoito) anos e de
qualquer trabalho a menores de lIa (quatorze) anos. salvo aprendl:!:agem) AqUI tam
b~m, não fugindo do espírito do texto do Pr-oje tc , demos uma linguagem maiS teCn!
ee à norma, me lus rve InclUindo <lo proibição de trabalho perigoso a menor de de%oI

~~n~~:p~e~~i~~n~ l~~~~~~~]~ ~~d~~~;:~a~e~o~:r I~~e~~:~~~ç~~b~:m~n~~~~~i~~ mã~~
-de-cbra peeeanenre , temporárIa ou sazonal, ainda que mediante locação) Quanto
a este Inciso, propusel'lOs sua alteralião total, passando a permitir a locação de
mão-de~obra. ~ ~.!!.!~.

Acrescente-se ao art. 87 o seguinte. H&m IV:

E que hoje COIll a mesma sendo consagrada em quase todos 05 paises Industrial izados
•• mediante dlSClpllll'il ~, que não admite em atividades fins das empresas mas'

permite em outras que, mesmo sem o referido caráter. sio necessiÍrlas ao 'desempe
nho do servl~o. come a vlgliãncla. a limpeza e outras atividades auxr l lares • As

, ~mie~. l::~:Ç~~a~:I~:~~~:~o;;~I~~~eO~e~e~:~~i~:~: ~i~ ~~~i:~~: 17~:~:s~ I~~~~~;~e:
execuçec de serviços q!:!e nao se interlIgam Colllas atl vrdades normaIs da ~empresa

~ ~~~..:; :5~; :I~:~:~ s~:o I:~s~~d~~~~I~~ ~l~~r~~ai~~ ~rt~~~~: I~:, r:::;am;~~~f;
propusemos. adeutlnde-c, que a materla fosse. regulada em lei

EMENDA lP13890-6
t'
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XXIV- seguro de Vida e contra acidentes do trabalho."

XI - flxiição das porcentagens de empregados brilSl1elros nos serv'ços
públICOS dados em concessão e oos estllbeleclmentos de determIna
dos ralllOs comerCllIlS e rndustr,als, -

XII ~ Jornada de trabalho de 48 (quarentll e QltO) hora~ semana-Is, po
dendo ser-reduzida através de acordo ou convençio coletiva, -

XIII ~ repouso $em<Jnal remunerado, de preferênc~a a;s domingos, e nos
feriados ciVIS- f: rellgrosos de acordo COll\ oro tradIção local,

XIV ~ licença renunerada à empregada gestante, antes e depOIS do pari
to. sem prejufzo do empregQ e do salirlo, por período não Infe
rlor a 90 (noventa) dias, -

XV - férias anuais r.emuneradas. não Infer,ores a 30 (trinta) dras,

XVI - saúde e segurança do trabalho,

XVII - prestação do trabalho em condições de hIgIene e segurança, e.-s
salvados os casos espe~I~Is estabelecidos em lei, -

XVIII - prt!lb-ição de trabalho noturno. Insalubre ou perIgoso aos meoo
res de 18 (deZOito) anos e de qual4uer trabalho a menores de lli
(quator~e) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma que a
lei dispuser;

XIX - .reconheclmento das convenções colétlvas de trabalho e obrlgato
riedade da negOCiação r:oletlva;. -

XX - locação de mio-de-obra e contrat:lião de trabalhadores avulsos
ou tempor.irlos. na forma e condlçoes permlt;ldas em lei;

XXI - aposentadoria. no caso do trabalhador ru;al, nas condlçêes' de
redução prevfstas no art 35B.

Xxii - Jornada de trabalho realizada em turnos Ininterruptos de reveza
mento, regulada através de acordo ou convenção coletrva de trã
~l~; .-

XXIII - garantia de permanenclil no emprego. aos Irabalhadores acrdentacbs
no trabalho ou portadores de doenças profISSionais, nos casos
deflnlão$ em lei;

Dê-se ao artigo 13 do PrOjeto de Constituição a seguinte redação;

"Art. 13 - são direitCl5soc:1als dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem a melhoria de sua r:ondlçio SOCial· •

I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego por
prazo IndetermInado, ressalvados

a) contratos a termo e de expenência, nas formas reguladas em
lei.

b) proteção do emprego prevista em lei. acordo ou convenção co
letiva de trabalho. ....

JI - seguro-desemprego, na- forma da lei,

III ~ fundo de garantia do tempo de serviço.

IV - salárlo-minimo capaz de satisfazer suas net;eSsldades vitais e
as- dê sua famn la. --

V - remuneração proporcional à quantidade e qualidade de seu traba
I~, -

VI - gratificação n.atallna. r:la forma c nas condições previstas
hn.

VU - saláriO noturno superior ao diurno. na foma e nos limites fixa
dos em lei. .-

VIII - prorbliào deAI,ferença de salárlo'e vencimento e de cntênosde
admissao, dispensa ou promoção pelos motrvos a que se refere o
art 12, 111, f õ ~

IX - sõllirlo-familla aos dependentes dos trabalh4dorcs; na forma dil
leI. e

X - participação nos lucros ou nas aliões, desvinculada da remunera
-ç.io c:.onforme definido eIlI Icn ou negoc.lação coletiva, -

Objetiva-se com o dispositivo que se pretende Inserir no Projeto lI11pedlr que os
Chefes de ExecutIvo, em qualquer nfvel , possam comprometêr õ Orçamento do ano
seguinte ao da eleição- que, em nosso entendimento. deve ficar InteIramente sob a
responsabdldade e as diretrizes do novo tltl.ilar, eleito etrl- fins do ano antenor.

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13

E: de~er do Estado o fomento e o aporo ao eccpere trvr sme, sistema pelo eual , a
hlstorla vem demonstrando. podem os pequenos. ullldos .. alcançarem melhores condI

~e:s:r~~~~.d~ ~~:~:~ ~~o~~~:~~ ~~g~~~:;ra~~~~:~amos. cerros s ie , dentro do me~

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

'~I........f<.......O/l""<•• '..... ,

P t, E N A R I O

EHENDA ADITIVA

tnctce-se onde couber, no Projeto de Constituição) ot...o ~r~ ii:) d-o
r/../u.b;J!!fI...·

"Art .' - O Poder PúbliCO fomentará e apoiará as ae rv.dedes das ccepere t.rvas e
o ensino do cooperativismo 11

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Inclua-se onde couber, no Projeto de Constituição; e<t.p1iu..ec Ir,.ta T,f~JI:

"Art. - Todos os eleitos para cargos execut tvcs .t(lJlarão posse no dia I" de
janeiro do ano seguinte ao da eleição" •

A competência federal, nessa matéria. permitirá maior
fiscalização e uniformidade no território nacional. Ademais, as ar

mas e material bélico depefldem, quanto ã produção, comercialização
e classificação de critérios que são fixados pelas autoridades das
Forças Armadas.

P L E N A R I O

EHENOA ADITIVA

r;r----------.n.o'...........ç.~

EMENDA'lP13885-0
ê'
r.r------.U.. _'<O., ...O/.... <OM... I.

py;;""-,

fui~'YPJ

p:r;;;"~

fuio'MjJ

fT!;~""---"]

~~';J;!J

p:r'~:;~:J

fui~'8illJ

f17;~"":J

fui;';P]

.~t.l.IO/COI"...o/IU •• OU'I1l:0 _,

....l_f......oJof."".u' .....

'u.í"'llf.......o/lu•••• 'uü

r.r------'~I...../CO...do/l".<Q......

f:J PLENARIO

Substitua-se, no caput do art. 97, a menção a "de
zoito anos" por "vinte e cinco anos".

(lJ PLENI\RIO

Creio que o cidadão, para ser eleito Deputado Fede
ral, deve ter tido alguma experiência anterior, no Legislativo mu

nicipal ou Estadual. O limite de dezoito anos, proposto pelo art.
97 do projeto, parece-me inadequado pois seria muito pouca a expe
riência desse candidato.

tJ PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Inclua-se o seguinte artigo na seção 11 do CapI-tú10

II do Titulo IX- Da Ordem social:
Art. _ Os proventos de aposentados e pensionistas

não poderão 'ser inferiores aos que seriam devidos ao titular, se

estivesse em atividade.

Inúmeras Constituições atuais, nos dias de l'oJe r con

sagram a imunidade para os Deput.ados Estaduais, baseadas no modelo
federal. Mas existem algumas pequenas" restrj,ções, que cumpre seJam

afastadas de plano.

JUSTIFICATIVA

Substitua-se, no art. 98, caput, a menção a "trinta

e cinco anos" por "trinta anos".

JUSTIFICATIVA
~ preciso pensar, e muito, na triste situação dos a

posentados e pensionistas que hoje levam uma vida atribulada por
causa dos baixos proventos que recebem. Muit.os têm vivido da carid.!
de alheia ou, então, tão parcimoniosamente que chega a conf~gurar

uma verdadeira miséria. e: preciso que estas pessoas tenham direi

to a uma velhice decente, que permita a lfobrevivência digna

Acrescente-se o seguinte item,XXV ao art. 54:

Art. 54, , •••••

XXV- c.ompete- ã união autoJ:iza:c e~fiscali.zar a produ
ção, o comércio e o- registro de armas c material bélico.

r.r----------.II..f ......' ...~lo

Cr~io que, por estarmos em um Pais de pirâmide etá

ria bem Jovem, que o candidato ao Senado da República deva ter a
idade m!nima de trinta encs -e , não, comp consta do proJeto, trinta

e cinco.
A função revisora do Senado Federal, que poderia JU.!!.

tificar esse limite de idade, encontra-se bastante dl1u!da na atual
fase de nossa vida polltlca-. Parece-me que haveria maior proveito
no desempenho do mandato com a fixação desse novo limite.

Acrescente-se à Seção 11 do Capo I do TItulo VI:t o

seguinte artigo.

TItulo VII

Capítulo I

Seção II

Art. _ As mercadorias e serviços necessários ao- uso

próprio dos integrantes do sistema desportivo nacional são isentos
de- impostos e taxas federais, estaduais e municipais.

JUSTIFICATIVA

O desempenho esportivo influi, positiva ou negativa
mente, no- campo social. Daí a alta valia do apoio que esta_ emenda o

ferece aos desportistas. A participação internacional nos esportes
é motivo de congraçamento entre as povos. Todavia, nossos atletas

não tem podido sair-se bem nessas atividades por que não dispõem de I
material adequado, fabricado no Brasil, e as taxas- para importação

desestimulam a compra.

JUSTIFICATIVA

.....I ....." .... Çlll

~adua:[s,

Acrescente-se ao art. 109 õ seguinte § 99.

Art. 109 ••••••
S 99 As imunidades concedidas aos parlamentares fe

perais é extensiva, em todo o território nacional, :'o~ Deputados B!!

EMENDA lP13883-3 ....., --,
l:J CONSTI'ruINTE ROBERTO JEFFERSON

EMENDA lP1388_2~ ..". -,
tJ CONSTITUINTE ROBERTO JEFfERSON

EMENDA lP13881-7 ..".=:- -,
p:rcõN"STI'l'UINTE ROBERTO JEFFI:RSON

EMENDA lP13880·9 ..".l: CONSTITUINTe ROBERTO JeFFERS"o"n--------,

r.r=== .~ul..o/COM"tIo/l",.ul"lo

r.r TnT<t/~UI"'IC'A!;I.

EMENDA lP13879·5 ..".=0-------,-------,tJ CON5TlTOItlTE ROBERTO JEFFERSON
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JUSTIFICATIVA

fi13;;';;'~
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ffiJ;m:;)

Art. 378. A ministração do ensino de primeiro grau
ê obrigação do MunicIpio, o de segundo grau do Estad,.o e o de nivel

superior da União.

Art. 13. Todo cidadão te"l o direito -e a obrigação d.e

trabalhar, sendo direitos sociais do trabalhador urbano e rural,a

lém de outros que visem a melhoria de sua condição social:

JUSTIFICATIVA

A Constituição Japonesa é sábia ao proclamar que o

cidadão tem o direito e a obrigação de trabalhar. Assim, dentro de~

se binômio, é posslvel organizar-se uma economia forte, onde todos

produzem e o resultado é facilmente verificado através da melhoria

do padrão de vida de todos.

Dê-se ao caput do art. 13 esta redação:

tJ PLENARIO

tJ PLENARIO

De-se ao art. 378 esta redação:

EMENDA lP13896·5
f=J CONSTITUINTE BORGES DA s~~~rRA

EMENDA lP13897·3
f=J CONSTITUINTE BORGES DA S;~~~IRA

:E:sta, por sua vez, nao pode revestir-se de cunho e~

cãusavamenee paternall.sta

Daí, o encontro de uma solução eclética, perscguJ.do

na proposta que ora se apresenta.

"d) 1.ndenizaçâo do trabalhador despedl.do ou fundo de gara!!.

tJ.ll. equavaLerrce , com xncddênca.a de multa, em uma ou 0E.

tra hl.pótese, pccpoxca.onaârrent;e progressl.va err relação

ao tempo de serviço;

Mas uma 11.berdade de da.apenaa a que se vi!J. opor o §.

nus de uma Lndena.aação ou o ônus de uma multa esta ou aqu.!!

la sempre crescente, na ccnsaaececêc do tempo de serva.ço

prestado pelo empregado à empresa.

tUl~,.U.".. u,i.---:c:-~..."..--:..."..-----,
Dê-se ã letra "dI<, do anc i.ac I, do artl.go 13, do ProJeto da

ccnuasãc de SistematJ.zação, a seguJ.nte redação:

Não uma estabilJ.dade absoluta, na vál"dade preJudi-
cial, porque noca.va ao empt"egador, ao empregado (a quem

seria por J.nteiro deaeabamuLanee} e ao própr1.o País.

Razões de ordem sccaaa , no entanto, nu.lJ.tam em favor

da garantJ.a da estab1.lJ.dade.

o ezacaence desempenho da at1.v1.dade produtiva press.!!,

põe, noio há negar, a l.J.vre contratação e a La vz-e- d~spensa.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13893·1
t'
l:J

parágrafo Único - O disposto do "caout;'' deste artigo se

estende às usinas resultantes de acordos internacionais, cabendo à
Óni!lo transferir às unidades da rede ração e aos Municípios os vaI..!?
res que receber pelo uso do potencial energético.

JUSTIFICATIVA

o atual modelo de aproveitamento de recursos naturais p!.
ra a produção de eletricidade não assegura plenamento -O-S beneficios

dessa exploração econômica aos Estados e Municípios onde se locall
zam os respectivos potenciais.

As áreas alagadas pelos reservat6rios de usinas hidre11
tricas e a extração de recursos ninareis se têm caracterizado COMO
amputações do potencial de desenvolvImento eccnõm í co e social dos
Municípios e dos Estados. causando prejuízos. notadamente em termos

de reduç1:l0 da capacidade de prccuçãc agropecuária, das receitas fi~

cais, de poluições e de outras perturbações no meio ambiente. Assim,

ó pagamento de ccepenseçêo será uma forma de ensejee recursos fina!!.

cetros aos Estados e Municípios para tornar a expLnraçãn do potenc.!

aI enerçét Icc efetivamente propiciadora de beneficios ao seu dese!!,

vorvmentc econômico e soelal. Com respeito às populações diretame!!,

te atingidas pelos ônus da exploração do potencial energético que

têm oferecido crescentes resistências e mobilizações contra a caos
truçl:lo de usinas (hidrelétricas, termelétrlcas a carvãc e nUIHeare-;),

8 ponto de dificulta;:: a ccnatrução de novas centrais geradoras - d~

vem elas contemplar a possibilidade, imediata e concreta, de rec~

ber compensações financeiras, além de medidas que estimulem a sua

lndustrial!zaçl:lo e o uso de eletricidade em benefIcio do seu dese!!,

volvimento.
Com tais compensações e com o estImulo ao uso da eletr.!

cidade em prol do desenvolvimento dos MunicIpios e Estados; em vez
de colocar em risco a expansão da oferta de energia elétrica, as
populações atingidas passarl:lo até mesmo a reivindicar a ccns truçêc

de centrais geradoras em seus territ6rios·.

PLENARIO

E: preciso ter a coragem de definir as responsabili

dades de cada esfera de poder no âmbito da educação. Não podemos

continuar com a dispersão de recursos e de atividades hOJe existe,!!

teso A aprovação desta emenda propiciará melhor desenvolvimento das
práticas educacionais e trará resultados positivos para todo o

alunado.

EnfJ.rn, uma estnbilidade que o empregado vaa ccnqua.a

tando e que pauLatn.na e concretamente ase consol1.da, por

que a 11.berdllde de da.apens a na mesma proporção se vê preJ!:!
dicada pelo eeeêeeamc progressivo do valor da l.ndenização

ou da mult.a.
CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

EMENDA lP13891-4

fl·
[!J

JUSTIFICATIVA

S\lprJ.lna-se a letra "e'", do anc i so I, do artigo 12, do Pr9

Jeto da com.saâo de SJ.stemat1.zação.

Dê-se ao a.nca.ac I do S 11 do artJ.go 272, do ProJeto da Co

missão de SJ.ster>atJ.zação a aequa.nt.e redação:

-I - incidirâ sobre a entrada, em cecabeãecamento de

contribul.nte, de mexcedocc.a l.mportadà do E.<tcrl.or
por seu titular;"

JUSTIFICATIVA

o 1CM é trJ.buto sobre a ecreuaecêc de meeceõoxa.ae ,

princípl.o.

EMENDA lP13894·9
f:. CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

PLENARIO

tG~~~'~

Wi~uw .Lr ...... 'col<".le/lul•• l<I1,". --,

Acrescente-se <=~~ de~~ZA

IiAG-aG--B6li%BO o seguinte artigo. l...o, ~CA':l 1L do t2l~ Jl do 7,:;J.,';;
r {, J!JL

Art. - A União, os Estados e os Municí.pios não po
derão gastar, com despesas de pessoal, quantias superiores a ses-
senta por cento do respectivo orçamento. •

PLENARIO

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

rr=P;'DB~

fui~'w

e preciso fixar, a nível constitucional,. Um limite

máximo para cOl'l-os-srastos de pessoal. some-me assim poderer.os ter

verbas liberadas par"'"ã1nvestimentos. Não é adrllssivel que muitos

entes públicos gastem, praticamente, mais de 90% de seus orçamen
tos com despesas de pessoal.

Essa medida, outrossim, obrigará ã racionalização no

serviço público e evl.tará os empregos oportunistas, de Cunho pura
mente nepótico.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

rc..e/ ....n"'.~;ie ---,

Acrescente-se o seguinte artigo ao_capItUlo VI __ do__
TItulo IX- Da Ordem Social) C"lA••:k. =1... b.ut•

Art. - A lei estabelecerá a participaçâo, que não

pcfderá ser infel:'ior a uma terça parte, das associaçSes ambientais

de âmbito nacional nos órgãos dirigentes, consultivos e fiscais
das instituições públicas ambientais, que terão a forma colegiada.

e preciso que a comunidade, legalmente organizada,

tambáír participe dos oogâos de decisão a respeito do 1"e1.o ambien

te. O governo, isoladatl'ente. não deve tomar decisões de taManha
importância sem a efetiva participação popular.

EMENDA lP13900·7'·

r.r ••I •• """COl<'lSlCII"'co.'n1e _

f: PLENARIO

EMENDA lP13899·0
(lCONSTITUINTE: BORGES DA sr~V"'~IRA
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PLENARIO

AdemllJ.s, a reaaaeacâc de anveatnmentos socia1.s con

seqfientes, CO'TIO função do Estado, dar-se-á com r~
que ~~m sua or1.gem def1.nidll no Título VII (da tributação

e do orçamento), deste ProJeto.

o excesso de lucro nas atJ.VJ.dades eccnôrmea s e f1.
nanceiras deri.ve de politl.cas econõmacea deaccne.eaa , in

ccnaaeuences , CUJa xeaponeabaLadade de formulação e l.mpl~

meneacãc ê atTl.buída ao própr1.o Estado.

Daí, então, a proposta de supressão da letra, por 

quanto a errad1.cação da pobreza é prJ.ncípio geral inclui

do no timbl.to das necessl.dadcs públ1.cas, cUJa satJ.sfaçâo
ocorrerá medJ.ante a prov,J.são de recursos arrecadados pelo

Este.do .t:ob ~ fcrm<:. d:::: trib...tcs defl.n:i.dos Cü••õtl.t....ciüudl -

A prátl.ca tem demonstrado que a rmeêm,a é crônace

porqu.E::!, ao anvés de real1.2.ar ãnves tameneos SOC1.aJ.s que h~

bilitem o c.rdedâc a se sentuz- tÍtJ.l na medada em que edu

cado, aã rmencadc e saudável, o Estado tem optado pela f,!

lantrop1a pat.emaâasea qUQ se mlln1.festa, J.nclusJ.ve, pela

distribuJ.ção de empregos sem trabalho.

mente em capítulo próprJ.o, o que afasta, desde logo,

pOSSl.bJ.l1.dade de conf1.gurar o excesso de lucro como fon
te de recursos para aplJ.cllr em programa nacJ.onal da espé-

Em UMa eccncma a estável, que cresce sueceneaaenen 

to, ~ ?vbõ:'ê.z1l 3<=' ezxad.cca pela ....qJaü..~u Ud" cpo r euua.dades

de acesso ao trabalho.

A erradl.cação da pobreza é uma necessidade p§.blica

e satJ.sfazê~la é um princípJ.o geral que assegura_ ao Es

tado o poder de trJ.butar, sem confJ.scar.

EMENDA lP13895-7
(!J CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

-s 60 - o 1.mposto de que trata o item III será náo c.!!,

mulatJ.vo, adm1.tJ.da sua seletJ.v1.dade, em fun

ção da essencl.alJ.dade das marcadorias e dos

scrvJ.ços, compensando-se o que for dev1.do, eI'!
cada operação relativa a c1.rculaçâo de merca

dorias ou prestaçiio de serviços, com o monta!!.

te cobrado nas anterJ.ores, pelo mesmo ou ou

tro Estado."

Dê-se ao 5 60 d'; artigo 272, do ProJeto da Com1.ssâo de SJ.s

tematizaçâo, a seguinte redação:

Os bens do ata.vo fJ.xo não se compreendem nesse concea-e
Lu ~ pUL lláu l:It::!'::lULL~m 110 ~rUl..eb~O de c1.rculação n50 dever-r

sofrer tributação.

O Estado deve saber zenuncaar- a uma tributação no pre

sente para que possa se benefl.C1.ar de mui.t.as tr1.butações no
futuro. f: o caso dos bens de capl.tal, que s..e õeamnem à pro-
dução de novas mocceücm.as , •

Dai propor-se a ell.ml.nação, no i.nc i.so I do s 11 do

artl.go 272, da expressão "ancfus í.ve quando se tratar de

bem êeetanadc a consu'no ou at1.VO fJ.xo do estabelecimento,

bem COMO sobre serv1.ÇO prestado no Exterior, quando des
tinado a estabelecJ.mento sauuedc no País"

Trata-se de restaurar o pr1.ncípio do ICM como tra':1.do

pela reforma de 1965, por J.ntermédl.o da Emenda ccnseãeucao
nal nQ 18 ã ConstJ.tul.ção de 1946.

r.r u.reou.......~•• ___,

EMENDA lP13892·2
tJ
l:J

JU::;TII'lCATlVA

A restrição contida na parte fJ.nal do S 60, em sua re

dação primitiva, contrar1.a frontalmente o princip10 da nâo

cumulatJ.vidade do 1mposto. Ora, se não se assegurar o créd,!
to de uma operação isenta, na próxima fase de cJ.rculação da
mercadoria esse benefício será anulado, porquanto o imposto

incidirá integralmente. t um desvirtuamento do SJ.stema, tr.!.

sido, alJ.ás, pela Emenda ConstJ.tuoional nO 23 ã Carta de
1969. (Emenda Passos Porto.)

Por isso, a proposta de se exclu1.r, do S 60 do llrtigo

272, a oração IfA J.sençâo ou não incidêno1.a, salvo determl.n.!.

ção em contrário da legl.slação, não J.mplicará crédl.to de J.m

posto para compensação daquele dev1.do nas operaÇões ou pre~
taçêes seguintes."

~cresoente-se á Seç!i.o I do CapItulo II do Titulo IX da

ORDEM SOCIAL este artigo.
Art. _ A UnHI'O, os Estados, o Distrito Federal, os Te,!.

rlt6rios e os Municrpio~ aplicar1:lo. anualmente, nunca menos de dez
por cento de seus respectivos orçamentos para aplic~çao no setor de

saúde.

JUSTIFICATIVA

A Organizaç1:lO Mundial de Saúde preceitua que o mínimo de

recursos para o setor de saúde 10% dos orçamentos. Por isso mesmo,
é de fundamental importância que se raça essa destinaçl:lo, a nIvel

constitucional.

tUTC/JUS".C••io ----,

Suprimido o art. 353, acrescente-se o seguinte arti

go ao Cap. VII do Titulo IX- ORDEM SOCIAL

Art=. - E:garantido a homens e mulheres o direito de
determinar livremente o número de seus fi1.hos, vedado todo tipo de
prática coercitiva por parte do Poder Público e de entidades priva
das.

§ 19 O Estado assegura acesso à educação. à informa
ção e aos mêtodos cientIficos de regulação da fecundidade que não 1!
tentem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.

§ 29 Os recurso internos ou externos, de entidades
públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,des
tinados a financ1.amento de programas de pesquisa ou assistência na
área de planeJamento familiar, só poderão ser utilizados após auto

rização do órgão máximo do Sistema Onico de Saúde.

JUSTIFICATIVA

Este artigo encontra_se deslocado, tal CClmo consta
do pro'eto: di:t ele respeito mais à Faml1.ia do que à Saiide.
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

XI Repouso remunerado aos sâbades , domingos e f'e r La.,

dos , c.ívf s e religiosos de acordo com a tradIção local I garahtIn_

do o repouso de pelo menos com a tradição local I garantlddo o repo!!.

so de pelo menos dois fins de semana ao mês

xrr Férias anuais com gozo de pelo menos 30 (trinta)

XV. Assegurado ao trabalhador o direito de greve , sem
qualquer restrição na Legislação.

XVI Higiene e segurança no trabalho. Proibição de di
t'e reuça de salario por trabalho igual Inctus rve nos COS()s de subs t í

tuição ou sucessão do trabalhad00em como proibição de di ferença

de cr í tér rcs de admís são por m9Úv~.de raça, cor, credo, cpInf ãc
pública , su Lí tâncda sindical • nacionalidade , idade , estado civil

origem I de ract êncfa física I condição social ou outros motivos tns

criminátór~os.

XVII. ,Proibição de exploração do trabalho do menor como

pretexto de criação e educação , de sua prestação em Jblll'lada noturna

aos menores de 18 ( dezoi to ) anos.

XVIII Proibição de prestação de serviços em atividades

perigosas ou insalubres alheias à natureza de sua condição de enp r-e-,

gado doméat Icc

dias com pagamento igual ao dobro da remuneração mensal

XIII EStabilidade no serviço desde a data de ingresso,
salvo cometinento de falta grave cc-aprcvaca judic~almente

XIV ruooc de garantia por tempo de serviço Que podera

ser levantado pelo trabalhador em qualquer caso de resc í s ãoodc ccn;
trato de trabalho

• , ünctua-se ~EQMlf~'~ii~He1ra , onde couber)J
-n..J....r"" lI") &.,..'J"..c...~t 111 A Constituição assegura aos trabalhadores ,

independente de lei, 05 seguintes direitos I além :::Ie 'outros que v!

sem a nelhoria de sua condição de empregado doméstico no quadro so-

cial • ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador. ...

I _ neccnhecamentc de sua categoria Profissional pelo I~

nistério do Trabalho com acesso às disposições da Legislação Previde

ciária e Trabalhista Consohdadas.
II Elevação da condição de nssccfação Profissional em

Sindicato de Classe com todas as prerrogabvas que a Legislação Si!!,

dical confere. ja que a cateqcraa se encontra regularmente consti

tuído em Associação representando !nteresses de toda categoria num d

t.e rmãnacc terrltouo e atende a todos os requisitos estabelecidos no

Art 3'1.5, da Consolidação das Leis do Trabalho
III _ Salário Minimo real, nacionalmente unificado cap z

de satisfazer ás necessidades integrais , a ser fixado pelo Congre.,ê.

so Nacional •
IV _ Salário família. à razão de 20% ( vinte por cento)

do salario mfrumc v~gente , para fJ.lho ou dependente menor de 14 ~

(quatorze ) anos e ao conjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos,

desde que não exerçam atav.í oades eccnôsu.cas e ao filhftlinválido de lo

qualquer idade.
v.: Salário de trabalho noturno superior ou diurno em

pelo menos 50 (cinquenta por cento) , independente de revezamento,

compreendendo o horáuo das 18 00 (oeact tc) às 6 OO(se~s) horas ,

sendo a hora noturna de ~5 mmut.os
VI _132 (decImc t~ro) salário com base na remune-

ração integral , pago em dezembro de cada ano. 7

VII Alimentaçao custeada pelo empregador servida no local de tra-

balho.
VIll Reajuste mensal de salários , remunerações e pe!!,

sues pela variação do índice do custo de vida.
IX _ Duração máxima da jornada de 08 (olto) horas - 40

(quarenta) horas semanais _ com intervalo para repouso e alimentação

X Remuneração de forma dobrada nos serviços extraord!

nários • emergenciais

ou de força maior.

fC~~õ;':J

fiii;;'".N2J
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CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

A imunidade fiscal cria desigualdades entre os. estados
federados. Quando se isentam de tributos e não produtos finais, são

nitidas as vantagens para os importadores dos ins-umos Fica, pois ,

evidente que o texto constitucional fere o princIpio federativo

porque viola a autonomia dos estados ao impedi-los de tributar ener

gia e petr6leo e, ao fazê-lo. insere na própria ccns t í tuí çãc um m;

canismo de trans ferência de renda dos estados exportadores de ene r

gia e de petr6leo para os importadores desses insumos. -

Os Estados produtores de insumos serêo , na verdade, for

çados a abrir mão de receita tributária em favor de Estados mais ri

cos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energi;

supera as condições de produção pr6pria. Os Estados produtores onde

a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz

à custa de desconforto para _a população, de prejuízos econômicos e

fiscais por causa da inutilização de enormes áreas de terras e de
aumento da poluição e de agressão à natureza, ainda de í.xa r-ãc de eure

reir receitas tributárias que poderiam estimular o seu pr6pI:'io deaen
volvimento econômico. No texto Constitucional vigente, já é irris6

rià a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica _ IlE:E e d;

Imposto IJnico sobre Combustíveis e Lubrificantes _ lUCL distribuída

aos Estados crccutcres • D novo texto, em exame, suprime de vez Esta

minguada per t.íc ípaçâo , pois elimina o IUEE e o IUCL e estabelece

imunidade ao novo tributo (sobre circuhçAo de mercadorias e serv..!.

ços) É, pois, justa e necessária a supressão proposta

~ preciso definir o papel que está destinado, pelo texto

constitucional. ao setor privado na área de saúde. Deve ele ser uma

complementaçllo à presença do Estado e, por isso mesmo, submeter-se

a uma sadia cccrdeneção para que o Sistema, estatal, seja o mais

eficiente possível.

JUSTIFICATIVA 1
A redação do proJeto é confusa, principalmente ao f~

lar em contrato de direito público, figura inexistente no mundo ju

rldico. O mais correto é a celebração de convênios, conforrie a emen

da recomenda.

JUSTIFICATIVA

supr Ima-se o texto da letra "b" do inciso Il do § 11 do

Art. 272 do Projeto de Constituição:

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art. 349, § 211, do Projeto a seguinte redação

Art. 349 •••••••

§ 211 O setor privado complementará a atuação do Sistema

Unico de Saúde sob a coordenação das autoridades encarregadas de sua

implementação.

EMENDA lP13907·4
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EMENDA lP13906·6
tJ CONSTITUINTE BORGES DA SILo;~IRA
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PLENtiRIO

tJ PLENÂRIO

EMENDA lP13902-3
(:J CONSTITUINTE BORGES DA S;~;~IRA

A Organização Mundial de Saúde recomenda este pereeE.

tual de 10% dos or-çameneoa para atender ao setor saúde. f o minirno

indispensável para que a população possa ser razoavelmente bem a
tendida. Por outro lado, a previdência social gasta, hoj e , 25% do

que arrecada ccn o INAHPS Assim, nada mais justo que esse percen

tual integre o mencionado Fundo Nacional de Seguridade Social

JUSTIF"!CATIVA

Acrescente-se ao art. 346 o seguinte parágrafo único:

Art. 346 •••••••••

Parágrafo único. O Fundo, a que se refere o ~,

contará, dentre outros, com recursos provenientes de, no minimo,

dez por cento dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municipios

além de vinte e cinco por cento da arrecadaçáo da previdencia soci

al.

E: preciso conferir à União o poder de editar normas

gerais, que possam ser eomplementadas pelo poder regional ou local,

relativamente a temas de grande interesse na preservação do meio

ambiente. t: medida sábia e prudente e que evitarã, estou certo, que

normas conflitantes possam ser editadas pelas diferentes esferas de

poder.

~ preciso preservar o direito da livre iniciativa com a

ccnseqvente redução da Intervenção estatal, colirnando evitar o d.!:,

sestímulo aos investimentos do setor privado
Quanto a isso, a nova redação proposta atende à sadia

convivência entre poder estatal e iniciativa privada

Dê-se ao art 351 do projeto esta redação:

Art. 3.51 As ações da iniciativa privada deverão atender

11; necessidades do Sistema Único de Saúde, no que diz

respeito às politicas de recursos humanos, rabr rceção de

insumos e equipamentos bem como o desenvolvimento cient!

fico e tecnol6gico na área da saúde.

Parágrafo Único Cabe ao Poder Público normatizar e fi~

calhar a peoducãc e distribuição de medicamentos, itrun.2.

bio16gicos, hemoderivados e outros insumos visando à pr.!:,

serveçãc da soberania nacional

Acrescente-se. ao capítulo VI do Titulo IX DA ORDEM

SOCIAL o seguinte artigo
Art.409- A União pode estabelecer lillutações e restrá

cões legais e administrativas relaoionadas com a proteção ambiental

e com a defesa ãcs- recursos naturais atendendo a interesses nacio

nais, regionais ou locais.
parágrafo único. A competência da União não exclui

a dos Estados e Municípios para legislar supletivamente, respeita

da a lei federal.

r.r TuTOI.un"'••çi. -----,

EMENDA lP13903-1 ~,
[JCONSTITUINTE BORGES DA SIL~~;RA

f':J PLENARIO
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EMENDA lP13901·5
['J CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

PLENARIO

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

EMENDA lP1390B.2
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XIX Proibição de distinção de direitos por trabalho ma

nual • técnico , ou intelectual , quanto à condição de trabalhador 

ou entre profissionais respectivos.

XX Não incidência de prescrição no curso do contrato

de trabalho • até dois anos de sua cessação

XXI Seguro desemprego até a data de tetorno à ativi-

{!J PLENARIO
r.r ' ...Ofl.tT"'••ç;:O

De-se ao art. 348 esta redação:

• Art. 348. Respeitadas as atividades da iniciativa

privada, as ações básicas de saúde são funções de natureza públi

ca, cabendo ao Estado sua normatização, execução e controle.

r.r TU••IJO' '' ''_.;;;O

Dê-se ao anca.se 111, do art1.go 60 do ProJeto da ccnusaão de

SistematJ.zação, a seguinte redação:

111 - abol:t.r todas as formas de opressão e exploração e g-ª.

rantJ.r o bem-estar e a qua Ladade de vada do povo.

dede , para todo trabalhador.

XXII cêmputc integral dê qualquer tempo de serviço

conprcvado não ccncom tante , prestado em setores públicos e priv!

dos , para t.cõcs os efeitos

Art 2Q - 8eneflcios da Previdência Social ex tendidos

de forma plena aos trabalhadores empregados domésticos , mediante co I

provação da União , do empregador e empregado , quais seján

JUSTIFICATIVA

t preciso que a Constituição preveja o posicionamen

to da iniciativa privada, nas ações básicas de saúde. Não podemos,

simplesmente, impedir a atuação das empresas privadas pois isso coE.

traria, frontalmente~ o próprio teor da Carta que estamos elaboran

do e que se assenta no princIpio do respeito ã iniciativa privada.

tJ PI,ENARIO

r.r----------'IIT.,.V."'...ç;:.

De-se ao § 29 do art. 349 a sepuinte redação:

Art 349 ••••••••
§ 29 O setor privado de prest.ti.ção de serviços de sai!

de pode colaborar na cobertura assistencial à população mediante a

celebração de convenios.

A lJ.vre inl.cJ.at1.va não é also õemoceaeaaêveü ,

ser Lavxe , ela, em S1., conf1.gura a easêncaa de man1.festação

democrática.

Adm;J.Lir como tarefa do Estado a democratJ.zaçâo da
lJ.vre J.niciativa é adota:c como preIR1.SSa a neceasadaze de

uma ação arrtecvencacna.sea do poder, o que, ã evidência,
a.nccnqxuentie com um Estado eencceêeacc ••

nefeve-se que a. ação democrat1.zadora da Lavre 1.n1.

c1.a1:iva se 1.mplementar1.a, a teor do dispos1.t1.VO const1.tuc1..Q

naa , mediante a distr1.buição da riqueza, do trabalho e dos

meios de produção. Ora, em um Estado democrát1.ca o indivi 

duo ou grupo de andavfduos deve ser Lavre para alocar- tra

balho e meios de produção e ampl1.ar, conseqüentemente, rl.

queza.

Incumbe, entretanto, ao Estado co.tbir formas de

opressão e de exploração e zelar pela garantia do bem-estar

e da qualidade de v1da, como bens que dJ.gnJ.fJ.cam a pessoa

humana.

1- Casos de doença

11 - Velhice;

lI! - Invalidez ,

IV - Maternidade
V _ Morte.

VII - Seguro contra Acidentes de Trabalho;

VIII - Aposentadoria,eom remuneração igual 11 atividade

garantida com reajustamento para preservação do valor real ,

a) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem

b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho para a mu-
lhe r

c) com tempo inferior aos da al!neas acima , pelo elCe.!.

cIcio de trabalho noturno , do revezamento , insalubre , ou per íqc

'0
Art 312 - É' assegurada a participaç!:lo dos trabdlh<ldores

em paridade de representação com os' empregadores em tOdos os 6rg1os

e organismos , fundos e institulções onde seus interesses profissio

nais , sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e delibe

ração
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"Art. Os cargos público!,:! são acessíveis 8

qualquer braS.1leiro que preencha os requ.1sitos ee
eeueaeeasee em Le1.

JDSTIFlCAÇlo

§ 4 I' As disposições deste art.1go ap11cam
-se B União, se\lS 'l'err:Ltórios e seu D~str1t.o Fe

deral, bem como aos Estados e seus Mun1C{pl.OS."

o pr1ncípio do mérito tem-se mostrado, apesar dos

percalços próprios das sociedades em processo de defJ.n1ção ane
titUC10nal, o rDaJ..S ind~cado para o exercício da capac1dade de

nomear func10nár10s públJ.cos para o prcvamenee de cargos segundo

e. competênc.1a e a neceeeaôecre efetiva de pessoal para o exerci-

cio das funções própr18s da administração pÚb1J.ca. Por isso

mesmo o texto ora proposto o wdveeeeaaee , rcenanõe-e apané.gio

da adm1n1straçiio púb11ca em qualquer nível polít~co da Federa
ção.

A pe;rtir de 1937 todas as ConstituJ.ções Federais
cons1gnaram o pr~n~ipio do sistema do mérl.to, que se objetiva

na prát1ca pelo inst1tuto do concurso público de provas ou de
provas e títUlos.

§ lI! A primel.ra invest.idura em cargo" pÚbl.!.

co, independentemente do reg1me juríd.1co a que se

subord1ne, dependerá de prévia aprovação em con

curso públ~co de provas ou de provas e titulos.

§ 2l! A bem da prob1dade e da competência

no exerc:ício da função públ1ca, poderá ser adota

do o regl.me de que trata o § 11' deste artigo para

o provl.mento dos cargos em comissão.

§ 31: A Validade dos resultados do concurso

públ.1cO será de quatro anos contados da sue; ho
ttlOlogação.

tJ""Põs....·=:J
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PLLNÁRIO

ccnst.a'tuarrte TELMO KIRST

A cer-ec'rer-Ie't i.a de f~lantrop~a estabelece um

vínculo moral en-tr-e os J.ns'tJ.tu~dores da en't:l.dade e 05 desra-,

ne'târ-aos dos seus cbj e't avca sem que exclua. a pr~ncip~o. que

enquanto meao , a Saúde seje fonte de lucro e a Nedacana ebje
to de mer-cancaa , tal como na real~dade ocorre.

Nç 5 2° do art. 3119 do Projeto de Const~tui

câc onde se lê "tendo preferência e tratanento especaea as

errt adades filantrõpl.cas", ãeaa-ee , "tendo pY'eferencJ.a e tra

tamento especial as entidades sem f'ans lucrativos. 11

A Federação das cccpeeaeavae MédJ.cas do RJ.o

Grande do Sul Ltda nos sugeriu a presente emenda, fundarren

-ceõe , e~ síntese. nos seguarrtas termos

Esta proposta é a original da Sub-Com~ssão

de Saúde. baseada no errtendamerrto das au'tor-adades espeeaeac,

zadas na matér~a de que toda ent.1.dade reconhecida sem f~ns

üucr-at avcs tem eeecce de f~lantrop~a,. ao passo que nem toda

errtudade f).lantrõp~ca da spenaa o lucro

EMENDA MODIFICATIVA

Justificação

r,r '.na/".IT,'IC&Çlo ---,

EMENDA lP13912-1
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EMENDA lP13910-4
tJ tEPUTtoo J()]to PAltO PIRES VASCfN:ELOS

r.r_-;- .....b .. ' ....,SSI.II.....,II1<>

FO;SPOSITIVO- EMENDADO Artigo 236

I
SuprimIr o Artigo 236 do Projeto de Consti tuiçilo

como todos seus parágrafos.

EMENDA lP13911·2
tJ CONSTITUINTE JO~O PAULO

PlENARlO

Constituinte TELMO KIRST

Emenda sup r'e aaava aos itens VI e VII do artigo 17
5uprJ.marr.-s!!: os ã t ene VI e VII do artigo 17

Justificativa

EMENDA lP13916-3

t'
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ffiJ~ãLã7J
Toda a matéria tratada ne saes itens é, sen duv r da , de

lei or-dí nàr-a a ,
J.. norma constitucional deve ser pr-e c i sa e s ampj e a , não

ccapcr-cencc C~ ternencntce ,
A eharrada v í s Ib f Lf dace e a cer-r-egeder-í a social arl'id~1r

segredos cc estado, estratégias de enpr-esas de rnt.c r-esse nacional,
como a Petrobrà.s e la NucLeb r-aa , colocando em mãos ce pessoas nem
sempre habilitaoas poderes dos quais não eaee r-ãe utilizar

Esse t Ip o de v is)bJ.l::.oa::!':" ~ í'rancarr,ente ccnt r-ar-ac aos f n
ear-e.s ses 00 tau:s e não se afina COIit a tradição do povo b"asiJ~lro:-

EHENDA SUPRESSIVA AO ART. 17, ITEM V - ALINEA E.

Suprima-se a aHena "e", do item v. do art. 17. do :Iftt::t ..

projeto da Comiss~o de SisteJ!latizaç'~o

JUSllfICAÇAO

'uool....'c."'••hll..c••••d.

Plenár~o

PROJETO DE CONSTITUIÇAo - (DA COMISSXO DE SI5TEMATIZAÇXO)

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se ao art. 54 1tem XXV e e.o.., art. 252 1tem
VI ne. forma segu1nte.

"Art. 54"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A redaçlio proposta constitui uma imposiçAO, ao

empreqedor ou ao Estado. de pagar os dias de paralisa<ç'~o'

de empregados e funcionarios publicos. trata-se de qr ave-,
distorçao ao- instituto da- greve. Os dias parados, em qJal

quer lugar- do mundo, 5aO onus do empregado. Onus do empr!,

gadDr são as vantagens reconhecidas aos trabalhaéores em

runçãc da greve

A proposiçDo suprimida criava uma obrigaçl!lo I

ao empregador ou ao Estado. de remunerar os empregados elll

greve. Esta se transformaria, desse modo. numa cceçãu ir.

resjstJvel a empresa, Que. durante a grev~, ficarIa see
a produçDo e a recert a , e com a despesa do pessoal parado

Ademais. o pagamento de dias parados importa _
ria estimular a ecaeeae de greves. com graves ccnseqven _
eras para a eecnceta do PaIs.

xxv - organizar e manter a Políc1a Ro~V1ár1a Fe-

deral."

Art. 252 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLENARIO

VI - Polícia RodovJ.ária Federal."

JUS'l'ItICAÇXo EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. n - ITEM X

o presente Projeto de Const~tuição eXt1ngue a Polic1a

Rodoviária federal. que tantos benef:íc1os tem trazido a todos

u8uár10s das rodovias federa1s, nos ma1S d:tstantes rincões de
nossa pâtr.la.

Este ProJeto transfere as at1v1dades t.íp1cas desta co,!:

poração c1v11 para as Polic1as Ml.11tares, quebrando aSS1m a trad.!.

çã.o- a un1forlll1dad.e e persecução dos delitos e- contravenções que

ultrapassem as front.eiras dos Estados.

Necessál:io se torna que os legí:t1mos representantes do

povo, ccnscrentee das suas vont~de5 e modern1zando-a"ã altura,para

bem serV1r a soc1edade deste nosso aeenec Pais.

Urge, po~s, que todos lutem pela continuação da eX1stên
cia da PolicJ..a Rodov1ár1a Federal.

De_se ao artigo 1). item X. a seguinte redaçDo:

"O salario do trabalho noturno seu eupe-
rlor ao diurno".

JUSTIFlCAÇAD

Trata-se de regra ja exhtente nas Cartas

anteriores. A modlfJcaçao se l1~Jta a f.1xar- o conceHo de •
que o eeferfc do trabalho noturno deve ser eaí cr- que o diu!

no A lei ordinaria, epcs , cabere definir O quantullt ou pro.

blema da hora reduzidõt, fator. por sInal, de alta compl1ca
ção nos calculas "dos direitos dos trabalhadores.

EMENDA lP13918-0

Constitu1nte TELHO KIRST

r.r ",...... /C.~'l1i.'.uu .... '.Io ,
Plenário

r.r---------...,,,.,,"~...---------_____,

T:fTULO IV, cap. VIII - EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA AO 1IRT! 343

EMENDA SUPRF:S5:IVA AO AR'l'!:344

REDIJA-SE ,"5SIlt:

Dê-se 80S itens I e 11 do art. B6 a seguinte
daçio:

Art. 343 --A proteção. à saúde é dueito de todos e 6e"
ver do Estado e será essegur&da:
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Inc:l.ua-se nas~ Tnndtócas o segumte d.isplsi

tivo; !PU. do.. ~ &1.

o Br-ee r l deve proteger suas Indústrias nascentes, prlnc..!.

palmente por tarIfas aduaneiras, mas n;jo deve reJeItar o produtor

estrangeiro, pc t s na medr da em que este traga eecnoloç re e er-eme

br-aar l er r-cs estar~ contr-rbu i ndc para a nossa mer or- capaCItação te~

no I~gl ea e portilnto para a auto-dcterm I nação nae lona I. O esforço

br-asr l e r r-c de pesqu r sa ;. menos de 1% do esforço mundial e práticas

ISO I ec Ion rsbes de reserva de mercado s~ nos I evarão a um Crescente

empobreCImento e desebue l ree ..ão tecnol;;glca,

EMENDA lP13922-8

!iJ a:NSTl'lUlm'E DmrrAOO aoséWIZ DE: sA

!iJ P!>llillo

JUS'I'IFICAÇ~O

I - med~ante· ~mplementação de medJ.das econêmacea e 52

C:l.a:a.s que va sem à eh.m:l.nação ou redução do xa.scc de doenças e de ou

tros agravos à saúde.

11 - através d'l acesso uruver-eeâ , J.gualJ.tá~10 e gre

tU1tO às áreas e servaços de promoção, proteção e recuperação da sa

úde.

A emenda tem por cb j e t avc eperêea.çoer a redação do

texto, com a fusão dos arts 343 e 344.

rr!õs'~MD

fIT1ii'~8!S7J
'LU."'o/ .... "d./IUI.O~'"lio

'PLENÁRIO

EMENDA M~DlfICATlVA

"d) os bens de produç;jo são suscet;vels de desaproprIação por nece.!

s r dede ou utr l Idade públIca ou por Interesse SOCIal, desde que

n(>cess.:irlos ~ execução de planos, programo1S e prOJetos de desen.

volvr merrt o social e econôlIllco, ee j em e les da UnIão, dos Estados

ou dos Munlc~plos, medr errt e pr~\'Ia e Justa Indenl:::ação,"
<,

De-se ~ et inee "d" do InCISO XIII do artIgo 12 do ProJeto de Const,!.

'ttfição a seguinte redação

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 12, InCISO XIII, alínea "d".

Art - t garant1.do aos subst1t\.ltoS de seroentaea ex-

tra]\XhCU1S e do foro ]Ud1cl.al, na vaeânel.a, o dJ.re1to de efet1.va<;ào no

cargo de utular, desde que,~ mvest.1dos na função, contem 5 tem

co) anos de ereeave exercíclO da funt;ãona data da ~gação desta cceeea

tu.J.ção.

Esta ererõe abjeb.va reparar ura mJusb.ça advllr3a da E

menda Consb.tuc1onal n2 22, de 29 de Jtu1ho de 1982, a qual concedeu o dlIe1

to à efetJ.vação de que se ctnda sceente a quem, sendo StlbsUtuto, contasse

5 (cmca) anos de efetJ.vo da funr;ão até 31 de dezembro de 1983.

caronlÍtos subst.ltutos eatpletanam os cinco anos d1as

ou meses ap:Ís o terno fmal estabeãecaéc na cateõe Dnen:1a n2 22, f.1caram ao

c1esabngo do prece1to - e exatamente para reparar tal d.l.SCr.munação é que se

apresenta este emerda.

a) due1to Cl.Vl.l, canercl.al, penal, agrário. ele1t2

ral, narítllc. aeronáutl.co. e:;pac1.al. processual, oceeraet, reg1.Stral e do tra

balho e remas gera15 de d~lto f1l'WlceJ.1"O, tnbJtár:Lo, urbaJÚstJ.CD e das exit

cuÇÕes penal.s,

De-se ao art. 54, »cJ.s:) XXIII, a1Ínea a, do Projeto de

Oonstitw.ção a aegwnte rOOaç:ão:

Art. 54 - •••••••••••

XXIII - leg1S1ar sobre.

EMENDA lP13919-8

..,,- 1CUO/~~I1.."'.~10-- _,

JUSTIfiCAÇÃO

Dê-sC' ao InCISO 111 do arttgo 6'2 do Projeto de ConstitUição a seguI!!

te redação'

"JlI - estimular a livre mic r ee rve , promovendo a dls1;.rlbu~ção de

r~Que:::a, do trabalho e dos mclos de produção, i1 fim de N I

tal'" todas as formas de agre5s;jo e explor-CIç;o e garantir

bem-est.ar e.a qual~dadeo de Vida do povo..-"

pr;;Ds:"r-:J
&i'~8!8iJ

'u.,b,.. /C<l.. I.lo/l... co.. "lo ~

PLENÁRIO

.evenüc ,

Iluo/.un"".. h, _,

A Emenda tem como .gbJetlvD acrescentar ao dispOSitiVO a expr-essee

"pr-evr e", antes de IndenIzação, a exemplo das condlç~es pr-evr sces

nas demais hlp~teses de desapropriação, pOIS não se justIfica pro!.

ver- o tl~ular do em~reendl-fJlento,da Indenlzaç;jo anteriormente ti des,!

prOpl'lilçüO, quando e aeb rdc que os seus eoetpr-omr s so s com fornect'd2.

r-e s , salárIOS e tributos não serão dr feeides automatIcamente com o

EMENDA lP13926-1
(l ConstitUinte ROBERTO CAMPOS

rr;;;;:~-;]

er;v'~@JPLENÁRIO

.LI ... _I.OM"d....u••• ~'"• .lO -----,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITlV-O EMENDADO. Ar-tlgo 621 InCISO 111.

EMENDA lP13923·6

!iJ Coo,t,t".ot. ROBERTO CAMPOS
Intenta-se, cem a presente ererea, atr~r à Um.ãoFedit

raI a ccmpetêncl.a pnwtJ.'Ja }:ara l.eg1s1ar, t8Ilbém, sobre dlre1to notarial e d.!.

reate reg1.5tral.

Pelo que se vê de outro dl.SpOS1t1VOdO Projeto (art.l99),

é dado aos servaçcs notarUlis e regist~1S um tratalrento federa1., tanto ass1llI

que se prevê que .tea Complementar "regulará as at1v1dades. d1sC1pllnara -e zes

p::Iosablhc!ade C1V11e crinunal dos notânos, regJ.stradores e seus prepostos,

plt' erros e sucessos caletlClos. e defl1llrá a bscabza<;ào de seus atos pelo ~

der JOO1cl.lÍno", estabelecendo-se, aUrla, que a "LeJ. Federal 'ti2,.Spjrá sobre c

valor dos elrOl\llJlentos 'X'elat1VOsaos atos -pratlaldos" por esses .serviçce,

Consequentemente, há de ser d!1 tJn1ão Federal a CQlp!!tên~

CJll, exclusiva pnl 1eg1.51ar a eespertc de eeae ab,vJ.dades. nada restamo 80S F:!!
tados li 5I.lpleaentar.

[MENOA MODJFICAlI'VA

JUSTlfICí\CAO
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 12, ln~iso XIV.

~.m C't. 12, in::iao III,.al.ÍneIl g. do Pmjeto

de:Clanlstit:u1çio.lIIlgUÍJ1te~:

Os .atos inerentes aos e:x~ da~ devem Ber CCIlU!1S

a tocSoJl .1l5W é, MO.se p:dl ~tt que..!ll pessoa pobn "tart:IemQS pratique.

Quanto l!lOS que pedem pagá-los, cans1!ltirilll até um injust1ÇB

1Sentá-los do respec:t.lvo pagam:mtol cuja resp:lnSabJ.l1dade passarl.a a ser do Est,a

de, já tão depauperado e ftIhdo.

A"Pt"ética de .atos relat1V05 ao exercíC10 &t cidadania não se

deve confuochr can gratw.da(le genera1J.zada. até pot"qUe alguns atos de Mtureza

~sual e dete11llÍJ'ladOS regu;tros C1V15acarretan, para os mais aqui.nhoados,

CClnSlderáve1.5efe1tos patt'1lronia1s.

Ao e>.pres$âo "democratl:z:ar a livre inl<:latlva" ; -duvidosa quanto .ao

s('u cont~údo e poder~ ens't'Jilr umo1 desmedida Inter\'erção estatal n<ato:

atlvuiades econ~mlc.as. Ao Estad.... incumbe e~tlll1uJaf' a lnlc~atlva {'I',!.

1,';ada~ De outra -Po1rte, o emprego_ do termo "abolir" ~ndu= a .,<>1l.1st~!l,'

"Ch' (lc Ulll1'r(>I:Onc('1t04 poiS p.:Jrt-<' do l)r('.s~Ulmsto qu.t' (>X1~t(' ('xpl",.:!
_ ~ 'lo _

.. ao e <1gressao. SOlIvo I~e Ihur .lU I zo. a e I abol'olç<J,O da Ordcm C<)nst~tE.

cional .1\;0 .podlO" -escor.ãr-se em d-l.spos,ç;;~s preconceltuo"õas, l,ru,cl

-pall11cnte quando formulado ;contro1 o setor que mais esforços t(>m dls

pe~dido no sentido da promoção do desenvolvUllelito e do pro9r_e~so d:

Pal-S.

O;-se ao Inc1SC) "XIV do artigo 1"2 do -Projeto de ConstitUição a se

gu inte re-daç~o:

"XIV"'- A SUCESSÃO llERED ITÁRI A

A transmissão.. por 1lI0rte, de bens ou valores está sUJeita li

emQI-ulllcntos.. -custas e ao Imposto de que -trata ° Ite.m 11 do

-arttgo 272.-

JUSTifiCAÇÃO

A previsão de Htributos :propõr.cion~1I.sH nas neranças cont1lta com o

~revlsto no item II do artigo 272, segundo o qual o ~nlco imposl;o

ulcldente nas transmlss;;es causa mortis'; -o nel~ referido. De outro

lado o paràgr.8fo 5l:!. do meslllo õJrtlg01 estabelece que as suas aITQu2,

-tas serão progr-essi-vas.. -contrastando ccm os "tr1hut~sproporcl-onalll'

referidos.

EllflmA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO fIlEIlOADO-: Artlgo- lO, II1("Iso VIi.

r.r----------TI••o/'~I"..CA;.lO' _,

~;~;:m]

e-;'~smJPLfNÂRJO c

Para .compat Ib III zar .li redação dós dOIS dlspos It IVOS -e tornar

preCIOSO o mandalllento, sugere-se indicar.. expressalllente, ° imposto
i nc Idente lIIenci onando-se o ,=!i SpOSI t Ivo rCllpect IVO.

EMENDA lP13927·9
tJ Coo,tituiot. ROBERTO CAMPOS

~~'~;;T~

rSJ7~~ffil

EMENDA lP13924-4

fl Coo,to tu. oto ROBERTO CAMPOS

PLEtlÁRIO

-'IUO"~'T"""io

FJIfElmA MODIFICATIVA AO ARTIGÓ 345 E SEUS INCISOS

(!J PLENARIO

EMENDA lP13921-0
t!J CONSTITUINTE DEPUTADO JQS;To~UTZ DE; s6

REDIJA-SE ASSIM.

ArV J45 - As ações e serviços de saúde 1ntegrallll.

numa 'X'ede regionalizada e h1erarqu1zadl!l, o Sistt!1IZI Racionel

saÚde1organizado de 'ZIco1"do com e.s -seguintes -d1retrizes;

..
SuprimBlTl-se do InCJso VII do Art. 10 do Projeto de Const,!.

tui ção, 0115 segu lnt-es expressões

••• "sem preJu;zo.do direito à reser\'ü de merc-aclo Sl.'mpre

que (I controle tecnol;;glco de n..ç~es estrangeiras possa f1UpJtear J2.

mtn<lção .pol;tl("a e perigo para a autodeterm,no1ção naCionaL'"

EMENDA MODJFJCATJltA

DISPOSITiVO EMENDADO: Artigo 13, InCISO I •

O;;-sc'ao·inc.iso I do artigo 13 do Projeto de Constltull;ão a se9ul~

te redação:

1 - unlversalidade no -fltentbtllento: "1 - garantia de emprego na forma da leI,

11 - -plu1"al"1smo de slstemas Vléd1co-ass1stencllus;

111 - l.1v1"e exercíc10 profl.ss10nal. e
JUST('ffCArlVlI\

IV - h.V1"e opção do 1nd1víduo l!ntre os 51steml!lS o conceito <le "r'BsE>rva de mercadoH é lntclrollaentt." equl'!!
JUSTIFICAÇÃO

sistenc1ais.

JUSTIFIC'AçlO

-'l'rata-stl: de opção em "favor da ltiberdade, ameaçada

pelos tentáculos ~o polvo da -es'tat"1zaçào sem 11'rnites. que neSSa

matéria ~hegll is r818S da 1ntervençco e dll eXP~pr1ação de hOSP1"

ta1s, laboratérl."osl .centros de pesquisas e -conJultõr.10S, que são
nelas compreendldas as pessoas rís1cas nacional!:'

cado. DlfiC"ulta, ao Inv;'s de facd l-tar, a absorç~o.c ("r,ação de ter,

no logl a. A preocupação bras I I e I1"'01 deve ser aUlllcnto1r nosso1 "("cPo1C1t..2,

.ção t~cnol~91C~a" e... ISSO eX1ge abertura .à .intercomunicação tecnol~g.!.

c.u, para eVItar a rc,nvenção' da roda. Atrõ.lvés de "joint-venturcs" é
qu(' -o mundo tecnofo9H:amente de,senvoi-vll..lO promo\t'(' o Intercãmb10 ~C"

conheCimentos e cxper lênc I a, -a "transfert 11 i zação d~ .cuJturas e

sInerqlsmo de culturas.

Ao estabilidade no emprego, em termos absolutos, como colocado

dispositiVO .acima f.ocallzado, poder~ representar um sériO entrave

olO desenvolvimento do Pais.

Trata-se 'l:!e mi1t~r i a Que não prec Isa necessar Iamante ser di sc Ip Iln!,

da ~a Consbtuição... podendo ser regulada -por 1JlCI1) de legislação 0r.

dlnárla ou das ncgoclações coletivas, através dos quais poderão ser
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sltuaç~es A ConstitUição deve tratar dos direitos Fundamerrtie r s , não de reaJu~

tes s eler-r e rs , períodos de licença, regime de remuneração nas f~

rias e outros assuntos dessa ordem, que não fa:em parte da Ordem

Constitucional de uma nação.

Por outro lado, a supressão dess,es diSpOSitiVOS permltlr~ que a e\~

Iução dos di r-e Itos traba Ih Is1:as· acompanhe o I ncremento ver I f Icada

na produção e na produt IV Idade das empresas, de forma a assegurar o

I nd I spensáve I equ I I ~br Io, ~ond I ção necessár Ia à manutenção dos e-:I

pregos eXistentes, a geraçao de novas oportunidades de 1:rabalho e a

melhoria nas condições soer e r e do trabalhador

fS'~;:;-J

rrw~~-;;]
'ud""".'..'"i.'lul•• "'uia, ~

PlENÀRID

"c) a lei garantlr~ a defesa dos consumidores de bens e servlI;Os,

protegendo, mediante pr-eeedraerrtce eflca:es, a segurança, a

sa~de e os seus leg;timos Interesses econõll\lcos em conJugação

com os princípIOS de liberdade de inlclatlva, de l eber-dade de

mer-c ade e de II berdade contratar,"

JUSTIFICAÇÃO

1111./lUn"..açi., _

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, Inciso IX, al;nea "C".

EMDENDA MODIFICATIVA

Dê-se à alínea "C" do InCISO IX do artigo 17 do ProJeto de Constl

1:ulção a seguinte redação:

EMENDA lP13932·5'

!" Con.to tu. nte ROBERTO CAMPOS

prpó;:;;r=J

fu7~8!87J
1111.,,,,,.. ,,,••0;1.

PLENÁRIO

EMENDA lP13930·9'
f: Constltu I nte ROBERTO CAMPOS

estabelecidas as discriminações próprlils das desI9ual5

com as quais se deparam as eepr-e ec s ,

Os cr-lt;rlos a serem adotados ".uma grande empresa não são automat..!.

carncnte aplicáveis ~s m;dlas e pequenas, sendo Imposs;vel de se pr;

ver I na Const rtu I ção. mee ani smos que p er-m Itam essa di stí nção I ndl,!

pensável e necessárl,h Por ISSO, ; prudente deixar a mat;rlil para a

Iegl 5 Iação ord I nár I a ou a I nda para as negoc I ações co Iet I vas

'~I....'e'<v ...l1e'"""OI""" ------,
PLENÁRIO

ba Ihador

EtlENDA nODIFICATlVA

Da forma como t>stá colocada, a medida terminará pr-e judt cendo a 50

e redede no seu conjunto. sem favorecer de forma substancial ao tra

EMENDA lP13928.7'·

I'l Con.to t" nte ROBERTO CAMPOS

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13, r ncr sc I, letra "h".

A et inee "b" do Inciso I do art. 13 do ProJeto de Consto!.

tUlção passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13- - •• • •••• • ••• • • ••••• •• • •••••• ••••• ••

b - Gur<IOt Ia de ev I eo pr~v Iof Iex í ve I, em função do tempo de

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 13, InCISO XV.

Dê-se ao InCISO XV do artigo 13 do ProJeto de Constl1:ulçiio a segul~

1:e redação

"XV - duração máXima da Jornada de trabalho não exeedenee de alto

horas d I~r Ias, "

A redação por nós proposta cOlllpatlblllza os Interesses dos consuen

dores, com os prlnciplos constantes da Ordem Econõmlca. A Interven:

ção do Es1:ado nas eti r v ededee de s envc lv rde s pelas empreSas pr- rvadas

não pode preJudicar o crescimento econõmlco, deses1:llIIulando a li

vre IniCiativa, Inibindo os Investimentos e 1:ornando-a uma mera e~

tensão do Poder públ,co. E IstO ~omente poderá ser consegUido

houver respe 11:0 mútuo.

ser-v r cc ,

JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

O Impacto da med Ida sobre o custo das empresas será Incontorn~v e I

= 11.T.'.""1l'~.çi., _

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 17, InCISO IV,. alínea "a".

rs;;::~~

rrw~~fi7J

rr;;;;;'~:~~

rrw~~fllPLENÁRIO

DISPOSITIVO O'ENDADO Artigo 112, InCISO I.

EHEtlOA SUPRESSIVA

.~u.úuOlc... nsi.'I .. ~,.. uia

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 138, InCiso VIII.

JUSTIFICATIVA

A Inc Iusão dos postos de chef I a dt' /li I ssào OIp Iom~t Ica Pi'!:

mant"nte, e dos cargos de PreSidente de Empresa Pública ou dt" Econ2

mia Mista ft'dt"rals, traria I nadrllssívc I pt'rmlsslvldade para aquelt"s

que ,eleitos para um mandato parlamentar, pudessem ocupar cargos na

administração pública direta ou Indireta, criando, aSSim prlvll;'

glos pessoais não condl:entes com a probidade administrativa c a II~

ra II dade par Ial,entar.

Suprimam-se do rncr sc I do Art. 112 do Pr-cj etc de' Consto!.

tUlção, as segUintes exprt"ssões •• "CheFe de Missão Diplomática

Pl1'rmanentt', Pr-e s t denb e de Empresa P~bllca ou Empresa dt" Economia

Nr s ce , fe der-a r s ;"

EMENDA lP13934·1
t' Constotu.nte ROBERTO CAMPOS

EMENDA lP13933·3

!" Const. tu. nte ROBERTO CAMPOS

E~'~~:MT]

mi'~8illJ

harmon. cam,!! I

PLENÁRlO

.~ul"",~",".io/"'tc,..,ui., ~

to

para a grande maioria delas, prinCipalmente as de pequeno porte

as médias. Destarte, o resultado será dlame1:ralmente oposto ao esp.!

r-ede pelos seus formuladores, uma vez que, longe de SE'rar

oportunidades de empr-eg c e c orrb r-u b u re- para diminUIr as taxas de d~

sempreso, provocar~ quebra de empresas, aumentando o n~mero de pe~

soas desempregadas, al;m do r-e f l cxc que o custo adrc i ona l das empr2.

sas terá sobre a a Itu de preços, a n í ve I dos consumi dores Não so

mos, a princípiO, contrárIOS à sua adoção. Entendemos, todaVia, que

não; na ConstitUição que a mat~rla deve ser regulada, bem

que a sua Implementação, Juntamente com outras conquistas trabalhl~

tas, acompanhe a evolução da SOCiedade como um todo,

A fim de ser mantIdo o equ r l ;br'lo necessáriO nas relaç~es SOCiaiS,

algumas melhorias nas Condlçõe.s sociais dos trabalhadores pr-ecr s am

ser acompanhados do aumento de produt Iv I dade das empresas.

A I'nclusão dessa mat;rla na ConstitUição rompe uma tradição de

1'105 anos O Ideal seria e)l;clui-Ia do texto do pr-o je-to , TodaVia,

for mantida, ; pr-ee t ac adequá-lo à nossa realidade.

A duração da Jornada de trabalho nunca fOI regulada nas Constltu..!.

ções Br-aer l e r r-es Trata-se de assunto normalmente diSCiplinado pela

Ieg Is Iação ord In~r I a ou nas negoc I ações co Iet I ve s

EMENDA lP13931·7

f:J Const .tu. nte ROBERTO CAMPOS

A vt"rdadelra establlldü.de no emprt"go vem e e ndc suces.srv e

mente e-eneequr de , pelo trabalhador pelo seu desempenho, e não pela

Ie I • Tanto 15S0 ~ certo que o pe;ccntua I de- empregüdos est~ve I s

balxísslmo, mesmo antes do advento do FGTS, o que comprova que a g~

rant Ia de r-e I ação de empregados est~ve Is não est~ cond Ic I onadü ~

estabilidade no emprego, mas à efetiva partiCipação do trabalhador

no processo produtiVO naer one í , o que se dá pela sua produtiVidade

e não pela garantia de emprego. O Instituto da estabilidade sempre

fOI fonte de grandes atritos, negoclaç~es veladas e despedidas pr2.

coces e obstat Ive s , que não s~ geram I nqu I etação soc I a I, como ca.!!,

sam Insegurança UO traba Ihador e seus dependentes Reev I ver- esse

Inst rtut c é r-eev I ver- essa fonte e suas consequênc Ias ant Isoc Ia I5,

sem fa I armos no entrave à produção e ao desenvo Iv Imento da po I í ti ee •

econ~mi ce

tlals raCional e mUito maiS favor~vel ao trabalhador ; a

amp II ação dos di re Itos que Ihe são assegurados mt'd I ante o av Iso pr!.

via. De fato, pondo à sua dispOSição maiores recursos financeiros

e mais tempo para obter nova colocação, assegura-se, ao mesmo te~

po, 1:ranqullldade soCial e efe1:lvo cumprimento ~ lei, ponto ~Itlmo

es1:e que não ocorre com o pr Inc i p Io da estab I II dade.

Extll'llnada a lei braSileira em confronto com o direito p~

Sltlvo de outros países oCldt"nta,IS, dt" form<lção capitalista, vemos

que a Su iça, pa í 5 onde as re Iações empregado x empregador se l'Iantêm

em ní ve I de permanente concórd I ci, nos casos de dispensa sem Justa

causa o trabalhador 1:em direito ao aVIso pr~vlo de 1 m;s quando o

contrato de trabalho vigorar menos do que um ano, de 2 anos, quando

o contrato de 1:rabalho vigorou de 1 a 9 anos, e de 3 mescs em t.odos

os casos em quI!' o contrato de trabalho tiver Vigorado por MaiS de

9 anos.

Ao ampliação do aVIso préVIO enl contraponto ã estabilidade

~ amplamente favor~vel ao trabalhador arém de, numa linha de Justo!.

ça e equldade, con1;rlbulr para a harmonia das relações entre a cla.=:.

se patrona I e a c I asse traba Ihadora, qUE' é o P I Iar onde se assenta

a ordem SOCial.

o pretendido reforçamento do Instituto da estabilidade

proposto no AnteprOJeto da Comissão de Ordem Social, na verdade, não

~ medida ben~flc<! ao trabalhador.

Dê-se a alínea Na" do InCISO IV do artigo 17 do- ProJe1:o de Consto!.

tu Ição a segu Inte redação

- Dê-se ao Incl:;o-VIII do artlgo 138 do ProJeto de ConstitUição,

seguInte redação.

EMENDA lP13929·5

fl Constotu.n" ROBERTO CAMPOS

.ud_'.8..... lo/ .......' •• 1o

PLENÁRIO
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Na) ; livre a aSSOCiação profiSSional ou sindical; constitui

ção, registro, a representação- lesai nas convenç~es coletivas

de trabalho e as funções delegadas do Poder PlÍbllco, IncluSl\e

a de arrecadar contr Ibu i ções para o custe I o e pal<:a execução de

programas de I nteresse das categor las por e Ies representadas,

serão regu I ados em Ie I, "

"VIII - a apreciação, para fins dI' registro, da legalidade da acu

mui ação de cargos e das c~ncess;es Iniciais de aposentadorias, rt"

formas e pensões, ressa Ivadas as me Ihor I as posteI' lares. E VEDAD~

QUALQUER DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE OUE SEJA FEITA CONCESSÃO OU

DESPESA SUPERIORES ÀS QUE HAJAM SIDO ORDENADAS.

JUSTIFICAÇÃO

Os s ...d Icatas e assoc Iações de c Iasse desempenham um pape I Importa!!,

te na Vida econômica e SOCial do País, desenvolvendo atiVidades que

podem ser Incluidas entre as de~lgnadas paraestataiS, aUXiliando e

comp Iementando o Poder P~b II co no desempenho das suas funções

dos, ;; Imperativa, dando-se continUidade Inclusive ao regime de e2
brança das contr1buições denoM1nadas paraf1sca1s. Se a elas é dadil. a

1ncumbênc1a de complementar a aU1stência 50c1al estatal, não há T,!

::;ão para. negar-lhes o dire:Lto de arrecadar de seus f1l1ados

ind:LspensáveJ.s ao financl.a.ento dos respect1vos encargos.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITivO EMENDADO Artigo 13, InCISOS V, VII, VIII, IX, X, XII,

XIII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXVI, XXVII e XXVIII.

Suprimam-se os incisos V, VII, VIII, IX, X, XII, XIH, XVII, XVIII,

XIX, XXI, XXIV, XXVI, XXVII e XXVIII do artigo 13 do PrOJeto de Con.=:.

tltulção.

JUSTIFICACÃO

VIsa a presen1:e Emenda expungl r do texto Const Ituc lona 1 di spos Ições

que, pela sua nature:a, podem e devem ser Implementados por legls'~

ção ord Inár I a ou pe Ias negoc lações co Iet Ivas

A manutenção dessa slstem.1tlca,· que vem dando e)l;celentes result~

JUSTIFICAÇÃO

O tI' Ibuna I de Contas não ~ ordenado r de despesas, mas f Isca II :ador

destas. O Tribunal ~de Contas não ;; ~rb,1:ro de confll1:os de Interes

se em que um dos polos da relação seJa o ExecutiVO. O Tribunal d:

Contas não pode regi s~rar_desp~sas super lores às que entende devi

das por lei, mas tambem nao pode ordenar que o Executivo faça con

cessões que, por lei, este entenda indeVidas. S~ o Poder Judlc.á

1'10 ~ deposlt..lrlO de poder lurlsd,clonal (Cf. art. 12, XV, E.), V;

dado, portanto, ao Tribunal de Contas usurpá-lo e pretender fazer

as v;:es daquele para sentenCiar o Estado, sob forma de dlllg;n

ela, a faz.er concessões e ordenar despesas a maior das que en1:ená:

deVidas.
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EMENDA lP13935·0
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tes aos tr rbut os , mas n~o serem conce Ituadas COmo ta I, o que tem d~

do t"argem a constantes I rweee Idas do Poder P~b I Ico, sempre que

vê ~s voltas com dificuldades de ordem financeira, numa total di.!

torção das suas finalIdades Intrinsecas.

EMENDA lP13939-2
l? CO"'t, tu, nte ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO

p:r;;~;'~~u
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EMENDA SUPRESS I VA

r.r----------'cnOf'UII"'C&l;AO' ~

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 12, Inciso X.

[;}!ó;~~T=:J

5i~âPJPLENÁR10

DI SPOS IT I VO EMENDADO Artigo 301, § 1 Q

SuprIma-se I) § 1º do Art 301 do Pr-c jeec de ConstitUição.

o r-r sce de o dts pc a t ti rvo encol"aJar pr-cbecronr emo permanente e a 'a,!!!

pllaçiio exagerada do elenco de produtos protegIdos, o que colidiria

Com o pr,nc;plo de lIberdade de InICIativa e compet/l;ão no mercado

JUSTifiCATIVA

o dISPOSI'tlVO, se ecr-r-eeewenee IntElrpre'tado, InOCUO,

po t s a pr.1t1ca de proteção das Ind~strla5 nascentes pel .. criação de

barre Iras tar I fár I as, é un I versa Imente ece I ta e r-econhec I da. Mas há

EMENDA SUPRESS I VA

n"oO".. "o&l;I., ----,

EMENDA lP13940.6~'
tJ ConstitUinte ROBERTOCAMPOS~---------~

5~~~~u

[TD7'~8!S7l

A Inclus~o dessas contrlbulç~es, e do empr;stlmo ccmpu l sor-r o entre

os tl"Ibutos ; uma questão que se Impõe, com a f melr dede de dar

ma I01" transparênc I a e certeza nas r-e Iações entre o f I sco e os c I d~

dãos e de permitir controle mais efebvo por parte dos er-rbuoe r s do

cum rlmento dos rlncí lOS constltUCIOnal~ tributáriOS.

A redação proposta exe Ingue, cu'tr-oas I 111, as contr Ibu Iç~ElS dest Inadas

ao custeio da Intervenção do Estado no dom;nlo econômiCO, que ta!!!,

b;m não tem ra;:;ão de ser, Já que o "poder de po I ; c Ia" ; fato ger,!

dor de taxa, conforme prevê o dr apc s sb rvo , ASSim sendo, toda

que determ Inada at IV I da de ou setor depender de, um contro I e ma Is ef.!:.

e lve do Poder P~bl,CO, este poderá fmane r er- a Intervenção atrav;s

da cobrança de taxa, cUJO fato gerador não devel"á se confundir com

os fatos que Já são definidos COmo geradores de Impostos O que se

vê, he j e , na prática de tais contribUições, é que elas são verdade.!..

r-os ed rcr cne r e dos Impostos exr eeeneee , competindo até com o peder

rmposr-trvo de outras cesecea políticas

PLENÁRIO

EMENDA lP13937-6 ,~.

l: Const I tu I nte ROBERTOCAMPO$---------~

EMENDA MODIFICATIVA

DiSPOSITIVO EMENDADO' Artigo 17. l nc r sc IV, afinea "f".

D~-se ti al~nea "f" do l ner s e IV do artigo 17 do ProJeto de Cons1:..!.

tu I ção a segu I nte redação

"f) os 5 I nd r catas de categor I as prof I 55 lona I 5 poderão estabe Iecer-,

em com'enção cu acordo coletivo, o direito de acesso aos locais

de traba Iho de seus representantes dentro de sua base terr I t,e

rlal,"

JUSTIFICAÇÃO

o d ~po~ I t I vo em questão perm I te a I ntervenç.io de uma ent Idade pr.!.

vada em outra A função f Isca I I z e dor-a deve ser exar-e I di! pe Io Poder

P~bllCO, atravês dos seus agentes, dando-se às entidades represent,!

tn ve s das categorias o direito de represent~-Ios no ee tcnumente dos

meeen I smos tendentes a f e e er- p~eva I ecer- os Interesses respeet Ivos.

Na forme ec rme proposta, dá-se ~s partes Interessadas o d;relto de

estabe Ieccr- esse acesso, quando lhes conv Ier-, dentro das cond lç~es

estabelecidas nas negociações coletivas.

EMENDA lP13936-8 '

fl Const' tu' nte ROBERTO CAMPOS

PLI"&lUOf~OWlJdo/lul~,w'nlo

PLENÁRIO
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Suprima-se o InCISO X do artlgo 12 do ProJeto de ConstitUição
~.J.t~~ r EMENDA MODifiCATIVA

OISPOS1Tl\(0 EMENDADO' Arbgo 301.

JUSTifiCAÇÃO

O~-se ao caput do artigo 269 do Projeto de ConstltulI,ão a seguinte

redação

o l e eer- c a cr-r e er vr dede devem aer- csb unu l edcs fora do horáriO de

trabalho e não, como proposto, durante o mesmo Corno est~ estabele

c r do , o P"'IVI I~glo, 10ngEl de pr-opr c rer- aumento de produtlVldade~
através da criatividade, contribUirá para dlmlnu;-Ia, dada e dlspll'!:

são de at I V Idades

passao caput do al"tl90 30Z, do Pro,leto de Constltulção

ter a seguinte redação.

A I"edação que propomos; ü aprovada pela ComIssão do) i!r

dcm Econôml e a , O projeto de Const ItU Ição Incorporou ant l-reg i meonta~

mente uma emenda de m~rlto, ao Il'llmlnar do tt'xto aprovado pela ~~

11'11 ssão da Ordem Econôml ee a eXP,ressão "on JUI" Idicas", que torna e

conceito de empresa neer cna l mais abrangente, Como conv~m a um pais

que pt-ec ISol Incorporar poupanç.a estl"ange Ira para seu dt'senvo Iv IllIe!!,

to, ao Invés de afugentá-Ia.

"Art. 301 - Ser; ccnsr der-ade empr-e s e necr cnc l a pc s see

Jurfdlca constltu;da e com sede no Pej s , cUJO controle de- capital

esteja, em caráter permanente, exclUSIVO e rnccnd r e renal, sob a ti

tularldade de pessoas fíSicas ou JurídIcas doen e r I ra de s. no pa;s, o:

pc r- entidades de direito públiCO Interno."

JUSTIF"ICATIVArryós:i.iCJ
fui'~8I;J

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 2694

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP13938-4
l'"' Const,tu,nte ROBERTO CAMPO'S

IV _ contribulçdes dos emprcgados e dos empregadores, para o cu.!

telo da PreVidênCia Social,

III _ contribUições de melhoria, pela valorl;:;ação de r move rs deco!..

I"entes de obras públl(:as,

_ Impostos previstos neste capitulo,

De-se ao cüput do art r ac 257, do ProJeto de Const ItU I ção, a segu I!!.

te redação, suprimindo-se, em consequêncla, o artigo 263

"Artigo 257 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Munlci.

p Ios poderão Inst I tu I r os segu I ntes t.r- Ibutos

11 _ taxas, ell\ ra;:;ão do exercícIo de atos do poder de políCia

pela ut,ll;:;ação, efetiva ou potencIal, de serviços p~bl ICOS,

espec;flcos e dlvls;vels, prestados ao contribUinte ou postos

à. sua diSPOSiÇão,

DiSPOSiTIVO EMENDADO Artigo 257

EMENDA ",õõTfICATlVA

,.".. lrxIo1.UIT1".&~10

"Artlgo 269 - A Isenção ou qualquer benef;clo fiscal somente

JUSTIFICATIVA

"Art:. 304 - •• • ••

Inclua-se, no Artigo 304, do Projeto de Constttulção,

§ 2!!, renumerando-se o atua I § 22 , para § 32 , com a segu I nte red,!

çao:

§ 2º - As pequenas e IIl1crq empresas n~o ser~o atingidas

por normas federaIS, estaduaiS ou mUniCipaIS que versem mat~rla de

natul'e;:;a tI" Ibutár Ia, comerc Ia I ou adm In Istrat Iva, exceto quando n~

Ias Elxpl"essamente menc lonadas, para assegurar-I hes tratame;: I\to, ad2,

quado. "

fT;~~~~~=:J

r»i~âfl!l

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 304, § 22.

PL••.b,O/COWllo1.flunaw,"lo --,

PLENÁRIO

HIENDA ADITIVA

, Ao fazer a compat Ib I I I;:;ação do tElxto aprovado pc Ia Com1=

são da Ordem Econômica, o Rela!:or omitiu o dispOSitIvo em tela

matér I a está re I ae Ionada com ~ dElfesa que se pretende dar ~s pequ!,

nas El micro empresas no que di;:; respeIto ao tratamento tributáriO,

comerCIai ou adminIstratiVO. Prlnc;.Ipalmente, em per iodos de crise,

eomo o que estamos atualmente atravessando, onde o poder públIco e.,!!.

tra como agente regu lador da at Iv Idade econ;m ll::a.

EMENDA lP13941-4

f'l Consto tu ,nte ROBERTO CAMPOS

A redação que propomos parte do prl nc i p Io da genera I Idade da Impos.!..

ção tributária, na certe;:;a de que se todos pagarElm, cada um podElrá

sofrer ullla carga tributária menor, ao passo que num Pais em que po~

cos pagam, os que pagam são obrigados a suportar uma carga 'trlbut.!

ria InflnltamElnte mais pesada.

A s~gunda mod I f Icação di % resp~ Ito a Inc I usão do IeM no pr Inc; p Io

geral de que não se pode exclUir da apl"Elclação do Poder LegislatiVO

questões dessa nature;:;a HOJe QS convênios são celebrados pelos S!,

cretár I os de Estados e rat I f Icqdos pc I o ChefEl do Poder Execut Ivo A

redação proposta no Item Vli, ~o parágrafo 12, do art Igo 272, man

tém essa Sistemática. Dai porq~e estamos sugerindo o acr~sclmo do

parágrafo ~nlco, Vinculando o roeglllle fiscal do ICM ~ regra gElral.

Parágrafo Único", Os atos resultantes das dei Iber~

çôes a que se refere o Item V'~c!.o pa ....19I"afo 1.2, do

artlgo 272, sElr.lQ submetidos ao Poder Legislativo de

cada Unidade da Federação e do Distrito Federal, su

Je Itando-sEl ao dIsposto neste art Igo."

A 5 Imp I es ava 1I <1ç,io per I~d Ica dos Incent Ivos, como está propo~to no

proJeto, não resolverá a qUElst~o, pOIS Indu:: a que esta avaliação

somentEl sElrá feita depOIS da concessão, quando o Ideal; que a ed.!,.

ção dessas normas excepc lona I s seja cu I dadosamente estudada, 11M.!..

tando-se a casos estritamente necessáriOS e por pra:z:o certo.

JUSTl,flCAÇÃO

Reconhecemos o emprego Elxt ...afl~cal dos tributos como uma realidade,

corrigindo-se, por meiO de mecanIsmos fiscaiS, distorções eeon~ml

cas, sociais e regionaiS. O Elmprego Indiscriminado de Isençoes e o';

1:ros benefiCIOS fiscais, todaVia, nã'O tem dado bons resultados, reo!.

trlnglndo-se, m'Itas- ve;:;es, o Seu alcance a certos setores prlvI I!,

glados, em detrimento dos demaiS.

concedido mEldlolnte lei, a qual especlflcar~ o motIvo

da concessão e o pra;:;o de duração, al~m de detel'mlnar

as condições e r~qulsltos a serem observados ou cum

pr Idos pe I o resp~ct Ivo benef Ic I á ...10.

SJOnalS,

As a Iterações propostas estão vo I tadas, ~as Icamente, pariil do I s obJ!,

tlVOS. Primeiro, In;::IUlr no conceito de taxa a "dlVISlbl I Idade" dos

se ...VfÇOS p~b',cos motIvadoreS da sua cobrançd. Trata-se de rcquls.!.

to previsto em dIversas Constitulç~es brasll~lras, não s~ Jusbf.!..

cando a sua supressão, pr I nc I(:laImeni:e depo I s de Elstar sed Imentado

no direito POSItiVO, na doutrina e na JurisprudênCia. A mudança pr2,

vocará InfindáveiS discussões Jurídicas, sem ...esolver propriamente

os problemas financeiros dos Estados e Munlc~PloS'

JUSTifiCAÇÃO

Em ~egundo lugal", propõe-se InClUIr nos rÓIs dos tributos, desde 12

go" as contr Ibu I ç~ElS e os empr;st I mos compu I s~r Ios. Uma constataç~o

do texto do proJeto; que as diversas Comissões Temáticas, preocup~

das com o atendimento efetivo das novas funçães do Estado, derln.!..

das nos respectIvos relatórIOs,' procurou, no seu texto, Inserir di,!

pOSIção prevendo a cobrança de.contr1buI'ção destinada a flnanclá-

-la. E Impossível manter-se, dispersa na ConstItUição, il preVisão

de tantas eontr Ibu Ições. Se toda man I fcstilção estata I est IV~I". ae2

bertada por uma contribUição específica, ; de se pergunta ... qual

final Idade dos tributos" É eVlder,te que esse regime assoberbará

Iniciativa privada e os Cidadãos de um modo gel"al, al;m de dlflcul

tal" os mecan I smos de contro 1e da ap 1 Icação e dos gastos oúb I Icos,

que; um dos obJetiVOs previstos na Seção IX, do Capítulo I, do T.l

tulo v.

VI - contribUições para o salário-educação,

VII _ Elmpréstlmo compuls~rlo. para atender.. despElsas decorrentes de

ca I am Idades púb I Icas".

Não vemos Just I f Icat Iva para nao I nc IUI r essas categor I as Jur i dicas

no Capitulo do Sistema TributáriO, atribUindo-lhes, desde logo,

cond I ção de tI" Ibutos. Um dos prob Iemas Elmergt'ntes do atua I Sistema

TI" Ibut';r I o res Ide exatamente na pElrp Iex Idade gerada pe Ias c Il"cuns

tãnc I as de os empr;st Imos compu Is~r Ios e as contr Ibu I çDes esta...em

Incluida-s no Capítulo pr~prlo, sUJeitarem-se aos prlnciplos Ineren
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EMENDA lP13942.2"
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ver- Iadas operaç~es, de pro101' I :~;. certas áreas que cons Idera ma r s

promissoras para exploração direta ou sob contratos de r'ISCO.

As áreas sob efetn va exp I oração não representam cntreta!!,

to ma I 5 que 5% da ár-ea aed I~entar do pa; s e de sua p Iat afcr-ma cont.!.

nental. A área de "reserva prlorltár'la" atingiria 15%.

EMENDA lP13947·3
l:J Const Itu I nte ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO
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EHENDA SUPRESSIVA

DJ.spoSJ.tJ.VO Emendado Art1go 306. § 21!.

SuprJ."ma-se o § 21! do a r-t agc 306, do Projeto de Canst.:.

tU1ção j pas s and e o atual § 111 a f1gurar como parágrafo únJ.co.

Não há porque denegar- aos Estados, plantados em áreas se

dlmentares, o drr-er t;o de pedirem delegação da União, para explor-,!

roem aquclas áreas nãO-Incluídas nos programas em curso, ou que nao

flgur'em nos Investimentos Pr'lor'ltár'IOS da Petr'obr'ás.--
EME1'1DA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Título VIII. Capitulo I.

Inclua-se. onde couber, no TíTULO VIII - DA ORDEM ECONÔMl

CA E fiNANCEIRA - CAPíTULO I - DOS PRINCípIOS GERAIS. um artigo

seu par~grafo ÚniCO. com a seguinte redação'

!USTIFICACÃO

A J.ndenl.:ação J.nstru1tla no parágrafo CUJa supressão é

aug e r-ada es caec t.ea.e mais uma forma de trJ.butação .s-Obre-a-~

lIIJ.neradora..-O -de~or;;:;;;;n~s~:io-econômJ.co da regJ.âo onde e s t a ver-

j ecar a eada a j a s a d a deve ser fCJ.ta com o produto da arrecadarão do

imposto de cJ.rculação de ee r c adc.r a as , do qual os Hunl.c!pios par e í c r-,

pae ,

EMENDA lP13945·7
líJ Cons"tu, nte ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO

EMENDA MODlflCATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO Arbgo 314.

('Ç;~;I~~

rri}i~~flil

"Art. _ É garantido o d rr-er-t o de propriedade e a su

cessão hered Itár Ia.

Par-ágrafo único _ A lei estabelecer'a o pr-ocedrrnenb c para

desapropr Iação por ut I II dade púb II ce ou por Interesse soc I a I, me

diante pr-évla e Justa Indenl:::ação em d rnhe r r-c , ressalvados os casos

pr-ev ss bc s nesta ConstitUição."

COIDO o IeM passará a anc a da r- sobre as saídas de subs-.

tâncJ.as lIlJ.neraJ.s. o objetivo colJ.mado no da s pc s a t avc poderá facilmen

te ser at1.ng1.do adeau Ls cr-andc-c s e convenientemente as alíquotas do c.=.

tado a.apo s c o , as quais, por s1.na1: poderão v a r aa r , conforme a natur!

::.a do produto a ser taxado. Não é necessário, aS51.m, cr-a ar- eaa s uea

figura fiscal, ainda que d1.sfarçadamente sob a forma de 1.ndem.::.açâo.

EMENDA lP13943·1
I: Constotu,nt. ROBERTO CAMPOS

'U•• _'cD.,..Ie/,,,,OO.'ld.

PLENÁRIO-

Emenda modificativa

E;:~'~:~LJ

t:»i~~AlJ

O~-se ao art. 314 do Pr-cj eec de Constituição a seguinte

redação.

"Art 314 - Os serviços de Transporte Feer-eebr-e , de pe~

soas. de bens e de carga a;rea, dentro do TerrItório Nec rcne l , s2.

mente serão explorados pela r mcr at.t ve pr-r vada , cabendo ao Poder' P~

b lree a regulamentação, com o cbj ebrvc de epo rer- os eer-vrços

áreas car-entes."

JUSTIFICATIVA

As at rvr dedes de transporte, graças a não intcrv-anção do

Estado. tem se deeenvclvrdo de for-me harmôn1ca, dentro dos prlnc.!,

p rea de livre Iniciativa.

JUSTIFICATIVA

o § 1'2 do ar'tlgo 12 da Resolução n2 2. de 1987, que "OI';:'

põe sobr-e o Regi mento Interno dã Assemb Ié Ia Nae lona I Const ItU Intc"

está assim redIgido: - "§ 1". Na elaboração do anteproJeto. a ComI';:

são de Slstema't1:ação compütlb:llz:ará as mat~tas aprovadas nas C2.

missões. "

Pela l e reur-a do anteprOjeto I~a ComlssãodeSlstematlz:ação,

ver-r fr ca-ae que o dlspo~to no ar-tlgo 2~ do antepr'ojeto aprovado p.!

la Comissão Temática DA ORDEM ECONÔMiCA não fOI ecns rder-edc pela CB.

missão de SlstcmatJ:ação. Introdu:::l-lo no t8,J$to do ProJeto de Con~

tltulção ; o nesso objetivo.

"Art. 310 - Constituem monopóliO da União, nos termos da

II - a pesquisa, a lavra e o processamento- de mln~rlos ",!!

c l eer-e s ,

I - a pesquisa e a lavra de petróleo em terrItóriO nacl,2

nal;

['f!~~::'~U

[§7~i[ã7lPLENÁRIO

'U....o/~•• 'IJ.O'......... IS...' ,

Tll1.1.........cle

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13948.t'
I!J Coost.tu'nt. ROBERTO CANPOS

O artigo 314, C'onform,e o apr'esent<ldo pela Comissão de SI';:

tematuação representaria um r-ebr-oceese da Intervenção num. setor'

que a IniCiativa pr-j ve.de soube-solUCionar'.

Por outro lado a exclusão, de eventuais empresas com

partiCipação do capital alienígena, tr'ar'la enormes preJui:os para

empresas J~ Instaladas. c particularmente as empresas br-esr l e lr-ee ,

J~ em oper'ação no exterior, e que. se o Br-as s l romper unllateralllle,!!

te os acordos de r-ee rpr-cc rdede com vigor', terão que encerrar suas

atividades no exterior' pelo' o que se conclui com a r'edação do ar'tlgo

314 pr-opcs't e pe Ia Comissão de SI stemat uação.

Ar-tlgo 310, InCISOS I a IV.

~nc Isos I a IV. do ProJeto de Cons-

üreeeererve Emendado

D~-se ao art I go 310.

tltUIÇiio, a seguinte redação:

JUSTIFICATIV'

Acrescente-se ao artigo 314 do ProJeto de Constltu Ição

Parágr'afo Único, com a scgulnte rcdação.

"Par'.igrafo ~nle9 • Às pessoas Jur;d,cas que esteJam exercen

do a atividade de que trata o "caput" deste artIgo. fica assegurada

a Isonomia Jur;dlca. desde que tenham sido constltu;das sob as leiS

braSileIras, tenham sua administração sediada no- pa;s e esteJam

xercendo comprovadamente aqueles ser'vlços há maIs de 2 anos".

t:=P;;':~~J

rui'~smJPLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

....1.._'''''.,.•••' .......' ....., _

DtSPOSITIVO EMENDADO - artigo 300.

Suprnma-se o pa,·ágrafo único do ar-t , 300.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO A:rt'lgo 12. InCISO I, ar;nca "e".

Suprima-se a allnea "e" do InCISO I do artigo 12 do PrOJetD dE" Con~

tltullrão.

É exagerado Int.er-venc re e reee governamenta I d Icer-

SOCiais obr'lgatórlüs per-e o setor privado. O atendimento das dema!!.

das soe Ia I s não pode ser ex Igl do n I n ebsbr-eebe" Independentemente

do desempenho cconôm I co do pr-c jebo, do qua I hão de prov Ir' os r-eeur

s e s para atendimento dos progr-alllas sociaiS.

EMENDA lP13949·0
I!J Const,tu,nt. ROBERTO CAMPOS

fIY;~:MU

fÇj~8RJPLENÁRIO

.u" ........~••,...., .....u ..,... ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Ar'tlgo 314

"r'esente p~opo!itlção tem a Tlnalldade de manter em harmonia

o ordJ!lnamento Jur;dlco da Nova_Constituição. que preser'va a segur'a!!,

ça Jur;dlca de princípIOS como o da ISônomla. d~dlrelto ii1dquIl:'ldo._

do dIreito de aSSOCiação e da liberdade de liVre Inlclabv~. -_

O Artigo 314, que se refer,e a prestação de serviços de t-;:an~

porte terrestr'e, de pessoas. de bens e de carga a~rea. dentro do

Terrlt(;r'lo NaCional. Inclusive .as atiVidades de agenciamento.

fer'e os pr-IOc;pios da Isonomla t do dlr'e-ito adqUirido. do i1to JUr'.!,

EMENDA lP13946-5
I: Const;tu,nte ROBERTO CAMPOS

As ~reas sob efetiva explor'ação não r'epr'esentam entr'etan

to mais que 5% da área sedimentar do pa;s e de sua plataforma co;

tlnentaL A área de "reser'va prlorltár'la" atll'lg.lrla 15%.

Tr.Te'...",.. .o;.D

EMENDA ADITIVA

A Petrobr~s, que em nome da UnIão det~m o monopóliO da

exp Ioração petro I í fera tem. em v Ista da escassez: de recursos para

suas vaI' Iadas oper'_açõcs, de pr- I 01' I :ar' certas áreas que cons I dera

maIs pr'omlssoras para exploração dlr'eta ou sob contratos de r'ISCO

JUSTlf.ICATIVA

Não h~ pOrque denegar' aos Estados, plantados em ~r-eas s.!

dlmentares. o dlr'elto de pedlr'em delegação da União. para explor~

rem aquelas ~r'cas nâo-Inclu;das nos pr'ogramas em curso, ou que nao

f IgUr'cm nos Invest Imentos proIoroIt~r I os da Petrobr~s.

PLENÁRiO

Pal"'ágrafo Ún,,;:o - A União delegará o exerc;clo do monop,2

110 aos Estados que sollcltar-cm expl cr-er- suas áreas- eedmentar-es

quc 'não esteJam d Ireta ou Ind Iretamente sob efet Ive e xp I oração da

unIão. ou que não seJam obJeto de pr-oj et c s priOritárIOS de InVCStl-.

",ento do monopó II o estata I. cabendo aos Estados di r-e I tos e deveres

equ Iva Ientes aos pr-ev I stos no mqnopó II o federa I ."

DISPOSITIVO EMENDADO. Ar't1go 310, Par~grafo ~nlco.

EMENDA lP13944·9
tJ Constotu,nte ROBERTO CAMPOS

É r'e ~evante ressa Itar que ta Is empr'esas vem contr' Ibu Indo

para o desenvolvlmcnto naCional, aquI aplicando o seu capital. i!!,

vestindo ellt novas tecnologias. gerando In~meros empregos diretos e

Indiretos e pagando tr'lbutos_

IniCiativa das efllpresas que vem- exercendo Inlnter'r'uptarnente a ex

ploração desta atiVidade, na condição dc empresas constltu;das de

confOrmidade com as leiS braSileiras e com administração sediadas

no pais.

É também relevante ressaltar' que a Pr'oposlção, ao estab.!,

Iceer UllI Interregno minlmo de 2 anos de'atlvldade na exploração d,!

queles serViços, prOCUra assegurar a Situação jurídIca dc que tr',!

ta a lei n2 6.404. de 15.12.1976 (Lei das SOCiedades por Aç;es).

em,seus artigos 285 e 286, que são aplicados subsldiar'lamente

demaiS tipoS de SOCiedades.

AC'rescente-sc ao art 310 do ProJcto de Constituição

parágrafo ~nlco; com a seguinte redação.

"Art.. 310 - • ••• ••••• • •••• • •••••••••••••••

Par~grafo ~nlco - A União delegar~ o exer'cício do monop.2,

110 aos Estados que sotlcltarem explorar suas .1r'eas sedimentares

que não esteJam dlr'cta ou Indiretamente sob efetiva exploração da

União. ou que não seJam obJeto de proJet.os prlor'lt~rlOs de Invcsi.!.

menta do monopó I j o estata I, cabendo aos E.stados di re ItoS e devcr-cs

equ Iva Ientes aos prev IStos no monopó II o- federa I."

JUSTIFICATIVA

A Petrobrás. que em nome da Un Ião det;m o monop.ó\~ Io da e~

p I oração petrp I; fera tem. em v I!;ta da escass~: de recursos para suas

dlco per'fe~t.o. do direito de aSSOCiação e da liberdade de flvr'e

JUSTIFICAÇÃO

o preceito contido na al;nea menCionada confllta com o estatuído no

Item IV do ar'tlgo 264. pOIS envolve uma espéCie de trlblJto conf,sc~

tÓr'IO sobre o lucro que a legislação ordinária vier a definir como

A di str' Ibu I ção da r Ique:a deve ser promov I da atrav~s da arrecadação

dos t.rlbutos e da aplicação dos recur'sos correspondentes. Par'a ISto

eXiste o Imposto sobre Rendas e Proventos de Qualquer Naturc:a, c=.

Jas ai ;quotas são pr'ogresslva~

o di spos It Ivo quest I onado repres,entará ma I s uma forma de I nterve!!,

ção estatar nas atividades produtivas, Inibindo os Investimentos e

deslstlmulando a criatiVIdade••
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Substitua-se no item IV. do Artigo 107, do projeto

de ConstituiçJJ.o o termo PrimeIro-Ministro por Presidente da

República

"' '"w~","""' _, - ..u

__IFICATIYA

IlSPIlS1Tn11 _UJ_, _ llYJu ... _.U-- 11ftl_

""·'a-c.tbd. Jl.

..... 1llclM XVIII•• __ .....'

T~"'CI,... tT ....o.;lo, --,

_. IlYJII - _ ... trlJota 011_ ... ".1" __

rr;~~';,.':J

1:V"7;;z;;J

JUSTIfICATIVA

D texto nos parece ser materia de 'le t c rd mâr-í a e não cena
t rtuclcne l , Para tanto. o seu conteúdo deve ser regulado pela
te r de Imprensa, uma vez que divulgar, publicar. etc sõ poderiam

ser fei tas. por 1ntermedl0 da imprensa es cr-r ta. falada e te 1ev 1se
da.

EMENDA SUPIl.ESSIVA

supr-tm r- a letra d , inciso VII do Art 12.

PLENARIO

EMENDA lP13954-6
l: CONSTir';;INTE NILSON GIBSONrr;~~~:~~

rrw~~~f PLENARIO

EMENDP. SUBSTliUnVA

EMENDA lP1395Q-3'

tJ J CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

EMENDA SUPIl.ESSIVA

Suppimn a letra e. inciso VII do Art 12.

JUSTIFICATIVA.

O d1SpoSiti;o repede , entre outros, o exe r-cfcrc das at tv r da

des dos investigadores particulares. at rv tdade r-econhec tde como 11
cita. prensta na letra c. do incls0 IV do Art 12. Por outro lado.

-rmpede, tambem. a ecãc lnvestlgatÕrla e de lnformações do Estado.

neces aãr-tes ao exerc'lc tc da at tvi dedes de proteção do Estado.

..,- n.'O/ ,iO

JUSTIFICATIVA

Desde que somos a favor do regime Presidenclalista,

/ine::dste o cargo de Primeiro-MInistro.

Sala das Sessões, em 13 de 8g0StO de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

eMENDA lP13955-4
CONST~~~INTI! NILSON GIaSON (f!"Ds":J

§'o07J

JUSTtFtCATOA

.. lIlnl_'" a _ ...
- da __tlbocl..t._ .. ,.__tra _

.-1__......-... __lblllta _ ..llcClll_.y!

.... • - Pala ~ .. IIlcn.1I1ft1 • _.tu -.usa'
luu. ea- Gflcu1 ltUa eobrftlwu.sao ..... -.nau, ...
...-~._..~ - a __lJIdo '!
rl.......n.

EMENDA lP13951·1

I'l CONSTITUINTE NAPNTALI ALVES OE SOUZA

Constituinte AMILCAR MOREIRA

EMENOA SUPRESSIVA

EMENDA lP13960·1
[:J

[T"'~~'ôB"]

(Çj~·B7ã?J

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO

EMENDA SllPRESSIVA

EMENDA lP13956-2
[:J .

Q~~'~~~l

etU'~'8--;;;~
•• tdO>Of~O~".J:.""'C•• ,••1a,- _

f PLENARIO

EMENOll. AlJITIVA
Sup r-ljm r- a 'l et r-a "fIO, inciso VIl. do Art 12. Suprima-se toda c Titulo m do CapItulo JI- do projeto do ReI!,

tal' - referente à Defensoria do povo.
Acrescente-se à receçãc do caput do Artigo 435.

do Projeto de Constltulç~o a seguInte expressão:

Art.436 " ••••••••

•••••••••• promover, onde ha1a conflfto,medla!!,

te .••.••...••••.••••••.

JUSTIFICATIVA

o presente artigo,como apresennauc pode criar :.i
rios prebfenae tendo em vista denotar, a sua redaçl:'lo uma "conv~

niência." para os Estados e Municípios, não justificando o termo

"Acordo",empregado no próprio artigo,podendo ainda acarretar de.§.

pesas desnecessárias para a união

Sala das SefliSes,em 13 d.t c:=..JA-'"'+a dA. "e:}
CONSTITU~Nil NAPHTALI ALVES DE SOUZA

JUSTIFICATIVA

As at iv tdedes de lnformacões não podem t tcar restrlngldas ao
que a l e t cnns t der-a de t mquênc i a e a subve r-ss ãc da ordem pela Vl0
Iênc ra ,"

_ Destarte, faZ-se neces s âr-r c atentar para o fato de que um

Governo democr-ât i cc deve POSSUlr õrgão de tntornacâes como pl'lmel
r-a linha de defesa do Estado e da prõpna scc r edede , a flrn de que
não snf t-am tnte r-re r-êneias de i nter-e s s es e Lt en'[qena s

Constituinte AMILCAR MOREIRA

"' "u".."" ...,,' ---,

Emenda supress íva-

Suprima-se a alínea "A" do inciso VII do arhgo , J. do Pr~

jeto do Sr Relator.

JUSTIFICATIVA
;,'j" li"

Trata a Seção "X",da criação de uma nova figura jur!
erce ea Defensoria do Povo.A proposta parece-nos impertlnente e

confllta com o Capítulo "V" relativo ao Mlnistério Pubhco, cuja
ccncerénc í e compreende o controle da legalidade dos atos da ad

ministraç!!lo,a fiscalização.e,acima de tudo,o respe i rc à Lei run
damental -

Ademàis,a lnstitulçrio do Ministério Publ!co recebeu,l
no Projeto do Digno Relator.tratamento compatível com a relevân
cia de suas funço!!s.destinadas sobretudo. a preservar o respeito I

li. vontade coletiva como única fonte legItima do Poder pol!tico
Pretendemos Assim.com li presente emenda,evitar con _

'lHas de atribulçol!s que certamente existiriam a prevalecer
proposta do d1.gno Relator

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA lP13952·0

l:J
PLENARID

r'~~~CJ

er;;~~"&J

JUSTIFICATIVA
rumJ!ldlmllllPllrrllllll,llUll

....o/.ulT"'••~O

Plenário

Constituinte AMILCAR MOREIRA

Constituinte AMILCAR MOREIRA

Modi rfqce-se o inciso "V" do artigo 188 dando-lhe fi' seguinte rede
çãn ,

.I....,.""......~h ......,

Dispositivo ~Iodificado Inciso "V" do artigo 166 da Seção I _ Oi.,!

posiçor,ls Gerais - do -CapItulo IV_-_Oo P.E,
der Judiciário.

EMENOA MODIFICATIVA

A privacidade da vida famillar encontra-se resgua.!.
dada de forma mais ampla na aUnea «o'' do mesmo inciso

A redundánc í a dos ensccs í t rves , carece-nos desnece.§..

Como proposto,a aecuêncaa das alíneas deverão ser
alteradas

sária

EMENDA lP13958-9
[:J

Suprimir as letras "e ", "b- e "c" do lnC1SO VI do

Art 17.

o dí re rto ao conhecimento. de forma i ndr s c r-rmnade ,

poderã preJudicar a estabilidade e causar entraves ã contlnuldade

dos trabalhos dos Poderes Legl s 1at 1vo , Execut i vo e JUdl ciiirl o, pa.r.
t tcutarmente o segundo .. cujas as dec í cjies , planejamento e - progr!.

mas poderão sofr-er interferências mdes ej âvei s ,
Quanto às letras "b" e "c". suçer-e-se se j am suprlm.!.

das por aces sêr-res da letra "a ",

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

A redação dada 8 este dispOSltivo implica. por um lado, em
reconhecer asupremacia do direlto l.ndivldual sobre o direito
da sociedade. Por outro lado, ao inclulr nesse direito indivi
dual as referênc18s e informaçõeS POliC18l5 e mll1tares, mais

uma "VeZ agrlde a socledade. por subtralr-1he os melos de que
dlspõe para prevenlr e reprlmu' ações de11tuosas premeditadas

por lndivlduos que dela discordem ou contra ela se insurJam

EMENDA lP139S3-8
tJ CONST~~~INTE NILSON GIBSON

E"E"DA SUPRESSIVA

SOpriJlir a letra -8-, "Inciso VIlf do .....t.12

JUSTIFICATIVA

r';:M'o.-=j

ts:i'~;wJ

EMENDA SUPRESSI'JA

Dispositiv:O Suprimido Parte final da alínea "e" do inclso III

do art,12 do Capítulo I - Dos Direitos •
Individuais

Suprima-se a parte final da aUnea "e" do inclso In que pessará
8 ter a seguinte redação'

II! - A Cidadania

a)-.4 ••••• ••

bl-.... . .....
C)-4 ••• , ••••

dl-: ......•..
e)- o homem e a mulher são iguais em direitos e obr!

gaçoes.lnclusive os de natureza doméstl1::a '! famlliar.

JUSTIFICATIVA

Desnecessário se torna acrescer ao texto Constitucional,
as exceço!s de igualdade entre homem e mulher com origem na gest!

çD:o.no perto e no tI1eitamento.l=lois que.biologicamente,tais caract!

dsticas pertencem exclusivamente à mulher.Assim,propomos a supre!.

do das exceçoi!s por impertinente à matéria.

V- é cO"llpuIsória a aposentadoria com ven
cimentos integrais.por invalidez cu ..B.Q.L-seSsenta e cinco anos de

idade e facult.at.1va aos t;.r.1hta ';;0-;de serviço}. I

JUSTIFlCATIVA
DllIIlllmmUUlllll'lliJnllllll!l

':l:,,~ocuramos adequar o preceito do inciso "V" ao contido no
artigo~ alínea "d" ,Seçao 11 - Da Previdência Saclal _ QtJe est.!
pula a idade Q.ara efeito de aposentadoria em sessenta e cinco anos.

ND:o nos pareêe justo,estender o lapso de tempo para efeito de ap~

sentadoria apenas uma classe trahalhadora.dentro do prlncí\).io da

Igualdade que rege todo o Projeto de CDnsUh.dç~o Dra elJUmda004

Da mesma forma. entendemos que a aposelltadoria por tempo I

de serviço' se opera em decorrência do re9uis1 to temporal e nunca
elrl decarrência de deteuinada atividade labora1.Parece-nõs~incoe_

rente a exigência de dez anos de exercicio efetivo na judiclatura,
com o pressuposto básico para a aposentadoria.Ademais.a aposentado
ria se opera como direito do trabalhador. decorrente de -sua perti cl
paçl!o no sistema Social O exerc!cio da judicatura não pode e nã~

deve ser considerado como pressuposto básico para efeito de apose!!.
tador1a,sob pena de desvirtuar toda a técnica que embasa 1:1 segurol

social.
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PARAGRAFO):4 - E VEDADO QUALQUER TIPO DE COMERCIAL!

ZAÇAO DE ORGAOS E TECIDOS HUMANOS

Nas disposições transitórias acrescentar o seguinte
artigo;o"'~cÇ<..o..Pc-v ,

ART. • •• - A REMOÇA0 DE dRGAOS E TECIDOS DE CADAvE_

RES SE DARA APOS CONSTATAÇAO DA MORTE, '

OBSERVADOS OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PE
to f.0NSELHO !.EOERAL DE !:!,EDICINA -

L';~~';=]

1'S3i~~-;;J

Constituinte AMILCAR MOREIRA

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado - § l12,do art.235 do capítulo VI,da Defens~

ria Pública,do Titulo V

§ 112 - Ao Defensor Publico são asseguradas garantias,direitos,ven

cimentos, prerrogativas. vantagens e vedacoês conferidas por esta
Constituição,aos membros do Ministério Público dos Estados.

Dê-se ao § 112 do art ..2J5 a seguinte receçãc ,

Plenário

EMENDA lP13966·0

I"Constituinte AMILCAR MOREIRA

D.1sposltivo Suprimido: a expressão" mediante rereçãc de emprego

estável" contida no inciso "I" do artigo

13 - Dos Direitos Sociais - e as alineasl

"8". "b", "c" e "d" do- mesmo inciso que pa,!
sará a ter a seguinte redação.

art.13- Hantenha-:se
1- Garantia de direito ao trabalho

U- Mantenha-se

EMENOA SUPRESSIVA

EMENDA lP13962-7

f'J

JUSTIFICATIVA
Ij ''<~ i. '.: ti JI'I JUSTIFICATIVA

1,1l1':lIJ!'!I,,"J" 'I

BASILIO yllUNI

p:r;'~';;AJ

fÇj~~7ã!J

EMENDA MODIFICATICVA AO ART. 420

BAS!LID VILLANI

PLENARIO

EMENDA HODIFICATIVft AO "RT. 40a

ART. 420 - SERA ESTIMULADA, PARA OS MENORES DA fAIXA
DE DEZ A DEZESSEIS ANOS, A PREPARAÇAO PARA O TRABALHO EI~ INS=
TITUIÇOES ESPECIALIZADAS E NAS ESTRUTURAS DOS DRGANlSI~OS FE

DERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ONDE LHES SERAO ASSEGURADAS A
ALIHENTAÇAQ E OS CUIDADOS COM A SAllDE.

o art. 420 do Projeto de Constituição do Nobre Relator
passa a ter a seguinte Redação:

tI ....' ..n"C&Cio'-- --,

ART. 408 - ~ ••••
INCISO IX - ESTABELECER A EDUCAÇAO AMBIENTAL Cf»40 -DISCI_

PLINA OBRIGATDRIA NAS ESCOLAS OFICIAIS E PAR

TICULftRES EM TODOS OS NlvEIS DE ENSINO;

PLENARID

~!!~!!!.!E!!!Y!

Dê-se ao inciso"IX" do art. 408, do Projeto de Const!tulç~o do·

Nobre Relat~~ a seguinte Redaç~o:

t.eveocc em consideração a illlportância da Ch!

mada "pedagogIa .esológica", nos países de maior desenvolvime!!,

to, definida como a cfêncfa da educecãc para a proteç:io do R
io aebãente e considerada um indispensável meio de ccnscteot í-,

zaçãu de todas as pessoas, tornando-as mais responsáveis co.
as questões de ordem ambiental, evidencia-se a conveniência de

se estabelecer a obrigatoriedade da inclusão, nos currículos'

de todos os níveis de ensino, da disciplina referente à "educ.!
ção alllbiental".

Tendo em vista, ainda, o notório desconheci
mento. por parte da grande maj.df@do povo brasileiro, quanto

à matéria, requere-se o re0~drJasticO da obrigatoriedadé.

EMENDA lP13971-6

l:J

çonstituinte AMILCAR MOREIRA

Plentlirlo I

.JUSTIFICATIVA
mmmmlllmmmmaoIlllilm

Da Defensoria Pública e Da Advocacia.
art.235 ••••••••••••••••

~ 1~1:' .
'ért ?3, - Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado '

pres ta serviços de interesse público,sendo indispensável à admi
nistraçllo da Justiça. -

Parágrafo Onico - Ressalvada 8 responsabilidade pelo abuso que

coeeter ,» advogado é inviolável no exercfcfo de profissão e por
suas eentrest.eçoes escritas e orais

elaborado pela COflllsslio de Drganizar;lio dos Poderes e Sistema de
Governo.Propomos portanto,o retorno 11 proposta original que se,

ill~õe para restaurar 8 harmonia e 8 sistematização do atual Pr!!.
jeto.

Dispositivo Aditado: Capitulo VI -pe Defensoria Pública

Adite-se 80 Capitulo VI - Da Defensoria Públ.1ca a expreesêc .. Da
advocacia" e o seguinte artigl.. COII seu paráorafo o: ~ t"Y\.\.'\'VV\

~ ,!LB6J~~-A<.."~<>4{J.06,<,~·~
CAPiTULO VI

EMENDA ADITIVA:

Trata-se de emenda que visa adequar e complementar o te~

to de autoria do Relator."Data vênia",a redação que propomos p

imprescindível à sistematizaçll"O do texto.

o presenbe dispositivo enccnt.re-se inserido no atual Pro
jeto de Constituição,na parte referente à "Defensoria do Povo"~{ 'tff)

para a qual apresentamos emenda supressiva,por entender-aos que
8 atividade advocatIc!a em nada se assemelha ao Defensor do Povo.
Verificamos ainda que,o dispositivo encontrava-se originalmente,

inserido no Capitulo relativo à Defensoria Pública e Advocacia,

EMENDA lP13967-S

l"
I"
r,r----------tl.."' ...."oc•.C16.---- -,

AMILCAR MOREIRA

Plenário I

Plenário

Const! tuinte

Consti tuinte AMILCAR MOREIRA

Propoe-se na presente Emenda,a Inc íusãc do direito do
trabalhador ,dentro de nossa realidade sõcrc-eccnõerca , como forma

de viabilizar sua Inserção na futura Carta Magna.Buscamos,acima I

de tudo,garantir a liberdade de cpçãc a empregados e empregadores
com base na relação de Inter-dependência~ existente entre
as duas classes'A estabilidade se opera através da participação e
da atuação do elllpregado e da necessidade que o empregador possuil
de nenutencãc da IIIDo de obra Nenhuma empresa existe selA a valori

zaçãn da aãc de obra e nenhum cidadao poderá ser quali ficado c~

11I0 empregado se lhe é nagada a opção de ingresso ao mercado de
trabalho.

Dê-se à al!nea "a" do inciso I do art 12 a seguinte redação

Art 12. ••• • ••••••

I- .•.•.... .•...

Adquire-se a condição de sujeito de

direito pelo nascimento com vida.A I

lei protegerá o direito do nascituro

JUSTIFICATIVA
lI'IlP!CJPJlCml'I,!!jjT él

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado : al!nea "a" do inciso I do artigo 12 _ Dos Di

reitos e Liberdades Fundamentais _ do capIt:;
101 -

Trata o presente dispositivo de regulamentar o começo da per

sonalidade jurídica do individuo Esqueceu no entanto. o eeuoente R;
lator da proteção ao nascituro que através dos tempos vem sendo ma;
tida e resguardada por nossas legislaço@s.É certo que a regulament;

çãc se processará através de legislação ordinária,porém,entendemosl

necessária a referência da proteção através de lei ,conforme dispos_
to na emenda ao Projeto de Constituição ora apresentada.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP13963·5
t:
('J.

~ --:TUt;;';'-;;;"'&C40 _

3USTIflCATIVA

Suprima-se o § 312 do art.68

fl;;-~';'0

~~JEl

Tal compromisso deve estar refletido em todas ~s mod!

lidades de atuação do aparelho de Estado e de modo a criar uma am

biência favorável ao melhor aprovei tamento e mobilização da intel.!.
géncia nacional

Inclua-se. ao final do § 4" do artigo 395 a seguinte expre s s ão r

• ."E DEVERA ESTAR EXPRESSO.EM TODAS AS SUAS ESFERAS E FORMAS DE !l
TUAÇAO" •

PASSANDO A TER A SEGUINTE REDAçno:

ART. "'595 _ fi 4'" _ " O COMPROMISSO DO ESTADO COlo! A CIENCIA E TI:f.
NOLOGIA DEVERA ASSEGURAR CONDIÇOCS PARA A AHPLICAÇAO'

E A PLENA UTILIZAÇAO DA CAPACIDADE TECNICO-cIENTtncA

INSTALADA NO PA!S E DEVERll. ESTAR EXPRESSO EI~ TODAS AS
SUAS ESFERAS C fORMAS DE ATUAÇAO".

O oferecimento de possibilidade de trabalho não sof1~

ticado, com obrigação de escolaridade, é o melhor caminho pa

ra retirar o meno-r das ruas, dJminuindo o aIlo índice de me

nor abandonado em nosso país, os quais, com o passar do tem

po, por não terem mão de obra especializada passam a ser os
delinquentes que hoje afastamos da sociedade, através: de méto
dos que~poderialR ser evItados COla a Jncãusãc desta eeenda nn

Projeto Constitucional.

!:MENDA ADITIVA AO ART. 395.

EMENDA lP13972-4

l!J BAS1LIO VILlANI

_____ ,LI ••_'....,ltol.'I_...nlo ~

-p:rP'LENARIO

ART. 35. - "E PERMITIDA &t DOAÇM DE dRGAOS E TECI_

DOS DE DOADORES VIVOS, MAIORES E CAPAZES

E DE DOADORES MORTOS, NAQ HAVENDO DISPO_

SIÇAO CONTRARIA 00 "DE CUJUS" EM VIDA E
HEM MANIfESTftCM CONTRARIA DA fAM!LIA".

EMENDA MQOIFICATIVA AO ART. J5"i

O Artigo 354 e seu Parágrafo H' do Projeto de ccns.,
tituiç~o do Nobre Relator, passam a ter a seguinte Redação:

Todavia, quanto aos eercs de ccenmreeção em ees.,
sas, consideramos necessário conter a licenciosidade ora dominan_
te.

JUSTlfICAÇAD

EntendenlCs que os maiores de idade téifl o direito'
de optar pelos espetáculos teatrais Assim sendo, não nos ·cabe

estabelecer rest rfções a esse respeito, senão em decorrência de
idade.

ACRESCENTE_SE AO ART. 385 DO PROJETO DE CDNSTlTUI_
ÇAD DO NOBRE RELATOR O SEGUINTE PARAGRAFO:

EMENDA ADITIVA AO ARI. 385

·PARAGRAfQ (INICO. A CENSURA A ESPETAcULOS TEATRAIS
OU A OUTRAS MANIFESTAÇOE5 ARTISTICA5 EM RECINTOS'

fECHADOS SOMENTE SEM ADMITIDA PARA FINS DE CLASSI

nCAçl:tD ETARIA. A CENSURA AOS COSTUMES, NOS MEIOS
DE COHUNICAÇAO, SERA REGULAMENTADA POR LEI-.

constitul~;';'~~R-A---lf-';:~~""]

;~:~~~~~".- -~ (l ,3;~~-mJ

A presente emenda retira do capitulo II _ Da Defensoria do
Povo - o artigo 48 que trata da atividade advocat!cia,por considerj!
lo lrta,d,equado ao Capitulo onde se encontra in~erido.O defensor p~

vo exerce atividade eminentemente eommí strat Iva.nue nada se asse _

melha com a atividade advocatícia Assim,entendell'os que o disposto'
- no artigo 48 deverá ser objeto de Capítulo pr6prio.a fim de que

possa dar· ccne íntêncrs e coerência ao Projeto

A competência conferida através do § J12 do artigo

68,e relativa à legitimidade prccessuat s Invace competência perU

nente ao Ministério Público que é e sempre foi titular das AÇoi!~
Penais e Cíveis.ver í rrca-se ainda que ,os incisos I e II do artigo

2}J do Capítulo "V" ,do atual projetrr,confere ao Ministério Publi_

co a mesma legitimidade.Para evitar conflitos de competência que

viriam gerar um desordenamento jurídico-processual,sugerimos
sepressãc do §3V do art.68

Dispositivo Suprimido - § 312 do artigo 68 da Seção Onica _ Da F"i.!
callzaçao Financeira e Orçamentária Muni
cipa!. -

-EMENDA 'SUPRESSIVA

~Dfsposft!vo Suprimido : art 48 do Capítulo lI-Da Defensoria do Povo

.JUSTIFICATIVA
4"" .. li, ,ll

seceree-se o art 48 e seu parágrafo do Capítulo II da Defensoria do
Povo.

EMENDA lP13965·1

I"
I"
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Acrescente-se ao art. 419 do Pr.ojrto de Constituição do
Nobre Relator o seguinte § 3Q:

PLENItRlO

8AStLIO VIllANI

Dê-se letra "d", do J.nc1.SO XIII, do artigo 12, do ProJeto

da Comissão de SistematJ.zação, a aequa.nee redação:

EMENDA lP13980·5 ,~. -
'--------,

f'J PLENARIO

tJ 8ASll IO VIllANI

ART. 410 - •••.••••••• ~ ••••

letra • • ••• ~ ••••••••••

letra b - A INSTAlAÇR.D OU AMPLIAÇAD DE USINAS HIOROE_

lETRICA5, TERMONUClEARES, TERMOElf!TRICAS ,

DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS FI!RTEIS E FIS_

SEIS. DE INDUSTRIAS DE ALTO POTENIAl POLUI

DOR, DE DEPOSITOS DE REJEITOS DE ALTO RISCO'

INCLUSIVE RADIOATIVOS, QUIMICOS E BACTERIOlQ

GICOS, BEM COMO DE QUALQUER PROJETO DE IMPAf

TO AMBIENTAL

~~"~oo;=]

fÇj~~J;J _

lP13973·2

EMENDA ADITIVA AO ART. 419

b1ENDA

ART 419 - •••••••••••••••••

§ ts •••••••••••••••••

§ 2" ••••••• 0.0 •••••••• 0.

§ 3P - O ESTADO DESTINARA MAIOR APOIO AS ENTIDADES'

FILANTROPICAS QUE SE DEDICAM AO AMPARO E PRQ
MOçnD DO MENOR CAREUTE

BASILIO VILlANI

"di os bens de produção são suseeptdvea,e de desaproprJ.a
cêc por neceaaa.dade ou util1.dade públJ.ca ou por inte

resse sccaaã , desde que neceasâea.a à execução de pl,!

nos, programas e psojeeee de aesenvotvaaenec social e

econômico, seJam eles da Un1.ão, dos Estados ou dos

MunJ.cipios, mediante prev1.a e Justa indenJ.zação, em

dinheiro.

JUSTIFICATIVA

A letra.!., do mesmo item e artJ.go, remete,como pro
cedimento de desaproprJ.ação. à prévJ.a e Justa indenJ.zaçào

dinheiro.

Assim, quando se tratar de desapropriação -de bens

- de produção, esta t.ambém deve ser contemplada por previa
- e Justa indenização.

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 12

EMENDA lP13981·3

f!J

EP'~'~'u

CÇi';WJ

Art 19 O BRASIL E UMA REP(JBLICA FEOERATIVA INSTITUIOA PELOS

BRASILEIROS. IRMANADOS NUM POVO INDEPENDENTE, COM O OB_

JETIVO DE CONSTRUIR UMA SOCIEDAOE LIVRE, JUSTA E SOUDA_

RIA, VOLTADA PELO DIREITO E SOCIAL. SEGUNDO SUA !NDOLE

E A DETERHINAÇAO DE SUA VONTADE.

Dê-se ao Artigo 19 do Projeto de Constituição do Ncb re se tatcr a
seguinte recaçãc

1U1M"un.. ~.. io --,

A nova redação proposta para o artigo 410.
estabelece a forma técnica COrreta porque não se refere aos re
jeitos somente termoelétricas, mas também, Os -hídrcetét rfccs ~

termonucleares, de processamento de materiais férteis e fisseis

de industrias de alto potencial p 1 r. de depósitos de re-
jeitos de alto risco. inclusiv di tfvcs , qu!micos e bacte-

rioió,9icos; I! notório, e do eer nto de todos, que a pro-

teção i!J preservação do ,Illei bien é um direito individual e
coletivo fundamental.

BeIJA ADITIVA _ ART. 19

EMENDA lP13977·5 \~,
'---~---,tJ ea:uTAOO BA51'LID VILLANI

&:';';=]
fliLi;;~78?J -

TenoflUI...,uçi.

e~ld""fC.M'''lofILII.OMlUlo' -,

BASILIO YIllANI

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

Considerando que o problema do menor abenoc
nado se destaca como um dos mais sérios e graves problemas 50
ciais do país J -

Considerando, a!ndd, os reflexos sombrios •

que tal s í tuaçãc projeta no futuro da Nação ,
.. E tendo por base a necessidade premente do -

estabelecimento de uma atuação efetiva por parte do governo

e da sociedade, para a erradicação do problema,

- Espera-se, me~nt ste dispositivo, dotar
as associações e orgànIZaçõryant picas, que atuam no se

tor, de maiores recurSOSl1:8 ma m lhor ccncecussãc do . s,:u
trabalho

EMENDA lP13974·t'

t:

ncreecente-se ao Projeto de Constituiçl:lo do Nobre Relator
Art 497, dandn-The a seguinte redação.

JUSTIFICAÇItO

suprama-se o item XIV, do artigo 12, do ProJeto da ccnussêc
de saeeeeeereecêc ,

JUSTIFICATIVA

ART 497 -"FICA ESTABELECIDA A OBRIGATORIEDADE DO

ENSINO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM

TODAS AS ESCOLAS DE GRAU MI!DIO E SUPE_

RIOR".

Desta rema, estaremos abrangendo no artigo inaugural da
Nova Constit~ição, as aspirações do Povo Br as a LeLr o , estando ta!!!.
bém mais atuat i aedcs com o mundo moderno

A 'transm1.ssão de bens Já é fato gerador de tributos
atrJ.buidos â competênc1.a dos Estados (causa-mortJ.S) e MunJ.

cipJ.os (J.nter-vJ.vos) (Art. 212, 11; e art 273, lI.)

BAS11 10 VI! I ANT

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 51:'

Q"~"~--;]

f=0';07J

Ademais, falar-se na constJ.tuição em "custas" e "eee

lumentos· deve ser brincadeira de alguém. Os emolumentos

são tributõs. As custas são, em pr1.Dcipio, taxas e ••• ,p0J.s,
tributos.

EMENDA lP13982·1
(1 ElEPUTADO BASILIO VILLANI

e~I"'''fCQ.,•• lo/'''''OQ''''lo
PLENARIO

Suprima-se o anca so IV, do artJ.go 5Q do ProJeto de Com1.S
são de Sistematização,~ .Jc,.. o .;u...{~~

EMENDA lP13978·3"~·

f'J
f'J

Tomando em consideração o notório des.,
conhecimento, por parte da grande maioria do povo brasileiro,
dos pinc!pios Constitucionais básicos, faz-se necessario, no
per!odo pós-constitucional, a inserção de matéria específica
sobre o assunto, como disciplina obrigatória, em todos os es
tabelecimentos de ensino de nível médio e superior, como fa

tor de conscientização do nosso povo para as questões runca,
mentais de ordem polItica, econômica e social e para o pleno
conhecimento dos direitos, garan s e deveres de todas
pesso;s, corp.oriflcados na Co tu çãc

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP13975·9

r.r----------tlnO/.ult""''41.

tJ8ASiLlD VILlANI

~PLENARIO
eudOlO/uMllllo/lllK...ulo -----,

Q'~"~;J

rs;;.;u;;J-

A liberdade não é produto, e como tal, algo qua!!.
tJ.hcável. 2 eentamento de qualifJ.cação da vaee das pes

soas, que substant.J.vamente, é J.dentJ.f1.cado por um estado
pleno de satisfação pessoal e social.

e dnexeqüaveL, portanto, contar as Labez-dade de
e.lguém para retirar-lhe as que tenha em excesso e transf,!,
rilas a outrem que as tenha em falta.

De-se ã letra "f", do anc í sc 111, do artigo 12, do ProJeto

da ccmeaâe de SJ.stematJ.zação, a segu1.nte redação.

"fI ninguém será pr1.vJ.legiado ou preJudJ.cado em razão de

nescamenec , eeme, raça, idade, sexo, comportamento s~

xual, estado cJ.v1.l, natureza do trabalho, religJ.ão ,
convicções políticas ou filosóficas, deficJ.ência físi
ca ou mental"; -

INCtUAaSE NO ARTIGI) 10 00 PROJETO DE CON~-ITUIÇAo~

..................................................~ .

"AAT. lO - NA ORDEM INTERNACIONAL O BAA\,l PRECONI~'

fÇ~'~"iLJ

crw~õillJPLENARIO

BAS1LID VILLANI

A alteração aqui proposta visa tão somente tornar c1~

ra, explícita e lógica a futura Constituição. Da forma c2
mo o texto está apresentado, no ProJeto da cceuesêe de

superfluidades que nada acrescentam ã idêJ.B básica do tex

'0.

- EMENDA ADIT-I~A AO ART. 12

EMENDA lP13983·0

I"

~~"õ'Q

eç;;.;z;;;J

........................................................- - .

De plano, então, há-de ser descebado dispositJ.
vo constitue1.onal que legJ.tJ.ma a meervencâc do Estado p,!
ra equalizar as liberdades.

f" PLENARlO

EMENDA lP13979·1
l!J BAstllO VILLANIJUSTIFICATIVA

·Art. Fica flxt.into, a pa-rtir de primeiro de Ja

neaxo de 1989, inclusive, a contribuição para

o Fundo de investimento sccaef , (FJ.nsocial)".

Acrescente-se um artJ.go nas dJ.sposições transitórias) fJ')..~ ~

A contribuiçio ao PJ.nsocia1 deve ser extinta,
pois em seu lugar foi criado o imposto de vendas a vare

jo, de competencie. municipal.. Inobstante a roupagem dIfe

rente l ~os se constituem na meslla exação. fiscal: ~ telll

.o mesmo fato gerador e a mesma base iDlponiv-el. Além do
aa1_, aendo contribuição sobre .. recei.ta bruta, tra.:& con"
-sigo todos os inconvenientes doa impostos sobre cascata,

forçando" a veJ:ticalizac;ão --da economia, fenômeno que se

tentou evitar com a criaçio do imposto sobre o valor agro!.
gll.dor (ICM e IPI). -

Aliás, era propostll original da Subcomissão de

Tributos. (art.23.) ~
x - ELIMINAI!: AS BARREIRAS ALFANOEG./tRIAS COM OS PATSESQUENOS

S.O lIMfTROFES.

_ Adite-se ao- art. 12 Inc. UI Aln. H. do Projeto de CDn!

titulç1io do Nobre Relator. a seguinte eepressãee "e aos dene!

entes•• ficand.o texto coa a seguInte dedaçl:!O:

EMENDA lP13976-7 ,

[!J BASnlO YTI1!NT

t' PLENARIO

JUSTIFICATIVA

O IHfERCÂ'lBID COHE~CIAL SEHPRE FOI UH VETCULO DE DESENVOLVI

HEfITO AO LONGO DOS TEMPOS. O PRO'PRIO DESCOBRU1E1lTO DO BRASIL J.( OCORREU-POR MOTI

VAÇ~ COHERCIAL~ FOI TAHB~ A ABERTURA DOS PORTOS DO BRASIL AO COHERCIO COH AS NA

'GES AllIGAS EM 1808, QUE ABREVIOU A PROCLAHA~O DA INDEPENDl::HCIA. EH 1822. -

ART. 12 - •••••.•••••••••••• -
AL h) _ LEI tOMPLEMEN.TAR GARANTRA AMPARO ESPECIAL l •

MATERNIDADE, " INFA.NCIA, 1\VELHICE~

~

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 410

nê-se a letra b do art. 410 do Projeto de ConstituiçJ!Jo
do Nobre Relator, a seguinte redaçl:lo:

o BRASIL FAZ fROtlTEIRA CO

NOS E A ELlHIHAc1to DABARREIRA ALFAND~GARI

SAliDO A JlHEGRACAo PAN-AAERICANA IDEAL I

TRE OS QUAIS SE DESTACA IDEALISTA DO

SE TODOS OS PATSES SUL-AHERICA

R UH OBJETIVO A SER ALCANÇADO Vl

liDES PIONEIROS 00 PASSADO, OEN
ON BOLTVAR. -

Incluir os deficientes. entre os que terão amparo esne
c-LaI do Estado é dispositivo imprescindivel, inclusive para a
dequação do texto a outros dispositivos do Projeto
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EMENDA lP13984-8

fJ BASIl 10 VIJ' INI
f'l PLENARIO

.ural"ul1""'~;:O

EMENDA ADITIVA AO ART. 12

rnctua-se a palavra "RELIGIOSOS·. no texto do art!
90 12, inciso III .. letra d -

JUSTIFICATIVA

As empresas hoj e eX1stentes no setor s1mplesmente d.,!!

sepacecemem com a apro"vação da redação orJ.ginal, criando,

por ccnsequanee , dJ.f1.culdades aos empresár1.os que Já VeJll

Inveetundc no setor e que dispõem de capital anveeeaec nas

suas respect1.vas atuvr.dades, Adema1.s, desde que haJa a

circunscrJ.ção em termos de um êe eemunedc volume de mão-de

obra, no caso proposta, 20\, obrl.gar-se-á as empresas e

empresár10s manterem nas suas empresas, um número de empr!:,
gados permanentes.

EMENDA SVPJJESSIVA AO ART~ 17

SuprJ.ma-se a letra "c· do J.nC1.S0 IX", do art1.qo 11, do Pro

Jeto da Comissão de sJ.stemat1.zação.

Dê-se ao 1ncJ.SO XVII Art 13, do Projeto de ücnet í turção do Nobre

Relator a seaumte Redação'

,........'c....s.I.,.""c.'''..... ~

Plenár3.o

ConstJ.tuinte OSVALDO SOBRINHO

,EMENDA lP13992-9

I:J
I:J

o Congresso Nacional, c.onforme estabelece a letrll

-dto, do item IX. do artigo 17, do ProJeto da COmissão de

S1.sternatização, encarregar-se-á de ~nstituir, med1ante lei

complementar, mecan1smo de defesa do ccneueuôce , V1a Códi

go de Defesa do Consumidor.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao xeem, IV do art. 23 do ProJetode ConstI.tu.!

ção a. redação que se segue:

&:"';';]
ffiJ"~fflJ

ART. 1) ••••••••••

INC I ••••••••••••••••••

11 a XVI......... • ••••••

XVII - PROIBIDO O SERVIÇO EXTRAORDINARIO, SALVO NE_

GOCIAcno ENTRE EMPREGADOR E EMPREGADO. GARA!;!

TIDA REMUNERACAO DE 502;(CINQUENTA POR CENTO)

DO VALOR DO SALARID A MAIS Da QUE llQUElA DO

HORARIO NORMAL E NOS CASOS DE EMERGENCIA OU

DE FORÇA MAIOR;

EMENDA HODIFICATIVA AO ART. 13

EMENDA lP13988·1

f? DEPUTADO BASILIO VILLANI

Uma sociedade nitidamente pluralista co
11I0 a nossa deve sempre Fechar as portas ara as discriminações em
qualquer campo A lembrança dessa e n oportuna e vem no mes-,

.0 sentido do pensamento dominan e vê, aliás. iogo ad í an-
te no mesmo inciso na letra f

ART. 12 _•••••••••••••••••••••••

INC. 111_· ..

lET. d) "A LEI PUNIRA COMO CRIME IHFIl\NÇItVEL QUAL

QUER DISCRIMINAÇAO ATENTORIA AOS DIREI:

TOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS. SENOO FOR

MAS DE DISCRIMINAÇIl.D. ENTRE OUTRAS, 5U-=

BESTlMAR. ESTERIOPAR OU DEGRADAR CRUPOS

ETNICOS,~. RACIAIS, OU DE COR

OU PESSOAS A ELES PERTENCENTES,POR PALA

VRAS IMAGENS OU REPRESENTAÇOES. EM QUAL

QUER HEID DE COMUNICACRO·.

Inclua-se no Art1go l2!::1 Inciso IX, do Projeto de Constituição do

Nobre Relator a seguinte a1inea:

Art. 12 •••••••••.•••••••••••••

a} •••••••••••••••••••

b) ••••••••••••••••••••

c) A rODOS CABE EXERCER EM PLENITUDE o DIREITO A
LIBERDADE DE IMPRENSA E AO TRATAMENTO E A VEI_

CUlAÇAO DE INfORMAÇOES, SEM RE5TRIÇOES.

de

que

de

IV - salário mínJ.mo capaz de sat:Lsfazer ef~

taveeenre às suas »ecessaeeeee normaJ.s e às de

sua família, a ser fJ.xado pelo Poder Executivo;·

"Art. 13. • •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

A expressão real é retJ.rada por constJ.tuir dema

sia, Já que o salár10 capaz de satisfazer eiet1.vamente às neces

sidades mínima:J do trabalhador e de sua famíl1.a será um salá

rio-mínimo real. A fJ.xação pelo Poder Executivo tem razão de

ser n"a maior ag1.lidade deste em relação ao Congresso xecacneã

para estabelecer novos níve:t.B de- salárJ.o-mínimo. pe1.S não ne

ceeeaee percorrer o processo ee elaboração leg1.s1atJ.vi!. A forma

de fixação do salár10 efmmc é assunto que deve ser relegado ia
le). ordiriárJ.a (onde encontra-se suficientemente discipl1nada)

e, não, atr1.buída à Const1.tul.çâo, que deve ater-se a princípios

fundamentais.

JUSTIFlCAçlO

A liberdade de cada um é a maior garantia
que esta Constituição pode dar a qualquer cidadão.

Nunca, e em hipótese alguma, as disposições
de ordem pública. imperativas e irrenunciáveis. poderão vir
prejuízo do indivíduo

Ora, como ex~h o interesse público
que nimguém possa trabalhar QI.h9.n b lhe aprouver, desde

receba correta remuneraç/-? e spe I o pela sua manifestação

vontade? I I

JUSTIfICATIVA

rr;':";~

QJJ';õfE]

EMENDA ADITIVA AO ART. 12

'EMENDA lP13985-6

f'l BASILIO VILLANI

JUSTlfICAçno

TUT.,.u.' ......;••

JUSTIFICAÇAO

Inclua-se no Hem XIII do art. 12 do Projeto de Constituição do

Nobre Relator a seguinte letra "e":

A plenitude do Direi to à liberdade de imprensa

não está claramente definida na redação anterior.

rrp;m.~

~~Jã7J

fC"p'M'o'â=:J

filFi'~ãI87Jf!J PLENARIO

~DA lP13993-7 .._,__~ ~
(!J Dep. CASSIO CUNHA LIMA

['J PLENARIO

EMENDA lP13994·5'
(l Dep. CASSIO CUNHA LIMA

Art. _ A soberanIa nacional pertence ao povo que a
exerce através de seus representantes e por meio de
referendulll ou plebiscIto.

Embora louvável a iniciativa de consignar no artigo
em tela os fundamentos de nossa república recerat í.va, acreditamos
ser por ceears retlet! tiva a enueereçsc , vez que já figuram em ou
tros dispositivos constitucionais.

Assi_. sugerimos a presente recsçao , onde externamos
a preocupação preclpua de aumentar a representatividade de nosso

I parlamento e instituir c referendull • por intermédio do qual o
I povo adquirirá o direito de se manifestar, votando um texto ela

borado pelo Parlamento, QUo poderá ser decisivo no destino da Na.
çao.

Se de um lado o Parlamento nne pode continuar como pr!!.
curador absoluto da sociedade, sem qualquer consulta a seus repr=.

- senhdosj de outro cora o plebiscito _dar-se.á ao povo um mecanIs-
-- 11I0 de ~ontrole da atueçac parlallentar e ainda garantir-se-á o exe!

cicia pleno de sua soberania.

rnctua-se "10 Projeto de Constituição o presente artigo com a

seguinte redaçao) 't...A Gt..,.t'4..I..." -1) L. Ttr.t..J...o:::J ~ .::.~.. 6..ut.c

JUSTIfICATIVA

fT-;,~";'D

rr;;~~"7;J
tl......,~••,.oIo/.uoco"1...0, ..,

.»: I,
INCLUA-SE NOARTIGO 19 DC ;>ROJETO DE CONSTITUIÇ~O; ,

"A~T~':.~.:ER~E:::: ~:.::~:.::.:~::L: 1

,:: =~: ::~~;::~~:·~~:::,:O~::·~::::;E::~;:~··:::~~I
RA QUE COMPROVEM DOIUcfllO tIO BRASIL HA HAIS DE ljo ANOS, NA DATADAPROI1ULGAÇ)tO DE!!

TA CONSTITUIÇ~.

acrescente-se ao art. 13 do Projeto de Constituição do
Nobre Relator o seguint,e item'

ITEM XXXII -"0 CONGRESSO NACIONAL, DENTRO 00 PRAZO DE UM

ANlJ, A CONTAR DA DATA DA PROMULGAÇAO DA PRg,

SENTE CONSTITUINTE. ELABORARA UM COOIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR".

EMENDA ADITIVA AO ART. 13

UlII código. com ampla discussão COII os seto
res interessados da Naçãn brasileira, melhor refletirá os ansei

os de nossa pcput açãc e poderá ser multo mais amplo e curaocurc
O Consumidor Brasileiro merece um Código e

não uma simples lei Aliás existem várias leis a respeito,

cumprimento efetivo, e devem ser as mesmas, juntamente com

tros princIpIas a serem codificados.

JUSTIfICATIVA

tJ PLENAR.IO

EMENDA lP13990-2
tJSASIUD VILLANI

fI;':';~

ru;"ôãi?J
.nT.,."."."'~l. ~

A redaçao que pretendemos dar ao dispositivo em re

rerêne re, objetiva dar maior garantia ao proPriet:ãrio de bens de
uso particular e familiar quando de uma- eventUal desapropriaçll.o.

obrigando o Poder Público a justIficar convenientemente aos eo.,

tlvos da cesecrcnr íaçãa o que não acontece hoje em nosso País.

EII determinadas cfrcust.ênc.íes , o Poder püblico tem

obsoluta necessidade de efetivar desapropriações e nãc pode ser

impedido de praticar UlR bem social. Por exemplo. caso pretenda '

constl'utr cee estrada. um colégio. UlIliil linha de eet rõ , a prevale
eee I ifltençlo do ilustre Relator tais obras lJodedo esbarrar e;
bens daquela natureza

A adiç:lo que hora PI: pretende dar maiOr ga-
rantia acs proprietários de ta bens.

EMENDA ADITIVA AO ART 12

elMOS BENS DE USO PARTICULAR E FAMILIAR SOMENTE PODE

Rno SER DESAPROPRIADOS MEDIANTE PLENA JUSTIfICAÇAD DE SUA NECES:

SIDADE PELO PODER PUBLICO".

EMENDA lP13986-4'
l:J BASILIO VILLANI

I
.....u".tlf.C&Clo -,

Dê-se ao item xxv, do art1.qo 13, do ProJeto da COlll1.ssão de
S1.stematização, a segu1.nte redação.

·XXV - prOiQ1çâo das at1.vidades de interme41ação remunera

da de. mão-de-obra permanente, temporária ou
nal, qU.J.ndo excedente ;/I 20\ do contingente de empr.s.

gados da cfllpresa locat:ãr1.a. OI

EMENDA lP13987·2
. t=J BASfLIO VILlANI

PJ PLENARIO

t2~-;;"O

5V'~õ!ã7J

JUSTIFICATIVA

o ESTRANGEIRO OOHICllIADO NO BR.ASll HA. fIAIS DE 40 ANOS JJ\CO.!!

TRI9UIU COH A HEUIOR PARCELA DE SEUS ESFORCOS PARA O DESENVOLVIHENTO NACIDNN.

AS DIFI.cULDAOES BURDCRAnCAS lEVAH~NO A ~ EFETUAR O P.R2.

CESSO DE NATUIW.IZAÇAD. DEHaI\ADO. COMPLEXO E ONEROSO.

GRANDE ""IDRIA 005 QUE SERAo ABRANG.IDOS PELA NORMA CONSTlTU

CIOHAl. PROPOST.... E PESSOA NAfAIXA ETAR:r.t~. 70
M

ANOS, J,( APDSmADA E QUET~ ~
OESCENOEMclA 8MSILEIMJ SENDO DE INTEl J Tf A A COUCESS.ltO DAIlACIOHALlOAOE O~

SILEIM. NOS HOLOES PREVISTOS NAPftES~tT PROI}OSITUM.

Substitua-se o art. 12. item tv, letra e do Proje:.o de
Constituiçbo pela seguInte reaaçbo:

Ar!.. 12 _ .4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - A LIBERDAOE.

e) (lca assegurada a liberdade de .anHestaçl:lO cultural
e .rtística, proIbida qualquer forllla de censura, exceto para rins
de classificaçlJo por faixa eUria.

JUSnFI-CATlVA

Acredita.os que a e.enda ora apresentlild• .possui texto
.a1s conciso do que o consignado no .texto de Projeto de Constitul_
çtlo.
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JUSTIFICATIVA

Art 27 _ Sao direitos pollticos invioláveis:

I _ a ALISTAMENTO E a VOTO.

a) a sufrágio é Universal, e o voto direto, secreto e f,!

cultativo, b) a alistamento é obrigatorio para todos 05 brasileiros,
salvo as exceçoes previstas em lei;

c) see eleitores todos os brasileiros maiores de dezoito
anos, de ambos os sexos, na forma que a lei estabelece,r.

fTY~~~'~

~~~"&J

E;~;~~

51'~o/ã7J

JUSTIFICAC,RO

A exemplo do Banco do Brasil, o Banco Nacional de cese,!!

volvimento Econflmico e Social é uma Lns t Lt uf çãn com larga tradiç~o

na execução de operações de crédito de fomento com recursos repass!,

dos do Tesouro Nacional e do Banco Central, a saber: Programa Naci.!!,
nal do Alcool _ PRDALCOOL, Programa de ccnserveçãc de Energia no S..!:,

tor Industrial _ CONSERVE, Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL

e outros.
Por outro lado, o BNDES tem privilegiado, ao longo de

SU8 existência, o apoio 11 empresa privada nacional, atendendo desde

o- segmento de micros, pequenas e médias empresas até os grandes gr,!;!.

pcs empresarias nacionais.

Art. 466 - •••••••••••••••••••••••••• '" ••••

Substitua...se o parágrafo primeiro do Art 466 do Projeto

de Constituição, adotando-se a seguinte redação

§ 112 _ A apl1caç~o dos recursos de que trata este arti
go será efetuada através do Banco do Brasil 5 A, Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social e das demais instltuiçOes finan

ceiras oficiais

EMENDA SUBSTITUTTIVA

tJ PLENARIO

TUTOO~.r,,",.;I~

l:J PLENARIO

EMENDA lP14004-8
tJ üeo, CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA lP14Õ03-0
[J üep , CASSIO CUNHA LIMAE'ê"'a'B~

(Ift7~~f171

41 das níe-

E';:';;]
~'~'õiã7J

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Projeto de Constituição o art

pcs ícões Gerais das Garantias Constitucionais.

tJPLENARID

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 42, das Disposições Gerais das Garantia
individuais do Projeto de constituiçao

A presente emenda tem como escopo suprimir do Projeto de

Constituiç~o o preceito que reza que os militares, os policiais e os
bombeiros nsc poderão ser excluídos de qualquer direito político

No meu entender a presente matéria não é de ordeEl const.!

tucional, devendo ser tratada no 11mbito da lei ordinária

JUSTIFICAC,RO

EMENDA lP13999-G '''.

f'J Dep CASSIO CI.N<A LIW\

EMENDA lP14000-S
tI nec• CASSIO CUNHA LIMA

= ~__ ,~......,~...,..&O,w-c~.,..1Q, _

= 1..TO'~~n"'e.o.;i..' _

~~-;;;~---"]

~'~ã[ã7l

27, do ProJeto de Consti-

Alteramos o art. 27 do Projeto de Constltuiç~o instituin
do o voto facultativo por acreditarmos que o cidadão não deve estar
obrigado a ter participaç~o politica Ele deve ter liberdade de es
colher se deve ou nac participar do pleito eleitoral

Assim, iremos reduzir sobremaneira os votos em branco,
que em ultillla análise é (I protesto do eleitor que vota por estar
sendo obrigadO, mas que nao deseja expressar sua preferência

O alistamento deverá ser obrigatorio, uma vez que o Es
tado precisa ter o controle do número de eleitores existentes no
pe!s e para que o titulo de eleitor continue sendo documento obri
gatdrio da cidad~o.

Enfatizamos na presente emenda o direito da l1vrl; ,,,..,,""
fe5taç~o cultural e artística, em qualquer veículo de cOIfXJnicação ou
expressao preservando-o assIm em sua totalidade Não podemos adm!
tir que o~ trabalho, as produç"bes e obras, fruto da cr í acãc arttst!

; ce e cultural de pessoas ou grupos, sejam limitados por qualquer
espécie

Assim, diante da aspiração geral da sociedade brasile!
ra por um Estado democrático, nao podemos deIxar de garantir expre,!
samente na Constituiçao a proteçêc contra o tolhimento desta liber
-uede , devendo-se admitir apenas a censura que objetive uma classl
t1caçllo por faixa etária

7 TUTOI'UIf"iOA;Io

F Subst! tua-se a item I. do art
tu1ção pela seguinte reoeçêc

EMENDA lP13995-3
l:J Dep CASSIQ CUNHA LIMA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafo único do art 35, das Disposições

Gerais das Garantias Constitucionais do Projeto de ccnst.t turcec ,

o objetivo da presente emenda supressiva é retirar do

texto constitucional dispositivo, que em nosso entender, não se en-,

contra no âmbito constitueiona-l. Trata-se de materia de lei creme
rra adjetiva, que melhor se enquadraria no corpo da legislaçao pro

cessual.
EMENDA lP1399G-l"

l:J Dep CASSIO CUNHA LIMA

r.r------ ,~._,C~.....iG'"~IU••UO

E;~~~~
(lJi';;;fl7J

EMENDA lP14001-3
tJ nep • CASSIO CUNHA LIMA

tJ PLENARID

E~~~~~

fii7'~"ãLã7J

EMENDA- SUPRESSIVA-

Suprima-se do Projeto de ConstituiçDo o Artigo 486

JUSTIrICACAD •

a Art. 339 já es tabefece que as- runções mencionadas no

artigo a ser suprimido sede centralizados em uma instituiçDo fi
nanceira governamental, devendo essas funçOes serem exercidas pe
las instituições mais aptas a fazê-lo em funç!l"O de sua especializ!:

ç.o
Por questtJo- de coerência, deve também ser apreciada a

euence substitutiva ao artigo 339, que estabelece a ap1!caçDo dos
recuraos. do Fundo Nacional de Segur-ldade Sodal por instituiçlies
financeiras- federais, de forma a ser estabelecida em lei complemen
ter , ' -

Por entender que o conteúdo do parágrafo único do art 35

já se encontra implIcito no caput do mesmo artigo, propromos a supres
são do referido dispositivo, visando assim "en~ugar" do texto consti

tucionais normais repetitivas.

EMENDA MODIFICATIVA

O caput do Art. :nB do Projeto de Const1tuiç~o passa a

ter a seguinte redaçl!Jo:

EMENDA lP1400S-G
tJ Dep.~ CASSIO CUNHA LIMA

I:J PLENARIO

~.;~~~~

f'lfti'~;;a;]
'U1~'~~I, ....~i.

EMENDA lP13997·0
l!J Oep CASSIO CUNHA LIMA

f'J PLENARIO

'U'O'Nff1."~"

E';~~;=J

ffiJ~~JEJ

Art 338 _ A programaç~o do Fundo nacional de Segurida_

de Social será feita de forma integrada com a participaç~o dos ór_
g'3os eespcnsaee í e pelas áreas de saúde, de previdência social, de

assistência social e das instituiçi'jes financeiras oficiais que são
responsáveis pelas aplicações. dos respectivos recursos em programas
sociais e de investimento, que terão asseguradas sua autonomia na

gesUo dos recursos.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Art. 486 do Projeto de Const1tuJçl!Jo t o se

guinte parágrafO único.

Art • .486 - •••••••••• ~ •••••• - ••• ~ .

Suprimawse o art. 38 e parágraros oas Disposições üera Ls

das Garantias Constitucionais do Projeto de Constituiç~o

Justificativa

JUS1IFICACRD

A participaçJ!lo das Instituições financeiras oficiais

responsáveis pela admlnistraçl!Jo e aplicaç'3o dos recursos- do Fundo
de- Garantia do Patrimônio Individual e do Fundo de Garantia do S.!:,
guro_Desemprego na programaç1:l0 do Fundo Nacional: de. Seguridade So
cial é fundamental para assegurar a integraçJ!lo entre os diversos

usos e fontes dos recursos arrecadados

Pat'dgrafo único - Os recursos do Fundo a que se refere

o ceput desse artigo serão alocados pelo Banco Nacional de Desenvo!
vfmento Econômico e Social através dos programas constantes em seu

Orçamento de In.vestimentos-.

JUSTIF'ICACRQ

Acreditamos que ao texto Constitucional compete normati
zar os princIpias gerais que norteiam as garantiais individuais e
coletivas. Assim, propormos a presente supressac , visando purgar a

nova Constituiçl!Jo de matérias qUI:! deverac ser reguladas em lei ord,!

nária.

Suprima-se do Projeto de ConstituiçJ!lo o Artigo 474.

EMENDA lP13998-8'~'

r= Dep. CASSIO CUNHA LII4A .~"'"

tJ PLENARIO

E"~~u

Ni~;JEJ

EMENDA lP14002-1
fi Dep. CASSIO CUNHA LIMA

(UPLENARIO

EMENDA SUPPESSIVA

E;'~~~~

~~emJ

o Banco nacional de Desenvolvimentc Econômico e Social

é entidade lider do Sistema Nacional de Bancos de Desenvolvimento,
repassando recursos a todas as Unidades da Federaçllo nos setores
de rndústrla, comércio, Agricultura e Serviços.

.....,.lIl.""c~te, --,

EMENDA MODIFICATIVA

Substitua-se o caput do art. 44 pela seguinte redaçao:

Art 44 - a Defensor do Povo será eleito pelo Congresso
NacIonal dentre cidadllos brasileiros, natos, com mais de vinte e cin
co anos e reputaçao- ilibada e terá mandato de dois anos, não sendo 
permitida a reeâe Içãe , '

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa reduzir o- limite da idade mlnima
dos c ídadãos braslleiros que desejem se eleger como ríerenscr do pO
vo Desde que preenchida as- condiçlJes necessárias para tal feito, é
por demais justo que ctcecaes com r-eputiação ilibada com vinte e cln
co anos zelem pela constituição e pelas leis. Tambem nac será permT
tida a reele·içUo. . - -

JUSTIFICAC,RO

o Artigo 487 e~tabelece que:
"Todas as contribuições sociais existentes até a data

da promulgação desta constituiç1Jo passarão a integrar o Fundo Na.,
cional de seguridade Social."

Neste sentido, não se justifica- a presença do artigo
474 no texto constitucional, poIs a adequação das atuais atribui

ções sociais e seus respectivos fundos e/ou aplicações ao Fundo N!
610nal de Seguridade Soclal deve ser objeto de lei Complementar ,
como determinado no ~Brt 487. Tal procedimento é recomendado pela
tradiçl!Jo jurldica e legislativa

»>:
O Att. 486 do Projeto de Constituiçllo. passa a ter a

seguinte redaçl!Jo:

Art. 486 - Caberá à Caixa Econômica Federal assumir as
funçlJes de agente arrecadador do Fundo mencionada no art. 337, nas
co~diçlies e prazos fixados em lei complementar.

JUSTIFICACAD

A Caixa Econômica Federal possui uma ampla rede de agên

elas espalhadas em todo o território nacional, sendo portanto, da;
instltuiçDes financeiras federais a mais apta a assumir essas fun_
çaes,
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DEPUTADO- IBSEN PINHEIRO

PLEl'r(RIO

EMENDA lP14014-5-

flrr;-;~~~:=J

f:ij"j"~@

EMENDA lP14011-1
(=Joep. CASSIO CUNHA LIMArr'~~~~:=J

l5iI~~7ã7JtJ PLENARIO

EMENDA lP14007-2
l? üeo , CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA SUPRESSIVA

tJtulçllo.

pr;:~~:=J

fui";~7ã?J

JUSTIFIC' TJVA
os destes.

O Art. 339 do projeto de Constituiçllo passa a ter a se

guinte redaçllo:

Acrescente-se, ao artigo 231 de Prcje

to, ura parágrafo com a seguir.te redJl.ção :

§-_ 0:3 vencãeenecs dos oembros do ..

M1nistério Público serão fixndos com d1!'erença não excedente

de 1.0;( de w::a para outra das categorias da carc-eãra , aui 

buíndc-ae aos Procuradores..GeraiS não menos do que perc_ebe

reo os Presidentes dos Tribur.ais junto aos qU'3.is afie :!em, 

nem menos de 90% do que perceber-ee, a 'tu:!l<:;.uer t{tlllo, os }oi!
nistros do Suprell'o Tribunal. Feder<'l, não podendo uJ.tro.p2ssnr

o ~rcjeto atribui nc Yd.nistéric P~bli

co relevnntes funções, sendo necessrir-rc que o Procurador-Ge

ral de Justiça tenha ura garentia de r-emunereção parr- que I

possa exercer Com independência ta ãs funções. cutrossi.Il::, o 

dispositivo proposto objetiva l."lstitucionalizar na Constituj,

çâo a experiência brasi1eira sobre a n:atéria •

EMENDA SUBSTITUTIVA

f!J PLENARIO

EMENDA lP14015-3
t:Dep. CASSIO CUNHA LIMA

r="PMOi""]

rq;"~ãLãD

Art 317 - ••••••••

JUSTIFICAÇAO

o parágrafo único do Art. 317 do Projeto de Constluiç§o,
passa a ter a seguinte r-edaçãe e

parágrafo untcc - A funç§o social é cumprida quando o im,2,
vel, cumulativamente:

a) é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitado,

b) conserva os recursos naturaIs e preserva o meio ambie,!!
te;

c) observa relações justas de trabalho;

d) propicia o bem-eeter dos proprietários e dos trabalh!!
dores que dele dependam.

~ MOOIFICATIVA

Adiciona-se, portanto, ao texto do parágrafo único o te.!:
mo cumulativamente, uma vez que a redaç§o do Projeto de Constituição
dá a entender, que o cumprimento de apenas uma das condiçlles estabe

lecidas ceeect.er.tze o atendImento da funçDo social do imóvel rural.

EMENDA lP14012-9
f!l Oep. CASSIO CUNHA LIMA

m-----------,,~,~.".~,"----------___,

v~~~·~

[TIfti~~7ã7J

TIIt""'fT""~"__-_----_-___'

o Art. 282. em seu Inciso VIII, estabelece que Lei COE!
plementar aprovará o Codlgo de Finanças Públicas, dispondo sobre a

cOlllpatibillzaçao das funções das Instituições oficlaisde crédito da

unrse,
Neste sentido, não cabe regulamentar no texto COl)stit.!!,

clona1 matéria que será objeto de Lei Complementar

Suprima-se do Projeto de Const1tulr;~o o Artigo 486.

Suprima-se Q Parágrafo 19 do Art. 466 do Projeto de Con~

JU5TIF'ICACAD

JU5TIF'ICAÇAo

l'l PLENARIO

EMEI'IDA lP14008-1
l: uec. CASSIO CUNHA LIMA

N:!Io cabe no texto constitucional a nomlnaçlJo de érgi!los

ou entidades, sendo mais adequado estabelecer essas atribuições em

Lei Complementar

Suprima-se do PrQjeto de Constituiça:o o art. 360.

JUSTIFICACAO

Art. 339 _ A administraç§o e aplicaç1Jo dos recursos do

Fundo Nacional de Seguridade Social serão realizadas por lnstltui
çlles financeiras federais, na forllla estabelecida em lei complementar.

EMENDA ADITIVA

~ •·..n/_TI'ocAC1e' _,

EMENDA lPi4009-9
['J Oe•• CASSIO CUNHA LIMA

['J PLENARIO

pr';~~~:=J

(lfti;;~JFJ

A proporç§o entre a contribuição de beneficiários e em
pregadores nos planos de prevtcêncãe supletiva é um fator técnico

que depende da rentabilidade do patrimônio aplicado por cada entL,

dade, que sendo variável, não pode ser estabelecido a priori.

JUSTIFICATIVA

O sistema financeiro governamental é diversitlcado e e~

peciallzado. devendo os· recursos do Fundo Nacional de Seguridade S~

cial serem aplicados pela instltujç1io mais apta a fazê-lo, de acordo

com sua especiaUzação.
Por coerência, esta emenda deve estar articulada com a

emenda supressiva do artigo 486.

c;~~'~=:J

ffi37~ã[87l

EMENDA lP14016-1
tJ Dep. CASSIO CUNHA LIMA

2Q do artigo 231, a

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

Dê-se a o parigrefo

EMENDA lP14013·7
I'l

Acrescente-se o seguinte parágrafo prli:1dro no artigo 417
renumerando-se os demais padgrafos:

JUSTIFICACAO

Modifique_se o art. 312 do Projeto de Constituição ado-
tendo-se a seguinte reaaçào: '

Art 312 - Aquele que, nêc sendo proJ)rietário de imóvel
urbano ou rural, possuir como seu, por cinco anos ininterruptos dé
boa fé e sem epcs t ção , utilizando~o para sua moradia ou de sua f;mí_
lia, imovel urbano de até duzentos e cinqüenta metros quadrados de
Irea, adquir_lhe_á o dominio, podendo requerer ao Juiz que assim o
declare, por sen...tença, a qual lhe servirá de titulo para matrícula no
registro de im6veis.

o presente artigo objetiva extinguir as discriminações

legais atualmente existentes entre os filhos legítimos e naturais.
Tais discrimlnaçi5es nDo têm razão de pe r.sLs t.Lr- em nosso

ordenamento jurídico, tendo em vista a própria sociedade não mais

acolhê-las
E injusto e desumano que se crie através da lei desigual

dades em relaç:Jo li crianças, prejudIcando_as, por conta de salva

guardar patrimônios ou li gulza de manter padri5es morais.
O escopo da propositura é proteger a famUia, e sobret.!:!.

do os menores oriundos da un.Uo nãc legitimadas, mas que precisam
igualmente "de amparo legal e constitucional, a fim de se eliminar
distlnçlles esdrúxulas entt:e filhos legItimos e naturais, assegurando_
_lhes 8 igualdade de oportunidade e tratamento.

~~;;:=J

[ilfti~~7EJ

TIlTel"".n...~1e----------_,

Suprima-se do Projeto de Constituição o artigo 3J9.

EJo.IENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICACAO

rncãua-se o Art. 339 do Projeto de Const1tuiç~o o seguin_
te pal'ágafo único.

JUS~IFICAÇAO

Parágrafo [lnico - Os financiamentos de programas de In
vest.Imento com recursos do Fundo de üarentfe do patrimônio Individual
serão realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimenttl Econômico e
Social

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

constitui, há 35 anos, o principal e mais bem sucedido instrumento
da política de investimentos governamentais.

Art. 339 _

EMENDA ADITIVA

tJ PLENARIO

tJ nep , CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA lP14017-0 _

( disponibilidade) qu;;lÇ.uer outra run
ção pública, salvo cargo público eletivo, ::od.m1ristrativo

de excepcional relevância ou de Il'o?gistério i

II- receber, a qmlCF er t!tuJ.o e sob •

qualquer pret~to, honorários, percentagens ou custas I1r,Q

ceesuaae I

seguinte redação, acrescentando-se-lhe § 3Q t
Artigo 231•••••••••

§ 2Q- A União e os Est2dos organiza

rão ceda Y.J.nistério Público e teu estatuto, por l:êis complemen

tar-es de lnic~tiva de seus respectivcs Procuradores-Gerais, -

e eseüurqdaa as seguintes gtrantias :

I- vitalicied.."'de após dois aros t

de exercício, mo podendo perder o cargo senão por sentença. ju

dicial, com eficácia de coisa JuJ.gada;

n- in3movibilidade, saãvc por mo

tivo de interesse púb1.ico;médi"lnte dec Lsêc do. órgii'o COlegiado'

coc;pete"lte do Ministério Público, por voto de dois terços ee
seus J:1errbros, e ssegureda ampla defesa i

!II - .1rredutibilid.:?de r-eeã de 

vencimentos, suje:I.tcs, én'tI!ebnto, aos impostos gerais, indu

sive os de renda e os extrc.ord1rorios ;~

§ 3Q- t ved,do ao membro do Mi 

nistél"iO PCblico, sob pena de ~erda do cargo :

I:- exercer, nindn que em di9-

c'P"OO
l'IJiI';07J

'U.ÜlClf'.W.. ' •• fl ........ llio ,

EMENDA lP14010-2
(?üep , CASSIO CUNHA LIMA

JUSTIFICATIVA

Solidarizamo_nos com a preocupação de garantir por inter
ml!dlo do texto constitucional, o instituto do usucapHlo urbano. -

Para tanto, acreditamos na necessidade de incluir no cor
po do presente artigo a destlnaçao do teõve í , Es'te devera ser utili
zado para fios de moradia própria, bem. como de sua família de form;
~:c~~~~~.io~or cinco anos ininterruptos, tendo o ;Possuidor ~ anhus

o que se pretende é outorgar o domínio desde de que além
de preenchidos os demais requisitos, o possuidor utilize o imóv~l co
filO sua morada habitual e de sua famUia, evitando_se assim a conces-=
slo para fins meramente especulativos.

III- exe5cer a advocacia i

IV- partioipar de sccãedade cocerciaJ.,

exceto come q.1 otista ou acionista.

JUSTIFIC\ TIVA

A função pública de defesa dos irteres

ses indisponíveis da sooie~de, bom como de Constituiçeo e

do regime democrático, exige que os membros do Ministério

Público tenham as garantias necessár:ias pere o seu exercf

cio, e, concomttantemente, vedações tais corno se propõe,

que conjusadas, conferem e. necess!t'1a independência.

o sistema financeiro governamental é diversificado e
especializado. Neste sentido, as aplicaçi5es dos recursos do Fundo
Nacional de Seguridade Social em programas sociais e de investime.!!.

tos deve se distribuir entre as instituições oficiais de credito
de acordo com a especre í.Izaçãc e a tradição de cada entidade Is
to é, a centralizaçSo em uma única instituição levaria a distorções
na apllcaçSo dos recursos

Por outro lado, o art. 282, em seu inciso VIII, estab,!:.

lece que Lei Complementar aprovará c6digo de Finanças Públlcas, dI~

pondo sobre a c~mpatibilizaç§o das funçi5es das instituições ofici_
ais de credito da untâc, Logo, n§o cabe ao Titulo da Ordem Social

regulamentar matéria a ser definida em Lei Complementar.



Assembléia NacionaI Constituinte e 1461

xv - •••

Dê-se. .-alínea "x" do 1D.C180 XV do art.

11 do Projeto a ee gu Lnae redação:

"Art. 12 •••

O serviço público tem se tornado, a cada ano, um pro

blema maior para os governantes e para a sociedade
Procuramos limitar o número de funcionários da admi

nistração direta e indireta de acordo com a populaç~o e do orçame,!!

to dos Estados e MunicIpios Foi nreocupeçac nossa garantir um tu,!!

cionamento eficaz da administração públIca ao mesmo tempo em que

se preserva o erário.
Enfim, procuramos com este artigo acabar com a famig.!

rece polItica do empreguismo Uo conhecidt\, por todos nés

JUSTIFICATIVA

~;~~.~~

!TIft7~8I87J

o Art. 324 do Projeto de Constituiçtl'o passa a ter a se

guinte redaçDo:
Art. 324 _ Os assentamentos do plano nacional de reforma

agrária deverão ser dotados de infra_estrutura econ6mica e social.

EMENDA MODIfICATIVA

l"TO/jUITIlIC~ã.

!TI PLENARIO

EMENDA lP14022·6
[!J Oep CASSIO CUNHA LIMA

fT;;~;"~

CS;;';'"A;]PLENARIO

DEPUrADO IBSEN PINHEIRO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12. XV. "X"

EMENDA lP1401S-S
[!J

,JUSTIFICATIVA

Acrescente_se o seguinte parágrafo ao art. 277 do Proje
to de ConstituiçDo: -

o sentl.do da propos1ção e o de tornar eltpre!,

.a a ob r a g a t c xu e d ade da prestação da ass1stênc1.a JudlCiãr1.a pelo Es

tado.-

~P;;ÕB~

I ~'~JB!J

JUSTIFICATIVA

Modifique-se o ceput do Art 98 do Projeto de Consti tu..!.
çDo, adotando-se a ~eguinte redaçao:

Art. 98 _ O Senado da República ccnpee-ee de represe»
tantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto
_e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre os cidad:los maio
res de vinte e cinco anos e no exercício de seus direitos polIticos7

o Brasil é um país constituido em sua maioria por jovens,
onde as pessoas com menos de trinta anos representam 70" da popula
e1:lo nacional. Por outro lado, no contexto atual, uma série de fato
res de ordem cs íco-secrat , contribuem para que o jovem atinja um nI
vel de consciência pol!tica mais cedo -

Diante do exposto, atendendo a nossa realidade, a presen
te proposta, visa exatamente reduzir para vinte e cinco anos a idade
mínIma para que o cidadão brasileiro possa cencnde tec-se ao Senado
Federal.

!TI PLENARIO

EMENDA lP14026-9
l!J üep , CASSIO CUNHA LIMA

rr=P~;~'~

lTIfti~~"!EJ

Deo CASSIO etNiA LIMA

JUSTIfICAÇAO

Art. 326 - A lei estabelecerá polItlca sócio-econôm..!.
ca para a fixaçbo do homem no campo, estabelecendo planos de colon..!.
eeçac e justiça social

Elimina-se o termo ~ preferência que não assegura o cu.!!!.

primento das ccndrçaes
A modalidade de assentamento do tipo agrovila não deve

constituir elemento obrigat6rio em todos os projetos, já que em vã-,
rios casos não se constituirá na soluçllO mais adequada, em funçDo de

peculiaridades de cada projeto A infra_estrutura social e a econOm..!.
ce constituem-se nas necessidades mais prementes dos assentamentos.

Substitua-se o art; 326 do Projeto de Constltuiçbo

pela seguinte redaçlJo:

!TI PLENARIO

EMENDA lP14023-4

!:

r.-r---------- TUTlI ' '''"TI. 1OAÇ1o

~;~;~~

1:~7'~;;JtJ PLENARID

x) - 2 obr1gatór1a a prestação de aSs:I.stên

eloa Judic1.ãr18 gratu1.ta, pelo Estado. aos que não p cd em ter acesso

ã Juse1ç. sem sacr1fíc1o do lIIín1t:lO 1nd1spensável ã eX1stênc1a d1gna.

nos eermDS da afínea "b" do íntem 1 deste art1go.

Art. 277 _ •••• _ ••••••••••••••..••••••••

S 42 - As parcelas dos impostos federais e estaduais per
tendentes aos Munidpios, nos termos desta Constituiç~07

ser-unes-ao creditadas no moménto de arrecadação de cada
imposto

EMENDA lP14019-6
(:J nep , CASSIO CUNHA LIMA

r.r------ '~ld."" ....,..1a'"....C..' ..... ,

JUSTInCATIVA

Considerando_se as di ficuldades financeiras porque atra
vessam nos mun.íc Ip Los brasileiros, desejamos, ao apresentar a pre-"
sente emenda, garantir constitucionalmente celeridade no repasse aos
municípios das parcelas que lhes cabe no produto da arrecadação dos
impostos.

No momento em que se pretende fomentar uma melhor e mais
justa distribuiçl!lo das receitas publicas, bener.ícfanuo-ee os munid_
pios, devemos assegurar_lhes a satisfaçao de credito imediato, vez
que a mora do repasse ccnst r tur-ee na maioria das vezes em grave pre
juízo aos cofres municipais -

EMENDA lP14020-0
tJ üep • CASSIO CUNHA LIMA

~';~;;-B~

ITIftio~JEJ

Incluir o presente item XI no art 54 do Projeto de ccns
tituiçlJo, renumerando-se o atual item XI e seguIntes

Art. 54 _ Compete à Unlbo

Na verdade, nas faixas etárias Indicadas o e Icacso , Já
tem condiçi5es necessárias para o eaeeerere do referido cargo, repre
sentando assim o seu Estado com responsabilidade e competéncia, fato
res que me inspirou à elaboraç~o deste texto onde, espero, merecerá
acolhimento

'U.."'.,.......lo/•• I ...'II1Q,-------,

EMENDA lP14027-7
f!J Dep CASSIO CUNHA LIMA

Uma política habitacional para o homem do campo deve e s.,

tar acompanhada de um programa mais amplo que lhe garanta condiçoes

sócio-econômi[:as de fixação na área rural.

Modernizar e desenvolver a economia rural no nosso país,
faz justiça a essa legUo de compatriotas que vive nos campos marg.!

nalizada dos benefícios do progresso
A Naçêc brasileira necessita de um processo de colonIz!,

çbo e humanização do campo, utllizando_se a grande extensão territ.f!.

rial e a esc-oe-obre abundante de que dispomos Num processo de fix!,
çbo e etceçêc do homem no campo ecaceeoe à realidade nacional

Devemos acabar com os conceitos de que é mais facil im_
plantar uma fábrica, que pode ser importada por Inteiro do exterior,
do que organizar, por exemplo, uma comunidade rural para p r nduçãn

cooperativa
Há um limite para tudo E este limite já está sendo al

cançado para a eva sãc irracional de população do campo que, vindo
para as cidades. apenas mudam de palco, no drama de sua pobreza e do
seu sofrimento

JUSTIFICATIVA

ITIJ:~;~

rr1i7;;ãL87J'~lo.i~/.o,,"dOl.U •• o...ul.

t!JPLENARID

redação

JUSTIFICATIVA

Modi r.íqce-ee o art. 277, Item I, ado tando-ae a seguinte

SE!lAOOR OLAVO PIRES

ACREscEnTE-sE NAALfNEA~, DO ITEM I, DOARTIGO 12 DO PROJETO

A partir dessas diretrizes e criaçllo de instrumentos vi!
veis para esse fim, determinadas pela unrêc , 05 Estados e MunicIpios

poderllo iniciar sua execução com êxito, ecepatenuc-cs as peculiarid!,

des regLonais e locais.

JUSTIFICATIVA

lulcN.n"~.ç.o, _,

PLENÁRIO

XI _ instituir o sistema nacional de desenvolvimento ur

bano que deverá ser integrado, entre outros, pelos sub-sistemas naci.f!.
nais de habitaçao, saneamento básico e transportes urbanos.

Entendemos que é da competência precípua da União criar
mecanismos capazes j:le fomentar o desenvolvimentos dos sistemas bási

cos no meio urbano.

~;~~~~

1TIJi!;;õ!YJ
,U......'.O.'"I1"'I....."'Ulo. ~

JUSTIFICATIVA

E objeto de oreccupeçêc nossa o aprimoramento de nossas
Forças Armadas Nao podemos acreditar que possuimos contingentes qu,!
lificados nas citadas corporações, quando o jovem leva cerca de dez
a onze meses recebendo todos os ensinamentos, e logo apos este perí.f!.
do é dispensado. nac podendo exercer suas funçoes na plenitude. Oev!
remos promover a profissionalização das Forças Armadas, para que o
jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissào.

Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, pare que o as
tado possa exercer controle efetivo do crescimento porporcional e
preservar sua independência.

Outros argumentos poderiam ser aqui ele'hcados, mas ao f1.
nalizar, gostaríamos de manifestar nossa posiçlJo sobre a liberdade
que se deve ter, num Estado democrático, de fazer ou deixar de fazer

.algo.

T..lO,....T"'.AÇlo' ~

Substl tua-se o art 248 do Projeto de Consti tuiçDo pela
seguinte redação:

Art. 248 - O alistamento militar será voluntário- para as
mulheres e obrigát6rio para os homens

Parágrafo único _ O serviço militar será facultativo pa-.
ra ambos os sexos.

EMENDA lP14024-2
(tlDep. CASSIO Cl.HiA LIMA

!TI PLENARIO

rr!~~~~

rr!!7~'e7ã7J

TI.to/'.'T"IC~l.

A centrall2;açbo tributária existente no Brasil, colocou
os Estados e Munid?ios em difIcil si tuaçbo econômica Precisamos
descentralizar e fundamentalmente melhor distribuir os impostos. O au
mento qa al1quota 00 fundo de Participaçbo dos Estados e Munic!pios7
fortalece a estrutura primeira da organizaçao social.

Precisamos redistribuir os impostos para que haja viabi
lidade e autonomia para os Estados e Municípios em nosso Pais. ~-

art. 277 - A Unibo entregará:

I - do produto da' arrececeçsc dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
cinquenta e dois por cento, na forma seguinte

a) vinte por cento ao Fundo de Participaçào dos Estados
e do Distrito Federal

b) trinta por cento para o Fundo de Participaçbo dos Mu
nicípios'

c) dois por cento para aplicaçbo nas Regibes Norte e Nor
deste -

[!J PLENARIO

EMENDA lP14021-S
t: Dep CASSIO CUNHA LIMA

r.-r------ nlú-o/•••"'14I/ k

EMENDA MODIFICATIVA • • ~ LfclTA A INTERRUPÇ1\:O DAGRAVIDEZ QUAI,DO ORIGINADA DE

VIOLENCIA.

r.-r lI~TOu.n" ...çlo

d.í.ZJu.e..~~"'--
Acrescente-se ao Capitulo UI o Projeto de Constitui

çUo, o seguinte artigo) t1\.~ l.rP...bO'\.

J ti S T I F I C 1\ T I V A

o art 320 do projeto de ConstItuiçDo passa a ter a segui!!,

Art 320 _ A alienaçDo ou ecneessãe , a qualquer titulo, de

terras públicas federais, estaduais ou municipais, com área superior a
três mil (3 000) hectares, a uma s6 pessoa físiéa ou jur!d!ca, depend!.
r' de aprovação pelo Senado a República e da existência do projeto de

j!xPloraçllo por entidade competente.

EMENDA lP14025-1
l!J uec CASSIO CUNHA LIMA fS:~~'~

rr;i~~78?J

I
I

A ,RAVIDEZ O"''''ADA DE ESTUPRO TRAZ OA VlOf, "'T'~UTE"HA osI
ESTIGMAS DAVIOLENCIA E DACRIHINALlDA!lE. I

A exigência de projetos de exploraçllo aprovados por entid!,
de competente visa disciplinar e garantir o cumprimento das condiçZles
que justifiquem a alienaçllo ou concessDo de terras públicas, que só t!

rllo sentido se forem racionalmente exploradas.

Art. _ As ConsUtuiçbes dos estados e municIpios fixa_

rDo o número máximo de funclonários públicos estaduais e municipais

de cada um. Em nenncee hip6tese O número de funcionários da admini.!
treçllo direta ou indireta poderá ultrapassar a 2S (dois por cento)
da populaçDo dos Estados ou dos Municípios, conforme o caso, nem

60" (sessents por cento) do orçallento.

A MULH!ôR FOI FEITA PARA GERMINAR 1,0 VENTRE O FRUTO DO Al"OR E

N.l'iO DO ODIO.

OBRIGA-LA A trERAR A SEMENTE DA 1I10LtNCIA, ~ SVDHETE~ A UNA O!!.

TM VIOLENCIA, QUEM JA SUCUHBIU POR FALTA DE" FORÇAS PARA IMPOR A AUTONOMIA DE SUA

VONTADE.
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r.r----------tlltO/.u.Tl'...;i.-- --,

EMENDA lP14033·1
t:CONSTITUINTE BORGES DA SI~";IRA

PLENARID

r.r----------.ln.f.~•• "o;.;i. ----,

EMENDA lP14037-4
1: CONSTITUINTE BORGES DA '~7~-VE-'-R-'-A----------'1 r=P~~';o~

tJ ~ l:Li!";;"ffiJ
tJ!M~~"'~

F/V;U9J
'LU.... fCO"'.aiOfIUIC. M' "l lo -,

l: PLENARIO

o ARTIGO 20 DO PROJETO PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAo

suJta1.o de. pr"t~ca desse i"1st~tut.....

segurar- a ointangi:>J.1J.'iade 'ms 6re:.tos p'>uirl os ,

Concordcn'o CO::: 2. J.déia, acua-res de r:elr-:r ~:!.v-:e;e as-

foi tentada r-aãs de uma VEZ.

Acrescente-se § 711 ao art. 318 do projeto.

Art. 318 •••• _

§ 711 _ Estll0 exclu!dos de desapropriação por interesse

socIal, para fins- de Reforma Agrária, os ImóveIs consIderados ra~iE.

nalmente aproveitados e em efetivo processo produtivoj com projetos

agropecuárIos; com projetos de util1zaça:o racIonal de reservas fl,2,

restals nat.Lvas j com projetos de florestamento e reflorestamento e
de cofomaaçâo ,

JUSTlF'ICATlVA

vã sa o artie:l à c·.t:'1"ç::'" do iT'~t·tuto da enrc.tecse , he

ra'iÇa I:led~evel do nosso d~re~to civ::l.1, cuja elir:::i:l::.ç~o já

Considerando que as proprIedades com vocação florestal

representam a sobrevivência da IndústrIa florestal (Celulose e papel,

SiderurgIa a carvão vegetal. Processamento Mecânico, SIlvicultura,

entre outros), assIm como geram centenas de milhares de empregos no

meio rural, além de Inúmeros outros beneficios diretos t entendemos

Que áreas produtivas cobertas por florestas nativas,_projetas de

florestamento e reflorestamento devem ser totalmente excluídas de

desaprcprIeçao por Interesse social, Inclusive nos moldes do Estat~

to da Terra Que consIdera área povoada por essencias florestas, equ!

para-se às áreas cultivadas (art. 112 inciso 62) definida como empr.!:,

sa rural.

EMENDA lP14038-2
t: or·:;r,,,·!! TE JCA.llIJ: FR:: crscc

12:Acrescente-se alinea "a" ao item~ do art

Art. 12 ••••••••

~ .

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

E: precIso que a Lei Maior estabeleça a maioridade

penal e civil, temas hcj e bastante polêmicos, principalmente quan

do uma onda de criminalidade tem varrido as cidades. Os menores in

fratores agem impunemente pois sabem que, até os 18 anos, estarão

eles longe dos verdadeiros presídios. Dizem isso acintosamente, em

entrevistas e reportagens, e até mesmo diante das autoridades. Por

isso, em defesa da população e procurando encontrar uma solução pa

ra a crescente violência, acredito que a redução da .idade a partir

da qual tem inIcio a responsabilidade penal é medida que deve ser

acatada pelos nobres constituintes.

z) a responsabilidade penal tem inicio aos dezes

seis anos e a menoridade civil cessa aos vInte e um anos.

Numa sociedade õemocréeaca, se a constituição do pa

ís Já definie sobre a liberdade de reunião. torna-se desnecessário

qut! r...ulI~t.e ÜU l..t!xLu lttY e.1 ...l':1u 1:.El1aL.1.Vu aO "p,r.t=viv ...V.L=OV ~ au ..ul..L

dade", a respeito das reuniões.

Dê-se ã letra "a" do inciso I do art. 17 do prOJeto]
a seguinte redação:

a) Todos podem reunl.r-se pacificamente, em locais a

bertos ao r:;oll.co, sem necessIdade de autoraaacêc , salvo quando a

reunião interferir no flu)'o normal de pessoas e veIculos;

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

·c.·(,.,,~.,r'~~~'------'-----I

I

!
DE-SE AO §'3o ,~. DO ,c,RTIGO 52 DO PROJE'iO A SEGuiNTEI

I

I
A EmU'~O OOS TERPlTaRlO' E DO DlSTR,TO FE""'LI" COII"'-U~ I

tÃO DO MTIG) f coPROJETO, RETIRA DA FEDERA~i'\O AS U'IIDAOE5 AO"! I.ISTAATrVAS QJE I
HOJE EXISTEM. PELA DEFlIlltJl.O PROPOSTA Ni'!:O EXISTEA FIGURA D\l 1ERR116?10 o QUE E u- I
ABSURLD, POIS, RORAIMA E MAPA INTEGRAJ-I A UluAo E A FEDEAAtAo. A CO~PEÇÃO Pt';:lt>()STA

E t1EDIDAQUE SE IMPõE EtIQUA.'rro NAo SE EFETIVAR A TnANSFOR"'.AÇJ;,O

REct.Ç:ztO

ART. 20 - A REPOilLlCA FEDEllATIVA 00 SR1\SlL E CONSTlTUrOA,

SOB REGI/1E REPRESENTATIVO, PELA UIllAO lIlDlSSOLOVEl DOS ESTA!lQS, DO DISTRITO Ff

DERAl E DOSiERRITClRIOS E TEM COMO FUNDAHEtlTOS

"§ 30 - A FAIXA INTER'IA DE ATé CE'\ Q.,JllnI'ETROS lJE lAflCJ't~, i
PARALELA 11 llN"A DIViSÓRIA TERRE5HE DO TERRITÓRIO NACIO~AL. tli'\O s;:~ 1··TERDIT....O"l A I
QUALQUER. rrruc PC!R SER WO}-SPENS/h'EL A. DEFESA DAS FROhTEIRAr. E SEM DESIGNADA C.21
MO FAIXA DE fRONTEIRA" I

I
I I

I
JUSTIFICATIVA

i

I
A"TEROIÇAo DE UASTA' AR"" "' ,,,"TEI'A 00 ewsu 7" OI"!

DI:iO A FI}',A~]::l ti!: Br::ASILEIROS 11A~LElf, REGI;;O. TQt>!lJi'WD-f, ',LTAl~E:'{TE VJU::>;l!E_ i~ p~~!
l:d.::',C r.DE 1....CJu'iAJS toA FRO'.TEIAA I:: PReOCUPAçÃO COf.SiAlTE DE 10005 0" P,,'SES, 5:"11

1&0 '!,JuSTlFICÁVEl A DHlwslio DO BMSIL COM H'E~SI\S EJTEllSÜES DE L1M-A DE FRO\TElr::

I TOTALME'lTE DESPvV~Atl;:.s I

Efo'ENDA lP14030-7 ".,,--------- _. f'õ ",",'0","/"-0 -IP SENADOR OLAVO PIRES J c
e='~o- "",,,,,,., ....,,,.... ,,------ "'-1 !:;ffiOYllJ

F

PLENARID

Art. 455. Serão estatizadas as serventias do foro

Judicial, assim definidas por lei, respeitados os direitos de seus

atuais titulares que poderão, se assim o desejarem, requerer a i

mediata eseaereacâc,

Parágrafo único. Fica assegurado aos atuais serven
tuárIos das serventias do foro Judicial o direito ã reMoção para

as serventials extraJudiciais, havendo vaga, na forma que a lei es

tabelecer.

Dê-se ao art. 455 esta redação:

sara das Sessões,

JUSTIFICATIVA

r.r----------tlUOf."'''....~i.

Dê-se ao Item b do inciso I do art. 27 esta redação

A democracia pressupõe a liberdade do cidadão em e

xercer os seus direitos ASSJ1n, o voto obrigatório é algo que con

traria esse postulado De nada adIante um cidadão ir às urnas ape

nas para evitar ser multado ou sofrer outras penalidades. A sua pa,E

ticlpação deve ser efetiva e. somente com ela, poderemos ter insti

tuIções democráticas fortes.

JUSTIFICATIVA

Art. 27 •••••

I- •••• •••• •

bl o alistamento é obrigatório para os maiores de
õeaca.ec anos e o voto facultativo.

f'J PLENARIO

r.r .U•••.QfI;OM1U•• ,.U••••,••I.

EMENDA lP14035-8 ....'=:-:- ---,
t: CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA J rr;;;~'~.~

~ t:JJi"j";imJ
CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

De-se ao ítem xxv, do artJ.go 13. do ProJeto da cenus sâc de

SistematJ.zação, a seguJ.nte redação.

"XXV - pro1.b1.ção das at1.v1.dades de l.nterl'1ed1.açâo remunera

da de mão-de-obra permanente, temporár1.a ou

nal, quando excedente a 20% do cont1.ngente de empr,!;!.
gados da empresa 10catãr1.a;"

JUSTIFICATIVA

A!: empresas hoje existentes no setor s ampj.earaen ce d~

sape rccexaem com a aprovaçáo da redação or1.g1.nal, c r aando ,

EMENDA lP14031-5
['J

CONS.TITUINTE BORGES OA SILVEIRA

ãnves t mdc no setor e que da.spôem de capl.tal mvesexac nas

suas eespeetnves atuvadedes Ademal.s, desde que ha j a a

carcunecxí.cêc em termos de um deeernunedc volume de mão-de

obra, no caso proposta, 201., obrl.gar-se-ã as empresas e

emp reaãzao s manterem nas suas empresas, um número de empr,!;!.

gados permanentes.

EMENDA lP14036-6
I? rr=;~~;~

57'~w

Esta emenda cuida de acrescentar, ao texto constan

te do proJato, duas outras hipóteses:

- - a de os titulares dos cartórios õese'raeem, IMedia-

tamente, a estatização, por lhes ser mais conveniente;

--'a de assegurar aos aeuars serventuários o direito

de remoção, na forma que dispuser a lei, para as serventias do foro
extraJudl.cial, havendo vaga.

Estas medidas são necessárias para que a pretendida

estatização possa ser processada sem maiores injustiças.

JUSTIFICATIVA

fTY~~';'~

l:IV;tJn]

ProJeto

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

Acrescente-se um parágrafo âmcc ao art. 263; do

da conuesêc de sxseemecâaecêc,

JUSTIFICATIVA

"Parágrafo único. As contrJ.bul.ções accaaa.a so

mente poderão ter fatos geradores e bases de
cálculo dos trIbutos compreendl.dos na compe

eêncaa tr1.butár1.a da pessoa )uridl.ca de duel:,

to público que as l.nst1:.tul.r."

,LUI...lto M<1.../I ........II .. ------,

PLENARIO

EMENDA lP14040-4
(l.

c) conserva as relações justas de trabalho e de produçlloj

.d) propIcIa o bem estar dos proprIetárIos e dos trabalh!,

dores que dela dependam.

a) é. ou está em curso de ser. racIonalmente aproveitado,
através de efetivo processo produtivo, entre os quais.

151:) com projetos de utillzaçao racional de reservas de

florestas nativas,

211) com projetos de florestamento e reflorestamento,

JII) com projetos de colonlzaç!lO;

1151:) com projetos agropecuários.
b) conserva os recursos naturaIs e preserva o melo amb,!

reoaçãc-
o parágrafo único do Art. 317 passará a t!!r a seguInte

ente;

iMóvel:

parágrafo Único - A funçll0 social é CUMprida quando
tG~~~'~

15J~~7;;l

do art. 265 do Projeto

.LI"•• '.fC.",UlOlIU....'.do -,

PLENARIO

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

Dê-se à alínea d , do Inciso r r ,

da ecnstLtuíçãc a seguinte redaçl1o:

Art 265 •••••••

11 ••• • •••
d) livros. jornais, publicações técnicas. científicas,

revistas e outros per!odicos, bem como o papel de-stlnado a sua IEl

pressão,

EMENDA lP14032-3

l:J

JUSTIFICATIVA
A referência genérIca do texto. que repete o da Const!·

tulçlJo vigente, torna vago o conceito dos veículos B serem alcanç.,!!.

dos pela imunIdade. ensejando reiterado quest.ãceaeento judicial e

cecfsües conflitantes o que torna inseguro o beneficio pretendido

pelo legIslados const!tuIri'te. Nao se pretende cbm o novo texto el!

minar todas. as dúvidas conceituais, entretanto a redaçãc , lIIals prec!

sa, permitid maior clareza no -entendimento objetivo da norllla con~

ti tuclonal.

- A queatãc sobre o aproveitamento racional .da propriedade,

assIm como o eretlvo uso da terna deve ser melhor definIdo, confo.!,

me estabelece o próprIo Estatuto da Terra, que inclusive não cons!

dera como Latlfundlo ImprodutIvo o im6vel rural que, qualquer que

seja sua dlmensao. cujas caractedsticas recomendam sob pon.to de

vista técnico sua exploraçao florestal med1ante planejalllento adequ,!

1l0.

t preciso dar um l1.mite à crl.açáo das contrl.

bU1.ções sociais Assim, para que não haj a invasão da co.!!:

pêt.Enci.. tributá.da. aLrilJuiuQ .. Wil.. pl:~~Ud. ·Juriul.t.d. de

dire1.to público por outra, põe-se esta restrição.

Assim, .p. eX'., a Unl.ão Federal não poderá to

mar como base 1:.IlIponível de suas contribul.ções base impo

nivel de J.mposto atribuído aos Estados ou MunicípIos.
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JUSTIFICATIVA

Supr;1.ma-se a letra "c" ao anca.se IX, do artJ.go 17, do Pro

Jeto da ccnuasêc de S1stematJ.zacão.

o Congresso Nacional, conforme estabelece a letra
nd", do item IX, do artigo 17, do ProJeto da ccsuesãc de

C;l..ti>m;)H;~,:i\QI enceseecae-se-ê de ::'I"~t::.t.Ul.r, eceaa-ec 101

complementar, meceru.smc de defesa do consumidor, V1a Ccíd.1
"90 de Defesa do Cons~dor.

Justificativa:

EMENDA MODIFICATIVA

EMENTA .. Dá nova redação ao art. 298 do Projeto de Constitui
çãc ,

"Art. 298 - A despesa com pessoal, ativo e inativo,

da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos!olJn!

cfptos nãc poderá exceder a emquenta por cento dov!,
lor das respectivas receitas correntes, respeitado o

disposto no Art 465.
Parágrafo umcc - para os efeitos de que trata O
"eaput;" deste artigo, agregam-se as receitas coxren

tes , deduzidas das transferências intragovernamertais,
bem como o dispêndio com pessoal de autarquias. run

daçOes e empresas públicas institu.fdas e mantidas p~

lo poder público, Que receber recursos do orçamento

fiscal

cQtLStlTUINTE JOAQUIM FRANCISCO

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

De-se à letra "f", do ancâsc 111, do artigo 12, do ProJeto

da comissão de SJ.stematJ.z<:lção, a seguinte eeeaeâo-

PlENARIO

~~no'w~"""",,"- -,

aeeaeas , falar-se na LonstJ.tuJ.ção em "custas" e "emo
ãumeneos" deve ser brJ.ncadeira de alguém. Os emolumentos
são trJ.butõs. As custas são, em prJ.ncípJ.O'~ taxas e ••• ,pOJ.S,

tributos.

JUSTIFICATIVA

A erensmaseãc de bens Jã é fato gerado!: de trJ.butos

atrJ.buidos ã competiêncda dos Estados (causa-mortis) e Mun1

Cíp10S t íneer-vavcs l (Art. 272, 11; e art 273, 11.)

EMENDA lPI4046-3
('I.

F;~'''~

fl!iia,M
....tJll_I.O~"I1./IUI•• M'".~, ,

PlENAR!O

TU10/"""llfl.~i.

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

-EMENDA lP14041·2
['I

Dê-se ao art. 343 a seguinte redação:

A1:t. 34.3. A ~roteção à saúóe é direit.c de todos e
dever do Estado.

JUSTIFICATIVA

"f) nJ.nguém será prJ.vilegiado ou preJudJ.cado em razão de
nascaeenuo , etnia, raça, idade, sexo, ccmporeamenec s~

xuej., estado cJ.vJ.l, natureza do trabalho, rel1.gJ.ão
ccavaccõee politJ.cas ou fJ..losófJ.cas, defJ.cJ.encJ.a fis~

ca ou mental";

A alteração aqua proposta va sa tão somente tornar cl~

ra, explícita e lógica a futura Constit.uJ.ção. Da forma c2,
mo o texto estã apresentado. no ProJeto da ccse.seãe de
superfluJ.dades que nada acrescentam ã adêae bâsace do tex

ee,

A sociedade brasileira tem através dos anos, convivido

com o fenllmeno perverso da jnflaçe:o, tendo esta sua orIgemper
eanente- nos elevados deficits públicos nas três esferas do 92
vemc , Por outro lado, a análise do desempenho das unidadesde

administraçã.. pública permite observar ganhos de desenvolvi 
menta e benefícios reais pera a popuIaç§o quando coexiste uma

perfeita adll\lnlstraçao de pessoal, dentro de limItes aceitá 

veis de dispêndios financeiros e de acordo com a necessidade

do serviço.
Tem sjdo afnoa, este UIIl dos fatores jmpulslonadores

do processo de estatizaçl:lo generalizado do pais, incorrendo
na sua diminuição de produtividade e na redução do crescime!!,

to do setor produtivo privado

A saúde não depende do Estado. A atuação do Estado

deve ser quanto à protecão da saúde.

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

~~:;~~

I fu"i@JW

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

EMENDA SUBSTI1UTIVA

EMENDA lP14051·0
['I

fT!~';;;'~

tJV;fllJ
1UI0/~1II'''1C'''1o--- -,

EMENDA lPI4047·1
ê' CONSTITUINTE eOROES DA SILVEIRA

rr;;~;;'~

rç;~~mJ
'~I.l"O/CO'''Slio/IUl'O.'I.Je --,

PLENARIO

EMENDA lPI4043·9
ê'

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

"' 1.110/.IIITI'.. &\:iO

De-se letra "d", do incisq XI:r:r, do artiejo 12, do ProJeto

da Comissão de S!$tematização, a seguinte redação:

"d) os bens de produção são susceptíveis de desapropria

ção por neceasadade ou utJ.h.dade pública ou por anee

resse socJ.al, desde que necessár1a ã. execução de p\~

nos, programa!> e projetos de desenvolv.uuento sccanã e
econômico, Dejam eles da un1ão, dos Estados ou dos

Municípios, med1ante prévia e JUSta indenização.
dinheiro.

JUST~

A letra .!, do mesmo ítem e artigo, remete, como pro
eeaaeenee de desapropr1ação, à prévia e Justa J.nden1zaçâo
em dJ.nheJ.ro.

Suprima-se o § 3g do art '349.

JUSTIFICATIVA

A pr6pria COllstituição. ao trstar da Intervenção
do Estado no dom!nio econômico, traga as diretri:zes a serem 0E.
servecas , Creio ser desnecessário repetir, neste cepftuto, a me,!
ma norma.

EMENDA lfl14048-0
ê'

'Lld_/"""'IIÜ/'~I •• "'"IÜ

PLENfiRIO

r.r----------lI"O/~~lm'~.'------ _,

EMENDA _ Nova redação do art. 425:

"Art, 425 .. As terras de. posse imemorial {fetlv8Ilen

te habitadas pl!1os índios ou silvícolas serllo demar_

eadas, a eles cabendo a sua posse permannente, coca
dire.1to ao usufruto exclus "O das riquezas naturais
do solo e das utilidades nelas existentes.

justificaç§o:

O usufruto do subsolo pelas populaçl:les indígenas f!

re o princIpio constitucional da isonomia, uma vez que os O!!
tros grul)os étnicos que participam da comunhl:lo naCional nao po!
suem este direito. 'trata-se de uma medida discriminat6ria.

Quanto a uUlizaçao de cursos fluviais e cUreito de
navegaçllo não deve constar da futura constituiçAo e sim de l!,

gislação ordinária, se necessário.

PlENtlRIO'

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO
Assim, quando se tratar de desapropr1ação de bens

de produção, esta também deve ser contemplada por prévia
e Justa J.ndenJ.zação.

Suprima-se o inciso IV, do art.igo SO do proJetof da Conus

são de S1.st.ematização.

EMENDA lP14052·8
('l

l!I

De-se ã lctra "q" do inciso IV, do artigo 17, do ProJeto

da ~omissão de SJ.stematJ.zação, a seguJ.nte redação:

PLENARIO

'CONSTITUINTE t!ORGES DA SILVEIRA

EMENDA. ADITIVA

EMENTA _ Acrescente-se um par4grafo ao artigo 42th

" S li; '- Os direitOS previstos neste capítulo não se
.. aplicam aos índios co.m elevado estágio de acultur!,

çlo, que mantenham uma convivl!:ncia constal'lte com a
,sociedade nacional e que não habi tem terras- indígenas

A 1J.berdade não é produt.o,~ e como tal, algo quan

t:xf1.cávcl~ e sentimento de gualifJ.cação da ~ida das pes
soas, que substantJ.vamente, é ident1.ficado por um estado
pleno de satisfação passoal e socaeã ,

E: ine>teql1J.vel, portanto, contar. as lJ.berdade de

alguém para retirar-lhe as'que tenha em excesso e transf=

r i1as a outrem que as t.enha em falta.

JUSTIFICATIVA

er;;~;"~

W";;'fliT

EMENDA lP14044·7
fl

~ flI10/J~I'''Il:&\:~

EKEtlDI\ 'KDt>lflCl\llV~

PI fNIlRTO

Q conceito de naçi5es indígenas permite interpret,.ees
que Podf!m vIr- li comQrometer '8 pr6pria idéia dé -integraçlo n.

dona!. A substltúiçJlo proposu- -- naçlo por comunidades ...vem:
.Inclusive, dar~Il.10t:,.~prec-lslla'ao-que se deseja trahsmit1r••

Justi ficaçGo:

f:MENTA - Altera a redação do I!.rt. J75, passando a ter a~
te redaç:lo:

-Art. 375 .. O ensino, e_ qúlIlquer nível, será minis.

_tradc no idioma nacional, assegQrado b Comunidades

J.ndígenas também O emprego de. suas H"guas e proces
sos de aprendizagem.

Aos índios Que optarem, por livre e expontânea vont,!

ee, por esta condíçl!o de vida; junto a comunidade nac1onal,d!,

vem ser assegurados os mesmos direitos e deveres de um cidadão
brasileiro nãn índio.

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

~----------'U"''''"''lCllllt ..,

Esse erti:;:?, inserido ras Jif":;C'ls:l.ç::::e=: ~ra:'sitóries, prevê

1'.1e o Executivo le~:isle s"lbre I':l.'1a"l:;as ?Úbl~ cas, en:;.uanta não ~

eprova"o C'l respectivo Códieo.: Tra~e...se. de uo.a dele3àçiío le..-

E:ith·tiv<:., no corpo de. Con;Utuição que, e:J: outro 1'2.S5':l. 1nad

dt.e tais delegações.

o .,elhor é c:ue, e":;,. ant., n~'" s'" i'1i.c.~e a -vi"Gê"'cia do no-""

C~~&oJ o ID-ec\J-tivo ~t:l1.l!ue e. legiSl~çEo. el"' ~sor, i.":ir.1itida

e. 1nici-:tive :1i'icr.cionárla.

De p1~no, então, há-de ser descabJ.do dJ.spositJ.

vo (:onstitucJ.onal que legJ.tima a aneeevencãc do Estado P,!

ra equalu:ar as lJ.berdades.

Su~ri"'a-se o art. L.6E do :r"jet... :le Corstitu:tçC>:h

sêJ.e~.dis Se-s',sões.- em ~ de a::;osto de ~1?E7-~

EMENDA lP14049·8

ê'
ê'

tS~;;:J

t§j;iJFJ
CONSTITU-INTE BORGES DA SILVEIRA

A desig"ação, po: paeee doe e";;:egsdo:. do = . (0" .\

maJ.s) ~epresentante (s) d.a categoria, a fim de partJ.c1.par

do processo decJ,sórJ.o atinente a q;uestão de aproveJ.tamen-

to e recJ.clagem de mão-de-obra, e fundamental. t uma
forma V·gitJ.ma de partJ.cipação ao lado do emp:t:;egador, se-
:Ja se »or públJ.co, seJa setor p~J.vado.

. suprima-se o item XIV, do artigo ~2, do rroJeto da Comissão

de SistematiZAção.

JUSTIFICATIVA

"qJ é assegurada a part1cJ.paçâo de representante dos empr~

gados dQ empresa nos processos dec1.sõrJ.os reraeavce ao
reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de re
ciclagem, sempre que importar em redução ou eliMina
cêe de postos de trabalho ou ofíci01"

EMENDA IP14045·5
('I



1464 • Assembléia Nacional Constituinte

UU.,.."t~".OI;i. -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

(JtN'~
EMENTA - Suprime ê-eêêeee I do Artigo 272, ecrescentancc-a ao

Artigo 270.

"Art ·270 - Compete a União instif'uir 1mpostos sobre:

VI - propriedade Territorial Rural;"

"Art 272 - Compete aos Est'!,dos e ao Distrito Fede _
ral instituir impostos sobre.
I - Transmissão "causa mortis" e

PLENARIO

VIII - Expedl.r intImações nos p r ocedaraen t e s

adm.1.nistratlvos que a.ns e eu e a r , requisitar l.nformações e do cumen t e s

para l.nstrul-Ios e para l.nsl;rul.r processo JudlCl.al elll que e r a e r e",

Justl.fl.cativa

A redação cnn t a da no FroJet.o de Constl.tu.1.ção

e mUlto gener1.ca. alem de prever, sem r.1.gor t.êcn-;'co. h1.põtese de no

t.l.fl.cação. que na r e a Lad ad a t.em cont.eUdo de lutl.mação Em conseqtrên

c aa , a emenda ora ap r e s en c ad a , subst.l.t.u.1. not.l.fl.cação por lnt.imação e

c cnda c a cn a est.a últ..1.ma e a hlpõ~ese de requ.1.s.1.ção de .1.nformações e

dc cueenues , :ii. 1.onstrução de p t-c ce da men t c admlnlstrat..1.vo ou Jud1. 

ol.al.
Por outro lado. a proposta, a par de mQnt.er

e assegurar função es s encaat ao Hinisterio Publl.co. preserva o l.nte

t.eresse do cl.dadão.

pr;;~'~:;0

tYii;gifl]F'LENIIRlO

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

a leJ. e o estado". •
A sUbst.J.tuJ.ção de terras~s pelos ÍIrll.OS p:.r terras de posse lIIl6rQ.

rJ.a3. on:::Ie se acham peereneneeeeeee iceercaeecs os ind.1.0S conferJ.rá ao legl.slador

na anterpretaçâe e elal::oraçào de reae decorrentes o ;mstrumento correto, caso C01l

trárJ.o, ceraeente, colocará em rl.SCO as propraedades pruvadas do país. O texto

onglll81 perllU.tnrá J.nterpretaÇÕl!s que p::derão acarretar o S1JIilles confJ.sco de

terras que algun daa tenham pertencldos a grupos :mdígenas.

JUSTIFICATIVA

'No tocante a supressão do temmo subsolo verazaca-se a CCt"'P3tlblhdade

a alínea a), 11I, art1go 12 do ProJeto -eeees são l.gual.S perante a Constl.tul.çào.

r;r .......O'.O~,..101IUI.O~'"I1o

EMENDA lP14058-7
I"

fTY~'~~;u

@J~:rmJ

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

EMENDA lP14054-4
I:J
r;r-----_n....,.,••wl.I1.,••••••,.....

Just1ficaç:lo:

A tributação tem se constituído como um Instrumento
efetivo dentro do processo desapropriatório para aqu!sir;30 de

terras e consecução do propósito de reforma agrária, princi
palmente através da emissllo de títulos da dívida agrária, p!
ta resgate pelo desapropriado.

Por outro lado, a adoção por cada estado federativo

de leg1s1açao específica em r-eLaçãu ao tributo. poderá a m!

dio e longo prazo implicar na perda do princípio da uniforllll
-dade do tributo .-

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENTA _ No inciso XIII do art. 12. substitua-se a letra "C"P!!.
18 norma assim redigida:

..C) os deSBPropriaç~es urbanas seda pagas à vista e

ee dinheiro quando inexistir- plan" urbanístico apro

vecc pelo Legislativo, caso em que ecderêc ser pagas

em titulas da dívida umane ,«:

DEPU'l>l.DO IBSEN PI1;REIBO

.U•• '''''T1l1l:''l;lo -,

EHENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: S 19 do art. 233

Justlflcaçllo:

EMENTA - Acrescenta artigo ao Titulo VII. capítulo r r , seção II

do Proje-to de Constituiçao, ~de. ~~.

"Art. - Os dIspêndios para pagamento de amortização

do prine:ipal e dos encargos financeiros de operações de

crédItos contraídas ou a contrair. não deverá exeener
D quinze por cento da Receita líquida do exercício an
terior.

EMENDA ADITIVA

PLENARIO

Just.l.f.1.Catlva

Art. 233 -

S 19 - Qualquer cl.dadio poderã l.nte-rpor re

curso, em 30 dias, para o Orgão cc Leg r.ado ceepe eenue do HInl.sterio

PúbllCO, do at.o do Procurador-Geral que arqul.var ou mant.1.ver o ar

qu av aeaen t;o de qualquer pe e cea aee e ec l.llVest1.gatõrl.o cr.1.m.1.nal ou pe

ças de lnformação".

dação:

O proJet.o. por evidente lapso. fala em "man

r a.ve t- arqu.1.vado" quando de~er1.a falar em "mant.l.ver o arqu.1.vamento",

Ullla vez que o arqUl.valllent.o alr cogltado e aquele deterrunado pelo HI

n.1.st.erl.o PúblLC:o e e 19 grau. üu crc s s a e , deve-se eenre r i r ã lei .com

plement.ar a prevlsão do Orgio ceape e enee do Hll1.1.sterl.o Público pa-

Dê-se ao I 19 do art. 233 a seguinte re-

DEPtr.n' DO !3SEl{ P:n:HEIRO

Justi flcaçAo':

Da mesma forma que, no caso da propriedade rcrat ,
prevista a de s apz-np r Laçãu mediante pagamento atraves de Utulos

da divida pública. o· que pOSSIbilita a reforma fundiáua noca!!!.

po , a admlnistraç~o pública deverá contar com instrumentos pr~_

piclos à realização da reforma urbana. A disposição que se pr~

tende suprimir(nas deSllpropri8çOes urbanas serão sempre à vi~

ta e em dinheiro") inviablli~8, na prát~ca. a implantação de

planos urbanlsticos

EMENDA lP14059-5
['J

flJ;~:;;=]

!ilIii~iJW

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

EMENDA lP14055-2
f"

'r a ap r e c aa r' o recurso.
De outra parte. a aanutençio da regra e-al

tamente s e Iu r e r , pois va s a inst.itu.1.r Slst.ema de cont.role ext.erno •

f e t t.c por qunlquer c.1.dadio. sobre a Instl.tU.1.çio. dando-lhe a deseJ!

da t.ransparênc.1.a.

PL1nÀRIO
....UIC,•• ~lI'IO'I......~,.. lo

DEPUTADO IBSEN PIl-.THEIBO er=;;;~~

D!787ã?J

EMENDA lP14063·3

!'J

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 132

"Art • .l33 •••

111 - represent.ar por anee ns e í ce c rene i i e eae

ou para l.nt.erpret.ação de lelOU ato ne eera e avc e para flns de inter

venção da Unl.ão n os Est.ados e destes nos HUnICrP.1.0S".

Supr.1.ma-se o art. 232 e seus Lnc a s c s , des

locando-se o dl.spost.o nos lnCl.SOS 111, IV e V para o l.nC1SO 111 do

artlgo 233. com a s e gc a n t;e redação'

A análise detalhada dos balanços rfneoce rrcs da União.

ccs Estados e dos Municípios brasileiros demonstra claramente que

o atual processo de estrangulamento gerador da incapacidade ri

nanceira de gerir-se as unidades públicas, têm seu motivador no

exagerado comprometimento da dívida publica, atualmente regulado

por legislação por demais flexível e consequentemente ccecrcne

tedora dos orçamentos de exercicios futuros.

A Gdministraçllo públ1ca deve ter viabilidade rinancei

ra tendo por base para o processo de desenvolvimento a capacid;

de de poupança própria, ao contrário da prática exacerbada do ;

senvolvimento pelo endividament~. -

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO
Justibcativa

Dê-se ao pnrá!:~fc 2' do artigo 233, 13

er=;;;;;~~

r5i78Jã7J"'(u&IO'~""'lIleJ._ ..1o
• PLDilRIO

DEPUTA DO IBSEN PIl'HEIlD

EMENDA SUBSTITUrrVA

DISPOSITIVO EHENDADCl S 39 do art. 233

Artigo 233- ... •••••

§ 2~ - A inswurtlç'ffo de p:'ocedi~en

to investigatório cri~ir.,3l será comunicadn ao VJ.nistério Pú

blico, nt' forma da lai, sem preJu!zo de comunic:nçeo ttI Juiz

competente.

JUSTIFICA, Tl\'A

A cláusula final que se acrescenta,

dest1r:a-se a deixar claro que em cases como os' de nl"grar.te,

por exempl'O, a oor::tm ic.eção feita l!Õ Ministério Público r;:õ

elide a CO%:l unicação no Juiz coll"petente ..

o texto do Projet.o de Constitu.1.ção confere

poderes necessárlos e impr.e.cind111els para o exerc1cio da. funções

do HinlSt.êrlo Público. Todav.1.4, deve-se restring1r a prollloção do ln

quérito apenas ao inquerito civil. para a instrução de ação ciVIl

pública. deixando-se .ã autoridade policl.al a promoção do inquérIto

destinado ã apuração dos llícitos pilnais, 13ant.endo- (se l) lnstituto

da avo.catôria apenas quando s.e est:.lver frente a abu.o de auto-ridade.

- JUSTIFICATIVA

"Art-. 233 -
S 39 - Para o desempenho de suas funções.

pode o Ml.nl.st.êr.1.o Público promover l.nquérlt.o clvl.1 ou requis.1.tar da

autorldade compet.ent.e a instauração de l.nquérl.t.a> necessários às a

ções públicas que lhe incumb-em. podendo avocá-los quando destlnadQs

ã apuração de abú$o autorldade, alêlll de outros casos que a lei esp!.

c.1.ficar.

Dê-se ao S -39 do artigo 233 do Projet.o a

"fgulllte redação:

seguinte red:aç..::o :

EMENDA lP14064·1
!'J

DErUT! DO IBZE.."i PTl'HETIl.O

reitç prcccssUl1. ..

JUSTIFIC. Tnm.

Supr1traJtEe os incisos V, Vi -e VII do arU-

..lfO'''''.....lUI;lo ~

As mater1as contldas nos Lnc a s o s I e 11 do

.l3.l - ora suprImendas - d a e era r e s p e a t.c ã organização adl:lln.1.S

e re e i va do Ml.Ulstêrl.o Públ1co, que devem ser trat.adas por lel COIll

plelllentar. de acot:do com a prevlsão do ProJet.o de ConstltulÇão. De

out.ro lado, os .1.ncisos 111, IV e V, do mesmo art.lgo, cont.emplalll •
n.a realldade. funções Inst1tuC.1.0na1.S do Hinlscerio Pübl1.co. que .as

sim develll ser deslocadas. por uma questão de técnica. para o arti

Co 133, que as con t.emplam. Al.nda por uma questão de tecnica.' as d.1.

versas representações, foram uDlflcadas num só inC150. o de número

111 do art • .1:33.

...Art.233- ....

A reqUisição preYista no inciso V, já

está ccnti"da no inciso IX e a supe:v:!sEo ~ investigc.çiro Cl'i

:::tireI é l!tr~bU1çüo, que nos terroos da lei se reporte entre o

Ministério Público e a H~gistretura, não o:mvind? ~e fique

e%pressa secente ptl ra o pri~eiro.

Os ;incisos VI e VII contém rorws de di-

go 233.

Dê-se ao "incíso VII"! do art. 233 a segt1l.nt.e

redaçiio'

EHENDA SUlSSTlTUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - InclIIo VIU do _,t. 233

r.r 'U1.0.t1'I.OC~

CONSTITUINTE JOAQUIM FRANCISCO

------~-------------------------

JUSTIFICATIVA

O órgão da adml.n1streção federal. ~utor dos indJ.os, deve paI.

ticipar do elenco dos responsiivel.s pela defesa legal dos indl.os.

A este órgão cllbe Zl responsabl.lidade mal.or do apoio, prot~

ção. promoçao do bem-estar dos índios e de suas cOll1unidades.

PROPOSTA
Art. 429 - O Min.1Stér10 Público Fedei:-al. de ofíC1.0 ou por dS

term1nação do Congresso nll.cl.onel, os índ1.os. -suas comun1dadcs e DA:

gl!l.n1.zaçõçes, o órgão da lldm1n1.stração federal são partes leg1.t1mas

~ parI!! ingressar CII1 Juízo em defesa do~ mteresses e d1rel.tos 1ndígenas

cabendo também ao M1.nistério Públ:z.co Federal de ofíC10 ou medl.ante

provocação, defendê-los extraJudl.C1almente.

PROPOSTA

TiTULO IX

CAPiTULO VIII

DO tND:IO

Art. 428 - O H1.n1.stérío Púb1:l.co Federal, de Of101.0 ou por d~

terminação do congresso NaC1.onal. - os !nd10s, suas comunidades e 0x.

ganu:ações são partes legít.1l11a5 para .1ngressar em juízo em defesa

dos interesses e d1.re1tos indígenas. cabendo também ao M1n1.stér1.o Pú

bIieo Federal, de ofí010 ou. med1.ante provocaçio. defendê-los extr~
jud:z.cialmente

T1TULO IX

CAP1TULO VIII

DO lNOIO

Art: 426 - .s;o nulos e ext1ntos e não prcduzuào efe1tos Jurídz;:os os atos

de qualqeu:r: natl.lreUt, airda 'qUe j~ pratJ.Cados. que tenham p:lr objeto o dan.íru.o. a

p:lSSe, o uso, B ocupação ou a c:encessão dJ!' terras OCUfadas pelos W.1.0S -õu das ri

quezas naturalS do solo e do subsolo nelas ex1.5tente. -

Nova redação.

1Irt ••26 - são nulos e exbntos e MOprOOuzmo efel.tos jurídl.coS os atos

de qualquer nat~. aJ.llda..que já praucados, que tenhaAl p:.r obJeto o danín:l.o,a

posse. o uso, a ocupação ou a corx::essão de terras de p:.sse imerorUll onde se acham

pel:!M.nl!ntemente locall.Zados os Írxh.os ou das nquez.as natm:alS do_solo nelas elU~I
""'tes.

r.r-
Ttno

,. ulT" .. .-.;l. -,



Assembléia Nacional Constituinte e 1465.

$uptlma-se o f 49 do art. 233 do ProJeto.

'.III.b"".o..,ul.',ulc•• ,ula

Constituinte ANTONIO CARLOS 1<0I'llER REIS

Suprima-se o artigo 39.

EtJENDA SlFRESSIVA

EMENDA lP14072·2
[!J

[!J
A proposta busca inserir no pro

jeto da Constituiç5'o o Ministério Público do Trebalho, rue :foi 

omitido'l por evãõe-ite lapso •

por outro lado, junto ~ Justiça

Eleitoral, trodicionalmente, oficlan o l'J.nistérlo F~blico FedeI'"ll

e os J-Iinistérlos Públjcos Esi;.':lduais, sendo c erte que se tI'f'i;."l de

função de Ministério Público e 1'l;o dEI e:x1stência. de um órgão au-

~'Pi'IDO

NJ'''ã;ã7JPLEl:'\RIO

'EMENDA SUPf!.ESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO f 49 do art. 233

..".. 'uTll/Jun'.,uçlo

EMENDA lP14065·0
l:J DEPtrn\DO iB5EN PIt9'EIJlO

Jusriflcatlvll
t onero os erro~S.

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP1406~2

f'J DE~ "'00 005< ELIAS IUlAD

EJ.EN)A SlGSTITUTIVA

TIlU..O IX

DItOOOEM SOCIAL

CSlPtTu..O III

DA EIJOCAÇ1VJ E aJ...1tRA

1 - A instituição do "habeas data", prevista no Art. 34 do

Projeto, assegura ao interes:sa:bo conhecimento das informações e referências

ele pertinentes.

2 _ Por outro lado, em quaisquer ações, o JuIzo autoriza e

promovea coleta e obtenção de informações, assim ccrc a exibição de ooccsentcs ,
onde quer que se encontrem.

I 3 - A criaç!:io de una açlio especIfica requisitória de informa-
_ çlles e docLmentos 030 serve aos objetivos pretendidos. '

rp;~;;~

~'óâ~7]
,~~.;";c/~ ......Jc/.u ....."d.

f'J PLENAAID

nnO(~InT'f'C~lo ---,

EMENDA SUBS1'tTfJTIVA

DISPOSITIVO EHENDADO: f 19 do art. 231

De acordo com o Blstelllll do projeto a Le g r e

tlmação para ee ece a rc s lt1.tenrarem. a ação c1vil púl>!l,ca p xe s e a.nd e de

lDenção expressa

EMENDA lP14066-8
f'l D""lJ'l:t.DO IBSEU PI1'!lEIRO

tJ PL~"f'1.·Rlb·,· ..·e""~"

Di-.e .ao pariarafo 19 do art. 231 ••cguin':
te~ redação:

tis 19 - Cada }h.nuteno Público elegerã seu

Procurador-Geral, na fatllla da Ie1. dentre integrantes da carrelra

para 1ll8ndato de 1 anos. permltl.ndo-se uma recondução".

Substitua-se o art 383 pelo seçp.linte.

Arl 383 - As empresas comerciais, industriais e agrícdlds são responsa
vais pelo ensino fundamenLl e pré-escolar gratuito de seus empregadose

dos rescectavos dependentes, a partir dos três ...nos de idade, mediante'

a manutenção de escolas pr6prias, concessão de bolsas de estudo ou con 
tribuição como salario educação, na forma da. lei

Constituinte ANT()JIO CARLOS I(~ REIS

TU...".I1"ouç1.-------------,

BeIJA MJD!fICATlVA

Jusrif1Cal:l.V8
Prctcva-se a fus!:iodos artigos 259 e 260.

o pra:l;O de 3 anos para o mandato do Procura

dor-Geral de cada H1n1ster1o Pübl1co ê: muito longo, levando-se ePl

conta a poss1b1l1da.de da recondução. O período de 2 anos e: ma1S do

que SUf1C~1(~nte para ava1:l.ação do de e eapenho do Procurador-Geral,

nOPle do interesse püb11co

Justificativa -

~ preciso não duplicar «eícs para a obtenção do... mesmos fins, aproveitan

do-se a rede física existente, para racional.lzação de gastos e otimizaçao
de resultados A bolsa de estudo constltui medida oesceotratízaoora, ca _

paz de atingIr esse objetivo,

JUSTIFICATIVA

AIltJos os dispositivos prescrevem vedações ccnne ãs quatro

pessoas poHtIcas internas previstas no projeto (lXIHio. Estados, OIstrito fe

deral e !-kJnicIpios), A boa técnica legislativa recomenda que a matéria seja c.2.

jeto de lJ'll único artigo,

.ÀJstificativa -

Acrescer ao art 381 os seguIntes parágrafos 12 e 22,~

PLENAAID

PLENAAID

.~u.l."',.o ..".J./I..C••'.r.I. __,

C~tituinte ANTl)\IIO CARLOS I«N)ER REIS

8eDA SL'3STITUTIVA

JUSTIfICATIVA

Redija-se o Artigo 35 da seguinte formar

"Art. )5 - conceoer-se-â mandado de segurança para proteger d.!

reIto lIquIdo e certo, indIvidual ou coletivo, n!o
eroerado por "habeas corpus" ou "habeas data" e fe
rido por ato ilegal de autoridade ou editado com a

buso de poder"

..".. .....,IU.. "'C.;1:o

Nos conflitos entre pessoas físicas ou entre pessoas de direi

to privado, há toda una gama de soluções judiciais possíveis, e lJ11complexo e f'Ie

...Ival conjcnto de nedídes cecteãeres qu~ POdt:ll1 servir ao resreoejecteenrc 00 jus-

I
to •

O mandado .de segurança é neçeesãrrc, em face de atos da autor.!

d.de

fl!TB~O~

(lDJ~~PJ

§ 12 - O srstere de bolsas de _studo não caracteraza repasse de

verbas públicas para entidades privadas de ensino

§ 22 _ O valor das bolsas Lerá, t,..omoparêeetrc, o custo de ensi

no de igual nível de qualidade oferecido em estabelecime.!:!,
to estatal congênere

p,'bolsa de estu~o constitui ...jüda ao a~uno cerente e não ao estabe

lecimento de enstoc veoer-se o sIstema de ~olsas dIscrimina o est!!
dente pobre qúe só fica comopção da escala pública ou sem alterna
tiva Ol'\de esta não existir,
O valor da bolsa deve ccrresecocer ao custo equivalente no ensIno

• público, para evitar Privileyio •

EJ.e[JA ADITIVA

T!TU.O IX

DA OOOEH SOCIAL

CIlP!TU.O III

DA EDl..CAÇM E Cll.TLRA

EMENDA lP14070-6
B DEPUTADO JOSE: ELIAS MlRAD

r.r-'-~---- ••I ••• 'C/...."sJ.,I".<O~'.... __,

r;r nUCl".""'••ç.lo -,

seguinte redr:çâ'o :

-tl'TCl.NI1"IO.~lc -,

PLENhlUO

Dê-se ao :parágrnfo 211 do artigo 231, a

II!- promcçno, de entrÍlncia 6a

jntrênclll, a1 tern:>dc"mente, por antiguidade e zr.eredr.entc, sendo

obrl~tória e. proCloçào daquele que :figurar por tr'Ps vêzes conse_

cutivas. ou cinco a1ternt'..dns, em liBU! dãn:erecimentoi

IV- aposentadcria, com venche,n

tos lntefjre1st por invalid~z ou aos setenta anos de idade, e ftl.

cUJ.tatiV::l, aos trintn anos de serviço, epós dei encs de efetivo

eTcrC:Ício no J-:iristêm PúbliCD'

DEPU'J};DC IBSEiI PH'liE:ID

Artigo 231- •••••••

§ gll.. A Unim e os Estados organi

zarão cada Ministério Público e seue esta tuto, :por leis coC:Ple

mentores de iniCiativa de seus respectivos rrocureccres-eerc ra,

asseg1Xrf!.dOS os seguãrrtes princrI=ios; -

I .. org<:!nizalj.ã:b em carreira;

lI- ineresso por concurso !;le

provas e t.!tulos com a particI.paçào da ordem dos Advogê-dos do

Brasil e da ttegist1'?tura, obedecendo-se nas nceeeçêes êa crderw.

de cless1flen;ão i

..".._~ rl"'''.I"...&C;te

t necessnrl0 que figurem no texto ccnsti-.

túclonã,l noreas que assegurem e., independência .da Instituição,.

bem cone a necessidade do concurso e a estrutUra""ê'c em ee reea-
r;r----------fI.l.Ul"U'lr.'IC.oc1.-----------,

seDA IGlIFlCATIVA

Inclua-se no Titulo IV, capitulo I (Oa organizaç1Jo do Estado _

Da Organização Actninistrativa) o seguinte artigo, suprimindo-se o § SCI do artigo

257:

JUSTIFICATIVA

Transforma-se empreceito geral o especial, una vez que a autOI
rizaçll:o contida no parágrafo SII do artigo 2S7 é proveitosa para a flXlCionalidade
da reoeraçãc brasileira em quaIsquer matérIas, seg.n:lo as conveniências de cada ~

mento, e rãc apenas no cMpO do direito tributário.

ae.nA stPRESSIVA

9.4JrIma-se, no art. 49, § 411. a express!:io "obedecIdos os.re

quIsitos previstos em lei cexrp.lementar rederal,-

r;r~- 'I'U'JU.,,, ....;I.

"Art. - As pesssoas politicas internas poderllo celebrar ccnvê

nIos visando li. aplIcaç:lo da legislaç1Jo ou ao exercíctc
das atribuiçfles executivas de una por outra,"

I

I :1

I
I EMEI'IDA lP14076-5

liJ constituinte """"O C!IRLOS J«WER REIS

f'J

ecreseente-se ao art:. 261 mais un parágrafo, cano 3Q:

Dai a presente emenda~ visa ~ter o princIpio .consagrj!
da em ouEros artigos da mo tnbutação na exportação de bens e serviços,

forma de estimular a prociJção, o EslpreQO e a renda.

.E: prática consagrada lJlJdialmente, a garanUa da isenção ee
tributos na exportação de bens e serviços, exceto Quandose trata de pr06tos
primários in-natUra, Ao se tributar a exportação retIra-~e capacidBde de cOlf~

t!;l!c, = 2 ~!!."l1"'.a;ãc -±!. po::::::.!.b.!.ll~:::!~ de .cn:1c. c-..tt:..-.a. wjo cfcitü :;2.re éi

economia nacional é altamente negativa, ao lrrpedlr o cr~sclmento da proouçi!o
ou mesmo recluz!.la, portanto, do eJlllrego e do nivél ela renda.

aeDA ADITIVA

"§ )CI _ Os in:postos de 'que trata este Artigo 030 incidil::!lo

sccre as operações de exportação de bens e de ser

viços para o extarmr",

JIJ-STIFICATIVA'

o p~jeto emquestllo prevê os casos de lsenç1Jo ou de trib,!!
taçlfo, Entretanto, o artigo emreferência autoriza a ltlião, os Estados e ° 01.2.

• trito federal a criar outros lrrpostos além daqueles explicitados

r1.u.l.'''~'''l1uflu'C•• ,..la

PLmmO

DEPtr.D\ DD IBSEN PI1:HEIRO

J:- Y.J.n1s_tériooPúbl1ccs da

Federal e Territórlos i

"União:

Artigo 231- O.l:iR:tstérl0 Público com -

te recroc;ão ;

1I- Ministério Público dos Estados

preenCie ;

a .. Ydnistério Públ.ico FedeF4. ;

b- lotinistérl0 Público Y.1liur;

c- Ministério Públ ico _do Trab<::1:ho

d- Y.J.nistér'o Público do Distrito

Dê-se e e art1go 231 do Pl'ojeto a ~sguin-

r;r--- Tll<TOI""."1C4Çlo
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'L~d",.'c.~.. d"IU':D.. ,,1a
Plenário

PAUID ZARZUR

Dê-ae ao Art. 351, a seguinte Ndaiiio:

EMENDA lP14085-4

I'"'

[!1
r.r----------'U'.,~~I"'Il:~;;;.

Acrescente-se ao Art. 51, o aeguinte itl!l:l VI,

euprimindo-fle o § 4', do Art. 49:

'treta-se de matéria l1e interesse predoolinantemente regional,
rootivo pelo cp..lal deve SEr reservada à cctoetêrcía dos Estados, cujas caracterís
ticas geográficas, econômicas, socIais e culturais são diversificadas. Nada recc

menda que a lj-dãc estabeleça critérios válidos nacionalmente para a criação de

fAo_on.!c!p!os. !g'..!a!.ar*, per e':e:-;J!o, o:; ~t::±;:: do A:=:::i:c:"',s:; c do IUo Grãi"'~ê .1ü

SUl.

JUSTIF"ICATIVA

Constituinte ANTONIO CAALOS KCN:IER REIS

OEN)A ADITIVA

"Art. 351 - .As pol!tica!l re1ll.tivas à f'orma.~.ãO

fi utilização de recursoD hunanoc, a aquipaaentos, a ptl.!.

qw.sas o ao dooenvol\'ii::;ento cientIfico e taonológ:l.co na

área. de eaWle e de eer-eeeeete básico, cubordin3l:l-se ro,!.

pàcti~ent.e aos J.ntoresao::J e diretnzea do slettllIla 'Ún!.

co do saÚde e do flstema. nacional de desenvolvimento 'I.S:.

bano."

o aetor de eaneaDcnto lW1ico eI:lOOrll tonh.!z. ra-.

laiõeo coa a saÚde e cce o meio BIIlbiente Iftelhor se ercai,;a no desenvolvimento

ur~. A presente nnenda. procura apenaa corrigir a falta da. redasio orif:inal.

o 34', do.Art. 49, ao reservar para a lei ccm

plo::;entar f'ederal a. co~ret;:Icia para tra~ os requisitos nec8$llários i cria

ção, incorporação, ftulão ou desmembracier.to de J..'un1e!pios, atenta contra a au

tOllOmia doe EGtados.

"VI - legislar sobre 11. crill.çâo, a :fusão, a in

corporação e o desme:ri1Jratõento de J.:unic!rioa."

A I:l8.téria é do interesse espec!f1c:l dos Estados,

cabendo-1hee, portartc, a iniciativa para 1e[;lslar.

Corservar essa irapxopr'iedade introduzida pela 

Carta de 1961 é comprometer o sistema federativo quo o Projeto adotll.

.UTOf.IUIf""'a.;lo -,

ncreeceote-se ao capítulo IV do Titulo VI un novo artigo, as
sim redigida> .-vek ~1v, •

"Art. - Incunbe às Guardas J.lnlC!pals colaborar na preserva
ção da ordem publica, no território do lI'Unic!plo."

r.r--- ••ld.,./e~M.u •• /ltII .....llle_~~ ___,

EMENDA lP14077·3
f"
f'l

JUSTIfICATIVA

Deve constar do texto constitucional a definição das atnbui
ções dos Guardas M.I'11clpais

l'AUlO ZARZUR

Plenário

EMENDA lP14086-2

t'
I'"'

r.r rur./.....' .. "'''CiD

Ilê-ae ao § 3., do art. 199, a ae,guinte reds;rão:

'"....'....ITl.~.

EteDA ADITIVA

" § 3' - Lei eatadual dieporá .al:re o TotJ.or doa

-.ola::ento:s relativos aos atos ,Praticados pelos ser

viços notariais o registrais.'l

ti 7:Ã'I _ irustituir o aiatOlll3. nacior.al de deaan

wlviaanto urbano que devorá ser integrado, entre ou

tros, Jleloe tlub-siatemaa nacio'1ú. de habitação,~

aento bán:ico e traml?Orles \C'baroe. tI

l'AutO ZA.1tZUR

'ud.... /I.~'IIWtU.:D .. II ...

Plenário

o objeU'YO Único da. prellente E=enda • incluir

na colllpotencia da Urrlão, 11.de criar ma política nacional dll dlllllDvo1vimmto 

urbano in1:egr&da u portlitindo Wla IIftlbor utill:a;Ão da infra-esUoutura Wat.n

te no:s Ilunic!pioo, CO::1 ~ ocupação do. TUios urbanos li a tllllboria das condi

çõos de vida daqueles que 'ri.'YlD na per11'eria darr cidades.

Pratendecos, atra.véll da fl'eaellto I1l:entia, aaseGU 

rar constHueionalClMte o direito ao Vale-trans;orte, torMlno obr1eatárb. a SUll

conceasão FOr parto das etIF1'esaB,de for:r.a. a Mo co=proCletcr maia que 6:' doa salá 

rioa doa tra.b.lhador~a. --

J.creacent_ae ao Art. 1.3, o see:uInte itetl XXXIII

ti XXXII _ Vale-transporte obrieatório, concedi

do ds 1'orma a nio co.~eter l:Isi.r;: qt1p. 6~ doa wârloa,

&atlegurado Ü el:lpnsaa o direito de descontar do Impo"l

to de Renda até lo:t das ra8pectivaa deapcsas."

Pinaltlente, para. erltar que a lIedida vieaae ane 

rar dClCl3I1i3.d.:Imente au e:::preso.s-,asne&UI'Ou-ee-Ihes o direito de dC:l'contar do JiaFOato

de Renda dod,do, até laf, da:! despeaas efetuadas CO:ll a cor,coEoâo do Vale-trans;orte.

2n!ellzaente, o Valc-trMSporte foi inatituido de

1'crIII& :racultati~, ou seja, fica a critério do Ul;:regador antecipar ou não o 'bene

1'.ício ao trabalhado:-, PlL:'auti~~a9ão e1'etiva em deupu:I. de dea1oCalTlento resiêôn 

cia-trsb41ho e 'ri.ce-vorsa.

EMENDA lP14088·9

t'
tJ

PALUl ZMZ\R

JUSTIFICACJl.D

Da aua. rlldaç~ oriBinal o §-3', do art. 199. rE,

aorv: iLLei. Fede:::-ll1 a tarll1'a de :ti.xar " Yalor doa _ol\Z:lentoa re1ativtlB ao. a

tee praticados pelos 8erviçolJ notoriaie fi reBiatraie. Contudo, IBntendeZ!lO& que

tal tla.térla deve ficar no ÂlIbito da competência estadual, pais diz respeito a

lIaU8 peculiuos intereeaea.

A característica principal dos cargos em coaíssão, de dite

çâc e demais fll'lÇlSes de confiança, é serem dem!ssiveis "ad Mt.III" os seus
ccccantes,

Na pràt!CJl, pcréa, sabe·se ~ n:io é tDa s!trples demitir 0$

~antes desses cargos, em virtude de influencias e injlJ'Çlles internas e
externas

Assim sendo ~ lllJito CCQU'Il 8S "PeSsoas pemaneceren nos cal' _

90S de chefia OU de direçl!o, anos e anos seg.lldos, atravessando vários 92
vemos e desafiando, 1OOSlIlO, os superiores hierárquicos.

Os ....is altos cargos do Executivo, COll'O o de Presidente de'

Governadores e de Prefeitos, tem o prazo flâxlllO fixado tlIl lei, porque~o
fixar o dos seus auxiliares na adllinistraçt!o.

A presente Etnenda, tem por objetivo trazer Ull fim a essa- si
tuaçao, fixando, emqJatro ânos, o ten:po Illáxlh) de pe11llal'lência lniter~

ta em cargos de chefia ou de direçao. erll COOlissao, e em f~es de confi
ança.

"VI - Os ocupantes de cargos de cherJ:a ou de direçDo. em co
llÜssllo, ou de flJ'Çlles de confiança, rãc poder=o neles pereaoecer por lllais
de [JJatro anos 1ninterruptos."

Acrescente-se ao Art. 86. o seg.dnte item VI, rerunerando-se
o existente e os. SLbS!qJel'ltes:

=- 'UT'IJ~" .. lUCiD _,

EMENDA lP14084·6

tJ
fil

EMENDA lP14083·8

I'l
('J

1'LENAA1O

Constitolnte ANTOOIO cAALos Kl:N:lER REIS

Trata-se de matéria inerente ao exercIdo da ~etêncIa tri_
butária das entidades políticas internas, a qJal, portanto, não precisa ser expU

citada pela Constituição. O chamado"poder de tributar" ,irrpllca o "poder de fisc;
lhar". Os limites deste poder já estão previstos, expressa ou flll'licltamente, ~
texto cJo projeto, tanto que o preceito qJestlonado faz referêncIa: aos direItos in
dividuais -

EJeDA 5l.F'RESS!VA

JUSTIFICATIVA

flln/JU"It.uth -,

JUSTIFICATIVA

XXIII - legislar sobre:

"Art. 54 - Carpete li lhillo

êcrescente-se letra ac item XXIII 00 art 54 e parágrafo úni

co, cem a redaç:lo seguinte, suprimindo.se a parte final da letra "a", as letras
"u" e "x", bea COlO o art. 259 e demais dispositivos que mantertlam relação COlll a

matéria'

Ir )" _ normas gerais de direito financeiro, tributário, urb~

nístico. ecciõctco, educacIonal e da saúde. mediante

lei corplementar."

Parágrafo único - A leI ccnplementar sobre normas ge-
rais limitar-se-á a explicitar pri!!,

cípios constituciooais e a prevenir conflitos ele ccn

petência entre 8 lhillo, 05 Estados, o Distrito Fede
ral e os t-trlicfpios."

~rifl'lll-se a segnja parte do parágrafo 2Sf do art. 257.

A proposiçllo visa a esseçrrar texto CCIl98Cto, mantidas as pre,2

cupaçl5es descentralizadoras constantes do projeto. De outra parte, delimita o

conteúdo e a abrangência das chamadas "normas gerais", para conter a tendência

historicamente cooprovada da Irwesão, pela lhillo, das áreas de cOll:pet:ência das
delnais entidades polItlcas internas.

EMENDA lP14079·0
fi
t:

Jl:Kija-se a alínea tlft', do ite:llo I, do Írt. 12,

na fOrllllS'aeauInte:

• C - não poderá ser privado dos urrlços ds

~, eegotos e energia eÍótrica o wsuárJ.o que coJ:lll:'S.

Yar absoluta incapacidade de pagr.:!ento I"

R.d.ija-ee o .Art. 199, "caput" na fome t1eguinte,

-Art. 199 - Os serviços notariais e reõistrai3

são uercidos e=I ~ter Privado,FOr de1e6llÇSo 40 Poder

Público, II.SlIe~a 011diroi-tos e gara.!::Itiao do:: etU&ia

titulares..tI

aantido8 os saus p:tráe:ra:toal

Constituinte ANTânD CARlOS KlN:ER REIS

EMEtlJA. 5t.f'RESSIVA

EMENDA lP14080·3
tJ
[!1

Soprlma-se, na art 571 item 1, a expressão "legislar sobre
as IlkltérIas de sua c~etênc:la e •.•"

JUSTrFICATIVA

Trata-se de repetição do disposto no art. 50. ~

J. aaodifioação que esta:l1os propo do através da.

p:M!sente Imer.da não altera IJ lI1,lbtJt~cia do disponto no "caput" do a...-t .. 199.

Se.flO objetho é apllJlaS o de rel'lguaNar ~n d.!,

renos e eat'anUas dos atua.i.~tituIares dos tlerviçoa notariais e regisir&ie •

'l'lÜ procedimento,' nClSllee. euas, • tradicloM.l nn. di1'Oito 'braa11eiro.

.1 redação oFiBinnl da alrnea ~B"1 do ite:!:l I ,

to Art. 12, não es;;:ecif'ica a que=. COlllpete COClprovara absoluta incapacidade

pa61SJll188IlIento da3 taxas da ásua, es,goto e enI!:-gia elétrica.

Estuoa propondo u:a pequena alteraç:i'o dI! re

dação para. aasegttr'ar ao usuário, que é D JU.ior 1nt.orea~o, o.,. dir !to dIi pIa!

tear a ieençio, COIII~vanóO sua inca~e para~~ tuas...
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Artigos 334 e 335.üa spo s a t Lve s Emendados

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

§ 111 - O Pr-ea Idente e os d u-eêor-ee do Bencç Centra I - do

BraSIl serão Indicados pelo Pr-e st derrt e di) RepúblIca e por este no

mea~o$ ou exonerados, ap~s aprovaç~o do Senado Federa I.

§ 22 - Os mandatos dos diretores não serão ecmc r deneee ,

devendo a renovação claro-se à razão m;nlma de metade a cada 2 anos."

r.r------- n.'./jUlt'rlC~io----------_,

~DA 1P14097·8
f'I CO""t, tu. "te ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO

Uma vez que se pretende assegurar autonam. a ao Banco Cc!!,

trai do Brasil; ,mpresclnd;vel que o mandato de seus admlnlstracl,e

r-e s seJalll rlxos, não cer ne sderrbee e escalonados, IstO ;, que a di,,!:,

I
,torla se renove sradualmente, e não de uma única vez, de modo a que

a adminIstração da politJca monetárIa não sofri! solução de contJnu..!.

dade

:!-_!!..~-!..LLLU-LÁ~ I
A '<'l1depcltdêncla do Jud,(,uttlUO de.pende. da oJ!.~an-tzaç.ão

Jtaucma.!' e .(ttdpPPlldpui"p d(l ellll'Jtc/.Jt(l, pJrocede."d!l-.!!?. c !:.e~~:. !:.~~ I
tlU.bUItd.(.6 .6ob a. 60/tllla de. e.lu..ç.ão, a paJl..t.<..1l. da. 4cgunda. .<.1t6talle..t.a.

Au.<.m, 04 de4e.mbaltgadolte.6 .6c.JttlO e.6colh.<.do.6 a U.6.ta ea- \
pf..t.ce. pct04 juZZe.6 dll4 ComaJtca.6, em pte-tto oJtgal1.<.za.do c olU.cnta.do

pelo pJtõplLLO TlLLbunat, que., em e.le.<.ç.ão L.e.c.lteta, pJtee.ltchc.JtiÍ L.ua.6 I

v49M.

Vê'-.se a .6e.gtu..nte Jteda.ç.ão ao pdltáBJta.6o Ült.<.co do 11.11.1:.

189 do P1l.Oje.to

"PQ.~ãB-'!a4D Dl1-tC.O - Rec.eb""dtt. a .<.tltkc.ação, o TJU.bllnal poli.

mlU.o...ca ab.6olu.ta., conlpoJtet a. Ü4ta
tliipl.t.ce., e.nv.<.d'lldo-a ao leg.<..6,tauvo que , pOJl. ma.<.oJua. '

6-tmpte..6, eltcol/tCll.iÍ um doL. .<.ntcgl!.alltu, paJr.a. nomeação p!:.
lo PJtc..6ldcnte do Pcdca lud.<.c.<.iÍIUO".

I fC";;;~
.------ ,.~,..''' , -------, 1'fL"'-l

J r-.w,8("S~

EMENDA 1P14093·5
~.6t.<.tu.<.ttte. GERSON PE;u;~

[.J PLENÃRIO

'~r""'a/~ ..ltda'"u••a.' .. õo

1/ seesa:

Suprima-se o § 4; do artigo 49 e acrescente-se ao artigo

57 "Competência dos Estados"

VI - LegIslar sobre ~rjaçlJo. fusJ:lo. tncor

poraç!:lo e desmembramento de Munic!pios.

J-U_S_T-I-r-I-C-A-T_I_V_A

o Projeto no artigo 49. § 4; • repete

impropriedade da Carta de 67 ao permi t Lr , em detrimento

da autonomia dos Estados, que a UnHlo legisle sobre

criação de Municípios.

! o Que 8 emenda carrlge • como se impõe.

pr ENÁpTO

m--- -'-_lrua/.un",c.o.~;;a __,

F

EMENDA MODIFICATIVA

o artigo 231, § 10. do Projeto passa a ter a se
guinte redação'

E .t.nd.<..6pen.6iÍvc.l ade.qua.lI.-.6e o pa.lt.ãgll.a6o .6u.b.6.é.t.tuado ao

pJuIlCZp,<,O da .<.ndepelldê'llc-ta e. a.utOltom.<.a. do Pode.ll. Judi.uã/l...t.o, equ~

potcnte em Jteln.ç.ão a06 de.mtt..l..6.

Dê-se aos a r t a g e s 334 e 3..35 do Projeto dc ccus c í eu.t-,

ção a s e gua n t e redação, s up r-araand c-cs e , em conseqUêncJ.a, os a r t i gc s

336 a 339, anc Lus Lve , e os a e t a g os 487 e 488

Artigo 231 _ •• ••••••• •• ••..•••• • ••••••••

§ lo - O Ministério Público será dirigido pelo'
Procura.dor Geral escolhido entre os integrantes da ca
rreira, na classe mais antiga, para mandato de 2 anos •
l'enov8vél por igual período, por indicaçâo do Executivo'
aprovado pelo Legislativo, na forma da Lei.

"ArtJ.go 334 - Incumbe ao Poder PúblJ.co or-ga na ea r- o s r s t eea públlco

de prevldêncla s ce a a t , com base nos s egu a.n t e prJ.nc{p.!

- unJ.forlllJ.zação e cQluvalência dos benefIcios e s e r-va çcs para t~

dos os segurados e dependentes, urbanos e r-ur-aa s ,

JUSTIFICAÇÃo

A redação do projeto prevendo eleições diretas '
internas não se compatibilize com o espirito da Instituição Que nãó
pode ser vista como um clube, associação ou sindicato É preciso '
preset'vá_la de disputas internas Que podem aflorar interesses subal
ternos. Não se justifica tam'Qém que oProcurador Geral não seja escõ
lhido entre a c'í.eese mais antiga, já com assento na 2a instância"
de mito mais experiência e maior vivência.

A indicação do Procurador Geral exige narmcru.aa-,
ção de prestigio pessoal, projeção profissional e intelectual e
apoio dos poderes dirigentes. Propomos então que a escolha seja. do
Executivo com aprovação do LegislatiVo, como dispuser a Lei Comple
menta~. O candidato deverá ser entrevistado pelo Legislativo, que
podera inclusive rejeitar sua escolha Trata-se, ao contrário do '
projeto, de um processo aberto e marcadaMente democrático.

Aeaae ce uce-e e o '~:~:'~:::"P"ii9"60 ao"« '00 do Pn!!.l
jeto de. COI1.6utu.<.ç.ão

§ 30 - COlllp'OJtã:O o Supll.e.mo Tu.bunal Fe.de.Jtat. m.<.n,w.t:1l.O.!I

elc.-t,tolt entJte. 0.6 mc.mblt06 d06 TlUbUlHU..6 SupclU.oJtelt do

Pa.Zlt".

I
JUSTIFICAÇÁO

Nã.o é e. concebe quc, numa democ!l.ac.<.a ;epll.et> e.fttaUva. ,

04 me.moJl.o.6 do.6 -t.lL{.úun«-tlt p0.6-6td., .6e/~ e,4o..ot.hi.d".. €.....:,tu.:....: ... a..c••ea,
pelo Podc.JL Ex.c.c.ut.<.vo, quando o Se.na.do apcnah Jte.6c.Jtutda a es co-.

lho

11 - eqüadade na forma de partl.cipação do cus t e ro ,

111 - d a s t r z.bu t av adad e na prestação dos be ne r j c a os e sc rv i çc s ,

IV - d ave r-s a f r caçjic na base de I'a na nc r a een t.c ,

.. preservação do valor r-c a L dos beneficlos, de modo que sua e~

pressão monetárJ.a conserve, permanentemente, o valor real à d!!,

ta da sua concessão,

VI - d emcc r-a t a eaçjic e descentralização da gestão administrativa

ArtJ.go 335 - O s Ls t eea de PrevldêncJ.a Social terá como fonte de CU!

ee rc total
- contrl.buJ.çào dos empregados. calculada sobre a remuneraçã,

c eb a da ,

11 - contrJ.bulção dos empregadores, calculada sobre a folha de p,!!

g amen t c s ,

o me..6ll1o deve .6e.1L .6a.f..t.enta.do, quando ã: c.omI10ll,(,ç.ti:o do.6

TJu.bullcu.6 E.stadutU.6 de. ]U.6t.<.ç.a

!II - dotações orçamentáriaS."

Vê'-6e ao c.aput do aJd 200 e ttolt Jtupe.c..t'<'VOlt §§ 10 e
2Q a lteBlUn.te Jr.cdaç.ão·

II§SO _ 04 TlU,.buntU.4 de JU.6tlça. d04 E.s-t"ado.s 4e/f.dO cCtr.l-

-paltto.6 pOli. due.mbaJtgadoM..6 e.tutO.6 cntJte. o.s
Jul'Z.u, ~ujo-ln~1l.C.uo lla"eaJtJl.e.<.Jta te.nlul. Jl.uuUado de.

COitcuMo pú:bueo".

:!USTIFiCACÁO

TJtata-H de. lte6o:J'Ç'flt a '<'l1depc.ndênc-ta. do PodC1l. Juda,ú
1U.o, a paltu1l. do.6 C.JutêlU9'ó ft. 0011.11I4& de. e.6collta. do4 m'<'II.<.4tJto.s QUe.
.<.Jtao COltltutuZ-lo. PJl.e.teltde-.s(l.; no mZn.<.mo, uma .<.n6luêl1c,(,a equ.<.
.ta.U.va do.6 tll.ê.6 pode.Jtc.6.

o artl.l;O 487 está em fla&rante contradição COIll os ar

tisos 335, 337 e 338 do projeto.' 05 ardsos citados trata. da sesur!

geral.s.

soc1al •

Os s r s t ema s de seg\:lrJ.~ade e previdêncla socl.al são d,!.

fcrentes na sua concepção uni ...ersal

Esclarecem os cspeCl.alJ.stas e comprova a cxperiêncl.a

munJ!1al que a preVldênt1a é o estápo lnlcial para se chegar à scgu.

rl.dade socJ.al.

As dl.fel:'enças báslcas entre um Sl.stcma e outro são

a) a prevJ.dência ctlnSl.ste em assegurar a certas cla!

ses ou categorlas da socl.edade, no caso os traba_

lhadores, um seguro soclal, enquanto a ;cgurl.dade

garante este mesmll seguro a todos os cl.dadãos,

b) a prev~dêncl.a s,oc~al, além de só beneflCJ.ar p1'ef!

rencl.almente os trabalhadores, só atJ.nge os que para ela contrJ.buem,

através de um cálculo atuarl.al, enquanto a scgurl.dade atlnge todos

l.ndependentemente de qualquer contrl.bul.ção por parte dos segurados,

c) a previdêncl.a sOClal é custeada por contrl.bul.ljões

próprl.a para seu íJ.Ill, enquanto a segundade é custeada pelos impostos

OutrosSlm, a prevJ.dênc_ia é calcada. nUm~custeJ.o tr!pl!

ce, através da contrl.bUlção dos empregados, dos empregadores e de r.!

cursos orçamentárl.os.

não convém que se mude a base de cálculo da contrl.bu!

ção dos empregadores. Esta deve ser a mesllla que serve para contribui

ç;;o dos empre(;ados. A". empresas Já são demasiadamente oneradas pelos

lmpos,tos, taxas e contrl.buições para que se aUlllente a base de cálcu

1-0 da contrl.bulção pr~v1denClárl.a, fazendo-a lncl.dir sobre o fatura

Illen"to ou receita. '

A CUlPll do deflcit previdenciárlo nio é do elllpresarf!!,

do c não será através do aumento 'da sua contnbulção que se irá co-

Por estas dl.ferenças é que estamos sugerindo a supre!!,

são do termo "segu.rídade socl.al" do projeto, SubstltUl.ndo-o por "pr!

Vl.dência socl.al". O proJeto prevê aJ.nda que a segurl.dadt:l será mantl._

da por contrl.bu1ções pr~prlas o que
J

é atécn1co, como Vl.$to anterior_

mente, cabendo essa contrl.bUlção apenas para o caso de prevldêncl.a

'bri-lo.

FS'~~:~LJ

fITVi~~AJ

EnENDA AO IT IVA

• L••.b ..'o....nlolO"'•••'.o1.
PLENÁRIO

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 328, §§ 19 e 22.

,------- ,,' ,,''' ..

II - ..

I t 1 - • •• •••••••••••••••••• • •••••• • ~. •• ••• • ••

JV - •• 4 0 •••••••• ; .

y - ~ õ .

EmboJta o te.ll.mo " e:tc.quatu1l." .seja JugoJl.o.6ame.nte .t~c.n,(,c.o,

lia liltiluagc.m jul!.Zd.<.ca., pa.lteQc.-I~o.s mlU..s adequado, e.m .6e tJta.talldo'

de. um documellto que de.ve 4C.Jt .t:.t.do poJt todo o povo --tai. o ca.~o

d::. CD ...:..t-...t.......;;iiü-- 4uL.otA.tu'<'/L l'..tpll.l!.44õe.o ia.una.6, .6e.mpJte que. PO.6lt~ I
vet, pOli. .tcJl.mo.6 vc.JtniÍcula.s, bem mlU..6 ao a.lcanc.e da pc.lI.c.e.pçâ:o pOP!!.
taJt -

Sub.6utua-L.e na atlltea. "B" do .<.tem 1 do aJt.t. 201 a l!..!
pJteuiio -uI!. a. c.once.6ltão do "exequatuJl. da..6 ca.Jt.ta..6 Jl.ogatãlUM II

pOIt

11e. a e.xe.cuç.,io dM c.a4ta.s /l.ogatõJua.6".

Acrescentem-se ao art. 328 do ProJeto de Constltulção,

parágl"-ilfos 1 2 e 2 2, com a seguinte redaçeo:

HArt. 328 - •••••••••••••••••• ~ •••••••• ~ •••••••••••••••

~USTIFICAÇÁO

m- Th'O',ut .. "C.
Ç
••

EMENDA 11>14096-0
f'l ~O"sto tu'"to ROBERTO CAMPOS

f'J PLENÃRIO

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

EMENDA 1P14095·1
~~t.(.tu-tnte. GERSON PE~~;

) fC";;;~
) fJQ;{;ã&iJ'~C.'."'.'·"II"'"u,"""U'

"AJtt. 200 - O Su.pJtelllo TJt.<.bltl1al Fc.de1l.al c.ompõe-lte de

deze4lte.<.lt m'<'I~.<..6tJtOL. nla.<.01l.U de .t/l...t.nta. c.
c.<.nco anoL. c CODl mCIIClt de 4C.64c.nta c e..t.ltCO aHOL. de
.<.dadc., 60Jtmado.s em V.<.Jr.c..<.to, de. notiÍve.l .6abe.Jt ju.lI2d.<.

co e. Itcputa.ç.iio -tl.t.bada, e.6c.olll.<.doL. dentJte 04 J)lelllbJto~

d04 TlUbu,~a..<..6 Supc./U01l.e..6.

__ § 1° - Um teJtç.o do~ m.<.n.wt1tB.6 do SupJte.mo TIUDunal Fc.

dc./f.al .6e/f.â '<'l1d.<.cado em l.<..sta .:.êxtupla pe.l.o P;c
.6.<.de.I1.it. da Rcpúôl.<.ca ao ptcnâJu.o do SupJtcmo QUe., po;

IIII1H'Il.(/1 a./l6otlltn. e~c.oeltel!.ti. tltê~ e... !.{.~t!:., ~c.'" F':-...c·~....

dadu, el1v.t.audo·a ao Senado Fe.de.ltal que, pOli. mlU.oJ!..<.a.
4.<.mplu, .6ele.uona./f.â um, Jte.metendo-o a.o Pltc..s.<.dent:e do
SupJtenro. que o lIome4JtiÍ -

§ 20 - O pJtov.<.me.nt:o de. cada. va~a ob.1ieltvaJtiÍ o c./f..{,t:elUo

do 4 eu pltce.ncll.<.mellto .<.n.<.ua.l, enqua.nto o Rc.g.<. _
me.nto Inte.Jtno do Supltemo TJubullal Fe.deJtal e&tabelcceJtã'
a.6 noJtmll4 e. clUtCIUOá de. a4C.e.Itç.ito d06 U-tn.<..6tJl.O.6 dOLo Til..(.
buna.Ú SupeJuoll.e.6 àquela CilJ!.,te. -

EMENbA 1P14092·7

fl C"H<t~<"" GERSON PERES

f:J PLENÃRIO
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dade 50c~al e das ccrrt r-abud.çjie s para o seu cus t e i.c , enumerando exau!

tnvaaence as fontes respectl.vas, não cabendo, pois, anccr-por-ar-

tras não def ana daa ,

EIll segundo lugar, esse da spo aa t avc está i"itserJ.do

CapItulo das DJ.sposições TransJ.tórJ.&s, sem aenc a cnar-, contudo, qual

a cr-an s a t or-adade de suas normas, dando, antes, a ampr-e s sjio de que as

contribul.ções serão lIla'ntJ.das permanentemente.

Os programas scc i aa s a que se refere o ar-t r gc 488 são

os custeados pelos cJI'IpresárJ.os, e só por eles, em benerí.cio da saúde,

do lazer, da educação e da assJ.stência dos .empregados no comércJ.o.na

indústrJ.a e nos transportes.

Essas en m dade s são, na<liçào de Hely Lopes HCl.relles,

entes de cooperõl.ção do Estado, tem, por obJctl.vO de lucro, como fl.n,!!;

La dade prestar um s e rv a çc em beneficio da sociedade, daí serem cham,!!;

dos pro~ramas s c ca ad s ,

Justo, pois, que a b a s e de, cálculo para l.ncl.dêncl.a das

contribul.ções do eapr-e s a r-aadc , que custeia os aenc a cnade s pro,;ramas,

seja a folha de salirios.

Uaa yez que o ônus r ec aa unicamente s cbr-e o eepr-e s ar-a.a-,

do, em prol dos seus elllpreg,ados. 'a base de cálculo deve possuir

treita relação COIll o bcncfÍcl.o d.e cada trabalhador.

JUSTIFICATIVA

§ 1 2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E;~~:MIl

llii'~ã!ã7J
.~~• ...u..I....'sl1.I'''co''' •• io

SuprJ.lllalll-se o At't. 426 e seus parágrafos 12 e 2S1 do

Projeto de COR:>tl.tuJ.ção.

A área nfer capit'a" reservada ao Índio brasile.lro

de 1.200 ve s e s mal.or do que a q~e corresponde ao cidadão br-ae aLe a.r-c

comum, loque é francamente uma injustiça euma l.Rut1.1idade.

2'.
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 426 c seus parágrafos 12 e

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

O soaatóno das áreas indígenas - 763.574 KII? - é c0n.

siderav;ll11ente supur-a c r- ao total' das terras agrl.cultadas dO;) país (ce;:

ca/de 520.000 1,11I2). As reservas l.nd!,;enas no Brasl.l ab r-angea exten

são exagerada para os es tueadcs 100.000 índios assistidos pela FUNAI

e 25.000 arredios. Para propósl.tos de cO\llparação, basta notar que!'

nos Êstados· um.dos as reservas indígenas totall.Zillll 40.460 KIll~ para

uma população l.ndf,;ena de 797.301 pessoas. ou Seja sete vezes o nú_!

r-c de silvIcol<ls b r-a sa.Lea.r-c s ,

PLENÁRIO =======----==~~~r;r TtlTe/'UI1"~ç10

EMENDA lP14104-4
[!J Const ,tu, nte ROBERTO CAMPOS

fS~~:;iLl

fi1i~;ftl
.LI ......I.o .."lã.,•.,.~o.. Ulo -,

PlENÁR 10

EMENDA MODIfiCATIVA

O atual rnc r ec I Implica uma contribuição que pode se to!:.

nar cumu I at I va, e que é tecn I cafnente Imprópl" I a por não pro c t ecr

fato gerador. Sugere-se que o ~ato gerador seja o faturllmento da e!!!.

presa, para evr ber- uma discriminação contra as empresas de uso In

tens IVO de mão-de-obra, cUJa fo lha de sa I ~r I05 representa per-ce I a

II - contribuição dos t,fabalhadores,

III - alocação de recursos orçament~rlos.

I - contribuição dos empregadores sobre o faturamento;

maior dos eueece empresariaiS. Os inciSOS III e IV constituem dupla

tributação, pOIS o fato gerador coincide com o do Imposto de Renda.

O InCISO V é Simplesmente Inlntellgrvel.

r
finalmente, o rnc t ec VI é uma forma de onerar segurado.

~A lP14fol.O

I: Consto tu r nee ROBERTO CAMPOS

pr=;:~~:~:u

D}i~8PJPLENÁRIO

EMENDA lP14098-6'
l" Const ,tu, nte ROBERTO CAMPOS

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 335.

D~-se ao eaput; do art. 335 do Projeto de Constituição, a

seguinte redação'

f1J~~'~;,LJ

l5li'~smJ

necessários

PlENÁR lO

.L••lo,O/C....d ......u•• C... lllII ,

perml.tl.da a IlIl.neração l.ndustrial-do sub-solo, coa os

o índio ser-aa me1hor s e r-va.dc se, por acordo entre In.
dias e euue eador-e s andus t r-Laa.s ; supervisionado pela FUNAI, fosse

cuidados aebr en t a.as , e garantida às tribus o dfzl.llo do proprietário

e parte da receita do antigo I.posto úmcc sobre Hinér1.os ou outra

.odall.dade fl.scal instituída pela Constitul.ção.

O prejulzo para o amba errt e indIgena não provêm da

ml.neração industrial do sub-solo e Sl.1II da ocupação desordenada pe

los ga r-a eaped.r-os , que não garantem r-e c e a t a às -cerbus indígenas

uSllm o mercúrJ.o poluente.

"Art. - FIca assegurado a Isonomia as pessoas Juro!.

dicas constltuidas sob as leis brasileiras e que tenham sua admo!.

nlstração sediada no pais, que, na data da promulgação dcsta( Con.,!

tltulção esteJam exercendo, comprovadamente, há maIs de 2 anos, a

exp loração dos ser-v I ços de que trata o art I go 314. li

Inclua-se, onde couber, no Titulo X - Das DISPOSlçõcs

Translt~rlas do ProJeto de ConstitUição, um artigo com a seguinte
I

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. T;tulo X - DISpOSições Transltj

rias. t

EMENDA lP14105-2
fi Consto tu ,nte ROBERTO CAMPOS

r;r----------T•• T.,.UIT"'•.w;lo __,

Epôs:MTJ
r:w'~8!ã7J

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 344, Inciso 11.

JUSTI flCATI VA

o Art. 344 t-eve Ia um esp i r I to estat I aent;e Os ser-v Iços es

tatals de sa~de são comprovada~ente r ne Fic sentie s , Deve ser preserv~
da a opção IndiViduai de recorrer a Sistemas privados de protl"ção a

saúde, caso em que se r-eduzlrla a um terço sua contribuição para a

manutenção da rede nac lona I de sa~de.

Art. 344 - ••• •••••••••• •••••••••• • •••• ••••••• • ••

I - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se ao InCISO II do Art. 344 do ProJeto-deCo'lstltulçã;:

a segu I nte redação

EMENDA SUPRESS I VA

DISPOSITlVO"EMENDADO. Artigo 345

"li - acesso ~s aç~es e serviços de promoção, proteção e recup~

ração da sa~de, de acordo com as nece s s rdodes de eoda um,

assegurado o d Ire I to Ind Iv Idua I de opção por s Istem<lS de

sa~de privados, caso em que ficará sUjeita <I apenas 1/3

das contribUições para o Sistema públiCO de siJúde."

PlENÁR 10

r;r----------T~.T.I.ulT"'C.w;ão __,

EMENDA lP14102-8
I: Consto tu 'nte ROBERTO CAM'P'ÔS

pr=;:~~:~~J

rrw~8PJ
.ud.... , .......lII/l .....'..l.

PlENÁR lO

A t.end~ncla mundlal,.à vista da Ineflcl~ncla dos serviços

e süeb a r s , tem se orientado no sentido de exigir do Cidadão apenas

um m;nlmo de contribuição para a seguridade pública, liberando par I
te de seus recursos para I ncorporar-se a sistemas de -
do. seguro prlv!

Cabe ao c Idadão II vr-enent e optar pe Io paterna II smo est~

tal, habitualmente rne f re rerrt e , ou preferir organlzaljões pr-rvedee

de seguI' Idade soc Ia I, das qua I s posse ex Ig Ir me Ih or- desempenho por

operarem em amb I ente compet; li: Ivp.

~'Art. 335 - A Seguridade Social será finanCiada por toda

a sociedade, de forma direta e Indireta, mediante as contrlbulç~es

soc I a I s , bem como recursos proven I entes da t-ece rt e tr Ibutár I a da

União, ressalvado o direito individual de opção por Sistemas de se

gur Idade pr I vede na forma da Ie I ..

iMENDA lP14099-4
l" Constotu,nte ROBERTO CAMPOS

EMENDA MODifiCATIVA

OISPOSITIVO H1ENDADO. Artigo 335.

Suprima-se do caput do art. 345 do Pr-oj cb o de Constituo!.

çao as seguintes expressões:. "e ecns e i euem um Slstem<l ;:;IIICO..... JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

É a contribuição que bferecelllos aos Relatorl"s na sua tar~

fa de condensar o- texto cons{. tuc lona I •

O artigo 335 do Pr-c j etc de Constituição passa ter a se

I gu I nte re-dação, supr ImIndo-se, em conseqü;ne Ia, os seus par';;grafos

[ITJ'~~:~LJ

rw~;ftl
~ •• To/... ,T' ..... çlo

.U_'....'sdtl........ lllII ,

plENÁRIO

A condlção"exlglda na proposta do pleno exerciclo da at.,!.

vldade das empresas há mais de 2 anos, tem por escopo Jur;dico reo!

guardar as dlSposlç~es contidas nos artigos 285 e 286 da LeI n!i!

6.404, de 15.12.1976, que trata das SOCiedades por ações, C: que e

!lubSldlarlamente aplicável a tod<ls as demaiS SOCiedades mercantiS.

O artigo 314 da forma como está redigido -fer-e prlncipios

básicos da atual ConstitUIção e do prOJeto da Nova ConstitUição.

pOIS desrespeita a ISOnOll\l<1 Ju:idica, o direito adqUirido, a Ilbe!:

dade de livre Iniciativa e de associações e, também, do trabalho

de empresas constltuidas sob a ~gldc das leiS braSileiras e com ao!!

A"proposta apresentada tem por obJet IVO garant Ir a conto!.

nu Ida de das empresas lega Imente const ItU i das no pa;s, em pleno exe!:.

ciCIO de suas atiVidades há mais de 2 anos. cUJos servIços Inestl

máve Is a nação são fontes geradoras de i nvest imentos, tecno logl a.

empregos e tributos.

EMENDA lP14106-1
fi Constltu, nte ROBERTO CAMPOS

pry~~:;,:r=J

[Ifll7'~F{SLl
ntd'"o/~o.,"I~/."'co"'ulo

PlENÁR lO

DISPOSITIVO EMENDADO" Artigo 349, § 42 •

a assist~ncla médica, como a prevld~ncla SOCial tem de admitir

temas pluralistas, segundo a opção dos Individuas.

EME'NDA SUPRESSIVA

É anti-democrático a Incorporação compulsória dos cid~

dãos a sistemas estatizados de sa~de, cUJa notória Ineflcl~ncla tem

levado in~meros pa;ses a privatizarem seus serviços lI'I;dlcOS Não só

JUSTifiCATIVA

JUSTifiCATIVA

Suprima-se o § 42 do art. 349 do Projeto de Constituição.

r;r----------"""~"""....----------___,

EMENDA lP14103-6
['J Consto tu ,nte ROBERTO CAMPOS

rr;:~~:~iJ

tSi~;fl7l
'ltd&lll/~~ ..'sl1.I•.,.~I"'ItIO-------,

PLENÁRIO

A Emenda v I Sol dar uma forma norteadora dos componentes da

receita da seguridade social, deixando as mlnudcnClaS descritivas

das rubI' Icas para serem fe Itas med Iante le I Comp I ementa r •

"Art 335 - A segurldaàe SOCial ser~ custeada eompulsor,!!.

mente por 'toda a SOCiedade, mediante c"ontrlbulç~es sociaiS de empr!.

gadores, empregados e aut~nomos, bem como recursos da rece Ita tI' Ib.!!

tárliJ da União, de acordo com leí Complementar espec;flca."

ÊMEl'IDA lP14100·1
I" Constotu,nte ROBERTO CAMPOS

EHENDA SUPRESSIVA

\
\

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 335, InCISOS I, II e 111

!
De-se aos IOCISOS I, I I e I II do § 1~ do Art. 335, do Pr2

• jet.o de Constituição, a seguinte redação, supri.lTllf'ldo-se, em conse

qü;ncia, os incisos IV, V e VI.

I '"'Art. 335 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d" diSpositiVO é xenófobo, discriminatório e ofensIVO

liberdade de escolha do doente. A este é que cabe seleCionar a ent.!,.

dade prestadora de se~vlços de saúde, Independentemente da na.clon,!

I Idade dos sócios, e exclUSivamente em função da seriedade profl.!

Slonal e avanço tecnológiCO da empresa prestadora de serviços méd.!.,

coso O nacionalismo não deve Inibir a liberdade do Cidadão de esc.,2

Ihe~ o tratamento que lhe garanta ma~s.sobrevlda. Não deve haver r.,!

serva de llIercado para hOspitaiS e clinicas Incompetentes.

Disp;sitivo Eaendado" Artl.go 411.

Suprima-se o artl.go 411 do ProJeto de Constitul.ção.

JUSTIFICAÇÃO

o dispositivo cl.tado obrl.gará as elllpresas mineradoras

a reeomp'or o meio ambiente, criando um encar,;o intrallsponIvel para o
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Suprima-se, no caput do Art 401 do ProJeto de Cons

titu.l.ção, a segtu.nte expressão, •• _ "há ma.l.S de de: anos"

ae to r A atin.dade euner-adcr-a Já está sUJC1.ta ao IC~I, con a sua base

de l.ncl.dêncJ.a ampliada. O cl.tado aupo s t;c poderá ter alíquotas da r e-,

r-enc a.ada a conforme a natureza do bem t r a bu t ado ,

Não ~ justo, pc a a , que o emprcsárl.o. que Já é c en t r-x-.

burn ec do citado imposto, l1inda seja obr~gado ol recompor o IlI(UO am

ba encc , com recursos próprJ,os O custo provavelmente tornará l.nvJ.á

vel toda e qualquer a t av í.d ade manc r-a.do r-a , s ub t r-aa nd e do ne Ls
fonte 1.Illportantc de renda c de emprego.

Sugere-se que, com a graduação das alíquotas do leM,

os Estados c os f1unJ.c{pl.OS s e j aa dotados dos recursos ncccssárJ.os ao

des envo Lva aen t;o da regJ.íio enue eadcr-e , bem como para a restauração das

condJ.çõcs aeb a euuaas ,

EMENDA lP14110·9
fi Const, tu, nte ROBERTO CAMPOS

,~.u"'o/.~~ ... lo/IUIC.~lnlo ----,

PLENÁRIO

D;ispo:nt:lvo Emendado, Artigo 401.

F!~;'~;,u

fIE!'~8[87l

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente emende é e)l:cluir=
os vinhos elaborados da uva da vedação da propagar.da comercial
estabeleCida no parágrafo único do art::. 404, para bebid~s ai 
coólicas. Estuaiosos dto assunto Justificar. a apresentaçao da

e1lIenda··O a1coolismt>'de-ve ser combatido pelo uso diário e mode-
rado do vinho de uva"

Dr. Becker - Higienista Belga

·0 vinho não é uma bebida alcoéi1ica: é um produto aUme!!,
treio. O vinho é a mais sã e mais pura das bebidas"

Pasteur
~O vinho ajuda o talento artist.ico e robustece a força =

da criatividade e da genialidatle"

Baudalaire

r,r TUT.,.u.r"'cA~lo __,

EMENDA lP14107·9
e"l Const ,tu' nte ROBERTO e,,'POS

'~ld""',oMI,•.lo/lU.~.wllllo

PLENÁRIO
rsr- - Tuto/"".T1r1CICã.

EHENDA HODIFICATlVA

er;~';~;;LJ

fui'~'ã!87J

Não deve haver pr1v11égios ou restrl.çõcs aos natura

lizados em função meramente do seu tempo de natura11:ação Uma vez

concluído o pr cc e s s e de naturah.::.ação, devem bene fa c ae r-ese de todas

as vantagens não e s pe c a Lxe amen t e v ed a daa na Constl.tu1ção.

EMENDA lP14114·1
l!J COnstituinte JULIO COSTAMILAN rr;;~;=:J

&I'~'01J

DISPOSITIVO EHENDADO- ARTIGO 410, ALÍNEA "D".
EMENDA SUPRESSIVA.

pJ:SPOSITlVO EMENDADO: Art.. 358

rUT.'.unl"cl~ãO -,

EMENDA lP14111-7
tJ Constituinte JULIO COSTAMILAN

A alínea "b" do Art. 410 do Pr-c j e t c d c Const1tu1ção,

pase a ter a s egus.ncc redação

Art. 410

a) •••••
(!J PLENlinIO

p~..I"o'.~MI..l./IU1COMI"lo

tGl~~;'-:J

twi~~7ã7J

Suprima-se o Art. 358 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

b) A instalação, ou ampl1a ção de ccn t r-aa s h1droelé

trieas de grande pc r t e , t eeecnuc Lea eee , termoelétr1c~s, de US1.na de

prceesaaeen cc de aace r-xaa s rértcJ.s e r!sse1S, de J.ndtistrJ.as de alto

potcncial poluldor, e de dep~s.l.tos de de j c c c s euc Lc as-e s ,

JUS T I F I C A c-L..Q.

A laultiplJ.c1dade dc projctos de anpac te amb r e n ca L tor

na imprat1Cável sua análise pelo âc ng r-es s c , Trata-se de exagcrada

it\.terr~rênc1.a ~'Il!o assuntos que devem Ser tratados pelCl Execu t i.vo ,

tra\és de r-eguLamen eaçac esp~c:f.,r1ca_

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMJ::NDADO: Arel'IGQ 114

o l'arâgrafo 59 do a~t. 114 do Projeto de constitu!

ção passa a t.e:t: a seguinte :s:edaçâo':

Art. 114 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 5... - ceea uma das Casas reunir-se-â eI!1. SQ;S -

sões preparatórias, a parti:r de lO de

janeiro, no primeiro ano da lesgislatura, para a posse de aeuee
membros e eleição das respectivas Mesas, para as quais ê vedada

a reeleição na mesma legislatura.

'um exame melhor da abrangência do disposi
tive revela que serão atingidos, na sue grande maioria, situa='
ções de que fazem parte modestos trabalhadores, trabalhadores""
euececmcs , servidores públicos e cuecas categorias que, pela co
impeX'iosa necessidade de melhorar seus ganhos para prO'\ler o =
sustento familiar, são obrigados harI'lonizar horârios e confor
me a natureza do trabalho manter mais de um contrato de traba
~. -

Como existem milhares de situações deste
n!vel, dos quais saão parte sempre aqueles que pelas modest'as=
remunerações são compelidos a ter mais de uma relação ae empre
go, decidimos pela apresentação desta emenda, que Su.prime Õ
art. 358 do ProJeto.

JUSTI~ICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA.

D.J:SPOSITIVO EBENDADO: ARTIGO 368

Em outra emenda pretendemos o ini.cio das'"
atividades legislativas no dia :t9 de fevereiro e término era 10
de de:z:embro de cada ano, sem o xecesso de Julho.

- Na presente, no primeiro ano da legislatu-
ra, as sessões preparatórias têm inicio a partir de la de Jane!
ro, para cumprimento das providencias referidas no artigo •

Q~~:~LJ

rru7~;;]PLENÁr\lO

• ~..1"0/uw,".l./IUI.'IJ""11o --,

EMENDA lP1410B·7
t? Const, tu' nte ROBERTO CAMPOS

JUsTIFICATIVA-

ITr-- u~fONulrl"clcã. _,

~;;;;;~:J

&ioõ/ãU
PU"'"lO/~OWll • .l0/'Ulco~lauo ----,

JUSTIFICAÇÃO

o) vo1unt:ãriamente, após trinta anos de serviço '"

para o homem e vinte e cinco para a mulher.

o dispositivo tem profundo siqnific~

do Boaial, eis que passa a considerar a pessoa, ao completar""

sessenta e cinco anos, com direito a receber dos côfres da '"

previdência social uma pensão paga mensalmente, no valor cor

respondente a um salã,rio I1Únimo integral, independentemen.te::::

de qualquer vinculação ao orgão pravi.denciár10 ou contribui 

ção para a Seguridade Social.

As letras (b) e (c) do al:t~ 88 do Projeto de Cons

tituição passam a ter a seguinte redação:

Art. 368 - A partir de sessenta e cinco anos de

idade, todo cidadão, inC!ependenterH~!!,

te de prova de recolhimento de contribuição para a Seguridade

Social e desde que não possua outra fonte de renda, fará Ju.s

ã percepção de pensão mensal equivalente a um salário mininoo_

integral..

At't. 88 ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~

b) cornpu1sõriarnente, eoa ceasenea e cinco anos de

idade para õ homem e sessenta para a mulher:

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART:tGO 88

o Art. 36!J do Projeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação:

EMENDA lP14116-8
t: COnstituinte JULIO Co$TAMILlIH

(!J PLENftRro

r;~~~:J

or;~'8fEJ
pud""/~OM'S1ão/lu."''''"I.lo

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356

Art. 356 .

o parágra.fo único do Art. 404 do projeto de COnsti

tuição passa a ter a seguinte redação:

Ademais, outros setãres Já contam COM o di
reito de se aposentarem com a presta.ção de tempo de serviço órã
proposto, razão porque se entende ser este o memento para esta
belecer esta justa equiparação.

•••n'lO/~ou...lo/IUI.'~IU"' ,

,..""."'".",.=====~~

As letras a, b, d do art. 356 passam a ter a se 

guinte redaçã:o:

a) com t::inta anos de trabalho para o hOJ1'eI"t J

b) com vinte e cinco para a mulher;

d) por velhice aos sessenta anos de idade.

A redução do terrpo de serviço exigido para
adquirir direito a aposentadoria faz parte das reivindicações =
da classe trabalhadora, sustentadas com enfase pele argUMento =
de que, além do desgaste xisic:o muito maior das pessoas nos à1
as atuais, com ---redução do eeepe provável de vida, ainda se faz
necessária pa.:a ampl.iar a possi};li1idat~e de novos empregos, com

~ vistas a absorver o ingresso anual de milhaJ:es de novos concor
rentes no mercado de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA HODIFJ:CATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: AICrIGO 404

fi PLENlinIO

EMENDA lP14112-5
(J Constituiute JULIO COSTMIILAN

t/IlENDA lP14113·3
t: Constituinte JULIO COSTAlULAN

Q'~~:~LJ

tsi~~PJ

lIArt _. - Os serv1ços de r;tdiod1fusão e de

eeIes eletrônicos const.l.tu1r-se_ão, sob reg1me de concessão e na fo!

ma que ;I. Le a determinar, por entidades pr-a vada s , exceto no tocante

às a t a va dad e s puramente culturais, que podem ser exeeu eadas pelo se

tor público."

Inclua-se, onde couber, no TÍtulo IX - Da Ordem Soci

al, Capitulo V - Da Comunicação. do Pr-c j e t c de Const1tu1.ção, um art.=.

go, eom a seguinte redaç.ão

Dada a enc rna dade de s ua s tarefas e sua crônl.C:a fal

ta de r-ecur so s não deve o governo compe t a r- nos ser-v r ço s de rad10d1f!!,

são e outros me10S e Le t r-Êm.c os , p'<:ceto para propós.l.tos c s c r-a t amen t e

eur turna s ,

Suprimn-se o parágrafo ún.l.co do art.l.go 404 do ProJc

t;,Q dI:. CI:)r, ...t.itui.<:jiQ

EJ1ENDA SVPRESSIVA

Dispos~tivo Emendado: Art1go 404, Parágrafo ún1Co.

DispoS.l.t1VO Emendado. Título IX _ Da Ordem soc1al, C!.

pÍtulo V _ Da. Comunicação.

EMENDA lP14109·5
~ Const,t.,nte ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO

A maténa versada no parágrafo não pertence à categ.2,

r1a das norlllas que devem .l.ntegt"ar a Ordem C.onst.l.tuc10nal At:t. 404~~ •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ •••

JUSTIFICAÇÃO

o caput do arlago dá à 1e.l. ordiniÍria condJ. ..,jes dc d.l.,!

ciplinar a lIIat~r1a ampla, com o obJct:LVO de proteger os valores mo

l"a1S e sociais nele mene10nados_

PariÍgrafo Onico - 2 vedada a propaganda come:l:cial

de medicamentos, fOrmas de tra-
tamento de saúde, tabáco, agrotõxicos e bebidas alcoól.1cas* =
exceto vinhos elaborados da uva.

A f;f,xação do tempo de serviço e da

idade, nas si1:uações ad1.ma se torna necessária para qt1e não ..

exista discrepâncias no trato dos direitos de trabalhadores e

serviq,ores públicos, para fa:;:erem jus a aposentadoria.
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JUSTIFICAÇAO

o 1L;'t. 358 do projeto de constituição passa a ter

a seguinte redação:

Art. 358 - O beneficio de pensão por morte ccnres-e

ponderá ao valor integral da ren'une.ra 

ção ou do beneficio do empregado ou segurado falecidO.

§ 4i - O/l/;S5.1S

§ Se - om~SS~B

§ 22 - omissis

§ 6!!: - O 1.mposto de que trata o 1nC1S0 IV não 1nc1d1rá
sabre glebas de área não excedente a um módulo rural, quando

as cultive, só ou com sua fam{l~a, o p'ropl:~etár~o que ;;ão

possua outro l.móvel.

§ 7!!. - O produto da arrecadação a que se refere o 1.n.c1.

50 IV deste a'rt~90 - que SC'rá fe~ta pelo Inst1.tuto uacacnej,

de Colon1.zação e Reforma Agrár:La e transfer:Lda ao ~tun:LCíplO

da rcceaaeecãc do 1.móvel tr1butado - será apj a.cade , exctusa-.

estabelec1mentos de ensmc, a construção e conservação de

§ le - olJUssis

veoenee , na área rural, com a construção e manutenção de

§ 312 - omiSllus

cr:;;;:-J
tJ;j';~AJ

..•• .lo... / •• ~IUio"UI..~... Io' ,

'JUSTIFICAÇÃO

o art. 420 do projeto estabelece que se
rã estimulada para os menores da faixa de dez a quatorze anos-;

a preparação para. o traba1ho, em institUição especializada, o!!;.

de lhes serão asseguradas a a~imentação e os cuidados com a :c>

saúde. Este a nosso ver o meLhcz- tratamento que se pode dar =
no caso, a criança, cuja idade deveria ser destinada ao estudo
e ao lazer.

Dai. pOrque e.J;cluimos do texto a expres

são "salvo na. condição de aprendiz, a partir dos dez anos, por
período nunca superior a três horas diárias".

MNDA lP14121-4
f:J Const1tU1nte BETH AZIZE

u~'~e,~

t'ifi;~7ã7J

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 359

('l PLEN!lRIo

EMENDA lP14117·6
tJ Constituinte JULIO COSTAMILAN

:B necessário que se proceda, ao ensejo=

da elaboraç5:o da nova carta Magna, a reparação de uma injusti

ça que Vem ocorrendo, quando por ocasião do falecimento do em
pregado ou segurado da previdência, a pensão paga aos seus de

pendentes é considerãvelmente reduzida.

A presente emenda visa preservar o pa9~

mento do valor integral da remuneração ou do beneficio, quer

no caso de falecimento de empregado que se encontrava em ativ..!,

dade, quer em relação ao segurado aposentado, em favor dos d~

pendentes.

Acrescente-se um parágrafo aétnmo , ao art1go 318, do Projeto

de Const1tu1ljão, com a segu1nte redação:

Art. 318 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 7 2• A Un1ão dest1nará 5% (cinco por cento) de seu or

çamento, para o Fundo NaC10na1 de- Reforma Agrár1a, a ser re-

gU1amentado, em aea ord1nárJ.a, no prazo má:li:1ffiO de 180 (cento

e 01tenta) d1.3S, contados da promulgação desta Const1tuição.

estradas e a rea11zação de obras de saneamento bésacc ,

Art. 3!!.. Dê-se a seqmnee redação ao :LnC1S0 lI, do art1.go

6, do PrOJeto de Const1tuíção·

Art. 276. Pertencem aos ~lun1cíp10S

11 - cinquenta por cento do produto da arrecadação do

1.lbposto sobre a pr-cpraedede de veículos automotores aaeeo-

c:lados em seus terr1tór1.os;

JUSTIFIC~TIVA •

EMENDA lP14118-4
t: Constit:uinte JULIO COSTMlILAN J U;~B----"]

PLu.l".f",,~,,'J.fIUIC"'UIo -t ~ ••'"~

[!i PLEN!lRIo I êl!J08J"7J

EMENDA ADI'l'IVA.

DISPOSJ:'rIVO &."iENDAOO: AR'l'IGO .f72

Inclua-se no art. 472 do projeto de Constituição o
seguinte parágrafo único:

Art. 472 , •••••••••••••••• .-•••

Parágrafo único - O mesmo. prazo não se aplica aos '"

beneficios de prestação continua

da concedidos até a promulgação desta Constituição, os quais r;:

aeJ:i.o imediatamente revistos, a fim de que seja restabelecido o

valor real, calculado em salários mínimos ã data de sua co!!,

cessão, e iniciado o pagamento dos valores atualizados no prazo

de 90 cllas.

A realização efetiva da reforma agrár1a. para e11m1.nar as

d1spar1dades exaat.entea no campo, é uma eX1.gêncía socíal. Não é pos

sível perm:Ltir que cont1.nuem a eX1st1.r latifúnd10s 1.mprodutivos, en

quanto a grande massa dos trabalhadores rura:LS sobrevive em ccndaçêee

lftiseráve1.s.

A reforma agrár1.a, porém, presupõe a exaeeêncae de recursos

finance1ros capazes de poss:Lb:Ll1.tar a sua concretização. Assim.

necessário dotar o Fundo NaC10nal de Reforma Agrária, 1nstituído pelo

E:statuto da Terra, das verbas orçólmetltár1as capazes de assegurar a
B justa 1nd.en~zação das lireas desapropr1adas. S-em elas. a reforma a-

grár1a )ama1.5- de1.xará de ser apenas uma boa intenção, uma esperança

1rreal1.zada, enquanto c:ont1.nuarão a aumentar, progress1.vamente,

confl~t.os rurais.

JUSTIFICATIVA

A transferênc1a, aos Estados, da competênc1a para 1.nst1.tU:Lr

1mpostos sobre a propr1edade terr1tor1al rural, acarretará graves pre

juízos aos Municip.ios braS1.leiros. que enfrentam sérias r.hfl.culdades

para o atend1.mento aos aeuer encargos bás1.cos.

pertllJ.tirá, ainda. que os tributos pagos pelos agr1.cu~tore5

seja util1.zado na real1.zação de o'or e e suntuosas nas capit!l:Ls dos Es-

tados, cujos governantes, quase sempre, se esquecem des necessidades

o Inter1.or.

Manter esse l.mposto na eareee Ul.unbicipal. vinculando sua a

licação no eesenvcrvaeenec da área rural, é obra de inte1ra just1.ça.

Pretendemos, ainda. que eue arrecadação ecnernue sendo fe1-

ta, como até agora, pelo Inst1..t.uto Nac1.onal de Colon1zação e Reformêl

grár18o- que POSSU1 toda uma estrutura para a realização dessa tarefa.

rr;~~';.:

p:r;;;;;--;&;lPJ PlENARlt\

EMENDA lP14124.9
I:J CONSTIlUWTE GONZAGA PATR';~~A

F
EMENDA ATIOIVA

1 - Oupremo Tribunal F"edeal;

11 - Supremo Tribunal de Justiça;

III - Tribunals Regionais Federais e Juizes Federais;
IV - Tribüna!s e Juizos do Trabalho;

V - Tribunais e juizos Eleitorais;

VI - Tribunais e Ju!zos Militares;

VIi - Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito
receret e 'rer r.í tórios;

VIII - Tribunais e auí acs Agrários;

IX - Tribunais e auãecs EstadJais Especiais

- § 1Q - Os Tribunais Superiores têm sede na Capital da
República e JurIsdIçã-o em todo o ~erritório nacional

§ 2 R - Os Tribunais e Juizes Estaduais eececrars , go_

zarão ele poderes Executivo e Absoluto para Julgar os Crimes Bárba_

~ e aplicar a pena fixa estipulada em Lei Complementar e Código
Penal.

§ 3" - Lei Complementar. cenoefnada Lei OrgânIca da
M<lgistratura Nac Lcna L, estabelecerá_normas relaU vas à organIzacão

ao funcionamento, à disciplina. às vantagens, a independência eco

nômico-financeIra. ads direitos e aos deveres da Magistratura, res

peitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou
nela decorrentes.

No campo da criminaUdade, nassa Lei (Código) é por
• demais elástica no tocante à punibilidade dos atos ilIcitos pe

nais. Várias são as formas admitidas na aplicação da pena Um mes_

mo crime, por exemplo. poderá ser punido de diversas maneiras. leva!!.

do-se em conta pata isso. uma infinidade de fatores. Mesmo~ após a

aplicaçllo da pena, sem nada :restar para a defesa do responsável pelo

fato criminoso, aquela é diminuída de intensidade conforme outros f!.
tores exigidos para tal situação dessa forma, e a partir daI, todo

o interesse estará voltado para o infrator A própria Lei que antes

havia estipulado uma gradação da pena. agora, no final de tudo, como

que arrependida, tem a sua atenção virada e penalizada para o cond~
nado, se esquecendo por exeml'lo, da parte vitImada. que espera uma
justa reparação através da Justiça. Como vemos, a LeI, dentro de um

princ-!pio lógico, classifica e qualifica os ilícitos penais, porém.

o que prevalece a final. e o interesse em proveito da liberdade do

tç~7~~=:J

tS7~7ii0
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tJ Const1tU1.nt.e BETl1 AzIZE

bre:

Art. 2!. Acrescentem-se um 1nc1so IV e do1.s parágrafos,

exto f! o sét1mo. ao art1go 273, do ProJeto de Const:Ltu:Lção, com a se

u1.nte reêlação:-

Art. 273. Compete a05 Mun1c.íp10s 1nst1tU1r :Lmpostos so-

I - 011liSlIUS

nência elc1toral, como forma de protesto diante de. governantes que

tra1ram a conf1.ança popular. Deve ser facultativo o- voto, mantida em

bora a eX1.gência do alistamento ele~toral.

Art.~ I!!. Suprimam-se. do art1.go 272, do ProJeto de Consti

uição, o 1nc:iso I e o parágrafo segundo. referentes ao Imposto sobre

Propriedade Territorial Rural, cuja competênc1a está sendo indcv1.da

ente tral"lSfer1da aos :estados, renuDlerando~se.os dema:Ls 1nC3,sos e pa

ágrafos.

Nada eeae incoerente do que. nos momentos de euforia demo"

crática. atualmente v1.vidos pelo País .. se je o c1dadão compel1do ao

voto, at1tude tip1ca dos estados tota11tár:Los. temerosos da abs~-

IV .. propr1edade terr1tor1.al rural.

:I:II - oldss!s

JUSTIFICATIVA

b) é facultativo o voto e obr;'gatório o al~stamento,

I - •••••••.....•••••••••••••••.............•••••.••...

salvo, quanto à obr1.gator:Ledade, para os analfabetcs,

tIl(Jiores de setenta anos e os defiC:J,entes fí:s:Lcos.

o art1go 27, :J,nC1SO I, alínea "b", do ProJeto de COnst1tu1

ção, passa a v1gorar com a seguinte redação.

Art. 27 .

_----------'IO"f....'T1'..~;:.
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ARTIGO 381
EMENDA NODIFICAT:IVA.

DISE'OSITtyO EMEUDl\DO:

o l\rt. 321 do Projet'l) de constituição passa a ter a

seguinte redação:

Art. 381 - A verbas públicas serão destinadas às
escolas públicas, podendo, nas condi

ções da lei ser di;igi-das através de programa de bolsas de es
tudo, a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitãrias.

Ao tempo em que se preserva o principio

da pi'evalência da escola pública e do ensino gratuito, cu."l'prer;:
lembrar a situação de estudantes carentes em localidades cndee

não existe tal escola. A bolsa de estudo, que se constitui n~

lll:a parlic.:!pação do governo em refação ao aluno e nãO a escola,

justifica plenamente li. :1nstituigao de um programa nes~e senti

do, para colJertura do ensino a alunos carentes onde nao houver

escola pública ou onde a es"ta faltan condições de absorver tS!,

do o contingente de estudantes.

JUSTIF:ICJ\-çKo

JUSTJFICACXO

Iu:t. 13 •• 4 •••••••••• 4 4 ••••••••••

XX:r.:r.:r. _ proibição ae trabalho tloturno e insalubre""

aos meDOre!;! de dezoito anos, e de qualquer

tJ:abalho a menores de quatorze anos.

A presente emenda, óra reiter~da, obJetá.
va rC$taurar o valor real das aposentadorias , penscee e dema
i8 beneficios de prestação continuada, que ao longo das ü!tireas
aGcadas sofreram considcrãvel defasagem, acarretando imensos =>
pt'ejui%os aos segurados da previdência social.

VisanC!o :r:cssarcir a milhÕes de aposenta
dos, pensionistas e beneficiários que tiverllm seus ganhos redu
zidos durante tantos anos é que esta propos-ta eseabcreee a revi
são itr.t:ldiata de todos lJeneficio!;l, tão logo se ja promulgada ã
nova Constituição, devendo o pagmento dos valores atualizados'"
ser iniciado no prazo de 90 dias.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

o item XXIII do art. 13 do projeto de Const1tuição

passa a ter a seguinte redação:

(!l PLENJ\nIO

EMENDA lP1412Q.6r constitu:1nte JULIO COST.re.1ILJ\N J C;~~;=:J
.u••_'..... u1ef.u ....'..... ----,,, rn-w-0'u~
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formas de abuso do poder eccnônrcoj

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITtvo ALTERADO; capitulo J: do Titulo VIII (arts. 300 a 316)

VI - a proteção do meio ambiente e do patrimônio hI,!

tórico nae Lnna Lj

IV - as tarifas que permitam a Justa remuneração do c!,

pital,

Art. 307 - As jazidas e demais recursos minerais e

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da

do solo, para efeito de exotcreçêo ou aproveitamento industrial,

pertencem ir U"tfão.

§ 12 _ Ao proprietário do solo é assegurada a partlc::lp.!

ção nos resultados da lavra, na forma da Lei.

§ 212 _ A titulo de indenização da exaustão da jazida,

parcela dos resultados da exploração dos recursos minerais, a ser

definida em lei, será destinada à formação de um fundo de exaustão

para apoio ao desenvolvimento sócio-econômico do Município onde se

Leca l Lza a jazida.

Art. 30a - A pesquisa e a lavra de recursos minerais,

bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, d~

pendem de autorização ou concessão do Poder Público. Nas faixas de

fronteira. á exploração de jaaacas ní.nerars e o aproveitamento de

energia hidráulica são privativos de empresas nacionais e entidades

criadas pelo Poder Público para a exploração conjunta com países

vizinhos.

parágrafo único A lei disporá sobre

I _ o regime das empresas concessionárias de serviços

públicos, o caráter especial de seu contrato,

fixará as condições de caducidade, rescisão e re

versão de concessão,

II - os direitos do usuário;

III - o regime de flscalizaçãó das empresas ccncesarcng

rias,

v _ a obrigatorIedade de manter o servIço adequado e

acessível.

Parágrafo único. Nilo dependerá de aut'orização ou co,!!

cessão o aproveitamento do potencial de energIa renovavel de redu

zLda capacidade

p;r;;Z'~~

~'~ã!?J

-VI! - o estímulo ao cooperativismo e outras formas de

associativismo destinadas à produção e à comer

cialização.

§ 112 - Apenas em caráter suplementar da iniciativa pr.!.

vada o Estado organIzará e explorará diretamente a atividade econôm.!.

I - a proprIedade privada dos meios de produção;

U - a função socaat da orccmeoacer

UI - a harmonia entre os fatores de prOdução;

IV - a livre ccncor-rêncaa e a liberdade de aruciativa,

V - a defesa do consumidor e a repressão a todas as

TITULO VUI

DA ORDEM ECONOMlCA E Fr-tA}.CEIRA

CAP1TlIT.O I

DOS PRINC1PIOS GE.~IS, DA INTERVE:;:ÇéO DO ESTADO, DO

REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONo."-1ICA

Dê-se ao Cap!tu10 1- Dos prinCipies gera~s, da inter

venção do Estado, do regime de propriedade do ecb-eeac e da ativida

de econômica, do Titulo VIII- DA ORDE:.'-l E:CO~OAlCA E FINro:lCEI:R;l. ( arts
300 a 316' ) a seguint.e redação:

Art. 300 - A ordem econômica tem por finalidade promo

ver o desenvolvimento e a justiça social com base nos seguintes prin

cipias.

tJPLENARIO

EMENDA lP14125·7
tJ CONSTITUINTE LUCIa ALC1i.NT~;

infrator. Até mesmo, uma simples conduta carcerária é válida para e.! J
se fim. Ora, o que se concluI de tudo Isso, é Que, o fato Ilícito ura
tlcado com requintes ou não de cerves ícece , ao decorrer do tempo j;
não se faz mals.,.sentlr na so~dade. passando o criminoso, com o eca

, ar das luzes 'J ser ccnruncnoo na opin~o pública, como um simples-cr!

rnlnoso, que t Ivesse pral.1cado um delito comum.

As ccnsfcerações acima I servirão apenas de suporte.
para o assunto proprIamente dito, nesta sugestão Assim, dentro das
.anomalias do críme, isto é, nss suas diversas formas de perpetrações

acha-se aoue l e em Que pela sua maneira brutal e pervesa , é chamado de
"Crime Bárbaro". onde se ev.ícencfa a mais clara e nítida forma de jul
gamento E um crime em que a própria opinião p:jblica o julga sem'

nhuma sombra de dóvida, condenando muitas vezes, o criminoso ao linchi!

mento dada a inequívoca certeza de sua perpetração E:. UI"I crime cercado
de todas as caracterlsticas desumanas, ornamentado pelo sadismo e oefe
sede lombrosiana. .

, ar, debater ou estudar, isto porque, afato está por demais eviclenciE..

do e claro, à cuja imputação não haverá contravérsia Nem mesmo o ac!!,

sada tel1" alegaçaes para sua defesa, no Que tange a sua prática brutal.

Logo, não é dificll se julgar o "Crime Bárbaro". E:. este Que- deixa

maior sequeIa na sociedade. Ele concorre para o cescredi tc da Justiça,

dada a maros umae como é julgado, caindo muitas vezes, o fato delJ.tu.9,

50, no esquecimento da opinHlo pública, passando o criminlso a ne ra
expectativa da piedade, sendo multas vezes beneficIado em seu Julgame,!!

to.

o mérito da ques tec aqui, é saber o que se pode ccn-,

siderar "Crime aerbe rc", quando já se tem defenido em Lei o delito qua
lificado _ para isso, sua pena aumentada - onde es t ão enre tcbaoas t.nda

as circunstâncias inerentes ao aumento da sanção penal. Todavia, o "Cn
me Barbaro" ultrapassa essa expectativa, indo esbarrar na opinião pú_

blica, ferindo de modo dramático a sensibilidade de cada um. Dai, o p.!?
vc se mani reatar procurando muitas vezes fazer justiça com as propr1_
as mãos. O julgamento nesse caso é fácil A prova é evidente, e, a dú-,

vida não existe Q crIminoso nem se quer contesta, dada a Indubitavel

clareza do delito. Assim, se poderia ooecrever o "Crime Bárbaro" como

sendo o delito que praticado com requintes de nerves roade , sadismo ou

outra maneira qualquer de selvageria na pessoa humana, viria de modo
revoltan"te abalar a opInião públlca Desse modo, se teria uma diFerenç

de crime qualificado Este, e cass rvc de uma anállse, de um estudo, de

om de:~~:Ime~:o~~~1~~hb.~~~~ü~~~pe~~~ç~~~:

Qual o procedimento para se julgar um "Crime Bárba

ro"? Ora, evidenciado está que neste ti;Jo de crime todas as provas e.!

Uo à ton? toaes as circunstâncias são evidentes. ccnhecendc-se por

tanto o crifllilloso, seri': o crime sumariamente julgado, e o seu respo.!!

ssver , condenado imediatamente Idêntica providência seria aplicada no
caso em que o acusado estivesse foragido, e se conhecendo portanto a

autoria do fato delituoso.

Assim. teria em cada Estado, um Tribunal Especial

(togado) para os casos específicos de "Crime Bárbaro". As di1J.gências
polic.íaIs (inquéritos) seriam remetidas ao Ministério Público, e ces-,

te, ao .)uiz competente da Comarca. Havendo crcnõncre , ai, serIe tc pro
cesso remetido dentro de prazo sumaríssimo (estipulado no Código) ao

órgão competente (Tribuna! Especial). onde proceder-se-ia o julgamen_
to sumário

Se numa hipótese extrema viesse esse r r í cunat esoe
cléJl opinar pelo nlIo Julgamento ou condenação por aquele órgão especl.

aI , no easo , vot tar Ia o processo a Instância de origem para o julgame,!2
to pelo Tribunal do Juri loc~ Igualmente, aconteceria no caso de aE,
so.Ivt a coeorcvacãc do inocêrlclP\do Rcusado_

§ 212 _ O investimento de capital estrangeiro será adm!

tido no interesse nacãcnat , como agente complementar do desenvolvi

mento econômico, e reglJlado na forma da lei

Art • .)01 _ A Lei assegurará às empresas privadas naci9.

nals

I - tratamento favorecido, simplificado e diferenci,!

do. nos campos tributário, trabalhista, previdenciário e credí t Ic ro ,

quando se tratar de unidades produtivas de reduzido parte econômico,

I! - proteção especial, quando se t ra te r de unidades

produtivas consideradas de interesse para a segurança nacional ou p..!!.

ra o desenvolvimento de setores estratégicos;

UI - preferênc::ia no acesso ao crédito público e,

em igualdade de ccndíções , no fornecimento de bens e serviços

Poder Público

Art. 302 ~ Na definição de empresa privada nacional

Art. 309 - No aproveitamento de seus recursos h!drl

ccs , a União, os Estados e Municípios deverão compatibilizar as o

portunidades de múltIpla utilização desses recursos

Art:. 310 - Constituem monopólio da União'

I - a pesquisa e a lavra das Jaudas de petróleo e

outros hidrocarbone.tos fluIdos e gás natural, existentes no t.er r L,

tório nacional,

II _ a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro,

III _ o transporte marítimo do petróleo bruto de ori

gem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, e bem

assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus

derivados, assim como de gás natural de qualquer origem,

IV - a pesquIsa, a lavra, o enriquecimento, a indus

trialização e o comer cac de minerais nucleares

Art. 311 - Aquele que, não sendo nrccrIet ãr rc de imó-

vel urbano ou rural, possuir como seu, por cinco anos J.nlnterrup tos,

Como se conclui ac Lma, o Tribunal aecec í ef (togado)

teria uma única competência, qual seja, a de aplicar no caso do "Cri

me Bárbaro" e somente aí, após acurada anállse da matéria. uma pena

f,ixa para tanto já determina em Lei. ou seja, uma única pena Desse

modo a criminoso ao ser condenado pelo Tribunal Especial não msxs te
ria o direito de r-edução da pena. \

Constatado haver o acusado praticado o crime em ee-,

tada de loucura momentânea seria este Julgado naturalmente pelo Trlb,!!
nal do Jurl. No entanto, fosse o crime praticado antes desse estado

mórbido (insanidade mental), seria da competência do TrIbunal Especial

(togado).
.Admitido o caso dt comprovada insanidade mental pe.!.

manente, seria o acusado submetido a rigoroso tratâmento medico, ape

sar do custodiado na Qualidade de subjudice, e nesta condição permanen

te até sua cura final.
Creia-se, que essa seja a única forma simples e se

gurança para se dimInuir em grande percentagem os chaaaccs homicidlos

bárbaros, de se por o criminoso na cadeia com pena ce.í ter íosamente

aplicada e der ee fazer cumprir integralmente a medida punitiva

E um dos modos de se fortalecer a ação da Justiça

para que o Poder JudIciário mereça crédito da opinHio pÚbllca. E t am.,

bém a forma pela Qual o sIstema policial se empenharâ na sua função de
PoUcia Judiciária, com mais eficiência, mais segurança e arrojo por

.saber que os esforços estarão sendo compensados e a socIedade sat!sfei

ta em vêr a Justiça cumprir seu dever. s;gregandO o infrator da Lei.
Em resumo, constatado o "CrIme Bárbaro", seu res_

ponsável seria julg"ldo por um Tribunal Cspecil1l que aprIcaria uma ún!
, tt...n..r..!!il....1.L~r.m.J..D.:UL!...!lo_CÓd~ r: O C'(Indcn1.dº O C!II!!nrlrID-fot~.aI:.:ll_-:.

ente sem c direito de defesa ou se tivesse, era cada influência Visto~

que 11 Julgamento pelo ';'ribunal Especlal seria irreversível Neste cas

os assaltos, por exemplo, seriam uma modalIdade de "Crime Barbaro" des

de que prat!catfos de maneira brutal e desumana, ceifando vidas ou cau

sando lnutiLizaç1io física a terceiros. Ass-im. seriam também, os aten_

tados, terrorismo e outros. desde Que praticados nos moldes do "Cri..
ale Bárbaro". Neste. é bom repetir Que a própria população reclama -ti

necessidade ~e seu julgamento sem o menos ressentImento. Portanto,
conhecidos os eÚll'lplices, a sançao já estaria determinada em Lei (Có ..

dIgo). 'Era como se o individuo fosse condenado a cumprir prlsl!lo perDi

tua a pena seria aquela, tivesse ou nilo o crIminoso comportamento

I
exellPlar. ! c. Desse modo. certo e estaria de que a base em que se as
senta a justiça viria a ser fortemente erguida, a soc::ledade confiante
naquela, e a própria -Polícia devotada no cumPrimento do dever teria

.seu papel compensado com a justa e tempestiva apUcação da Lei.

a lei levará em consideração, entre outros fatores. o controle de

cisório por pessoas flsicas residentes e domicil1adas no oete ,

nacionalidade da moeda de investimento, bem como O Iccat de sua s~

de

Art 303 _ O controle do capital das empresas jorn ali,!

t!cas e de radiodifusão e privativo de brasileIros natos ou na tura

llzados há mais de dez: anos, aos quais caberá a responsabilldade p~

la sua administração e cr í.entaçêc intelectual.

Parágrafo único. Somente partidos políticos e empresas

nacionais, cujos controladores sejam braslleuos natos ou naturali

zados há de dez anos! occerãc participar do capital social de em

presas jornaHsticas e de radiodifusão. A lei estabelecerá os limi

tes máximos dessa participação e os mecanismos de Identificação dos

controladores.

Art. 304 _ A intervenção do Estadó no dominio econômi

co e o monopólio estatal somente serão permitidos quando necessá

rios para atender aos imperativos da segurança nacional ou a rel~

vante interesse coletivo, conforme definIdOS em {eL

§ 112 - A Intervenção e o monopóllo cessarão assim que

desaparecerem as razoes que Os determinaram.

§ 212 - As -empresas públicas, as sociedades de. econ9.

mia Illista e as fundações públicas somente serão crIadas por lei e

flcar~o sujeitas ao AIreIto próprio das entidades Pl'ivadas, inclu

sive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.

§ 312 - As empresas públicas,l .as sociedades de econo

mia mista e as fundações públicas não poderão gozar de benefícios.

privilégios ou subvenções .não extensívels. paritari.amente.. às ent!.

dades privadas.

Art. 30S _ O Estado exercerlÍ funçi:les de controle, fi.!,

calIzação, incentivo e planejamento~ O planejamento será imperati_

vo para Q setor público e indicativo para O setor privado.

Art. 3D6 - Incumbe ao Estado, diretament.e ou sob o r,!

gime de concessllo ou 'permiss~o. por ,prazo determInado e sempre por

lIelo de llcltaç§o.. a llrestaçiio de servl-ços PúbUcos.

imóvel urbano, adquirlr-lhe-á o domínIo, podendo requerer ao Juiz

que assim o declare, por sentença, a qual lhe servirá de título pa

ra matricula no registro de imóveJ.s.

§ 1" - Os bens públicos 1"1130 serão adquiridos por usuc.!.

piãO

§ 29 _ O usucapião urbano somente será concedido uma

única vez ao requerente.

§ 312 _ A leI definirá a dimensão e as demais caracte-

ríst.ícas do imável urbano, para fins de que trata este artigo •

Art. 312 _ Os serviços de transporte terrestre, de

pessoas, de bens e de carga aérea, dentro do território nacional,

inclusive as atividades de agenciamento, somente serão exploradas

pelo Poder PúblIco, por brasIleiros, ou por empresas privadas na

cionais

Art. 313 _ A navegação de cabotagem e interior é pri

vativa de embarcações nacionais, salvo o caso de necessidade pú'Ji.!.

ca ,

§ 112 _ Os proprietários, armadores e comandantes de

navios nacionais, assim como dois terços, no mínimo, de seus trIp!:!

lantes, serão braslleiros.

S 20 - A armação, a propriedade e\ a tripulação de e,!!!

barcaçôes de pesca, esporte, turismo. recreio e .apolo mar!tlmo se-

r"ão reguladas Dor lei ordinária.

JUSTIFICATIVA

Esta elllenda reproduz sugestão que me foi enviada pelo

Oro JOAQ GERALDO PIQUET CARNEIRO. conhecido estudioso dos problemas,
nacion!lls e que, inclusive, foi destacada tersonalidade na desbur.e,

cratização de nossa leglslaçi:lo e de nossos procedImentos adminlstr..!!

Uvos.

A sua experiência, durante anos. no então MInistério

da Desburocratlzação aut~.rlzam Que o tema seja submetido à 8prec1~

Çao dos nobres pares. As sugestões têm por objetIvo simplificar,o.!.

denar e dar COncisão ao texto constitucIonal.
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EMENDA ADITIVA
DISPOSI'I'IVO ALTERADO: Art. 473,~

Dê-se ao art. 480 esta redação:

Art. 480. A remuneração excessiva, os proventos ind~

vidas, as vantagens e adicionais. que es eejam sendo pexcebadc s em

desacordo com eeea constituição" ficam congelados, a partir da data

de sua promulgação, abosrvido o excesso nos xeajusees , aumentos e

reclassificações posteriores.

EMENDA l.fODIFICA'I'IVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 480

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO ALTERADO. Art. 384

Acrescent.e-se ao art. 473, ~' a seguinte expres
são final " ••• que ficarão em disponibilidade remunerada, co:n pro

ventos proporcionais ao tempo de serviço em uma das acumulações o

ra proibidas, por opção do servidor, até a solução final da ques

tão".

De-se ao art. 384 a seguinte redação:
Art. 384. As empresas comerciais e industriais são o

brigadas a manter, em cooperação. escola de aprendizagem para menores

e cursos de qualificação e aperfeiçoamento para seus trabalhadores •
parágrafo único. Excluem-se das disposições desta

Co~stituição, referentes a contribuições sociais, para todos os e

feitos, as contribuições fiXadas em lei para manutenção do sistema

de educação para o trabalho, de que trata este artigo •

JUSTIFICATIVA

Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr ADILSON DALARI,

ilustre jurista paulista e consagrado administrativista pátrio.
t preciso dizer como ficam, desde Já, as pessoas que

exercem funções atualmente acunujãveí.s e que passarão a ser ipacum!!.

Lâveda , t certo que não poderão permanecer como estão mas não podem

ser, simples'nente, exoneradas. Por isso propõe-se que perr-aneçem em
disponibilidade em uma das funções, ate a edição da lei prevista no

artigo.

JUSTIFICATIVA

Recebi apelo I do Sindicato da IndÚst.ria dos Calçados
de Fortaleza, para apresentar esta emenda que busca resguardar o

funcionamento do SESI e do SENAI que, ao longo de quarenta anos de
existência, t.êm presl:lado significativa contribuição para o ensino.
profissional e a assistência aos industriários.

Endosso essa formulação por entender que o Estado não

é o ente mais indicado para gerir esse segmento de nossa economia e

por entender que as entidades mantidas pelos empresários vem aesen-,
volvendo um meril:ório:trabalho.

~A lP14133-8
tJ CONSTITUINTE LUCIO 1\LCAN;~~
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 86

E: praxe que as Constituições brasileiras efetivem os
servidores interinos, antigamente denominados também de extranumer~

rios. Assim aconteceu quando da redemocratização advinda com a Car
ta de 1946.

Estamos iniciando nova vida politica e os secvízcees ,

ainda que adMitidos a tItulo precário, devem ter assegurada a esta
bilidade. Prestam eles serviços úteis ã Administração pois, se não

o fizessem, já teriam sido dispensados.

"' nUo/.~I"""AÇ~O ______,

tI PLENARIO

Acrescente-se ao TItulo X- DISPOSICÕES TRANSI'I'ORIAS
o seguinte artigo:

Art. - Aos servidores públicos, admitidos em cará
ter eventual ou precário. pela União, pelos Estados ou pelos Muni

clpios, e que esteJam em exercIcão na data de promulgação desta

Constituição. fica assegurada a estabilidade.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 347

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao art. 86 o seguinte:

Art. 86 ••••••••••
parãgrafo único. Para os fins do disposto no ã-tc í.sc

VI, tomar-se como eeeexêncãa a remuneração paga pelo Poder Executo!.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO. Titulo X

JUSTIFICATIVA

Esta}emenda me foi sugerida pelo ne, ADILS~N DALARI,

ilustre jurista paup-ista e consagrado administrativista patrio.

O dtspositivo citado I inciso VI do art. 86 ) será
inócuo ou de difícfl interpretaC"ão sem um referencial que sirva de

base para sua aplifação.

EMENDA· lP14130-3 ..m. ---,
f:J CONSTITUINTE LOCIO AL~TARA
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EMENDA lP14128-1 ..m.tJ CONSTITUINTE LUCIO ALCANTARA----------,

I
Trata-se de norma puramente programática e aependen-I

te de um fator aleatório. o "crescimento da economia nacional n De
resto, o contexto da Ordem sccaaa Já assegura o desiderato do arti

go.

o § 12 assegura o caráter suplementar do Estado

produtor e fornecedor de bens e serviços. O § 2!i1 dispõe sobre

investimento de capital estrangeiro como agente complementar do d!.

senvolvimento eccnôet.cc ,

° art. 301 visa assegurar as condições especiais de

tratamento da empresa privada nacional.

a art 302 procura desandar o difícll problema da

definição de empresa privada nacional. Em substituição aos crU!

r.1os até aquí propostos, o dispositivo fixa alguns parâmetros bás!

e05 a serem seguidos pela lei. Assim, a definição poderá ser ejus-,

tada a cada situação especf rfca , Um desses parâmetros é a nacfcna.,

Hdade da moeda de investimento, até e-tt.êc desprezado

° art '03 cuida da situação escecf rfca das empresas

Jornalísticas e de radlodifusiilo. A principal inovação, de ordem

técn.1ca, é a subst! tuição do vocabulo "propriedade" pela expressão

"controle de capital" mais edeq.rede do ponto de vista jurIdico

O art. ';04 trata da intervenção do Estado no domínio

econômico (intervenção regulatória que não se confunde com a at í vL,

dade empresarial do Estado). Em linhas gerais, o dispositivo repro

duz o art 303 do projeto, mas elimina o § 4 g , que exigir concurso

público para a contratação de pessoal pelas empresas estatais. Tal

exigência e absolutamente incompatível com o regime de contratação

das empresas privadas às quais os entes estatais produti.... os deyem

assemerner-ee ,

o art 305 me.lbcra a redação do art. 304 do projeto.

Os ar t s-... 306 e 307 não inova'll em relação ao texto do

projeto. No entanto, o art. 308 dá msIbor ordenamento ao regime de

eoncessãc e exploração de Jazidas minerais e de energia hidráullca

prevendo, Incfus ive , a hipótese de exploração conjunta pelo Brasil

COtl país Yiz!nho, nas' áreas de fronteira.

No art. 310 que trata do monopólio da União na pesqu!

sa e lavra do petróleo e dos gás natural, suprimiu-se a rererêncra

a "gases raros" até porque estes não existem no subsolo.

No art. 311 que regula o usucapião urbano, eliminou-se

do texto do projeto a dimensão do imóvel 'trata-se de matéria típi

ca de lei ordinária Da mesma forma, caberá à lei definir as demais

características do imovel urbano para fins de usucapião

O art. '13 restabelece a norma t radí c rcnaf das consti

tuições bt'aslleit'as sobre navegação marítima.

o art. 300 busca englobar todos os principias nortea

;:d'~:es da ordem econômica, aproveitand~ e sintetizando dispositivos

~ esparsos da Comissão de Sistematização e realçando outros nele não

Incluídos ou incluídos de rcrma obscura. Esses princIpios são.

o a propriedade privada dos meios de produção;

o a função social da propriedade;

o a harmonia entre os fatores de produção,

o a ;!VFe concorrência e a liberdade de ~niciativaj

o a defesa do consumidor e a repressão a todos as rOl:

• as de abuso do poder econômico;

li a proteção do melo anb Lerrt e e do patrimônio histõr!

co nacional (inovação imprescindível no Brasil);

• o estimulo ao cooperativismo e a outras formas ass.Q.

c1ativas de produção e comercialização.

JUSTIFICATIVA

EK&NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDJ\DO. Art. 93

JUSTIFICATIVA

Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI,

ilustre jurista paulista e consagrado administrativista pátrio.

1\ modificação está ligada ao proposto no art. 96, in

ciso VI, com a emenda aqui proposta. Visa congelar, também, as remu
nerações exccasaves , oferecendo. em contrapartida, outros meios de
superação das irregularidades.

Iou:rmA lP14135-4
tJ CONSTITUINTE LUCIO 1ILCAN;~~

A identidade biológica determinada no ato da reprodu

ção sexuada é inerente ao conceito de humano- e alterá-la fere fron
talntente os preceitp5- éticos e cientlficos que embasam o nosso modo
de saber e usufruir a vida.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o seguinte § 29 ao art. 347, passando
o atual parágrafo único a ser o § 19:

\ Art. 347 .
§ 1. . _

§ 29 Ficam proibidas as técnicas de repr03ução 'arti*

cial da vida humana.

Dê-se ao art. 93 esta redação:

Art.. 93. O- servidor público, quando no e)Cercicio de
aandato eletivo, ficará afastado de seu cargo, emprego ou funçà'l,

sendo-lhe facultado optar pela remuneração de um deles. contando-se

o seu tet:lpO de serviço- para todos os efeitos legais. ficando vedada
• promoção por merecimento.

(!l PLENARIO

EMENDA lP14126-5 ..m. -" r.r
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(!J CONSTITUINTE LUCIO ALCANTARA . C2 _J

Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI,

ilustre jurista paulista- e consagrado administrativista pátrio.
Não há por que distinguir mandatos federais, eeeeau-.

oi& e municipais e. lUuito menos, colocar os primeiros era desvantage
CCHI relação ao último.

JUSTIFICATIVA

SupriJna-se o art. 336 do projeto

neeeseenee-se , na Seção 11, do CapItulo VIII , do
TItulo IV- DA ORGANIZAÇ1;.O DO ESTADO, o seguinte artigo.

Art:. - O servidor público, admitido após concurso,
ficará durante dois anos em estágio probatório, após o que adquiri- I
rã estabilidade, podendo ser demitido apenas pelo .Çometirnento de I
falta grave prevista em lei.

EMENDA AD:tTIVA

·DISPOSITIVO ALTERADO: Seção II do Cap VIII do TItulo IV

Jlne/'uJ'''oucJo

.ufll.."c••,'d."..."....,~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 336

tJ PLENARIO

EMENDA lP14131·1 '~"-------'J !'r
pF

..
L
.....---,

f!J CONSTITUINTE LOcrO ALCÂNTARA _ r:....! _J
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 472

EMEI'IDA lP14127-3
t!J CONSTITINTE LOCIO ALCANT~

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

Suprillla-se o art. 472 do proJ(!t!.o

JUSTÍFICATIVA

Esta emenda foi-me suger ida pelo Dr. ADILSON DALARI,

ilustre jurista paulista e consagrado administrativista pátriO.

Este artigo, se mantida a sua redação, irá inviabili

zar a existência de SESI, SESC, SENAI e SENAI::além de eliminar as

entidades previdenciárias fechadas e as de assistênc.ia médica compl~

mentar.
creio que a inovação pretendida pelo projeto é abso

lutamente alheia à realidade nacional e já foi repudiada por inlÍrne

X'os seseeneee da sociedade.

JUSTIFICATIVA

Est.a emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI,
ilustre jurista paulista e consagrado administrativista pátrio.

são indispensáveis os institutos da estabilidade e
do estágio probatório que, por isso mesmo, não podem faltar na
Constituição
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